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Voorwoord

Dr. H.P.H. Camps werkte van 1962 tot 1979 aan de editie van het Oorkondenboek van
Noord-Brabant tot 1312 (ONB). In 1979 verscheen het eerste deel, met de oorkonden
betreffende de Meierij van ’s-Hertogenbosch en de heerlijkheid Gemert. Bij de opzet werd
aanvankelijk uitgegaan van één oorkondenboek waarin alle oorkonden die betrekking heb-
ben op het grondgebied van de provincie Noord-Brabant in chronologische volgorde zou-
den worden uitgegeven. Vanuit dit oogpunt verzamelde, fotografeerde en bewerkte Camps
oorkonden die betrekking hadden op het gehele Noord-Brabantse territorium. Op pragma-
tische gronden werd later besloten tot een territoriale opsplitsing in vier delen, namelijk
deel I: De Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert), deel II: Stad en
Land van Breda, met de heerlijkheden Bergen op Zoom en Steenbergen, en met Nieuw
Vossemeer, deel III: De voormalige Hollandse gebieden, met de heerlijkheden Heusden
en Altena, en deel IV: De heerlijkheden Cuyk, Ravenstein, Megen, Boxmeer en Bokho-
ven. Met de publicatie van deel I kwam Camps’ werk in 1979 niet tot een globale afron-
ding. Bij zijn pensionering in 1979 liet hij een omvangrijke documentatie na (inclusief de
fotocollectie) betreffende de drie nog op stapel staande delen en een supplementdeel. Voor
deel II waren bij benadering 210 oorkondennummers verzameld, overgeleverd in 185 ori-
ginelen, 437 afschriften en 13 vermeldingen, alsmede aantekeningen over nog ca. 300 oor-
konden. Van die 210 nummers voor deel II vervaardigde Camps ongeveer tweehonderd
bewerkingen met transcripties, op basis van het origineel en/of afschriften, en aantekenin-
gen over de overlevering.1 De documentatie voor deel III bestond uit 14 nummers, over-
geleverd in 8 originelen, 7 afschriften en 4 vermeldingen, alsmede aantekeningen over nog
ongeveer 400 oorkonden. Voor deel IV waren 11 nummers verzameld, overgeleverd in 7
originelen, 14 afschriften en 1 vermelding, alsmede aantekeningen over nog ca. 300 oor-
konden. Het supplementdeel op deel I bevatte reeds 14 nummers, overgeleverd in 1 origi-
neel, 8 afschriften en 5 vermeldingen.2

Voor de bewerking van deel II betreffende de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom
zijn in 1979 twee nieuwe bewerkers aangezocht. Op 1 april 1979 benoemde de Rijkscom-
missie voor Vaderlandse Geschiedenis, voorloper van het Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis (ING), drs. M. Dillo als bewerker en opdrachthouder van het ONB voor de
gehele werktijd; hij was reeds vanaf januari 1976 op parttime basis als assistent van
Camps aan het ONB verbonden. In maart 1979 vervaardigde Dillo een werkinstructie voor
het ONB op basis van de werkinstructie voor het Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot
1326 (OGZ). Van 1 april tot en met 30 september 1979 verrichtte hij nog werkzaamheden
voor het OGZ. Op 1 oktober 1979 werd mw. drs. G.A.M. Van Synghel als bewerker
benoemd voor de halve werktijd. Op 23 november 1983 volgde haar benoeming tot mede-
opdrachthouder van het ONB.
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1 Brief van H.P.H. Camps aan de Leden van de Commissie van Toezicht en Advies voor het Oor-
kondenboek van Noord-Brabant tot 1312 d.d. 6 februari 1979, berustend in het documentatie-
materiaal van het ONB.

2 Jaarverslag 1979 van de bewerkers. In het ‘Verslag over de werkzaamheden aan het ONB d.d. 7
oktober 1977’ noemt Camps een aantal van vierhonderd verzamelde teksten voor deel II, verza-
meld uit 41 archieven.



Aanvankelijk richtten de bewerkers zich, net als Camps, op de systematische verzame-
ling van het archiefmateriaal voor zowel deel II als voor de delen III en IV van het ONB.
In 1986 besloot de Commissie van Toezicht en Advies voor het ONB voorrang te geven
aan de bewerking en uitgave van het materiaal van deel II en werd het heuristisch speur-
werk voor de delen III en IV stopgezet.3 Uitgaande van de basisdocumentatie van Camps
zijn oude drukken geëxcerpeerd, is het archiefonderzoek verricht en zijn voorlopig gereed-
gemaakte drukconcepten voorgelegd aan de Commissie van Toezicht en Advies voor het
ONB. Een eerste voorlopige balans van de nog voorliggende bewerkingen werd opge-
maakt in mei 1992. De op dat ogenblik resterende 150 oorkonden werden evenredig ver-
deeld, waarna Van Synghel in juni 1995 haar aandeel in de bewerkingen afrondde. Eind
1998 voltooide Dillo zijn werkzaamheden aan de bewerkingen, inclusief de vervaardiging
van de Bijlage van de 27 oorkonden met vermelding van Noord-Brabantse getuigen.
Nadat Van Synghel per 1 juli 1995 officieel als eindredacteur bij het ING-project Bron-
commentaren was aangesteld, bleef zij in de periode juli 1995 tot september 1998 op inci-
dentele basis archief- en bibliotheekonderzoek verrichten in binnen- en buitenland,
bewerkte nog een aantal aan de documentatie toegevoegde stukken en corrigeerde de
definitieve drukconcepten van haar bewerkingen. Op 1 oktober 1998 legde zij op verzoek
van de directeur van het ING, dr. D. Haks, haar werkzaamheden aan de Broncommenta-
ren tijdelijk neer en trad voor een periode van acht maanden weer toe tot het project ONB
voor het verrichten van extra archief- en bibliotheekonderzoek, eindredactionele werk-
zaamheden en het schrijven van Voorwoord en Inleiding.

In de periode 1990-1998 verleenden verscheidene personen assistentie aan het project.
Na het overlijden van drs. M. Drost, die het ONB in 1990 kortstondig assisteerde, droeg
mw. J.C. van Leeuwen, medewerkster van het ING, van 1992 tot en met 1995 zorg voor de
elektronische invoer van alle getypte voorlopige drukconcepten van de oorkonden. Om een
spoedige afronding van het project mogelijk te maken, werd op 1 februari 1997 de medië-
vist drs. E.T. van der Vlist aangetrokken. Hij verleende op parttimebasis tot december 1999
op deskundige, accurate en kritische wijze assistentie. Als eerste corrigeerde hij de door
Van Leeuwen ingevoerde bewerkingen van Dillo. Daarna uniformeerde hij het gehele elek-
tronische bestand van het Oorkondenboek en droeg zorg voor de integrale omnummering
van de tot dan toe gecodeerde nummers en interne kruisverwijzingen van de bewerkingen.
Tevens bewerkte hij de Middelnederlandse vertalingen van de nrs. 991 en 1111, en onder-
zocht hij de Middelnederlandse vertalingen van de nrs. 1294, 1297, 1396 en 1538. Daar-
naast beschreef en collationeerde hij nog originelen en afschriften van diverse bewerkin-
gen, voegde nieuwe afschriften en uitgaven toe, herbewerkte diverse nummers en voegde
zelf een nieuwe bewerking toe. In 1997/1999 stelde hij de Verklarende lijst van verkort aan-
gehaalde werken, de Lijst van handschriftelijke bronnen alsmede de Index van persoons- en
plaatsnamen samen. Tot slot droeg hij zorg voor de correctie van de drukproeven.

Met de publicatie van deel II, dat 669 oorkonden bevat, wordt het project Oorkondenboek
van Noord- Brabant tot 1312 door het ING afgesloten. In maart 1996 besloot het Bestuur
van het ING het project en publicatie van de delen III en IV en het supplementdeel niet
langer te continueren. Voor het gehele documentatiesysteem, bestaande uit het materiaal
voor het Supplement op deel I en de oorspronkelijk geplande delen III en IV, zal een
geschikte bewaarplaats worden gezocht. De fotocollectie van het gehele ONB is eigendom
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3 Notulen van de 68e vergadering van de Commissie van Toezicht en Advies voor het ONB d.d. 8
oktober 1986.



van het Rijksarchief in Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch en blijft bijgevolg daar raad-
pleegbaar.

Tijdens de gehele bewerkingsperiode van deel II konden de bewerkers dankbaar gebruik
maken van de vele waardevolle adviezen en kritische opmerkingen, verleend door de
Commissie van Toezicht en Advies voor het Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312.
Zij bestond van 1979 tot en met 1998 uit de volgende leden: prof. dr. W.P. Blockmans
(vanaf 7 april 1993), prof. dr. D.P. Blok (vanaf 14 mei 1986, voorzitter vanaf 18 mei
1988), dr. M.W. van Boven (van 26 oktober 1988 tot en met 9 mei 1990), dr. F.A. Bre-
kelmans (tot en met 17 april 1991), dr. H.M. Brokken (secretaris tot en met 24 april 1985),
prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (voorzitter tot en met 21 oktober 1987), drs. W.A.
van Ham (vanaf 17 april 1991), prof. dr. Th. de Hemptinne (vanaf 23 oktober 1991), prof.
dr. P.A. Henderikx (vanaf 25 oktober 1989), prof. dr. C. van de Kieft (tot en met 26 okto-
ber 1988), dr. L.P.L. Pirenne (tot en met 18 mei 1988), prof. dr. W. Prevenier (tot en met
17 april 1991), dr. J.G.M. Sanders (secretaris vanaf 14 mei 1986), dr. J.G. Smit (vanaf 24
januari 1996) en prof. dr. R. Van Uytven (gedurende de gehele periode).

Zeer veel erkentelijkheid zijn we ook verschuldigd aan diegenen die ons nuttige advie-
zen verleenden bij de opsporing en bewerking van de hier gepubliceerde oorkonden: mw.
C.J.M. Bakker te ’s-Gravenhage, H. van Bavel van de abdij van Berne te Heeswijk-Dint-
her, prof. dr. J. Bonny van het Bisschoppelijk Groot Seminarie te Brugge, M.P.J. van den
Brand te Venray, dr. A.J. Brekelmans te Goirle, mw. drs. C.J.C. Broer te Amsterdam, drs.
J.M.H. Broeders (GA Oosterhout), dr. J.W.J. Burgers te Amsterdam, dr. A.J.A. Bijsterveld
te Nijmegen, pater A.F. Caeyers van de abdij van Averbode, dr. G. Croenen te Liverpool,
Dr. B. Demel te Wenen, dr. E.C. Dijkhof te Amsterdam, dr. L.C. Van Dyck van de abdij
van Tongerlo, broeder G. Gabriëls van het Wilhelmietenmuseum te Huijbergen, drs. E.J.
Harenberg te Doesburg, A.J.M. Hezemans te Rucphen, E.H. Van Hoof, pastoor te Meerle,
dr. E. Houtman (RA Antwerpen), J.M.F. IJsseling te Breda, dr. J.C. Kort (ARA ’s-Gra-
venhage), dr. J.G. Kruisheer te Maarssen, dr. R. Laurent (ARA Brussel), drs. M. Leroy te
Gent, drs. J.P.J. Lijten, Hofrat DDr. G. Mraz te Wenen, dr. J. Van den Nieuwenhuizen te
Antwerpen, dr. A. Nolden te Trier, drs. V. Paquay te Nijmegen, dr. C. Pennison te Pisa, F.
van de Pol te ’s-Hertogenbosch, dr. M.S. Polak te Amsterdam, zuster Regina van het
klooster St.-Catharinadal te Oosterhout, dr. P. de Ridder (ARA Brussel), dr. W. Rombouts
(RA Antwerpen), R. Sirjacobs te Antwerpen, mw. Ch. Stok te ’s-Hertogenbosch, dr. J.P.
de Valk (ING ’s-Gravenhage), G.M. van der Velden van de abdij van Berne, dr. G. Ven-
ner (RA Limburg), M.A.M. Voermans (RAWB Zevenbergen) en pater J. Zegers van de
St.-Bernardusabdij te Bornem.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar dr. K.A.H.W. Leenders en drs. W.A. van
Ham, met wie een uiterst vruchtbare uitwisseling van onderzoeksgegevens plaatsvond.
Parallel aan hun eigen onderzoek volgden zij het ONB op de voet, signaleerden belang-
rijke archieffondsen en droegen bij tot de oplossing van toponymische problemen.

Dank ook aan het Rijksarchief in Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch, dat ons gedu-
rende negentien jaar zeer gastvrij onderdak verleende. De ononderbroken steun van het
administratief en wetenschappelijk personeel aldaar vormde een voortdurende stimulans
bij de voltooiing van dit lange-termijnproject.

IX
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Situatie van de gemeentelijke indeling op 1 januari 1958. 
Bron: Provinciale Almanak 1969. Copyright: Rijksarchief in Noord-Brabant 1999.



Inleiding tot deel II

In 1979 verscheen het eerste deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312
met de oorkonden uit de Meierij van ’s-Hertogenbosch (inclusief de heerlijkheid Gemert),
bewerkt door H.P.H. Camps.1 Voor de editie van deel II, betreffende de heerlijkheden
Breda en Bergen op Zoom, is voor de inhoud en tekstpresentatie zoveel mogelijk aanslui-
ting gezocht bij deel I. In deze Inleiding kan dan ook worden volstaan met een toelichting
op de koerswijziging en accentverschuiving ten opzichte van deel I.

Het tweede deel van het ONB bevat de oorkonden en brieven, ongeacht de overleve-
ringsvorm, betreffende de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom binnen het gebied
van de huidige provincie Noord-Brabant. Voor de tot dit grondgebied behorende
gemeenten, zie de bijgevoegde kaart. Dit gebied betreft globaal de oude heerlijkheid van
Breda, volgens de situatie van vóór de verdeling in 1287, toen Bergen op Zoom hiervan
nog niet afgesplitst was, alsmede Steenbergen en Vossemeer. De Belgische enclave
Baarle-Hertog valt hierbij formeel gezien buiten het territorium van deel II. In geval er
twijfel bestaat of een locatie gelegen is onder Baarle-Hertog dan wel onder Baarle-Nas-
sau, is de desbetreffende oorkonde opgenomen.

Het chronologisch eindpunt van deel II is licht verschoven ten opzichte van deel I. Voor
deel I werd de einddatum door Camps ‘zoekend naar een aanknopingspunt’ vastgesteld op
31 december 1312, het sterfjaar van Jan II, hertog van Brabant, en het jaar waarin het
charter van Kortenberg werd verleend.2 De historische feiten, die mede ten grondslag
lagen aan de vaststelling van deze datum, werden door Camps ontleend aan een ruimere
Brabantse context. Bij deel II, dat de oorkonden van de heerlijkheden Breda en Bergen op
Zoom bevat, is deze einddatum iets aangescherpt. Het testament van Raas van Gavere,
heer van Liedekerke, Boelare en Breda, dat dateert uit 21 februari 1313, is namelijk een
toepasselijk eindpunt. Aansluitend hierbij zijn in deel II alle oorkonden uit het betreffende
paasjaar 1312, dat loopt tot 14 april 1313, opgenomen. Dit betekent voor de periode na 1
januari 1313 een uitbreiding van het oorkondenbestand met vier nummers. 

Hoewel deel II qua inhoud en tekstpresentatie in het verlengde ligt van deel I, is in nauw
overleg met de Commissie van Toezicht en Advies voor het ONB een aantal wijzigingen
doorgevoerd, die hierna zullen worden toegelicht. Dit betreft met name de materiaalselec-
tie, de beschrijving van de originelen en afschriften, de uitgave van Middelnederlandse
vertalingen, de opgave van facsimile’s en de tekstuitgave.3 De oorkonden in deel II zijn
doorgenummerd vanaf het laatste nummer in deel I (nr. 887). Twee oorkonden dragen een
afwijkend nummer, door aanpassing van de bewerkingen in de drukfase,4 en er zijn twaalf
dubbelnummers.5

XI

1 H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I: De meierij van ’s- Hertogen-
bosch (met de heerlijkheid Gemert). Rijks Geschiedkundige Publicatiën (’s- Gravenhage 1979).

2 Camps, ONB, I-1, p. XV.
3 Zie ook G. Van Synghel, ‘Het Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. Werkwijze en

bewerking van het tweede deel betreffende de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom’ in: Mid-
deleeuwen in beweging: Bewoning en samenleving in het middeleeuwse Noord-Brabant, A.-J.
Bijsterveld, B. van der Dennen en A. van der Veen red. (’s-Hertogenbosch 1991), p. 29-35.

4 Nrs. 1383-1384 en 1513-1514.
5 Nrs. 1001a, 1001b, 1001c, 1025a, 1132a, 1226a, 1338a, 1405a, 1449a, 1496a, 1514a en 1518a.



Materiaalselectie

In deel I zijn uitsluitend die oorkonden en brieven opgenomen waarvan de dispositie
betrekking heeft op de Meierij van ’s-Hertogenbosch en de heerlijkheid Gemert. Strikte
handhaving van dit territorialiteitsbeginsel zou bij deel II leiden tot grote leemtes in het
materiaal van het gebied van de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom. Daarom is
besloten dit beginsel uit te breiden en ook alle oorkonden op te nemen waarin Noord-Bra-
bantse instellingen of personen als oorkonder optreden buiten Noord-Brabants grondge-
bied.6 Concreet kan worden gesteld dat in deel II alle oorkonden en brieven, ongeacht hun
overleveringsvorm, zijn opgenomen waarvan de dispositie of mededeling betrekking heeft
op instellingen, personen of plaatsen binnen de genoemde periode (tot en met het paasjaar
1312) en binnen het hierboven omschreven gebied, alsmede alle oorkonden en brieven,
ongeacht hun overleveringsvorm, waarin Noord-Brabantse instellingen of personen als
oorkonder optreden of bij de dispositie of mededeling met name betrokken zijn in zaken
buiten de huidige provincie Noord-Brabant. Bij de oorkonden die betrekking hebben op de
perifere gebieden van de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom is enigszins van dit
beginsel afgeweken. Van deze reeks oorkonden is alleen de vroegste oorkonde uitgegeven,
met verwijzingen naar de latere oorkonden die niet in dit deel opgenomen zijn. Dit geldt
voor de oorkonden betreffende Huntemuden, de ‘Zeeuwse’ helft van Schakerlo en het
‘Zeeuwse’ gedeelte van het Vriezendijkse moer.7

De oorkonden waarin Noord-Brabantse personen in het eschatocol uitsluitend als
getuige optreden en die niet tot de hogergenoemde categorieën behoren, zijn niet uitgege-
ven, maar opgenomen in een bijlage.8 In deze bijlage zijn in regestvorm de oorkonden
gesignaleerd uit de periode 1152 tot 1216, waarin de oudste leden van de eerste dynastie
van Breda optreden als getuigen. Waar mogelijk wordt een verwijzing naar een recente
editie gegeven en een toelichting bij de datering. Een uitzondering op de editie in regest-
vorm vormen de nrs. 895 en 906. Deze nummers zijn integrale edities, respectievelijk van-
wege de vroegste diplomatische vermelding van leden van de dynastie van Breda en de
vroegste vermelding van Godfried I van Breda en diens verwantschap met de graven van
La Roche. Ook is een uitzondering gemaakt voor de oorkonde onder nr. 974, vanwege de
zeldzame vermelding van Hendrik III, heer van Breda. Bij de integrale editie en de bijlage
is voor rangletters van de heren van Breda de nummering van Boeren aangehouden.9

Er is van afgezien de oorkonden die betrekking hebben op het grondgebied van deel II,
die in deel I onvolledig zijn uitgegeven, in deel II opnieuw op te nemen. Een uitzondering
is gemaakt voor de nrs. 976, 1383 en 1384. Van nr. 976, dat in deel I uitgegeven is op
basis van afschriften,10 is nu een editie gemaakt op basis van het inmiddels teruggevonden
origineel. De nrs. 1383 en 1384 zijn in deel I als één nummer op basis van één origineel
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6 Notulen van de 56e vergadering van de Commissie van Toezicht en Advies voor het ONB d.d. 28
mei 1980.

7 Zie aldus voor de vroegste vermelding van Huntemuden, de monding van de Westerschelde
(Honte), nr. 905; voor de oorkonden met latere vermeldingen zie aldaar, onder Opname en
samenhang. Voor de ‘Zeeuwse’ helft van Schakerlo zie nr. 901, onder Opname en samenhang.
Voor het ‘Zeeuwse’ gedeelte van het Vriezendijkse moer zie nr. 1024, onder Opname en samen-
hang.

8 Zie de bijlage met de niet opgenomen oorkonden waarin leden van de Bredase dynastie als getui-
gen optreden (tot 1216).

9 Boeren, De heren van Breda en Schoten.
10 Camps, ONB, I-1, p. 254-255, nr. 176.



– in plaats van twee – uitgegeven.11 Wel opgenomen in deel II zijn algemene privileges
betreffende de heerlijkheden van Breda en Bergen op Zoom. Deperdita zijn alleen opge-
nomen indien een direct bewijs voor het bestaan van een schriftelijk stuk voorhanden is.12

Beschrijving van originelen en afschriften en de wijze van bezegeling

In deel II is, in afwijking van de summiere opgave in deel I, geopteerd voor een uitge-
breide beschrijving van originelen en afschriften. Bij de beschrijving van een origineel is
aan de volgende elementen systematisch aandacht besteed:
– de afmetingen van het perkament met de eventueel aanwezige, niet uitgevouwen pliek
(de hoogte links + eventueel de pliek, rechts + eventueel de pliek of plus eventueel afhan-
gende stro(o)k(en); de breedte boven en onder) in millimeters
– de toestand waarin het origineel zich bevindt, met eventuele opgave van tekstverlies
– eventuele restauratie, liniëring en vouwing
– aantekeningen op de voor- en achterzijde tot en met de achttiende eeuw (chronologisch
gerangschikt)
– de bezegeling, waarbij achtereenvolgens wordt gegeven: het aantal zegelbevestigingen
(met de symbolen (S) bij een concreet aanwezig zegel, (SD) bij een verloren gegaan zegel
waarvan de daadwerkelijk uitgevoerde bezegeling door sporen van was of verkleuringen
nog kan worden vastgesteld, (LS) bij een bevestigingsplaats zonder sporen van concrete
bezegeling, al dan niet met aangebracht bevestigingsmateriaal, (CS) bij een tegenzegel,
(SR) bij een gerestaureerd zegel, (STr) bij een zegel van een transfix), voor al dan niet aan-
gekondigde zegels, de bevestigingswijze, de beschrijving zelf, met opgave van de zege-
laar, de vorm, de afmetingen van het zegelveld van het zegelstempel en de rand (tussen
ronde haken), het materiaal en de kleur, de toestand, eenvoudige aanduiding van het zegel-
type met verwijzing naar het Corpus Sigillorum Neerlandicorum (CSN) en/of eventueel
andere relevante literatuur, waarna het eventuele tegenzegel op eenzelfde manier wordt
beschreven.

Bij de opgave van de zegellegende is als volgt tewerkgegaan: wanneer een gaaf exem-
plaar van een zegel voorhanden is, wordt deze zegellegende opgenomen. Bij alle oorkon-
den die eenzelfde, maar incomplete zegellegende bevatten, is verwezen naar de oorkonde
met het gave randschrift. Wanneer er meerdere gave exemplaren voorhanden zijn, is naar
het oudste exemplaar verwezen. Als er geen zegel voorhanden is met een gave zegelle-
gende, is het exemplaar met de meest complete legende als basis genomen. Deze legende
is, indien mogelijk, tussen vierkante haken aangevuld op basis van de andere onvolledige
zegellegendes, met verwijzing naar de oorkonden die hiervoor gebruikt zijn. Bij de voor
de reconstructie gebruikte zegels wordt eveneens de daar aangetroffen legende gegeven.
Wanneer geen aanvulling op basis van andere zegels mogelijk is, is bij elk zegel de onvol-
ledige zegellegende gegeven. Is reconstructie niet mogelijk, dan is de grootte van de
lacune door punten binnen de vierkante haken aangegeven, overeenkomstig het aantal let-
ter-/tekenplaatsen. Kan de grootte van de lacune niet met een redelijke mate van precisie
geschat worden, dan is dit binnen vierkante haken aangegeven door middel van drie aste-
risken. 
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11 Camps, ONB, I-2, p. 680-682, nr. 567.
12 In afwijking hiervan is onder nr. 914 een deperditum uitgegeven, waarbij geen direct bewijs voor

het bestaan van een oorkonde voorhanden is, zie aldaar voor een verantwoording.



Waar aanvulling van onvolledige zegellegendes mogelijk is naar Laurent, Les sceaux, is
dit gebeurd. Incomplete zegellegendes van zegelaars die eenmalig in deel II van het ONB
en niet in Laurent, Les sceaux, voorkomen, zijn – afgezien van de voor de hand liggende
aanvullingen – niet gecompleteerd.

Bij de opgave van de omvang van het zegelveld en rand zijn ontbrekende delen als volgt
aangegeven. Wanneer het zegelveld volledig ontbreekt, is dit aangegeven door het sym-
bool [x], bij volledig ontbreken van de rand door het symbool [y]. Indien de aanvullende
hoogte en/of breedte van een onvolledig zegelveld of onvolledige rand niet geschat kan
worden, is dit aangegeven door het symbool [+x]. 

Bij de opgave van de afschriften is een andere ordening aangehouden dan in deel I. De
afschriften zijn niet langer geordend volgens het in deel I gehanteerde genealogische prin-
cipe, maar zijn chronologisch gerangschikt. Ook wordt in deel II bij de beschrijving waar
mogelijk de naam van het handschrift gegeven, een typering, een verklaring tussen ronde
haken, alsmede de rubriek en het caput waaronder het afschrift is geschreven. Ook is de
aard van het afschrift en de naam van de (af)schrijver en/of degene die het handschrift col-
lationeerde in de mate van het mogelijke aangegeven.

Uitgave van Middelnederlandse vertalingen

Ten aanzien van de Middelnederlandse vertalingen is in deel II een iets andere koers geva-
ren dan in deel I. In deel I zijn de Middelnederlandse vertalingen van Latijnse teksten in
geen enkel geval uitgegeven. In deel II is van deze richtlijn afgeweken bij teksten van een
bijzondere aard, zoals keuren en dergelijke. De Commissie van Toezicht en Advies voor
het ONB oordeelde namelijk dat het een verarming zou zijn indien men in deel II de Mid-
delnederlandse vertalingen van dergelijke teksten niet zou publiceren.13 Bijgevolg zijn de
teksten van de Middelnederlandse vertalingen uitgegeven van de nrs. 991 (de vaststelling
van toltarieven), 1078 (het Hoevense charter) en 1111 (de Antiqua Kora van Steenbergen).

Opgave van facsimile’s

In deel II zijn, hoewel niet systematisch verzameld, ook facsimile’s en afbeeldingen van
oorkonden opgenomen (zie onder de Uitgaven). 

Tekstuitgave

Bij de tekstuitgave is fundamenteel afgeweken van de in deel I gevolgde methode, zowel
ten aanzien van de keuze en editietechniek van de basistekst als van de opgave van de
varianten in het tekstkritisch notenapparaat. Wanneer een origineel voorhanden is, is dit
in principe de basistekst voor de tekstuitgave. In deel I heeft Camps als bewerker, uit-
gaande van een gezond respect voor de overgeleverde tekst van het origineel, wijzigin-
gen aangebracht waar dit op stellige gronden noodzakelijk werd geacht.14 Zo zijn woor-
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13 Notulen van de 85e vergadering van de Commissie van Toezicht en Advies voor het Oorkon-
denboek van Noord-Brabant tot 1312 d.d. 21 juni 1995, p. 3.

14 Camps, ONB, I-1, p. XXVI.



den die volgens de bewerker op grammaticale, diplomatische of inhoudelijke overwegin-
gen ontbreken, tussen ronde haken toegevoegd aan de basistekst.15 In deel II is deze
werkwijze niet overgenomen. De tekst van het origineel wordt als basistekst volledig uit-
gegeven, met emendaties en dergelijke in de tekstkritische noten. Wanneer de tekstuit-
gave berust op afschriften, is in deel I nergens, noch absoluut noch relatief, één enkel
afschrift als basis voor de tekstuitgave gekozen.16 Voor de editie in deel II is van dit
standpunt afgeweken. Indien het origineel niet voorhanden is, is het beste afschrift van de
eerstvolgende generatie van de tekstoverlevering de basistekst voor de tekstuitgave. Van
deze regel kan afgeweken worden, indien het afschrift corrupt of onvolledig is overge-
leverd. Dan kan een onafhankelijk afschrift van een latere generatie, een editie of een
Middelnederlandse vertaling de basis voor de tekstuitgave vormen.17 In de kopnoot
‘Tekstuitgave’ is de afwijkende keuze voor de betreffende basistekst verantwoord. De
onvolledige weergave van een tekst, zoals die voorkomt in deel I, is voor de editie in deel
II niet overgenomen.

Wat de opgave van de varianten in het tekstkritisch notenapparaat betreft, heeft de
bewerker in deel I alleen tekstvarianten opgenomen die enige kans hebben, hoe gering
ook, de oorspronkelijke tekst weer te geven. De naar het oordeel van de bewerker waar-
deloze varianten zijn weggelaten en wanneer het origineel bewaard is, zijn in deel I geen
varianten van afschriften vermeld, met uitzondering van de varianten van plaatsnamen
ouder dan het jaar 1500. Ook zijn, als een tekst alleen op afschriften berust, zuiver ortho-
grafische varianten weggelaten.18

In deel II zijn volgende varianten in het tekstkritisch notenapparaat opgenomen: 

a. indien de basistekst een origineel is:
– de varianten van eigennamen tot ca. 1500 (met uitzondering van de varianten in afkor-
tingen)
– de varianten van Latijnse afschriften tot 1312
– de varianten van volkstaalpassages
– interessante varianten van Latijnse afschriften tot ca. 1500, bijvoorbeeld omissies,
absurditeiten en dergelijke.

b. indien de basistekst een afschrift is:
– de varianten van de vroegste generatie van alle onafhankelijke tekstoverleveringen tot
1500 (met uitzondering van de varianten in afkortingen en de varianten van gecédilleerde
e, c/t, u/v en i/j); de jongere slechts voor zover relevant
– alle varianten van concepten en authentieke eigentijdse registraties
– alle andere interessante varianten.
Bij uiteenlopende uitvaardigingen van hetzelfde stuk zijn de teksten kolomsgewijs naast
elkaar afgedrukt. Bij de bijzondere overlevering van de oorkonde d.d. 15 april 1297, waar-
bij een concept, een minuut en afschriften voorhanden zijn, is de oorkondetekst in drie
kolommen afgedrukt.19
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15 Voorbeelden hiervan in Camps, ONB, I-1, nr. 39, noot a; nr. 40, noot f; nr. 44, noot e, f en h enz.
16 Camps, ONB, I-1, p. XXVI.
17 Een uitzondering hierop vormt nr. 954, waar een copie figurée de basistekst voor de tekstuitgave

is.
18 Camps, ONB, I-1, p. XXVII.
19 Zie nr. 1378.



De transcriptie sluit, op een paar kleine afwijkingen na, nauw aan bij de in deel I gehan-
teerde transcriptieregels. Hieronder volgt een overzicht van de in deel II gevolgde regels:

– geen normalisering van de gecédilleerde e
– geen normalisering van bovengeschreven letters met fonetische waarde
– geen normalisering van afkortingen in eigennamen, behalve bij Christus, Salvator en
dergelijke.
– geen normalisering van c en t
– geen normalisering van y
– geen normalisering van u en v in eigennamen
– geen normalisering van uitgangen boven Romeinse jaartallen, dagaanduidingen en der-
gelijke
– normalisering van bijzondere schriftsoorten (zoals bijvoorbeeld geoblongeerd schrift),
met een verantwoording in een tekstkritische noot
– normalisering van u en v in Latijnse teksten
– normalisering van u en v in teksten in de volkstaal en in volkstaalpassages in Latijnse
teksten
– normalisering van i/j en ii/ij respectievelijk tot i en ii in teksten tot ca. 1500
– normalisering van ligaturen
– normalisering van interpunctie
– normalisering van hoofdletters bij eigennamen, ook van hoofdletters in originelen
– normalisering van regelscheiding in originelen en afschriften
– normalisering van afbrekingsstreepjes
– weergave van Romeinse cijfers in kapitaal
– handhaving van digniteitspunten, maar weglaten van isoleringspunten
– oplossing van afkortingen, ook in teksten in de volkstaal, volgens de meest voorko-
mende variant in de tekst zelf; enkele veel voorkomende afkortingen in de volkstaal wor-
den niet opgelost, zoals voirn. of voirs.
– oplossing van afkortingen in eigennamen door middel van cursivering wanneer de
basistekst een origineel is; wanneer de basistekst een afschrift is worden de eigennamen
stilzwijgend opgelost; wanneer alleen de initialen van een persoon in de tekst staat, wordt
deze – waar mogelijk – aangevuld door middel van cursivering
– oplossing van afkortingen in Romeinse kalenderaanduidingen
– geen oplossing van afkortingen van Latijnse geldsoorten in Middelnederlandse teksten
– normalisering van aaneengeschreven en gescheiden woorden naar hedendaags gebruik
– geen invoering van het accent grave in Franse teksten; invoering van het accent aigu
alleen bij mannelijk voltooide deelwoorden van de eerste klasse, en bij woorden die tot
verwarring kunnen leiden; invoering van de apostrof naar hedendaags gebruik.20

De chronologie

Een specifiek probleem bij de editie van oorkonden vormt de vaststelling van de gebruikte
jaarstijl. Dit hangt nauw samen met de problematiek van het ontstaansmilieu van de oor-
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20 Zie de transcriptieregels voor Franse teksten, opgesteld door de Koninklijke Commissie voor
Geschiedenis in: Voorschriften bij het uitgeven van geschiedkundige teksten. Koninklijke Com-
missie voor Geschiedenis (Brussel 1955), met name p. 6-7.



konde. Wanneer we bij een oorkonde de gehanteerde jaarstijl willen vaststellen, moet in
feite eerst vastgesteld worden wie de redactor en/of scriptor van de oorkonde is, aangezien
deze de jaarstijl en andere chronologische gebruiken bepaalt. De vaststelling van het ont-
staansmilieu van de oorkonden in deze editie is extra gecompliceerd door het hanteren van
een a-historisch territoriaal uitgangspunt. Door dit selectiecriterium, waarbij grosso modo
alleen die oorkonden worden uitgegeven waarvan de dispositie betrekking heeft op het
grondgebied van de huidige provincie Noord-Brabant, vertonen vele oorkonden geen
enkele samenhang, afgezien van het geografische aspect. Een fondsgewijze bestudering en
uitgave van oorkonden, zoals bij het OGZ, laat eerder uitspraken toe over dictaat, schrift,
bezegelings- en chronologische gebruiken dan een editie op basis van een sterk ingeperkte
selectie uit vele archieffondsen.

In deel II is bij de datering van de oorkonden voor de omrekening naar de kerst-, bood-
schap- of paasstijl uitgegaan van de in het handboek van Strubbe en Voet opgegeven date-
ringsgebruiken21 en van andere terzake relevante literatuur, of van bewijsplaatsen aange-
troffen in het hier uitgegeven materiaal. Verdere toelichtingen met literatuurverwijzingen
zijn opgenomen in de kopnoot ‘Datering’. In deel I heeft Camps het gebruik van de paas-
stijl in de kanselarij van de hertogen van Brabant aangenomen vanaf omstreeks 1230.22 De
kerststijl wordt in het hertogdom Brabant namelijk door de paasstijl verdrongen in de der-
tiende eeuw.23 Hoewel we ons ervan bewust zijn dat een eenmalig aantoonbaar gebruik
van de paasstijl geen bewijs is voor de definitieve introductie van deze jaarstijl in de her-
togelijke oorkonden, is in deel II geopteerd voor een datering naar de paasstijl van de her-
togelijke oorkonden vanaf 1221, aangezien Koch het gebruik van de paasstijl reeds in een
oorkonde uit 1221 vaststelde.24 In het bisdom Luik wordt de kerststijl vanaf omstreeks
1230 door de paasstijl verdrongen.25 Voor de oorkonden van de bisschoppen van Luik is,
conform deel I, vanaf 1230 het gebruik van de paasstijl aangenomen. Een eerste bewijs
voor het gebruik van de paasstijl in een bisschoppelijke oorkonde in deel II dateert pas uit
1268.26 Voor de in het bisdom Luik gelegen geestelijke instellingen is het gebruik van
eenzelfde jaarstijl verondersteld.27 De bisschoppen van Kamerijk gebruikten in de
twaalfde eeuw zeker tot 1167 de kerststijl. Voor de Kamerijkse oorkonde in deel II die
dateert uit 1187 is ook de kerststijl te prefereren.28 Voor de pauselijke kanselarij is het
gebruik van de boodschapstijl volgens de calculus Pisanus, bekend uit de periode 1088-
1145, ook nog met betrekking tot het jaar 1164 vastgesteld.29

Aangenomen is dat Brabantse oorkonders en destinatarissen binnen het hertogdom Bra-
bant de door de hertogen gehanteerde jaarstijl volgen, en eveneens overgaan op het
gebruik van de paasstijl vanaf het tweede kwart van de dertiende eeuw. Aldus zijn de oor-
konden van de heren van Breda naar analogie van de hertogelijke oorkonden vanaf die
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21 E.I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Neder-
landen (Antwerpen en Amsterdam 1960).

22 Camps, ONB, I-1, p. XXI.
23 Strubbe-Voet, Chronologie, p. 53-59.
24 Koch, OHZ, I, nrs. 411-412, oorkonde d.d. februari 1221.
25 Strubbe-Voet, Chronologie, p. 58 en 497.
26 Zie nr. 1079, d.d. januari 1268. Voor verdere bewijzen van het gebruik van de paasstijl te Luik

zie de nrs. 1425, 1426, 1438, 1448 en 1449.
27 Strubbe-Voet, Chronologie, p. 497. Zie ook Kruisheer, OHZ, III, nr. 1626, oorkonde d.d. 1273

april 1.
28 Nr. 917. Zie Prevenier, in: Miscellanea Mediaevalia Niermeyer, p. 249 en Van Mingroot, in:

BCRH, CXLIII (1977), p. 174-175.
29 Zie nr. 914.



periode naar de paasstijl gedateerd. De eerste oorkonde die zo is gedateerd, is van God-
fried III, heer van Breda, d.d. 30 januari 1227.30 Een eerste bewijs voor het gebruik van de
paasstijl in de oorkonden van de heren van Breda treffen we pas aan in een oorkonde van
Hendrik V, heer van Breda, d.d. 9 april 1264.31 Verdere bewijzen voor het gebruik van de
paasstijl zijn aangetroffen in de oorkonden van de heren van Breda d.d. 8 februari 1278, 2
februari 1280 en 21 februari 1313.32 De opvatting dat in deel II de oorkonden van de heer-
lijkheid Breda in de dertiende en begin veertiende eeuw naar de paasstijl zouden zijn
gedateerd, gaat in tegen de opvatting van Cerutti. Hij veronderstelde wel het gebruik van
de paasstijl voor de oorkonden van de heren van Breda uit de periode 1254-1267, maar
niet voor de periode 1268-1327.33 Dat de oorkonden van de heren van Breda in de periode
1268-1313 wel degelijk naar de paasstijl zijn gedateerd, is echter onomstotelijk vastge-
steld, en heeft bovendien in combinatie met het sigillografisch onderzoek geleid tot een
nieuwe periodisering voor het optreden van de heren van Breda in de jaren 1290 en
1291.34

Op basis van het jaarstijlonderzoek van Kruisheer is ten aanzien van de oorkonde nr.
1025, uitgevaardigd door de abt van Ter Doest en de St.-Michielsabdij te Antwerpen d.d.
januari 1256, het gebruik van de paasstijl verondersteld, met de aantekening dat ook de
boodschapstijl niet kan worden uitgesloten.35 Eenzelfde voorbehoud is ook gemaakt bij de
oorkonden nrs. 985, 986 en 989, waar de abdij van Ten Duinen bij de beoorkonding
betrokken is, en bij een oorkonde van de graaf van Holland d.d. 31 maart 1284, een desti-
natarisuitvaardiging voor de abdij van Ten Duinen.36 Eén pauselijke oorkonde is aantoon-
baar naar de boodschapstijl gedateerd, namelijk de oorkonde d.d. 24 februari 1287.37 De
oorkonden van de abdij van Echternach zijn gedateerd naar de in het aartsbisdom Trier
gebruikelijke boodschapstijl.38 In een oorkonde d.d. 2 januari 1304 van de deken van het
kapittel van St.-Servaas te Maastricht is aantoonbaar een winterstijl gebruikt.39
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30 Zie nr. 959.
31 Zie nr. 1053.
32 Zie respectievelijk de nrs. 1175, 1196 en 1541.
33 Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, p. XII-XIV.
34 Zie Dillo, in: Middeleeuwen in beweging, p. 36-43.
35 Kruisheer, OHZ, p. III en XIV. 
36 Zie respectievelijk de nrs. 1089 en 1225.
37 Nr. 1245.
38 Strubbe-Voet, Chronologie, p. 54.
39 Zie nr. 1446.



Lijst van afkortingen

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

vaardigd
[A1], [A2], enz. idem, maar niet voorhanden
AdN Archives départementales du Nord
AE Archives de l’Etat
afd. afdeling
a.h.w. als het ware
AN Archives Nationales
ARA Algemeen Rijksarchief
a.w. aangehaald werk
(B) bulla
B, C, enz. rangletters van afschriften, vertalingen, vermeldingen 
[B], [C], enz. idem, maar niet voorhanden
<B>, <C>, enz. idem, maar afschrift van schijnorigineel
bijv. bijvoorbeeld
BN Bibliothèque Nationale
BPL Bibliotheca Publica Latina
(BV) Benevalete
(C) chrismon
C[A] concept van niet voorhanden origineel
ca. circa
cap. caput
(CS) contrasigillum
c.s. cum suis
CSN Corpus Sigillorum Neerlandicorum
d.d. de dato
d.w.z. dit wil zeggen
e.a. en andere
ed. editie, edidit
etc. etcetera
e.v. en volgende
evt. eventueel
fasc. fascicule
fol. folio(’s), foliëring
GA Gemeentearchief
hs(s). handschrift(en)
inv.nr(s). inventarisnummer(s)
KB Koninklijke Bibliotheek
kol. kolom
KUB Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
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Lf. Lieferung
(LS) ligamentum sigilli
(LSTr) ligamentum sigilli transfixationis
(LT) locus transfixationis, transfixbevestiging
M[A] minuut van niet voorhanden origineel
(M) monogram
mm millimeter
m.m.v. met medewerking van
ms. manuscript
NO naoorkonde
nr(s). nummer(s)
n.s. nieuwe stijl
OCMW Openbare Commissie voor Maatschappelijk Werk
O.L.V. Onze Lieve Vrouw
ongefol. ongefolieerd
o.s. oude stijl
p. pagina(’s), paginering
PB Provinciale Bibliotheek
PRO Public Record Office
r recto
(R) rota
RA Rijksarchief
RAWB Regionaal Archief West-Brabant
reg. regest
resp. respectievelijk
(S) sigillum
SA Stadsarchief
(SC) signum crucis
(SD) sigillum deperditum
(SN) signum notarii
(SP) signum paragraphi
(SR) sigillum restauratum
(STr) sigillum transfixationis
StrA Streekarchivariaat
S(s)uppl. Supplement
t. tome
t.o. tegenover
UB Universiteitsbibliotheek
v verso
vgl. vergelijk
VO vooroorkonde
voorl. voorlopig
z.d. zonder datum
z.j.e.d. zonder jaar en dag
zgn. zogenaamd(e)

XX



Verklaring van bijzondere tekens

·· digniteitspunten

¶ paragraafteken

(– – –) drie liggende strepen tussen ronde haken zijn gebruikt in de tekstuitgave om
aan te geven waar de gevidimeerde tekst niet is uitgegeven

* een asterisk is gebruikt in de tekstuitgave van een naoorkonde; op deze
plaats zijn één of meer woorden van een vooroorkonde niet in de naoorkonde
overgenomen

[ ] vierkante haken of teksthaken zijn gebruikt bij dorsalen en zegelbeschrijvin-
gen en in de tekstuitgave bij een passage die naar alle waarschijnlijkheid in
de basistekst staat of heeft gestaan, maar niet meer leesbaar is, of bij een
door de bewerker aangevulde lacune; indien reconstructie van de lacune niet
meer mogelijk is, wordt dit aangegeven door evenzovele punten tussen vier-
kante haken te plaatsen als het geschatte aantal letterplaatsen dat is wegge-
vallen

[***] drie asterisken tussen vierkante haken zijn gebruikt om aan te geven dat een
schatting van het weggevallen aantal letterplaatsen in de oorkondetekst of
het aantal letters en symbolen bij de zegellegende niet mogelijk is

( ) ronde haken zijn gebruikt voor toevoegingen door de bewerker in de datering
boven het kopregest

( ) ronde haken in de tekstuitgave zijn gebruikt voor aanvulling van tekstge-
deelten

< > spitse haken zijn gebruikt om een onechte passage aan te geven, zowel in de
oorkondetekst als in het kopregest

(1), (2) enz. cijfers tussen ronde haken zijn gebruikt in de tekstuitgave om een indeling
aan te brengen of artikelen te groeperen

I, II Romeinse cijfers zijn gebruikt in de tekstuitgave in de marge om ontleningen
aan verschillende vooroorkonden aan te geven

+ x de combinatie + x is gebruikt bij de beschrijving van het origineel en de
bezegeling om aan te geven dat de omvang van de ontbrekende ruimte niet
kan worden geschat
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888

709 mei 21 Tilburg

Engelbert zoon van Gaotbert schenkt aan bisschop Willibrord zijn
vaderlijk erfgoed te Alphen in de gouw Tessandrië, te weten elf hoeven
met zaalhuis en hof en de bijbehorende horigen, en voegt er nog een
hoeve te Bern (Berne), over de Maas in de gouw Teisterbant, aan toe.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens C voor 1471 verloren gegaan.

Afschriften
B. eind 12e eeuw, vermoedelijk 1191, Gotha, Forschungsbibliothek, codex mem-

braneus I 71 = Liber aureus Epternacensis (kroniek en cartularium van de
abdij van Echternach), fol. 33v-34r, onder de rubriek: Anno vero XV Childe-
berti Aengelbertus hanc donationis cartulam scripsit sancto Willibrordo de
Alfheim, en in de marge: Carta Engilberti de Alfheim, naar [A].

C. 1471 februari 4, Luxemburg, AN, A XXIX, archief St.-Willibrordusabdij van
Echternach, charter ad datum 4 februari 1471 (1470 o.s.) = notarieel trans-
sumpt door notaris Fridericus Hoensbach van Millingen, geestelijke van het
diocees Trier en openbaar notaris te Trier, tweede insertie van in totaal zes
opgenomen oorkonden (deel I, nrs. 3, 4, 5, 6 en uitgave m, nr. 26, of n, nr. 28),
authentiek afschrift (vgl. regest bij WAMPACH, vermeld onder Regesten) op
verzoek van Colinus (van Orwich), abt van de abdij van Echternach, naar B.

D. ca. 1540, Luxemburg, AN, Groothertogelijk Instituut, Historische sectie,
Abteilung 15, hs. nr. 265 = Liber aureus (codex Aug. Neyen), fol. 28v, met in
de marge: Alfheim, naar B.

[E]. ca. 1675, niet voorhanden, bekend uit uitgave a en gezien de varianten ook
direct of indirect het voorbeeld van b (echter met meer volledige tekst dan a),
afschrift afkomstig uit de abdij van Echternach, naar B.

F. ca. 1699, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen hs. nr. 5) =
Pieter Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd Etten met den
gevolge ende aankleve van dien, fol. 38r, onder de rubriek: Gifte van Alpheim
aan den h. Willebrordus in dato 20e junii 713, vermoedelijk (indirect) naar a.

G. eind 18e eeuw, ibidem, archief hervormde gemeente Etten, inv.nr. 910 (voor-
heen hs. nr. 5a) = Beschrijvinge van de vreijheijd ende heerlijkheijd van Etten
(afschrift ms. Pieter Nuijts), p. 87, naar F.

Uitgaven
a. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 461-462, liber 9, cap. 4 (onvolle-
dig, gedateerd ‘12 kal. iulias’), naar [E]. – b. MIRAEUS – FOPPENS, Opera
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diplomatica, III, 1734, p. 285, cap. 6 (gedateerd 20 juni (12 kal. iulias) 711),
naar afschrift destijds in het bezit van de Benedictijnen van St.-Maur, gezien
de varianten verwant aan [E]. – c. MARTÈNE – DURAND, Veterum scriptorum
amplissima collectio, I, 1724, kol. 16, naar B. – d. VAN LOON, Aloude hol-
landsche histori, I, 1734, p. 329 noot 1, naar c. – e. VAN GOOR, Beschryving
Breda, 1744, p. 398-400, nr. 1 (met vertaling; gedateerd 20 juli 711, maar
p. 372 gedateerd 712), naar b. – f. AB HONTHEIM, Historia Trevirensis diplo-
matica, I, 1750, p. 105, naar c. – g. DE BRÉQUIGNY, Diplomata ad res Franci-
cas spectantia, I, 1791, p. 383, nr. 268, naar c. – h. DE BRÉQUIGNY – PAR-

DESSUS, Diplomata ad res Gallo-Francicas spectantia, II, 18492, p. 280,
nr. 474, naar g. – i. MIGNE, Patrologia Latina 89, 1850, kol. 542-543, nr. 6
(gedateerd 709), naar g. – j. WÜRTH-PAQUET, Table analytique, I, 1867, p. 29-
31, nr. 19, naar D. – k. SLOET, OGZ, I, 1872, p. 2-3, nr. 2, naar c. – l. WEI-

LAND, MGH SS XXIII, 1874, p. 57, naar B. – m. MULLER – BOUMAN, OSU, I,
1920-1925, p. 13-14, nr. 18, naar k. – n. WAMPACH, Geschichte Grundherr-
schaft Echternach, I-2, 1930, p. 43-46, nr. 16, naar BD. – o. OBREEN, OHZ,
afl. 1, 1937, p. 1-2, nr. 2, naar n.

Regesten
GEORGISCH, Regesta, I, 1740, kol. 21, jaar 709, nr. 2 (gedateerd 20 decem-
ber), en jaar 710, nr. 5 (gedateerd 20 juni). – DIERCXSENS, Antverpia Christo
nascens, I, 1747, p. 11; I, 17732, p. 32 (gedateerd 711). – DE FOY, Notice des
diplômes de France, I, 1765, p. 104 (gedateerd 20 juni 711). – HERMANS,
Analytische opgave, 1844, p. 2 (gedateerd 21 juni 712). – WÜRTH-PAQUET, in
Publications Luxembourg, XVI (1860), p. 6, nr. 15. – KLEYN, Geschiedenis
van Breda, 1861, p. 94 (gedateerd 21 juni 712). – WAUTERS, Table chronolo-
gique, I, 1866, p. 61-62. – BROM, Regesten sticht Utrecht, I, 1908, p. 3, nr. 12.
– WAMPACH, Urkunden- und Quellenbuch, IX, 1952, p. 425-426, nr. 972. –
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 1, nr. 1.

Ontstaan en samenhang
De oorkonde maakt deel uit van een groep van oorkonden, alle schenkingen
aan bisschop Willibrord, waarvan de inwendige kenmerken een grote mate
van overeenkomst vertonen (zie deel I van dit oorkondenboek, nrs. 3, 4 (met
noot a), 5, 6, 8 en ibidem, Inleiding, p. XXIII). Ze zijn geschreven door de
vermoedelijk Angelsaksische geestelijken in het gevolg van Willibrord (zie
VAN LOON, in Naamkunde, XII (1980), p. 57-65, contra TENHAEFF, De oor-
konden-schat van den Heiligen Willebrord, 1929, p. 16-17). Als directe
naoorkonde (NO) van de onderhavige oorkonde geldt deel I, nr. 5. Voor de
vermelding in de schenking (het zogenaamde testament) van Willibrord aan
de abdij van Echternach, waarmee de genoemde oorkonden als retroacta in
het abdijarchief terecht zijn gekomen en waarin het overgedragen erfgoed te
Alphen omschreven wordt als een villa integra, zie deel I, nr. 9, p. 15 (regel
4-6).
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In Christi nomine.
Domino sanctissimo et dilectissimo patri Willibrordo, episcopo, Aengilbertus filius

Gaotbertoa quondam donator.
Dum leges et iura sinunt et convenientia Francorum est ut de facultatibus suis quisque,

quod facere voluerit, liberam habeat potestatem, et necesse est ut quisque pro incerto huius
vite exitu de rebus suis aliquid ad Dei partem committat, ut per hoc indulgentiam facino-
rum suorum percipiat, idcirco ego Engelbertus pro remedio anime mee seu retributione
eterna aliquid tibi, domine pater et pontifex Willibrorde, de rebus meis donare decrevi.
Quod et ita feci: hoc est in pago Texandrie in loco nuncupante Alfheimb, quod mihic ex
paterno iure legitime provenit, hoc est casatas XI cum sala et curticle meo, quemd ad pre-
sens habere visus sum, cum mancipiis et omni peculio eorum. Hec omnia tibi a die pre-
senti trado atque transfundo cum omni integritate vel adiacentiis eorum, hoc est casis, cur-
ticlis, silvis, terris, pratis, pascuis et aratoria terra, aquis aquarumque decursibus, mobili et
immobili, egressu vel ingressu et watrischafoe. Hec omnia tibi do donatumque esse per-
hennis temporibus essef volo, hocg habeas, teneas, possideas tuisqueh ad possidendum re-
linquas et quicquid exinde facere volueris, liberam et firmissimam in omnibus habeas
potestatem.

Si quis vero, quod futurum esse non credo, ego ipse, i(quod absit, aut aliquis de heredi-
bus aut proheredibus meis contra hanc donationis nostre cartulam venire temptaverit et
eam infringere voluerit et tibi de istis iam dictis rebus aliquid quasi hereditario iure auferre
conaverit, primitus iram omnipotentis Dei incurrat et sanctorum angelorum et a liminibus
ecclesie Dei vel communione sanctorum extraneus efficiatur et lepram Gyezi vel percus-
sionem Ananie et Saphyre consequatur partemque habeat cum Iuda Schariothe qui Domi-
num tradidit. Et)i insuper inferat tibi una cum cogente fisco auri libras quinque, argenti
pondo Xj coactus exsolvat. Et nec sic quod repetit evindicare valeat, sed firma et immobi-
lis hec nostra donatio permaneat, adstipulatione subnixa.

Actum publice Tilliburgis, XII kalendas iunias, anno XV Childeberti gloriosissimi
regis.

Et do tibi in pago Testeruenti super Mosam loco Birni casatam unam cum omni pecu-
lio.

Ego Wirgiliusk, presbiter, scripsi. Aengilbertus, Werengatto frater eius, Paulus, presbi-
ter;l Aldrao, Alduino, Nardgaoto, Egisgaro, Nanduiono.
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888 a aldus B, lees Gaotberti als NO. – b Alfheym C. – c afgekort geschreven B, lees eventueel michi
als C. – d aldus B, lees quod, zoals NO en zoals door niet veel latere hand er boven geschreven
B; quod alleen heeft C. – e t boven de regel door dezelfde of niet veel latere hand toegevoegd
B. – f aldus B, niet in NO; vermoedelijk dittografie. – g aldus B, lees wellicht ut, zoals in een
zelfde passage in deel I, nr. 3, p. 4. – h aldus B, een aanvulling hierna van bijv. successoribus,
zoals in uitgave n, is niet nodig daar tuis ook zelfstandig gebruikt kan zijn. – i met de zinsnede et
cetera sicut in superioribus cartis continetur, usque in B, wordt naar het tussen haken aangevulde
gedeelte van de sanctio verwezen; de aanvulling naar een dergelijke passage in de oorkonde,
genoemd deel I, p. 6, noot bij nr. 4. – j aldus B, lees vermoedelijk XV zoals in de sanctio van de
oorkonde waarnaar in de vorige noot verwezen wordt. – k Wir- geschreven als V met ingeschre-
ven v, zoals hierna bij Werengatto, en met bovengeschreven i B, Uirgilius C. – l aldus B; begrijp
hier, gezien de overgang van nominativus naar ablativus, d.w.z. van subscribenten naar getuigen,
iets als coram testibus, vgl. NO, of cum testibus, vgl. deel I, nr. 4, al dan niet expliciet geformu-
leerd in [A].



889

<965>

<Keizer Otto I bekrachtigt de schenkingen aan de St.-Baafsabdij te
Gent gedaan, waaronder in Tessandrië de door Theofried geschonken
villa Rijsbergen over de Aa (?) met molen en kerk.>

(Schijn)origineel noch afschriften voorhanden.

Vermelding
[<B>]. ca. 1610, in het oorspronkelijke manuscript van de Antiquitates Bredanae, niet

voorhanden, bekend uit uitgave a.

Uitgaven van de vermelding
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 5, cap. 2, naar [<B>]. – b.
JUTEN, in Taxandria, XII (1905), p. 92-93, naar a.

Regest
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 95.

Datering
De oorkonde wordt door Gramaye (zie onder a en het citaat hierna), op 965
gedateerd. Formeel zijn dan de vroegst en laatst mogelijke datum van deze oor-
konde, volgens het gebruik van de kerststijl (zie Inleiding), resp. 25 december 964
en 24 december 965. De vermelding gaat echter terug op een vergissing of moge-
lijk een vervalsing (zie hierna) en de datering 965 is derhalve conventioneel.

Overlevering en betrouwbaarheid van de vermelding
Van deze oorkonde, waarvan geen volledige tekst bekend is, wordt eerst in het
begin van de achttiende eeuw melding gemaakt met een citaat naar aanleiding
van een naamsvariant van de rivier de Aa onder Breda: (– – –) Si Atuam pro
Aa dici non intelligamus. Ita enim Otto imperator in confirmatione quadam
rerum abbatiae Bavonensis anno 965 facta, inter alia inquit: ‘In Taxandro vil-
lam Risbecha super fluvium Atua, cum molendino et ecclesia quam Theofri-
dus donaverat.’ Et intelligit Rysbergen, in sacris olim Domino Bavoni eiusque
apud Gandenses coenobio dicatam, fluvio (quem alii Alfam, alii Adera, vulgus
Aa indegetant) Atuae, nescio an aliquid advaticum redolenti, incumbentem
(zie GRAMAYE, uitgave a, p. 5). De Antiquitates Bredanae verschijnen eerst in
de heruitgave van de Antiquitates Brabantiae en ontbreken in de oorspronke-
lijke uitgave van 1611. Het manuscript moet echter, afgezien van de in 1708
toegevoegde complete oorkondeteksten, al rond 1610 in grotendeels gelijke
bewoordingen voorhanden zijn geweest. Gramaye heeft het echter destijds als
opus imperfectum niet opgenomen. Het bestaan van het manuscript al rond
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die tijd blijkt uit enkele bewaard gebleven afschriften van gedeelten van het
werk, vgl. nrs. 891-892 en 1111 van dit oorkondenboek, en zie DILLO – VAN

SYNGHEL, in Van Blauwe Stoep tot Citadel, 1988, p. 27.
De oorkonde is niet opgenomen onder de door Sickel uitgegeven Diplomata

van Otto I. Juten (zie uitgave b) heeft er op gewezen dat een dergelijke beves-
tiging voor de St.-Baafsabdij door Otto I ook verder nergens genoemd wordt
en onbekend is (vgl. ook VAN LOKEREN, Histoire de l’abbaye de Saint-Bavon,
1855, p. 33-34, met IIme partie, Analyses, p. 1-2). Bovendien, aldus Juten, ont-
breekt Rijsbergen (gelegen aan de Aa of Weerijs) in de wel bekende bevesti-
gingen van de bezittingen van de abdij door keizer Otto II van 21 januari 974
en 18 (19) januari 976 (vgl. SICKEL, in MGH DD reg. et imp., II-1, 1888
(19562), p. 82-83, nr. 69, resp. p. 142-144, nr. 126, gedateerd 19 januari, en
KOCH, OHZ, I, 1970, p. 81-82, nr. 44, gedateerd 18 januari). Gommers, die
eerst nog de juistheid van de vermelding aannam (zie GOMMERS, Beschrijving
van Rijsbergen, 1909, p. 5), komt hier dan ook later op terug (in Sinte-Geer-
truydtsbronne, XV (1938), p. 161).

De vorm Atua als waternaam is onbekend en Risbecha voor Rijsbergen lijkt
niet erg waarschijnlijk. Vermoedelijk hebben we te maken met een verlezing
en/of verkeerde interpretatie van een verder onbekende oorkondetekst (vgl.
ook DELAHAYE, in Publikaties Nassau Brabant, 6 (1969), p. 33; 9 (1970),
p. 23; 34 (1976), p. 7). Aangezien echter de St.-Baafsabdij later het patro-
naatsrecht van de kerk blijkt te bezitten (JUTEN, uitgave b, p. 92), en de abdij
kennelijk ook rechten in Rijsbergen bezat (echter via haar hof te Sombeke, zie
hier nr. 1100), die eerst in de 1523 aan de heer van Breda zijn overgedragen
(VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 381; DROSSAERS, Archief Nassau-
schen Domeinraad, I-1, 1948, p. 26, inv.nr. 108), kan niet uitgesloten worden
dat de informanten van Gramaye aan deze een vervalste tekst hebben ver-
schaft om de geschiedenis van Rijsbergen uit een tiende-eeuwse schenking te
kunnen verklaren (vgl. voor wellicht een vergelijkbaar falsum nr. 891).

890

966 januari 24 Maastricht

Keizer Otto I bevestigt op verzoek van Adalberina, abdis, het vrouwen-
klooster van St.-Petrus en St.-Gertrudis (te Nijvel) in het bezit van goe-
deren en rechten in (Sint-Antelinks-) Ransbeek <en in die bezittingen
die door diverse lieden zijn overgedragen, waaronder het erfgoed van
St. Gertrudis in de gouw Tessandrië, over de Striene, in de villa Bergen
(op Zoom) en de drie bijbehorende eilanden Bieuelant (Rilland?),
Spiesant en Yerseke>.

a. 966 nr. 890
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Origineel en schijnorigineel
[A1]. Niet voorhanden.
[<A2>]. eind 10e – eerste helft 11e eeuw, niet voorhanden, bekend uit de overlevering

van [E] zoals vermeld bij F, geïnterpoleerde tekst, mogelijk in de vorm van
een schijnorigineel opgemaakt, of ontwerp hiervoor, naar [A1].

Afschriften
B. eind 15e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 1417

(archief St.-Gertrudiskapittel te Nijvel) = [Liber grossus venerabilis ecclesie
secularis et collegialis sancte Gertrudis Nivellensis] (grote cartularium van het
St.-Gertrudiskapittel), fol. 394r (oude fol. 406r), onder de rubriek: Confirma-
tio super donatio factam per Ottonem imperatorem de villa de Ramsbecca, en
met de datering 969, naar [A1].

C. 1549 voor juli 9, Wenen, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bestand Reichshofrat,
Confirmationes privilegiorum lateinischer Expedition, Karton 5/3, fol. 43-66
= Nivellensis ecclesia domine Gertrudis confirmatio privilegiorum (dossier
van de bevestiging van de privileges van de abdij van Nijvel door keizer Karel
V d.d. 27 november 1549) (vgl. ibidem, Reichsregister Karl V., Band 19, fol.
278-r280r, nr. 145, en zie GROSS, Reichsregisterbücher Kaiser Karls V, 1930,
p. 141, nr. 7814), met tien bijlagen (waaronder het verzoekschrift d.d. 9 juli
1549 door de abdis van Nijvel), derde bijlage, fol. 50r, met het opschrift:
Copia, authentiek afschrift door notaris Danielis, naar B.

Afschriften met de geïnterpoleerde tekst
<D>. eind 15e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 1417

(archief St.-Gertrudiskapittel te Nijvel) = [Liber grossus venerabilis ecclesie
secularis et collegialis sancte Gertrudis Nivellensis] (grote cartularium van het
St.-Gertrudiskapittel), fol. 9r-10r, onder de rubriek: Confirmatio Villari in
Ardenna, de Guingolonham, Lentlo, Luponi[o], Buisuelt, Berghen, Merber-
gen, Ramsbergen factam per Ottone[m] imperatorem Romanorum et Franco-
rum, naar [<A2>] of ontwerp met de geïnterpoleerde tekst, of onbekend
afschrift.

[E]. ca. 1549, niet voorhanden, bekend uit het onderschrift vermeld bij F, authen-
tiek afschrift door notaris Danielis, geeft op naar een origineel met het signum
en het opgedrukt zegel van keizer Otto I, wellicht [<A2>], misschien echter
eerder naar een onbekend afschrift verwant aan <D>.

F. ca. 1565, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 495.0 = bijlagen bij het dossier over een minnelijke schikking tus-
sen de markies van Bergen op Zoom en de St.-Bernardsabdij inzake Oudenbosch
en Oud Gastel, 1564-1566, (13e) omslag met los katern, ongefol. (fol. 1r-2r),
onder de rubriek: Copia, en het onderschrift: Soubz estoit escript: Dilligenti
collatione facta cum originalibus litteris signo ac sigilli prefati domini Ottonis
imperatoris impressos munitis concordatque de verbo ad verbum cum eiusdem
per me, ainsy soubz signez: Danielis notarium, eenvoudig afschrift, naar [E].
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Uitgaven
a. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum, 1630, p. 112-114, cap. 62, geïnterpoleerde
tekst (onvolledig), naar <D>. – b. VAN RYCKEL, Historia sanctae Gertrudis,
1637, p. 832-834, naar a. – c. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 7-8,
cap. 5 (als a, maar met arenga), in deze uitgave toegevoegd naar a en onbe-
kend afschrift, wellicht verwant aan [E]. – d. MIRAEUS – FOPPENS, Opera
diplomatica, I, 1723, p. 654, Notitia ecclesiarum, cap. 26, naar a. – e. VAN

GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 403-405, nr. 3 (met vertaling), naar a. – f.
WAUTERS, in Revue d’histoire et d’archéologie, III (1862), p. 370-372, nr. II,
naar B. – g. VAN DEN BERGH, OHZ, I, 1866(1868), p. 27-28, nr. 38, naar
<D>. – h. SICKEL, MGH, DD reg. et imp., I-1, 1879-1884, p. 432, D O I
nr. 318, naar BC<D>. – i. OBREEN, OHZ, afl. 1, 1937, p. 17, nr. 35 (onvolle-
dig), naar <D>. – j. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 86, onder nr. 47, d.d. 27 juli 980
(alleen de inlas ¶26), naar <D>.

Regesten
BÖHMER, Regesta chronologico-diplomatica regum, 1831, p. 17, nr. 313. –
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 6 (gedateerd 19 januari 966). –
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 95. – STUMPF-BRENTANO, Die
Reichskanzler, II, 1865, p. 35, nr. 396. – WAUTERS, Table chronologique, I,
1866, p. 379; VII, 1885, p. 92. – BÖHMER – VON OTTENTHAL, Regesten
sächsischen Hause, 1. Lf., 1893, p. 191, nr. 420. – VAN HAM, Inventaris raad
en rekenkamer Bergen op Zoom, 1980, III-B, p. 461, nr. 1. – VAN HAM, in
Noordbrabants Historisch Jaarboek, II (1985), p. 178, bijlage nr. 3.

Datering
Sedert Böhmer en Stumpf-Brentano (zie onder Regesten) wordt in overeen-
stemming met het opgegeven 31e koningsjaar en 4e keizerjaar van Otto I,
evenals de vermeldingen van kanselier Ludolf en aartskapelaan Willem, de
oorkonde in 966 gedateerd. De opgave van 969 in B kan niet juist zijn, maar
zal, uitgaande van het gebruik van de kerststijl (zie Inleiding), als 966 begre-
pen moeten worden. Het is wellicht door verlezing en weglating van het indic-
tiejaar totstandgekomen. De vervalste tekst <D> geeft het juiste jaartal even-
als de voor 966 te verwachten negende indictie. Het falsum zal dus voor het
niet geïnterpoleerde gedeelte op een ander afschrift dan B, wellicht op het
(schijn)origineel, teruggaan (zie ook onder Ontstaan en Overlevering).

Ontstaan, betrouwbaarheid en datering van de geïnterpoleerde tekst
De oorkonde is in een korte en een lange versie overgeleverd. De eerste gaat
terug op de originele bevestiging door Otto I van Nijvelse abdijgoederen [A1],
terwijl de tweede versie een latere ingelaste tekst bevat met de opsomming van
abdijgoederen, waarvan men (nog) niet zo’n bevestiging bezat (zie SICKEL,
uitgave h, p. 432, en een samenvatting en evaluatie van de oudere literatuur
bij HOEBANX, L’Abbaye de Nivelles, 1952, p. 185-189, en KOCH, uitgave k,
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p. 86-87; vgl. ook DEKKER, Zuid-Beveland, 1971, p. 73-76). Gezien de oud-
heid van de namen, de redactie van de ingelaste schenkingen en de vermelding
van sommige abdijgoederen in latere stukken, acht men de opsomming van het
abdijbezit betrouwbaar. De ingelaste tekst zal teruggaan op schenkingen die
tussen ca. 783 (¶25) en het eind van de tiende eeuw gedateerd kunnen worden.
Zo dateert men de opstelling van de geïnterpoleerde tekst in het eind van de
tiende of eerste helft van de elfde eeuw (HOEBANX, a.w., p. 187-189).

Overlevering van de geïnterpoleerde tekst
Tot nu toe nam men aan dat de interpolatie niet in een (schijn)origineel heeft
gestaan, maar direct in kopie, vermoedelijk in een ouder, verloren gegaan
cartularium, is aangebracht (SICKEL, a.w., p. 432; KOCH, a.w., p. 86). Door
het bekend worden van afschrift F (zie VAN HAM, Inventaris Raad en reken-
kamer, aangehaald onder Regesten, p. 461, nr. 1), dat teruggaat op een nota-
rieel afschrift [E], kan echter het bestaan van een afzonderlijk los stuk naast
<D> niet uitgesloten worden. De notaris die [E] (en ook andere stukken uit
het abdijarchief, vgl. C) kopieerde, vermeldt namelijk het origineel met het
signum en het opgedrukt zegel van keizer Otto I gecollationeerd te hebben (zie
het citaat onder F). Weliswaar is de oorkondetekst van F sterk verwant aan
<D>, zodat de notaris onnauwkeurig in zijn verantwoording kan zijn geweest,
maar er zijn ook varianten die op een van <D> onafhankelijk afschrift wijzen
(vgl. vooral de noten g, i, j, l en x bij <D>). Beide gaan dan terug op een
gemeenschappelijke Vorlage, die het schijnorigineel [<A2>] zelf of een
afschrift daarvan moet zijn geweest (vergelijk ook onder Datering).

De interpolatie over het erfgoed van St. Gertrudis
Reeds Kleyn beschouwde het gedeelte over het erfgoed van St. Gertrudis (¶26)
als ‘eene inlassching van later tijd’ (KLEYN, vermeld onder Regesten, p. 26).
Dekker wijst op de afwijkende redactie van deze inlas (DEKKER, a.w., p. 74).
Rechten van de abdij van Nijvel in Bergen op Zoom worden in de dertiende
eeuw bij conflicten genoemd (zie VAN HAM, a.w. onder Regesten, 1985,
p. 136-137). Leenders meent dat een verwerving door de abdij zeker al rond
1100 plaatsgevonden kan hebben (LEENDERS, Van Turnhoutervoorde tot Strie-
nemonde, 1996, p. 254). De identificatie van sommige der drie eilanden is niet
onomstreden. Gerseke (zo na collationering, niet Gersake) is Yerseke, en rech-
ten van de abdij aldaar en te Spiesant (S(p)iusant, S(p)insant of S(p)uisant?)
worden al in 980 genoemd (zie KOCH, OHZ, I, 1970, p. 86, nr. 47). Bieuelant
wordt wel met Rilland, niet Beveland, geïdentificeerd. Dekker denkt aan Dui-
veland (zie ook KOCH, a.w., p. 87; DEKKER, a.w., p. 74-75; VAN HAM, a.w.,
p. 135-138; vgl. ook LEENDERS, a.w., p. 126-128 en 250 e.v.).

Tekstuitgave
Hierna wordt de tekst in twee kolommen afgedrukt, links de oorspronkelijke
tekst naar B en rechts de geïnterpoleerde versie naar <D>. De tekstgedeelten
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die overeenkomen met B, worden in <D> met een kleiner lettertype weerge-
geven. Voorts zijn de genoemde interpolaties volgens de onderscheiden schen-
kingen in paragrafen genummerd en tussen spitse haken geplaatst. Het onder-
scheid tussen c en t is in beide afschriften, die door dezelfde cartularist zijn
afgeschreven, niet altijd duidelijk. Bij <D> staan ook de belangrijkste varian-
ten van F, als mogelijk van <D> onafhankelijke traditie, in het notenapparaat
gesignaleerd.

a. 966 nr. 890
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B

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Otto, divina favente clementia imperator

augustus Romanorum ac Francorum.
Quoniam regum vel imperatorum offi-

cium esse constat Deo sanctisque eius
ecclesiama conservareb preceptis ac confir-
mationibus, volumus notum esse omnium
fidelium nostrorum tam presentium quam
futurorum industrie, qualiter quedam abba-
tissa de monasterio constructo in honore
sancti Petri apostoli sancteque Gertrudis
virginis pariter cum sanctimonialibus,
nomine Adalberina, nostram serenitatem
rogavitc ut auctoritatis nostre preceptum vel
confirmationem donassemus. Nos vero
quoniam omne preceptum vel confirmatio
nostri imperatorii iuris, sub regali potestate
semper esse videbatur, interventu dilecte
coniugis nostre Adbheidisd filiie nostri
karissimi, regis scilicet Ottonis, petitioni
eiusdem abbatisse Adelberine assensu pre-
buimus, in villa Ramesbecca mansos tri-
ginta, ecclesiam matriciam cum omnibus
decimis, sub Quercu Fronissimaf mansos
quinque, in Hunsag mansum unum et quid-
quid pertinet ad mensam et utilitatem cui-
usque modi fratrum ac sororum die noctu-

<D>

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Otto, divina favente clementia imperator augustus

Romanorum ac Francorum.

Quoniam regum vel imperatorum * esse constat

Deo sanctisque eius ecclesiam construerea preceptis

ac confirmationibus, undeb volumus notum esse

omnium fidelium nostrorum tam presentium quam

futurorum industria, qualiter quedamc abbatissa de

monasterio constructo in honorem sancti Petri apostoli

sancteque virginis Gertrudis pariter cum sanctimoniali-

bus, nomine Adalberina, nostram adiitd serenitatem

rogansd ut auctoritatis nostre preceptum vel confirma-

tionem donavissemus. Nos vero quoniam omne pre-

ceptum vel confirmatio nostri imperatorii iuris este,

sub regia potestate semper esse videbatur, interventu

dilecte coniugis nostre Adhalheidis filiique nostri

carissimi, regis scilicet Ottonis, petitioni eiusdem

abbatisse Adelberine assensum prebuimus,

<(1) et quidquid Regenarius, comes, pro se
coniugeque filiisque eius ad predictum mo-
nasterium, quod est constructum in honore
sancte Dei genitricis Marie et sancti Petri,
ubi preciosa domina sancta Gertrudis corpo-
raliter requiescit, tradidit in pago Ardenna,
super fluvio Aisna, in comitatu Waudricia, in
villa que dicitur Villaro, mansas XII, eccle-
siam unam, molendinum unum et cambam

890, B a aldus B, lees ecclesie. – b construere
C<D>. – c rogans en andere volgorde
<D>. – d aldus B, Adelbeidis C, Adhalhei-
dis <D>. – e aldus B, lees filiique als <D>.
– f aldus B, Frondissimo <D>. – g slot-a
gewijzigd uit -u(m) B, -u(m) C.

890, <D> a aldus C<D>F, lees conservare als B. –
b aldus <D>F, ontbreekt B. – c ligatuur æ
onduidelijk <D>, quadam F. – d-d adiit sere-
nitatem rogans aldus <D>F, lees serenita-
tem rogavit als B. – e aldus <D>F.
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que fratribush ac sororibus Deo sancteque
Gertrudi famulantibush prosperei divine
remunerationis, nostra largifrua munificen-
tia donavimus et fideliter nostro precepto
confirmavimus, ut liberam habeant potesta-
tem prescriptas res tenendi, vendendi, com-
mutandi et suisj ut libuerit usibus adiun-
gant.

Et ut hoc presens preceptum firmum et
stabile permaneat, cartam hanc conscribi et
anuli nostri impressione signari iussimus,
quam et manu propria subter firmavimus.

Datak VIIII kalendas februarii, anno
dominice Incarnationis D CCCC LX VIIIIl

*m, anno regis *n Ottonis XXXI°, imperii
vero IIII°.

Actum Traiecti, in Domino fidelitero,
amen.

Signump domini Ottonis magni et invic-
tissimi imperatoris augusti.p

Lutsolfusqr cancellarius advicem Willeri-
nis archicapellani recognovi.q

unam cum hominibus ibidem manentibus vel
aspicientibus, utriusque sexus et etatis, cen-
tum XVIII, cum edificiis, curtilibus, terris
cultis et incultis, viis et inviis, exitibus et red-
ditibus, quesitis et inquirendis, silvis ad por-
cos quingentos, pratis, pascuis, mobilibus et
inmobilibus, aquis aquarumve decursibus.>
<(2) Similiter quidquid predicti Regennarii
filius nomine Liechardus tradidit in pago
Hasbaniensif, in villa que dicitur Gingolon-
ham, mansas IX, mancipia XXXV,
molendinum et cambam unumg.>
<(3) Rodulphus, comes, tradidit in villa que
dicitur Lentlo mansas VI et semissem, di-
midiam partem ecclesie, culturam unam,
silvam ad porcos LX;>
<(4) Iohannes pariterque Rotboldus pro
anima Sigefridi mansas tres in villa que
dicitur Luponio, super fluvio Trer, molen-
dinum unum, cambam unam, mancipia X.>
<(5) Hillinus tradidit in villa que dicitur
Gislebiertruozh ecclesiam unam, silvam ad
porcos quingentos, pro anima Gisloberti
genitoris sui;>
<(6) Iohannes et uxor sua Hachinda man-
sum unum in villa Tongrinas;>
<(7) Hadebrandis mansas duas, culturam
unam, prata et silvam super fluvio Til;>
<(8) Stephanus mansam unam et molendi-
num unum;>
<(9) Herigaudis, presbiter, mansas II in
villa Hathaim;>
<(10) Berta, Yda mansum I in villa Petro-
sowado;>
<(11) Vamboldus mansam unam in villa
Fura;>
<(12) Honolfus pro anima genetricis sue
Helisquinde mansam unam in comitatu
Testrebatensi super fluvio Huoltena;>

890, B h-h fratribus – – – famulantibus aldus B,
volgorde omgekeerd <D>. – i aldus B, lees
pro spe als C<D>. – j in suis aldus B, lees
alleen suis als <D>. – k de voorafgaande
signumregel en recognitieregel zijn aan het
slot geplaatst B, vgl. tekstnoten p en q. – l

aldus B, lees D CCCC LXVI als <D>. – m

indictione IX ontbreekt B. – n aldus B, lees
regni domini als <D>. – o aldus B, lees
feliciter als <D>. – p-p signumregel door
mogelijke dezelfde hand hier toegevoegd B,
met hieraan vooraf subsignatum C. – q-q

recognitieregel door andere hand hier toe-
gevoegd B, ontbreekt C. – r aldus B, lees
Liutolfus, Liucolfus <D>. – s aldus B, lees
Wilhelmi als mogelijk <D>.

890, <D> f afgekort Hasbanien. <D>, opgelost
Hasbaniensis F. – g aldus met doorgehaalde
I <D>, lees unam, I F. – h aldus <D>, min-
der waarschijnlijk lijkt de lezing Gislebrert-
ruoz als h.
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<(13) Huotelbaldus mansam I in villa
Vecchenselai;>
<(14) Wolfrerus mansam unam in villa
Idrengoham;>
<(15) Galandus mansum I in villa Beritgia,
ecclesiam inj Iatrebachej et mansam unam,
ecclesiam in Cortbace et mansam I;>
<(16) Adelelinus in Barcbelxa mansas tres,
arboreta et prata;>
<(17) Gislobertus mansam I in villa Halde-
nachak;>
<(18) Adelardis mansam unam in Bere-
chaim, super fluvio Sambra in villa que
dicitur Culiaco mansas duas et semissem,
piscacionem bonam;>
<(19) Roculfus, comes, mansam unam in
villa Norebache, super fluvio Tenera;>
<(20) Honolfus, Rothardus, Mayo in villa
Gaugiaco mansas decem, familiaml XX,
pro anima Thietbaldi;>
<(21) Bertha cum filiis suis Harnulfo, Her-
manno, Giuardom mansas quinque super
fluvio Trer, prata et silvan.>
<(22) Similiter tradidit Robertus uxorque
eius nomine Geuao cum filio suo Regenna-
rio mansas quatuor in pago Hainau, in villa
que dicitur Hayna.>
<(23) Hillinus tradidit pro anima Lietgardi in
pago Brabantinse super fluvio, Ippingohaim
mansas quinque, silvas ad porcos centum;>
<(24) Regennaldus, presbiter, stadium unum
in Bruocsella, supra fluvium Braina mansas
septem, ecclesiam matriciam, silvam et
prata.>

890, <D> i lezing Vecthensela als F, is ook moge-
lijk <D>. – j-j aaneengeschreven boven de
regel <D>, a.h.w. Miatrebache; in Iatreba-
che wel F. – k onduidelijk -acha <D>, Hal-
denicho leest h. – l met een slot-m afkorting
<D>, lees familias als F. – m aldus of
Ginardo <D>, Ginardo of Giuardo ook F;
begrijp waarschijnlijk Girardo als h. – n wel-
licht door eerst later geplaatste afkortings-
streep gewijzigd in silvam <D>, silvam ook
F. – o lezing Gena niet uit te sluiten <D>F.
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<(25) Anno centesimo XXVII° post transi-
tum sancte Gertrudis tradidit quedam puella
nomine Ricburgis omnem hereditatem suam
in terra Ribuarensi, in villa Unezefelt, mansas
XII, ecclesiam et omnem familiam suam;>
<(26) hereditas sancte Gertrudis sita in
pago Tessandria, super fluvio Struona in
villa que dicitur Bergonp cum integritate
sua; illic aspiciunt insule tres, prima Bieue-
lantq, secunda Spiesantr, tertia Gersekes;>
<(27) villam Merbeccam cum omni integri-
tate quadam Goismart;>
in villa Ramnesbecca mansas XXX, ecclesiam

matriciam * sub Querco Frondissimo mansas V, in

Honsau mansam unam et quidquidv pertinet ad men-

sam et utilitatem in cuiuscunquew modis fratrum ac

sororum die noctuque Deo sancteque Gertrudis fratri-

bus ac sororibus famulantibus pro spe divine remune-

rationis, nostra largifrua munificentia donavimus et

fideliter nostro precepto confirmavimus, ut liberam

habeant potestatem prescriptas res tenendi, vendendi,

commutandi et suis ut libuerit usibus adiungant.

Et ut hoc presens preceptum firmum et stabile per-

maneat, cartam hanc conscribi et anuli nostri impres-

sione signari iussimus, quam et manu propria subtus
firmavimus.

Signum domini Ottonis magni et invictissimi impe-

ratoris augusti.

Liucolfus cancellarius advicem Wilhelmix archica-

pellani recognovi.

Datay nono kalendas februarii, anno dominice

Incarnacionis D CCCC LXVI, indictione IXz,
anno regni domini Ottonis XXXI°, imperii vero IIII.

Actum Traiecto, in Domino feliciter, amen.

890, <D> p rg gewijzigd uit twee andere letters,
waarvan de tweede mogelijk een h, en de o is
onduidelijk <D>; Berghen F. – q aldus <D>,
Beuelant F; niet waarschijnlijk lijkt de lezing
Breuelant h. – r Spinsant F. – s de k lijkt welis-
waar sterk op lr, maar is identiek aan de k
van kalendas in de datumregel <D>, Gersaler
aldus F. – t i onduidelijk <D>; de naam is
mogelijk door de interpolator bij het volgende
gedacht. – u Honse F. – v quicquid F. – w aldus
<D>F. – x h niet duidelijk <D>; Guilhelmi F.
– y afgekort Dat. <D>, Datum F. – z VIIII F.



891

<967>

<Keizer Otto I schenkt of bevestigt de abdij van Nijvel in het bezit van
diverse goederen en rechten, te weten in de Scheldegouw de villa Ber-
gen (op Zoom) met drie eilanden, de kerk en tolrechten, en in de gouw
Strijen uit het erfgoed van St. Gertrudis (Geertruiden)berg met Drim-
melen en Sturnahem, en alle visrechten op de Maas en in het aangren-
zend gebied.>

Schijnorigineel noch afschriften voorhanden.

Vermelding
[<B>]. ca. 1610, niet voorhanden, bekend uit uitgave e, wellicht naar een verder

onbekend (schijn)afschrift.

Uitgaven van de vermelding
a. VAN GOUTHOEVEN, D’oude chronijcke, 1620, p. 92 (alleen eerste citaat, geda-
teerd onder Otto III, overleden 1002; idem in de herdruk van 1636), vermoede-
lijk indirect naar [<B>]. – b. VAN DER EYCK, Corte beschrijvinghe van Zuyt-
Hollandt, 1628, p. 22 (gedateerd onder Otto II, maar geeft het sterfjaar 1002
van Otto III), naar a. – c. DE ROUCK, Den Nederlandtschen Herauld, 1645,
p. 229-230 (via Matthijs van der Houve), naar a. – d. VAN LEEUWEN, Batavia
illustrata, II, 1685, p. 1216 (gedateerd onder Otto II, zonder jaartal), naar a. –
e. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 8-9, cap. 5 en 6, naar [<B>]. –
f. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 25-26, naar e. – g. VAN DEN BERGH,
OHZ, I, 1866(1868), p. 29, nr. 40 (alleen eerste citaat), naar e. – h. SICKEL,
MGH, DD reg. et imp., I-1, 1879-1884, p. 487, D O I nr. 354 (alleen eerste
citaat), naar e. – i. VAN RHEINECK LEYSSIUS, in De Nederlandsche Leeuw, XLIX
(1931), kol. 324, naar e (en f). – j. OBREEN, OHZ, afl. 1, 1937, p. 18, nr. 37, naar
egh. – k. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 87, onder nr. 47, d.d. 27 juli 980, naar eghij.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 7. – KLEYN, Geschiedenis van Breda,
1861, p. 25-26 (als uitgave f), p. 95. – WAUTERS, Table chronologique, I,
1866, p. 380-381. – VAN HAM, in Noordbrabants Historisch Jaarboek, II
(1985), p. 178, bijlage nr. 4.

Datering
De oorkonde wordt door Van Gouthoeven (zie uitgave a), die waarschijnlijk
niet over een compleet afschrift beschikte (zie hierna), als handvest van keizer
Otto III (overleden in 1002) gedateerd, hetgeen in latere uitgaven (zie bcd)
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soms is gecorrigeerd naar Otto II. Gewoonlijk beschouwt men echter, in
navolging van Gramaye (zie uitgave e en het citaat hierna), de vermelding als
afkomstig uit een diploma van Otto I van het jaar direct volgend op dat van nr.
890. Formeel zijn dan de vroegst en laatst mogelijke datum van deze oor-
konde, volgens het gebruik van de kerststijl (zie Inleiding), resp. 25 december
966 en 24 december 967. De vermelding gaat echter terug op een vervalsing
(zie hierna) en de datering 967, hier aangehouden, is derhalve conventioneel.

Betrouwbaarheid van de vermelding
Van deze oorkonde wordt eerst in de zeventiende eeuw met een citaat melding
gemaakt, gevolgd door een tweede citaat in het begin van de achttiende: Alte-
rum porro eiusdem Caesaris sequenti mox anno datum diploma: ‘In pago
Schaldis villama Berghisb cum tribus insulis, srangec, waterange, steeninge,
cum ecclesia et theloniod, in pago Stryae def patrimonio ipsius electae virginis
Mons cum appendiciis Tremellag, Sturnahem, et omni piscatura ad Mosam eth

terris adiacentibus etc.’ – – –. Supra citatum diploma post enumerationem sil-
varum, pratorum, pascuorum, aquarum, etc. subiungit: ‘Nec habeat ullus dux,
comes, marchio, aut quaecumque persona humilis seu alta ullum ius sive pla-
citum, sed erit legitimus ecclesiae Nivellensis et fratrum, et sanctimonialium
defensor dominus terrae de Strya, et quicumque heres ipsius in dicto comitatu’
(zie de meest volledige uitgave van beide citaten bij GRAMAYE, uitgave e, p. 8-
9, cap. 5 en 6, met hier aangepaste interpunctie en hoofdlettergebruik). Hoe-
wel eerst uitgegeven in 1708, moet het oorspronkelijke manuscript van de
Antiquitates Bredanae reeds ca. 1610 grotendeels in die vorm voorhanden zijn
geweest (zie nr. 889 met verwijzingen). Vermoedelijk heeft Van Gouthoeven
(zie uitgave a), wiens tekst aansluit bij het eerste citaat van e, een onvolledig
afschrift van [<B>] onder ogen gehad (vgl. ook de varianten in het notenap-
paraat). Dit verklaart diens andere datering met echter een zelfde interpreta-
tie van de namen van de genoemde drie eilanden.

Van het bestaan van een dergelijke oorkonde is echter geen spoor terugge-
vonden (zie HOEBANX, L’Abbaye de Nivelles, 1952, p. 224-225, met de oudere
literatuur). Koch (zie uitgave k) acht het bericht bij Gramaye een mogelijke
samensmelting van oudere gegevens en in menig opzicht apocrief: de toebe-
horen bij de villa Bergen op Zoom zijn abusievelijk als de eigennamen
S(p)range, Waterange en Steeninge van de drie genoemde eilanden beschouwd
(zie reeds KLEYN, uitgave f, p. 26; voor de werkelijke namen hier nr. 890 met
interpolatie) en de genoemde goederen in de gouw Strijen komen in het bezit
van het klooster niet voor, terwijl de verbinding van Geertruidenberg met een
heerlijkheid Strijen sterk doet denken aan de opgave van de bezittingen en
rechten van de abdij van Thorn in het falsum van 1 juni 992 (KOCH, a.w.,
p. 87, en reeds HOEBANX, a.w., p. 224).
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Inderdaad is de overeenkomst met hier nr. 892 opvallend en de uitdrukke-
lijke vermelding in het tweede citaat uit de oorkonde met het introitus-verbod,
dat echter niet voor de heer van Strijen als voogd van de abdij en diens opvol-
ger in het ‘graafschap’ geldt, maakt het waarschijnlijk dat we ook hier met
een falsum te maken hebben (zie ook AARTS, in Opera omnia II, 1994, p. 35-
36, met verwijzingen). In kringen van het zestiende-eeuwse Breda werden de
heren van Breda als de opvolgers van de ‘graven van Strijen’ gezien (vgl. deze
reconstructie al uitgewerkt bij VAN VLIET, Bredaesche chroniik, 1664, na de
almanak, p. 13-15). Een graafschap of pagus Strijen als een soort Groot-
Strijen, ver voor het ontstaan van de heerlijkheid Strijen in de twaalfde eeuw,
heeft echter nooit bestaan (zie nu het overzicht en conclusie bij LEENDERS,
Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde, 1996, vooral p. 360 e.v.). Vermoede-
lijk hebben de informanten van Gramaye, zoals wellicht reeds in het geval van
nr. 889, aan deze een vervalste tekst verschaft, als steun voor deze theorie of
juist ten gevolge van deze visie (zie ook nr. 892).

Datering en herkomst van de vervalsing
Als terminus ante quem voor de vervalsing geldt aldus ca. 1610, de datum van
[<B>] en als vermoedelijke herkomst Breda. Dit laatste lijkt ook bevestigd te
worden door nog een ander element in het hierboven genoemde introïtus-ver-
bod, waarmee tevens een goede terminus a quo voor de vervalsing gevonden
kan worden. Karakteristiek voor de vroege koninklijke immuniteitsverleningen
is de opsomming van koninklijke functionarissen, aan wie het verboden is de
immuniteit te betreden (vgl. BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre, I,
19583, p. 57). Deze opsomming geschiedt altijd in een vaste volgorde, zoals
bijv. geformuleerd in een dergelijke verlening door Otto I aan het klooster
Hersfeld, van 15 februari 968: Nullus imperator aut rex dux marchio comes
vicecomes aut aliquis rei publicae minister seu quelibet magna remissaque
persona – – – (vgl. SICKEL, a.w. onder uitgave h, D O I, nr. 356). In het onder-
havige falsum echter heeft men marchio, zeer ongebruikelijk, ná comes
geplaatst, daar men ongetwijfeld niet de tiende-eeuwse markgraaf maar de
markies van Bergen op Zoom op het oog had, die behalve de hertog (van Bra-
bant) ook de heer van Breda, als opvolger van de ‘graaf van Strijen’, voor
moest laten gaan! Het markiezaat werd in 1533 aan de heren van Bergen op
Zoom verleend (zie VAN HAM, Het doorluchtig huis van Bergen op Zoom,
1977, p. 28), zodat de uiterste grenzen voor de vervalsing daarmee tussen
1533-ca. 1610 komen te liggen. Dan kunnen echter op grond van de vermel-
ding van het ‘graafschap Strijen’ en de genoemde reconstructie van de
geschiedenis ervan, deze grenzen mogelijk nog verder worden ingeperkt. In de
Discours, de oudste geschiedenis van Breda uit ca. 1545, vindt men nog niets
van een Strijense voorgeschiedenis van Breda (vgl. de uitgave door PENNINGS,
in BMHG, LXV (1947), p. 335-376). Nu is deze kroniek vooral bekend door
het oudste afschrift van 1579, opgenomen in het Perkamenten Boek, een keur-
boek van de stad Breda (Breda, GA, afd. I-1a, oud-administratief archief van
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de stad Breda, inv. (Hingman) nr. 4). Deze tekst is afgeschreven door de klerk
Tobias de Laet in opdracht van zijn neef Michiel Piggen, raad-ordinaris in de
Rekenkamer te Breda en eerder al charterbewaarder aldaar (PENNINGS, a.w.,
p. 336-339; voor de carrière van Piggen zie DE MAN, in Jaarboek CBG, VII
(1953), p. 139-146). Vermoedelijk dus dat na ca. 1545, en eerst rond 1579 of
daarna dit idee is ontstaan of uitgewerkt. Dit tijdstip kan mogelijk iets vroeger
liggen, daar de geïnterpoleerde oorkonde in het archief van de abdij van Nij-
vel, met de vermelding van de hereditas sancte Gertrudis – – – super fluvio
Struona in Bergen (op Zoom) met drie bijbehorende eilanden, tenminste ca.
1565 in deze gebieden bekend is geworden (zie nr. 890 met de afschriften
[E]F). Die tekst heeft evenals voor het falsum van 1 juni 992, ongetwijfeld ook
voor het onderhavige falsum als inspiratiebron gediend (zie nr. 892). Bij een
dergelijke datering, rond of na 1565/1579, en gezien ook de conclusie van
Koch t.a.v. het falsum van 1 juni 992 en de mogelijke betrokkenheid van
Michiel Piggen, als griffier van de Raad en rekenkamer te Breda overleden op
4 december 1587 (KOCH, a.w., p. 114), lijkt het waarschijnlijk dat de vervaar-
diger van het onderhavige falsum, of in ieder geval de verzamelaar van de
gegevens die tot een dergelijke vervalsing geleid kunnen hebben, Michiel Pig-
gen zelf is geweest (zie ook nr. 892).

892

<992 juni 1> <Thorn>

<Hilzondis, gravin van Strijen, sticht op aanraden van haar echtgenoot
Ansfried een kloosterkerk op haar eigen goed Thorn, waar zij en haar
dochter Benedicta het kloosterleven zullen leiden, en schenkt aan het
klooster geheel haar eigen goed in het land van Strijen, dat eertijds
door koning Zwentibold was geschonken, bestaande uit de kerk van
Strijen, Geertruidenberg, de villa Gilze met toebehoren, de villa Baarle
met het door haar, Hilzondis, gestichte Remigiusaltaar, het slot Sprun-
delheim aan de Merbatta, en een bos zoals het ligt tussen de twee Mar-
cas.>

Schijnorigineel
[<A>]. Schijnorigineel of ontwerp hiervoor niet voorhanden, of hebben mogelijk niet

bestaan (vgl. onder [B]).

Afschriften en vertalingen
[B]. ca. 1545 – ca. 1610, wellicht ca. 1565-1587, niet voorhanden, bekend uit e,

afschrift in een register samengesteld door Michiel Piggen, griffier van de
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Raad en rekenkamer te Breda, of afschrift afgeschreven in een register uit
diens nalatenschap, naar [<A>]; vermoedelijk echter is [B] de vervalsing
zelf.

[C]. ca. 1610, niet voorhanden, bekend uit uitgave j, het oorspronkelijke manu-
script van de Antiquitates Bredanae met waarschijnlijk onvolledig afschrift,
naar [B].

[D]. vóór 1636 (de datum van [E]), niet voorhanden, bekend uit J en uit [E] ver-
meld in de traditie van L, afschrift in Seecker boeck gebonden in folio in geel
horen, fol. 9v, vermoedelijk naar [B].

[E]. 1636, niet voorhanden, bekend uit J en uit [F] vermeld in de traditie van L,
authentiek afschrift door Fred. Winckler, openbaar notaris, naar [D].

[F]. 1637 mei 16, niet voorhanden, bekend uit L, authentiek afschrift door Justus
Keerbergius, openbaar notaris, naar [E].

G. 1637, Leiden, UB, hs. BPL nr. 938, I = Matthijs van der Houve, Handvest- of
chartrekronijk, derde deel, fol. 60v, naar a.

[H1]. 1639, niet voorhanden, verwant aan H2 en bekend uit NP, en volgens beide
met het opschrift (naar de titel van het caput van b): Hilsundis comitissa
Striensis, Ansfredi comitis Huiensis, post episcopi Ultraiectini, uxor, fundat ac
dotat anno 992 cenobium Thorense quod est illustre nobilium virginum cano-
nicarum collegium ad Mosam fluvium in diocesi Leodiensi, authentiek
afschrift door Anthonius Winckens, notaris (en secretaris van het kapittel van
Thorn), naar b.

H2. (ca. 1639 – ca. 1645, ongedateerd maar verwant aan [H1]), ’s-Hertogen-
bosch, RA, archief Raad van Brabant, inv.nr. 788, civiele processtukken
dossiernr. 1817 = proces van het kapittel van Thorn contra de prins van
Oranje, inzake het patronaatschap over de kerken van Ginneken, Princen-
hage, Etten, Gilze en Sprundel, 1671, los afschrift met de signatuur: E1 (eer-
der D), en in dorso: Fundatie vant stift Thoor, 992, onder hetzelfde opschrift
als [H1], authentiek afschrift door Anthonius Winckens, secretaris van het
kapittel van Thorn en notaris, (gevoegd bij stukken met de signatuur: E2 e.a.,
opgemaakt door Jan Bogaerts, openbaar notaris, gedateerd 1663), naar b (of
naar [H1]).

I. ca. 1640, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C (voorheen Brussel, ARA,
Kerkelijke archieven van Brabant), voorl. inv.nr. 19231/37 = los stuk, in
dorso: Fundatio in (sic) Thorn, eenvoudig afschrift, direct of indirect naar
[B].

J. 1648 juli 2, ’s-Gravenhage, ARA, archieven Nassause Domeinraad 1581-
1811, thans onvindbaar in onder meer inv.nr. 8034 (voorheen Hingman, nr.
1106) = stukken baronie van Breda, Vol. LXXXI (fol. 1r-1v), maar bekend uit
de gepubliceerde afbeelding aa en uit afschrift [O] vermeld in de traditie van
AA, authentiek afschrift door W. Rietraet, openbaar notaris te ’s-Gravenhage,
naar [E].

[K]. voor het midden van de 17e eeuw, niet voorhanden, bekend uit M, in Seecker
registher inhoudende verscheyde acten raeckende het stift Thoor, fol. 1v, en
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volgens de afschrijver van KK in Antiquissimo libro, in quo plurime authenti-
cae reservantur, in archivio capitulari Thorensi asservato, met het opschrift
volgens M (en KK): Fundatio illustrissimi nobilium virginum coenobii sive
collegii Thorensis, authentiek afschrift door Anthonius Winckens, secretaris
van het kapittel van Thorn en notaris, naar b (of naar H2).

L. 1653, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad van Brabant, inv.nr. 788, civiele
processtukken dossiernr. 1141 = proces van de gemeente Ginneken contra de
abdis van Thorn inzake de kerk van Ginneken, 1657, bijlage met de signatuur:
D, en in dorso: Copie van de fundatie van Thoir vant jair 992, authentiek
afschrift door Jan Bogaerts, openbaar notaris (te Breda), naar [F].

M. 1664, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C (voorheen Brussel, ARA,
Kerkelijke archieven van Brabant), voorl. inv.nr. 18785/1, onder de rubriek
als opgegeven onder [K], authentiek afschrift door Jan Bogaerts, openbaar
notaris (te Breda), naar [K].

N. 1665, Maastricht, RA, vermoedelijk archief abdij van Thorn, thans onvind-
baar, maar bekend uit de gepubliceerde afbeelding z, authentiek afschrift door
J. Bachuys, secretaris van het kapittel van Thorn en notaris, naar [H1].

[O]. ca. 1666, niet voorhanden, bekend uit AA, authentiek afschrift (vermoedelijk
een vertaling) door Jan Bogaerts, notaris (te Breda), naar J of vergelijkbaar
afschrift.

P. 1667 januari 22, ’s-Gravenhage, ARA, archieven Nassause Domeinraad 1581-
1811, inv.nr. 7964 (voorheen Hingman, nr. 1036) = stukken baronie van
Breda, Vol. XXVI, fol. 28r-28v, met vertaling fol. 29r-29v, authentiek afschrift
door Ghil. van Delden, notaris te ’s-Gravenhage, naar [H1].

[Q]. 1667, niet voorhanden, bekend uit een inventaris van stukken inzake de rechts-
zaak genoemd onder H2 (idem archief en ibidem), met de vermelding van een
gewaarmerkt afschrift met de signatuur: M, door de griffier van de Raad van
Brabant, vermoedelijk naar H2, [K] of M.

R. derde kwart 17e eeuw, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C (voorheen
Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant), voorl. inv.nr. 18785/2 = los
stuk met opschrift: Copia fundationis Thorensis, eenvoudig afschrift, verwant
aan L.

S. ca. 1675, ibidem, voorl. inv.nr. 18785/3 = los stuk, in dorso Copie de la fon-
dation faite par Hilsonde com[tesse d]e Streyen, eenvoudig afschrift, verwant
aan I.

T. ca. 1675, ibidem, voorl. inv.nr. 18785/4 = los stuk, in dorso: Betreffendt die
advocatie Strijen, eenvoudig afschrift, verwant aan L.

U. vóór 1679, Breda, GA, afd. IV-2, collectie Van Laerhoven, inv.nr. 10 (voor-
heen Hingman, nr. 2237) = Saecken, memorien, historien van de gemeyne
lande van Brabant (register van mr. Johan van Laerhoven, advocaat te Breda,
overleden 7 november 1679), fol. 126v-127v (met fol. 109v), eenvoudig
afschrift, naar b.

V. ca. 1680, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C (voorheen Brussel, ARA,
Kerkelijke archieven van Brabant), voorl. inv.nr. 19231/19 = fragment in een

18

a. 992 nr. 892



memorie getiteld: Wat Hildeswind gravinne van Stryen, aan abdye oft kercke
van Thoor gegeven heeft, eenvoudig afschrift (onvolledig), naar a.

W. ca. 1665 – 1688, ibidem, voorl. inv.nr. 19231/36 = J. Bachuys, secretaris van
het kapittel van Thorn en notaris, Raysons pourquoy le chapitre de Saincte
Isabelle dans la ville et quartier de Gertruydenberge est un chapittre libre,
impérial, et neutral soubs un séculier patronat (verhandeling), bijlage: Funda-
tion du college de Thorn, naar tekst verwant aan b.

X. ca. 1665 – 1688, ibidem, B, voorl. inv.nr. 1629 = Codex of cartularium IV,
992-1762 (band notariële afschriften abdij Thorn), fol. 1r (nr. 1a), met in
dorso: Fundatio ecclesie Thorensis (geschreven door J. Bachuys, secretaris
van het kapittel van Thorn en notaris), eenvoudig afschrift, naar W.

Y. 1697, ibidem, C, voorl. inv.nr. 18795, Johan Stuben, Vindiciae consiliarii Tho-
rensis (gerechtelijke aanspraken van de abdis van Thorn, gedrukt, 1697),
p. 117-118, nr. 7, naar b.

Z. ca. 1670 – 1699, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Commissie van Breda,
inv.nr. 675 = Register over de Thornse contracten en[de hare and(?)]ere
gereghtigheden (cartularium van het stift Thorn, vermoedelijk van de rent-
meester te Breda), ongefolieerd voorblad, onder de rubriek: Fundatio illus-
trissimi nobilium virginum coenobii sive collegii Thorensis, authentiek
afschrift door W. Specken, openbaar notaris, naar M.

AA. ca. 1666 – 1699, ibidem, fol. 1r-1v, onder de rubriek: De fundatie van het
keijserlijcke ende graeffelijck stift Thoor in den jaere 992, authentiek afschrift
(vertaling) door W. Specken, openbaar notaris, naar [O].

BB. ca. 1699, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen hs. nr. 5) = Pie-
ter Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd Etten met den
gevolge ende aankleve van dien, fol. 39v, onder de rubriek: Fundatie van het
stift Thoir, naar b.

CC. laat-17e eeuw, Rome, Archivio Segreto Vaticano, Instrumenta Miscellanea,
nr. 6410, los stuk met het opschrift: Copia; Hilsundis comitissa Striensis uxor
Ansfredi comitis Huensis post episcopi Ultraiectini fundat ac dotat anno 992,
coenobium Thorense quod est illustre nobilium virginum canonicarum colle-
gium ad Mosam fluvium in diocesi Leodiensi, eenvoudig afschrift vooral ver-
want aan NP, vermoedelijk indirect naar [H1].

DD. 1700, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C (voorheen Brussel, ARA,
Kerkelijke archieven van Brabant), voorl. inv.nr. 18796 = J. Stuben, Illus-
trissimae imperialis ecclesiae Thorensis Jura immedietatis (memoriaal,
gedrukt, Viennae Austriae 1700), p. 43-44, Adjuncta, nr. 1: Fundatio Tho-
rensis, authentiek afschrift door Stephan Himmes, openbaar notaris, verwant
aan b.

EE. 1719 of later, ibidem, B, voorl. inv.nr. 2045 (voorheen 724 dep. IV), eerste
katern (fol. 1r-1v), met in dorso (fol. 4v): Fundatio capituli Thorensis, onder
het opschrift: Fundatio Thorensis, en in de marge: Johannes Placentius in fine
historiae Leodiensis, naar k (zie hierna onder Overlevering).
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FF. ca. eerste kwart 18e eeuw, Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, col-
lectie Warmond, hs. nr. 92 F 14 (voorheen Bibliotheca Warmondana, nr. 173
en 1848) = K. van Alkemade en P.W. van der Schelling, Kerkelijke geschiede-
nis stad Dordrecht, met Annales ecclesiastici ut (in) quibus de ortu et
progressu sanctae fidei catholicae Romanae in urbe primaria Hollandiae
Dordraco vicinisque locis Zuidhollandiae agitur, fol. 5v-6v, afschrift door Cor-
nelis van Alkemade ex copia authentica van de oorkonde cuius autographum
Thorae prope Wertam ad Mosam in celebri abbatia secratur, verwant aan L.

GG. ca. eerste kwart 18e eeuw, ’s-Gravenhage, ARA, collectie C. van Alkemade
en P. van der Schelling, inv.nr. 11 (voorheen verzameling handschriften,
nr. 1427) = Cornelis van Alkemade [en] P. van der Schelling, Aanteykeningen
tot de beschryvingen van het aaloude graafschap daarna de heerlykheid van
Stryen, fol. 37r, onder het opschrift: Vrouwe Hilzunde gravinne van Strijen
geeft aan de abdije van Thoorn de kerk van Strijen en veele plaatzen, bossen
etc. aldaar (getuigenlijst niet compleet), naar FF en wellicht [K], daar verwant
aan M.

HH. eerste helft 18e eeuw, Tilburg, Bibliotheek KUB, Brabant-Collectie, KHS C27
(VAN DE VEN, Over Brabant geschreven, nr. II 101) = K. van Alkemade en P.
van der Schelling, Beschrijving der stad Bergen opden Zoom met de privile-
gien etc., fol. 114r-114v, onder het opschrift: Fondatie van de abdije van
Tooren door vr. Hilsundis, gravin van Strijen, naar FF.

II. eerste helft 18e eeuw, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C (voorheen
Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant), voorl. inv.nr. 19231/34 =
los stuk, in dorso: Concernit capitulum sanctae Gertrudis, eenvoudig afschrift
verwant aan b.

JJ. derde kwart 18e eeuw, ibidem, voorl. inv.nr. 19231/35 = los stuk, met
opschrift: Fundatio Thorensis, en in dorso: Fundatio ecclesiae Thorensis cum
notis ad illam de 992, naar b, met correcties naar k.

KK. ca. 1765 – 1775, ibidem, B, voorl. inv.nr. 1629 = Codex of cartularium IV,
992-1762 (band notariële afschriften abdij Thorn), fol. 2r-2v (nr. 1b), afschrift
door J.R. Broeckmeulen, secretaris van het kapittel van Thorn, naar M.

LL. eind 18e eeuw, Zevenbergen, RAWB, archief hervormde gemeente Etten,
inv.nr. 910 (voorheen hs. nr. 5a) = Beschrijvinge van de vreijheijd ende heer-
lijkheijd van Etten (afschrift ms. Pieter Nuijts), p. 91-92, naar BB.

MM. 18e eeuw, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C (voorheen Brussel,
ARA, Kerkelijke archieven van Brabant), voorl. inv.nr. 18784, vertaling in het
Duits, naar n.

NN. 18e eeuw, ibidem, voorl. inv.nr. 18786, vertaling in het Duits, als MM.

Uitgaven
a. VAN GOUTHOEVEN, D’oude chronijcke, 1620 (= herdruk 1636), p. 91
(alleen citaat met opsomming van de geschonken goederen), naar [C]. – b.
MIRAEUS, Diplomatum Belgicorum, 1627 (= 1628), p. 49-51, cap. 24, met het
opschrift: Hilsundis comitissa Striensis, Ansfredi comitis Huiensis, post epis-
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copi Ultraiectini, uxor fundat ac dotat an(no) 992 coenobium Thorense, quod
est illustre nobilium virginum canonicarum collegium ad Mosam fl(uvium) in
dioecesi Leodicensi (sic), naar [B]. – c. VAN DER EYCK, Corte beschrijvinghe
van Zuyt-Hollandt, 1628, p. 21, naar a. – d. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum,
1630, p. 132-134, cap. 73, naar b. – e. BUTKENS, Trophées de Brabant, I,
1641 (= herdruk 17242), Preuves, p. 17-18 (verkort), naar Lettre tirée des
recueils de Michiel Piggen jadis conseillier du feu prince d’Orange = [B] en
met correcties naar b. – f. DE ROUCK, Den Nederlandtschen Herauld, 1645,
p. 229-230, verwijst naar b, maar tekst naar a. – g. LE ROY, Notitia marchio-
natus, 1678, p. 472, liber 9, cap. 15 (onvolledig, vgl. ook p. 464, liber 9, cap.
10), naar b. – h. AASS, Maii, I, 1680, p. 429 (onvolledig; = editie 18663,
p. 433-434), naar b. – i. VAN LEEUWEN, Batavia illustrata, II, 1685, p. 1216,
naar a. – j. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 9, cap. 6, blijkens cita-
ten in de lopende tekst bezat het oorspronkelijke ms. uit ca. 1610 een vermoe-
delijk onvolledig afschrift [C], naar [B] (of [<A>]), maar in de uiteindelijke
uitgave van 1708 is de complete tekst toegevoegd (vgl. ibidem, Praefatio), naar
be. – k. KNIPPENBERGH, Historia ecclesiastica ducatus Geldriae, 1719, p. 58-
59, liber 2, cap. 3, geeft op naar afschrift in Thorn, maar verwant aan b. –
l. FOPPENS, Historia episcopatus Silvaeducensis, 1721, p. 156-158, cap. 11,
nr. I, naar b. – m. LÜNIG, Das Teutsche Reichs-Archiv, 1711-1722, X, Pars
specialis, Continuation II, 5. Abteilung, Anhang, p. 919, nr. 71, naar k. –
n. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, I, 1723, p. 146-147, Diplomatum
Belgicorum, cap. 24, naar b. – o. VAN DER SCHELLING, Hollands tiend-regt, II,
1727, p. 6-8, nr. C, naar b en mede naar FF. – p. VAN GOOR, Beschryving
Breda, 1744, p. 405-406, nr. 4 (met vertaling), naar be. – q. VAN MIERIS,
Groot charterboek, I, 1753, p. 50-51, naar eno (met vertaling naar p). –
r. VAN NUYSSENBURG, Korte beschrijving van Geertruidenberg, 1774, p. 149-
154, bijlage B (met vertaling), naar b. – s. WOLTERS, Notice historique Thorn,
1850, p. 83, Annexe nr. 2, naar e. – t. VAN DEN BERGH, OHZ, I, 1866(1868),
p. 41-42, nr. 67, naar jmn. – u. FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn,
1e afl., 1881, p. 6-7, noot 2, naar n. – v. HABETS, Archieven kapittel Thorn, I,
1889, p. 6-7, nr. 3, naar KK. – w. MULLER – BOUMAN, OSU, I, 1920-1925,
p. 137-138, nr. 142, naar b en KK/v. – x. OBREEN, OHZ, afl.1, 1937, p. 30-31,
nr. 62, naar bj en KK/w. – y. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 111-116, nr. 61, naar
IMRSTVWX, EE, GG, II, JJ, KK en beo. – z. HEZEMANS, Sprundel(heim),
1984, p. 9-10 (gedateerd 1639, lees 1665), afbeelding van foto’s (rond 1952
door G.W.A. Panhuysen, rijksarchivaris in Limburg, aan A.J.M. Hezemans,
te Rucphen, verschaft) van het niet teruggevonden afschrift N. – aa. BREKEL-

MANS, in Gilze duizend jaar, 1992, p. 18, afbeelding (met p. 17, vertaling),
van J.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 7-8. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 95-96. – WAUTERS, Table chronologique, I, 1866, p. 424-425,
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662, en VII, 1885, p. 105. – BORMANS – HALKIN, Table chronologique, XI-1,
1907, p. 42. – BROM, Regesten sticht Utrecht, I, 1908, p. 28, nr. 136. – LEFÈ-

VRE, in Bulletin IHBR, IX (1929), p. 324, nr. 1. – CERUTTI, Middeleeuwse
rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 1, nr. 2.

Onechtheid
Geen andere oorkonde opgenomen in dit deel van het oorkondenboek heeft
sinds Van Spaen zijn eerste bedenkingen uitte (zie VAN SPAEN, Oordeelkun-
dige inleiding, III, 1804, p. 167-168), zoveel stof doen opwaaien en discussies
te weeg gebracht als dit falsum. Met Koch (zie diens uitvoerig exposé in uit-
gave y) wordt geoordeeld dat de valsverklaring door Blok op grond van de
(inwendige) vorm en inhoud nog steeds afdoend is (zie BLOK, in NAB, I
(1892), p. 29-36). Wel kan er ten aanzien van de overlevering en het ontstaan
een en ander worden bijgesteld en aangevuld (zie hierna). Pogingen, ook nog
na Koch, om de oorkonde alsnog geheel of gedeeltelijk, vooral inhoudelijk, te
redden (zie y, en vgl. bijv. onder z en aa) kunnen als mislukt worden
beschouwd. De meest recente historische studies over Thorn, Ansfried en
diens echtgenote (zie MONNA, Zwerftocht, 1988, p. 177-191, en de evalu-
erende samenvatting en meer literatuur bij AARTS, in Opera omnia II, 1994,
p. 7-85) maken waarschijnlijk dat graaf Ansfried en zijn echtgenote tussen 972
en (kort voor) 995 een klooster in Thorn hebben gesticht, dat diens echtgenote
Hereswind (of variant van die naam en alleen comitissa vanwege de functie
van haar man) waarschijnlijk zelf goederen in westelijk Noord-Brabant heeft
bezeten en dat in later tijd, in ieder geval sedert de dertiende eeuw, ook de
abdij Thorn daar goederen en rechten bezat. Deze goederen kunnen dus over-
gedragen zijn door Hereswind (vgl. AARTS, a.w., p. 31-36) en eventueel zelfs
in 992, maar bewijzen voor een schriftelijke neerslag hiervan zijn er niet.
Daarentegen zijn alle overige elementen, in het bijzonder het anachronistische
graafschap Strijen, de voogdijkwestie, de sanctio en het eschatocol, zoals door
genoemde schrijvers aangetoond, apert vals. Zelfs de door Koch, op grond
van enige oude naamsvormen, mogelijk geachte oude optekening met de
namen van de goederen afkomstig van Hereswind, vervalt, aangezien ook die
naamsvormen nu uit de werkzaamheden van de zestiende-eeuwse falsaris ver-
klaard kunnen worden.

Overlevering
Door ook het al vroeg gedrukte citaat a bij het overleveringsonderzoek te
betrekken, alsmede de totstandkoming van de uitgave van Gramaye (j) en
enige nieuw bekend geworden en aangetroffen afschriften (vooral H2, J, L, N,
P, Z, AA en FF), wordt duidelijk dat men globaal twee hoofdtradities in de
wirwar van thans 31 voorhanden afschriften kan onderscheiden. Enerzijds een
Thornse overlevering, die eerst van 1639 dateert (vgl. [H1] en H2) en die blij-
kens de varianten teruggaat op de eerste volledige editie van Miraeus van
1627 (b), zoals dat ook expliciet in het uit N (en P) bekende afschrift [H1]
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wordt vermeld. Daarnaast een West-Brabantse, dat wil zeggen een westelijk
Noord-Brabantse traditie (vgl. J en L), die ouder is. Zij duikt niet alleen al in
1620 op bij Van Gouthoeven (a; vgl. ook G en c), maar moet ook in het oor-
spronkelijke manuscript van Gramaye (j), dat reeds rond 1610 in Breda voor-
handen was (zie onder nr. 889), hebben gestaan ([C]). Dit blijkt uit citaten in
de lopende tekst van dit werk die aansluiten bij de West-Brabantse traditie,
maar afwijken van de uitgegeven tekst zoals die eerst bij publicatie in 1708
aan j is toegevoegd (zie DILLO – VAN SYNGHEL, in Van Blauwe Stoep tot Cit-
adel, 1988, p. 27).

Het oudste bewaarde handschriftelijke stuk met een volledig afschrift (I =
Koch B) stamt uit het abdijarchief van Thorn, maar sluit in zijn varianten bij
de West-Brabantse traditie aan. Het lijkt aannemelijk, zoals Koch op grond
van een samenhangend watermerk suggereert (uitgave y, p. 114), dat dit
afschrift rond 1630, dus na de uitgave van Miraeus, in Thorn terecht is geko-
men. Maar daar het afschrift in de Thornse traditie verder hoegenaamd geen
rol speelt (vgl. eerst en alleen S = Koch E) en Koch het met recht in het
tweede kwart van de zeventiende eeuw dateert, kan dit zelfs pas na 1639 zijn
geschied, namelijk toen de oorkonde uiteindelijk voor Thorn van belang werd.
Vanaf dat jaar gaat Anthonius Winckens, secretaris van het kapittel, op basis
van de uitgave bij Miraeus authentieke afschriften vervaardigen ([H1], H2 en
[K]). Wellicht heeft men zich dan ook eerst toen een afschrift uit West-Brabant
laten bezorgen (I), terwijl men pas vanaf 1653 in een conflict met Ginneken,
via het authentieke afschrift vervaardigd door notaris Jan Bogaerts uit Breda
(L), zelf van de West-Brabantse traditie gebruik is gaan maken (vgl. RT =
Koch DF).

Nog later, in 1663-1664, gaat diezelfde Bredase notaris zich dan op zijn
beurt van de Thornse traditie bedienen (dus teruggaand op b). Eerst nog door
hergebruik van H2 (zie aldaar), dan ook door een eigen authentiek afschrift
(M = Koch C) te vervaardigen middels het verloren Seecker registher inhou-
dende verscheyde acten raeckende het stift Thoor. Dit cartularium der abdij is
(blijkens KK = Koch N, en andere oorkonden, vgl. bijv. nr. 978) identiek aan
het eveneens verloren zgn. Liber antiquissimus der abdij ([K]). Ook hierbij
was echter Anthonius Winckens, secretaris van het kapittel, betrokken.
Afschrift [K] zal dus, zoals Blok reeds vermoedde (zie BLOK, a.w., p. 31; vgl.
KOCH, uitgave y, p. 113), inderdaad niet erg oud zijn, maar evenals [H1] en
H2 uit ca. 1639 of later dateren. Hieraan is beslist ongelijk, anders dan
Habets stelde (zie HABETS, a.w. onder uitgave v, p. XXVI; vgl. BLOK, a.w., 
p. 31), Seecker boeck gebonden in folio in geel horen, dat ouder moet zijn en
in de West-Brabantse traditie thuis hoort (vgl. [D]). Dit cartularium is niet
alleen bekend uit J en L (verwijzend naar fol. 9), maar ook uit afschriften van
andere oorkonden (vgl. nr. 1152, verwijzend naar fol. 102, en een oorkonde
uit 1317, verwijzend naar fol. 107, zie ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad
van Brabant, inv.nr. 788, civiele processtukken dossiernr. 1141, bijlage F4).
Vermoedelijk gezien ook dergelijke stukken nog in het latere register met
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gemengde inhoud van de rentmeester van Thorn te Breda (vgl. onder Z en
AA), zal dit cartularium ([D]) een vergelijkbare voorganger in Breda zijn
geweest.

Van de andere door Koch genoemde vroege afschriften of sporen daarvan,
is het door Van der Schelling (voor o) geraadpleegde afschrift in de collectie
Warmond teruggevonden (dankzij A.J. Brekelmans, de auteur van aa, via
KRONENBURG, Maria’s heerlijkheid in Nederland, III, 1905, p. 508) (zie FF).
Het blijkt echter uit het begin van de achttiende eeuw te dateren en verwant te
zijn aan L, maar bevat zo inderdaad varianten uit de oudere West-Brabantse
traditie. Verder kunnen de door Koch geopperde mogelijkheden over de bron
van EE (= Koch J) vervallen, daar dit niet een afschrift betreft dat door Knip-
penbergh ten behoeve van zijn werk (k) is vervaardigd, maar juist een afschrift
ván diens werk (zoals aldaar ook opgegeven wordt, evenals er in het hs. ook
een afschrift van b volgt).

Zo leiden alle sporen ouder dan Miraeus naar het westen van Noord-Bra-
bant voor ca. 1610. Uit de opgave van Butkens (e) weten we dat de bron van
beide een afschrift in een van de registers van Michiel Piggen, raadsheer van
Willem van Oranje, moet zijn geweest ([B]). Aanwijzingen dat er ooit een
schijnorigineel ([<A>]) bestaan heeft, zijn er niet, zodat [B] vermoedelijk de
eigenlijke vervalsing vormt.

Datering en ontstaan van de vervalsing
Gezien het voorgaande zal de oorspronkelijke redactie van het falsum van
voor ca. 1610 dateren en in westelijk Noord-Brabant, vermoedelijk te Breda,
zijn ontstaan. Een ontstaan in de abdij van Thorn zelf lijkt minder waarschijn-
lijk, daar het falsum hier immers eerst na de editie van Miraeus en vermoede-
lijk zelfs pas na 1639 aanwezig is. Het falsum is dus eerst secundair voor
Thornse aanspraken aangewend, zoals het ook in westelijk Noord-Brabant, in
Oosterhout, secundair gebruikt is om voor een andere vervalsing te dienen,
maar dan al in 1617/1618 (zie nr. 927). De hypothese van Blok dat gezien de
Thornse belangen en latere conflicten het falsum na de inname van Geertrui-
denberg in 1593 kan zijn ontstaan (BLOK, a.w., p. 35-36), wordt hiermee min-
der waarschijnlijk. Ook de gedachte van Koch, te weten een ontstaan wellicht
naar aanleiding van een geschil tussen de abdij van Thorn en de abdij van
Nijvel (y, p. 114), wordt hierdoor niet versterkt.

Koch acht de oorspronkelijke redactie op grond van de spellingvarianten en
de vermelding van Butkens stellig ouder dan 1593 (y, ibidem). De bron van
Van der Schelling (FF) blijkt echter nu jonger dan Koch aannam, maar de
verwijzing door Butkens naar de registers van Michiel Piggen blijft overeind.
Ook de suggestie van Koch dat deze griffier en charterbewaarder (overleden
4 december 1587) bij de vervalsing betrokken is geweest (y, p. 114), vindt ver-
der enige steun in het overleveringsonderzoek aangezien de herkomst van het
falsum uit Breda waarschijnlijk lijkt. Weliswaar kunnen ook de Bredase infor-
manten van Gramaye rond 1610 het falsum hebben vervaardigd en in de
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registers van Michiel Piggen hebben bijgeschreven, maar ‘de Strijense mythe’
en de door de overlevering nader te bepalen terminus a quo maken een vroe-
ger ontstaan waarschijnlijker.

Als terminus a quo voor het ontstaan van het falsum is al eerder 28 juli
1559 genoemd, de datum van de uitgebreide Thornse bevestigingsoorkonde
waarin iedere verwijzing naar de onderhavige oorkonde ontbreekt (zie SCHRIJ-

NEMAKERS, in Naamkunde XI (1979), p. 290-291; vgl. AARTS, in Opera omnia
II, 1994, p. 67 noot 145). Hoewel dit jaartal bij een ontstaan in West-Brabant
geen rol hoeft te spelen, wordt een ontstaan na dit tijdstip bevestigd in de
samenhang met de eveneens vervalste oorkonde van 997 (zie nr. 891) en de
eerst bij Gramaye aan te wijzen fictie van een oud graafschap of pagus
Strijen, waarop Koch in navolging van Dhondt al wees (y, p. 115; zie
DHONDT, Proloog, 1952, p. 9-10; vgl. ook AARTS, a.w., p. 35-36). De Strij-
ense mythe is immers, zoals onder nr. 891 betoogd, op zijn vroegst vanaf ca.
1565 in Breda te dateren en wellicht daar ook ontstaan. Dit hangt mede samen
met het rond die tijd in het westen van Noord-Brabant bekend raken van
afschriften van het cartularium van de abdij van Nijvel (vgl. naast nr. 891 ook
nr. 890).

Ook het onderhavige falsum is duidelijk door afschriften van Nijvelse oor-
konden geïnspireerd. Dit geldt niet alleen voor de hereditas sancte Gertrudis
van nr. 890 (¶26), maar lijkt ook op te gaan voor namen als Merbatta (Mer-
becca(m) direct na de inlas van nr. 890 (¶27), als naam van een villa, maar
met het voor dit cartularium opvallende moeilijke onderscheid tussen c en t
dat ook in de afschriften daarvan tot uiting komt), Zuendibolchus (Zuentebol-
chus in de oorkonde, vgl. reeds KOCH, y, p. 115, die in het cartularium op nr.
890 volgt, zie SCHIEFFER, MGH D Z 16 = KOCH, OHZ I, nr. 22 (onvolledig))
en Sprundelheym (Sprundelinga in dezelfde, laatstgenoemde oorkonde). De
ogenschijnlijk tiende-eeuwse namen waarop Koch het door hem mogelijk
geachte bestaan van een oude optekening met de namen van de goederen
afkomstig van Hereswind baseerde, kan dus uit de werkzaamheden van de zes-
tiende-eeuwse falsaris verklaard worden. Bij zijn redactie van het falsum
maakte deze gebruik van bijeengesprokkelde oude namen, met name ook uit
afschriften van oorkonden uit het cartularium van de abdij van Nijvel.

Met een dergelijke gang van zaken, die voor ca. 1610 en waarschijnlijk niet
lang na ca. 1565 is te dateren, wordt het aannemelijk dat het inderdaad
Michiel Piggen (of iemand uit diens omgeving) is geweest, die bij het ontstaan
van het falsum betrokken was. Inhoudelijk zijn ook niet zozeer de Thornse
bezittingen opvallend (vgl. ook LEENDERS, Van Turnhoutervoorde tot Striene-
monde, 1996, p. 255 e.v.), maar vooral het beroep op de erfgenamen van de
‘gravin van het land van Strijen’ om de West-Brabantse bezittingen te
beschermen. In de ‘Strijense’ visie had men hiermee de latere heren van Breda
op het oog (zie verder onder nr. 891; vgl. ook AARTS, a.w., p. 35). Zo
berichtte Michiel Piggen al in 1550 over de Bredase opvatting dat de
heerlijkheid van Breda niet tot het markgraafschap Antwerpen behoort (zie
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DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I/4, 1948, reg. nr. 3223). De
aanleiding zal dan ook vermoedelijk eerder in de ontwikkeling van deze visie
gezocht moeten worden en tegen de achtergrond van de troebelen vanaf 1566,
ten gevolge van de godsdiensttwisten, geplaatst moeten worden (vgl. voor dit
laatste, vooral op grond van de bedreigde pastorale inkomsten, ook BREKEL-

MANS, a.w. onder aa, p. 19, die echter eerder aan een tijdstip na juli 1586
denkt). Men heeft de vroege voorgeschiedenis van Breda vanuit een oude
pagus of heerlijkheid Strijen, mede op grond van de geïnterpoleerde tekst van
nr. 890, met duidelijke teksten zoals nr. 891 en de onderhavige willen onder-
bouwen. In hoeverre ook het bekend raken van de kronieken van Thietmar van
Merseburg en Gilles van Orval hiertoe hebben bijgedragen (vgl. KOCH, a.w.,
p. 115, MONNA, a.w., p. 178-180, BREKELMANS, a.w., p. 13, en AARTS, a.w.,
p. 36 met noot 144) behoeft nog nader onderzoek.

Tekstuitgave
Anders dan bij Koch (zie uitgave y) wordt hier niet op basis van de bekende
afschriften een gereconstrueerde tekst van het falsum geboden, maar worden
de uit de overleveringsgeschiedenis en het variantenonderzoek duidelijk
geworden twee hoofdtradities van [B] kolomsgewijs naast elkaar afgedrukt. In
de linkerkolom staat de oudste traditie zoals in eerste instantie bekend door
I, J, L en enige varianten van [C] zoals overgeleverd in de lopende tekst van
j, waarbij gevoegd zijn de varianten van a, de vroegste (onvolledige) druk van
deze traditie uit 1620. Tevens worden hierbij opgegeven de varianten uit het
herontdekte hs. FF dat sterk verwant blijkt aan L. In de rechterkolom staat de
traditie die vertegenwoordigd wordt door de eerste volledige uitgave b uit
1627/1628, waarop de andere handschriftelijke traditie blijkt terug te gaan.
De vroegste vertegenwoordigers hiervan zijn met name H2 en het daaraan
sterk verwante afschrift [H1] zoals bekend uit N en P, alsmede het verwante
registerafschrift, eigenlijk een cartulariumafschrift, [K] zoals overgeleverd
door M.

De teksten van I en b zijn volledig afgedrukt. De laatste in een kleiner let-
tertype voorzover overeenkomend met I, waarbij zoals elders voorbijgegaan
wordt aan hoofdlettergebruik, interpunctie, layout en aan ae voor e. De
varianten van de hierboven genoemde afschriften en uitgave a worden in het
notenapparaat van de overeenkomende traditie gesignaleerd. Zo wordt duide-
lijk dat ondanks de vele varianten van de diverse afschriften het verschil tus-
sen de teksten, die direct of zo direct mogelijk afhankelijk zijn van de oor-
spronkelijke redactie [B], in feite niet groot is. Afschrift I vertegenwoordigt de
beste tekst en zal niet veel afwijken van [B]. De druk b kent meer fouten en ook
aanpassingen (zoals bijv. Moerwater en de weglating van meos), maar beves-
tigt wel enige varianten van J en L ten opzichte van I die derhalve in [B]
gestaan zullen hebben. Dit wordt met ‘(en ook b)’ gesignaleerd in het noten-
apparaat van I. Ook zal in de oorspronkelijke redactie wellicht eerder Hilzon-
dis of Hilzundis dan Hilgondis hebben gestaan.
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I

<In nomine sancte et individue Trinitatis.
(SC)a Ego Hilgondisb, comitissa terrec de

Stryend, sequi cupiens Eum qui est sponsus
virginum, de consilio domini mei Aufredie

ecclesiam construxi enf allodio meo de
Thorneg, ubi ego et filia mea Benedicta sub
regula sancte obedientie ita viveremus in
hoc seculo, ut mereamur in futuro amicte
stolis albis inter angelos comparere in dis-
trictu iusti Iudicis. Itaque amicos mihi
faciens de mammona iniquitatis1, attulih ad
dictam ecclesiam omnei allodium meum
quod in terra [m]ea [de] Stryend g[lo]riosus
rex Zuendibolchusj olim perdonaverat,
imprimis ipsam ecclesiam de Stryend, que
est consecrata in honorem Marie virginis,
Montem littoris ubi beatissima Gertrudis
corporaliter conversata est et cellam habet a
beato Amando consecratam, villam Gilleye-
lak cuml appenditiislm, villam Baerle cum
altari in honorem sancti confessoris Remigii

b

<In nomine sancte et individue Trinitatis.

Ego Hilzondisa, comitissab terre de Stryenc, sequi

cupiens Eum qui est sponsus virginum, de consilio

domini mei Ansfredi ecclesiam construxi in alodiod

meo de Thorne, ubi ego et filia mea Benedicta sub

regula sancte obedientie ita viveremus in hoc seculo, ut

mereamur in futuro amicte stolis albis inter angelos

comparere in districtu iusti Iudicis. Itaque amicos mihi

faciens de mammonae iniquitatis, attuli ad dictam

ecclesiam omne alodiumd meum quod in terra mea de

Stryenc gloriosus rex Zuendiboldusf olim perdona-

verat, in primis ipsam ecclesiam de Stryenc, que est

consecrata in honoreg Marieh virginis, Montem littoris

ubi beatissima Gertrudis corporaliter conversata est et

cellam habet a beato Amando consecratam, villam Gil-

leyelai cum appendiciisj, villam Baerle cum altari in

honorek sancti confessoris Remigii a me constructo,

castellum Sprundelheiml cum omni integritate sicut

situm est super fluvium Moerwaterm, silvam ad por-

cos alendos, quemadmodum iacet inter duas marcas,

cum omni iure, wancapio, teloneon, molendino,

censu, pedagioo et aquagio, in pratis, silvis, agris, cul-

tis et incultis, wastinis, moris, humido, sicco, alto,

basso, prout eadem ego Hilzondisa Christi famula et

parentes mei tenuerunt. Non sit ullus advocatus nisi

quem fratres et sorores de Thorne coenobii elege-

rint, et si quispiam maligno sensu, suadente diabolo, se

intromiserit, condemnabitp eum dominus mundi Cesar,

qui est legitimusq coenobii advocatus.
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892, I a signum crucis ontbreekt JL, wel in FF. –
b de -o- is slecht leesbaar I, Hilsumdis J,
Hilsundis L en FF. – c ontbreekt FF. – d

Strijen L en FF. – e lezing Anfredi ook
mogelijk I, Ausfredi J, Aufridi L, Ansfridi
FF. – f aldus I, lees in als JL (en ook b). –
g Thoren JL. – h het tekstgedeelte vanaf
attuli tot Merbatta wordt geciteerd door a,
met de voorafgaande bewoordingen: – – –
’t landt rontsom den Bergh was haer (sc.
van St. Gertrudis) patrimomony goet, ende
daer sy eertijts verkeert heeft, als hier van
blijckt up een hantvest van vrouwe Hilse-
wijd, gravinne van Stryen by Dordrecht,
ghegeven in de abdye van Thoorn by
Weert in de Kempen an. IXC XCII den I.
junii, alwaer in staen de naervolghende
Latijnsche woorden (volgt de aangegeven
tekst); Merbatte in de lopende tekst, p. 10,
van j. – i ontbreekt a. – j Zuendebolchus a,
Zuendobolchus FF. – k aldus I, Gillezela
JL en FF, Gillezelam a. – l cum appenditiis
ontbreekt a. – m appendiciis JL en FF (en
ook b).
1 Lucas 16:9.

892, b a ook geschreven Hilsundis in opschrift
caput en in Notationes b, Hilzundis
H2MNP. – b commitissa H2P, comissa zon-
der contractieteken M. – c Strijen H2MNP.
– d met één l in de traditie van b. – e

mamona N. – f Zwendiboldus P. – g hono-
rem H2MP. – h Beate Marie N. – i Gilleijela
H2MNP. – j appendentiis M, appendenciis
P. – k honorem H2M. – l Sprundelheijm
H2MNP. – m aldus in de traditie van b; ook
nog in S door latere hand aldus uit Mer-
batta gecorrigeerd. – n zonder h in de tradi-
tie van b; telonio P. – o pedagogio M. – p

condempnabit P. – q met één t in de traditie
van b.



a me constructo, castellum Sprundelheymn

cum omni integritate sicut situm est suprao

fluvium Merbattah, silvamp ad porcos alen-
dos, quemadmodum iacet inter duas Mar-
cas, cum omni iure, waricapioq, thelonio,
molendino, censu, pedagio et aquagio, pra-
tisr, silviss, agris, cultis et incultis, wastinis,
moris, humido, sicco, alto, bassot, prout
egou Hilgondisv Christi famula et parentes
mei tenuerunt. Non sit ullus advocatus nisi
quem fratres et sorores de Thornew elege-
rint, et si quispiamx maligno sensu, sua-
dente diabolo, se intromiserit, condemnabit
eum mundiy dominusy Cesar, qui est legitti-
musz cenobii advocatus.

Adiuro quoque heredes meosaa Stryen-
sesab dominos per Eum qui fuitac etac ven-
turus est, ne ullam guerram aut malum
ingenium faciant huic mee donationi, sed
filiam meam eiusque congregationem
defendant in armis et iustitia; qui secus
fecerit, portionem habeat cum Dathanad

et Abyronae 2, neaf remittatur ei pecca-
tum nec in hoc seculo nec in futuro; fiat,
fiat.

Datum apud Thorne, anno nongentesimo
nonagesimo secundoag, kalendis iunii,
indictione quartaah.

Adiuro quoque heredes…* r Stryensess dominos

per Eum qui fuit et venturus est, ne ullam guerram aut

malum ingenium faciant huic mee donationi, sed filiam

meam eiusque congregationem defendantt in armis et

iustitia; qui secus fecerit, portionem habeat cum Dat-

han et Abiron, neu remittatur ei peccatum nec in hoc

seculo nec in futuro; fiat, fiat.

Datum apud Thorne, anno nongentesimo nonage-

simo secundo, kalendis iunii, indictione IV.

Testes fuerunt Ioannes, abbas Sancti Pantaleonisv,

fraterw Balduinus, prepositus de Dirhax, Gerardus

Decanusy, et de militibus nostris Franco de Dunghaz,

Henricus de Emelbergaaa, Gerardus de Sandertab, cas-

tellanus noster, I. Dapifer, et de ministerialibus epis-
copiac Christophorusad, Girardusae.

In Domino feliciter.>
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892, I n aldus IJ en a en in de lopende tekst, p. 10,
van j; Sprundelheijm L, Sprundelheim FF.
– o super a en FF. – p sijlvam L en FF. – q

aldus I, lees wariscapio als L en FF; het
gedeelte van wari(s)capio tot en met peda-
gio ontbreekt J. – r aldus I, lees in pratis als
JL en FF (en ook b). – s silvis J, sijlvis L en
FF. – t et basso JL. – u eadem ego JL en FF
(en ook b). – v Hilzumdis J, Hilsundis L en
FF. – w hierna coenobii JL (en ook b). – x

quisquam FF. – y dominus mundi JL en FF
(en ook b). – z legitimus L. – aa ontbreekt L.
– ab Strijen (zonder eventuele afkortings-
streep) aldus L. – ac fuit et ontbreekt FF. – ad

Datham FF. – ae Abijron L. – af aldus IJL (en
ook b). – ag D CCCC XCII FF. – ah II aldus
FF.
2 Numeri 16:25-34.

892, b r aldus is door middel van punten ruimte
opengelaten b, deze punten ontbreken in
H2MNP; de andere traditie heeft hier
meos. – s Strijenses H2MNP. – t defendat
aldus P. – u aldus bH2MP, nec N. – v zonder
h in de traditie van b. – w afgekort F.
bH2MNP. – x aldus b, lees Eicka zoals
H2P, Eicha M, Eijcka N. – y als persoons-
naam geïnterpreteerd in de traditie van b,
Decanis P. – z Dunga N. – aa Emelbergha
H2MP. – ab aldus bH2N, lees vermoedelijk
Sundert als MP. – ac aldus b, Epo H2P, epo
met contractieteken voor episcopo MN. – ad

Christopheris N, Christophoris P. – ae Ge-
rardus H2MN, Geerardus P.



893

(1094 december 25 –) 1095 (september 23)

Otbert, bisschop van Luik, schenkt aan het altaar van het H.-Kruiska-
pittel te Luik het allodium Hildernisse in Tessandrië met twee molens
aldaar en een hoeve te Herlechem, en bewerkstelligt de schenking aan
dezelfde instelling door Tietberga, echtgenote van Bono (of Bovo),
onderkoster van de St.-Lambertuskerk, van 2/3 van het allodium Helen,
op voorwaarde dat zij in de kerk begraven zal worden en haar jaarge-
tijde eeuwigdurend gevierd.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens B destijds nog in het kapittelarchief aanwezig, beze-

geld met het zegel van de bisschop.

Afschriften
B. 15e eeuw, Luik, RA, Kerkelijke archieven, archief kapittel Ste.-Croix te Luik,

inv.nr. 5 (cartularium A), fol. 146v, onder caput: Sequitur de L solidis bone
habitis apud Sanctum Trudonem, en onder de rubriek: Unde sciendum est
quod dominus Otbertus, episcopus Leodiensis LVtus, contulit ecclesie nostre
anno Domini millesimo centesimo quinto bona de Heldenesen in Taxandria, ut
patet in carta sigillo eiusdem episcopi sigillata, cuius tenor talis est, naar [A].
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Testesai fuerunt Ioannesaj, abbas Sanctiak

Panthaleonisal, frateram Baldusan, prepositus
de Eyckaao, Gerardus, decanus, et de mili-
tibus nostris Franco de Dunghaap, Henricus
de Emelberga, Gerardus de Sundert, cas-
tellanus noster, I.aq, dapifer, et de ministe-
rialibus Epoar, Christophorus, Gerardus.

In Domino feliciteras.>

892, I ai Testus aldus J. – aj Iohannes FF. – ak ont-
breekt FF. – al Pantaleonis JL en FF (en ook
b). – am F. slecht leesbaar I, ontbreekt J, f. L,
en met het volgende woord als een geheel
gelezen Ebaldus FF. – an aldus IJL. – ao

Eijcka L, Eyka FF. – ap Dunga JL en FF. –
aq ontbreekt J. – ar zo ook FF, epo met con-
tractiestreep voor episcopo JL. – as foelici-
ter aldus J.



C. 16e eeuw, ibidem, cartularium VI, fol. 20r, onder caput: Sancti Trudonis, de
quinquaginta solidis bone apud Sanctum Trudonem, prout in magno libro fol.
CXLVI° pag. recta et sequentia, en onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Niet eerder uitgegeven.

Regesten
PONCELET, Inventaire analytique de Sainte-Croix à Liège, I, 1911, p. 7-8,
nr. 9 (met editie van de getuigenlijst). – COENEN, Limburgsche oorkonden, IV,
1942, p. 292, nr. 3864 – Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W10279.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding. De terminus ante
quem wordt echter bepaald door het einde van de opgegeven derde indictie.

Opname en samenhang
De oorkonde is opgenomen wegens de vermelding van Hildenesen, dat met het
in de zestiende eeuw verdronken Hildernisse bij Bergen op Zoom/Woensdrecht
geïdentificeerd wordt (vgl. KÜNZEL e.a., Lexicon van nederlandse toponiemen,
1988, p. 181; VAN HAM, in Noordbrabants Historisch Jaarboek, II (1985),
p. 139 met noot 64). Dit wordt door Dekker overigens niet identiek geacht aan
het in 1233 als bezit van de abdij van Tongerlo vermelde land van Hildernisse
(zie de onvolledige uitgave in dit oorkondenboek, I-1, p. 240, nr. 164, en
KRUISHEER, OHZ, II, 1986, p. 151, nr. 548), dat door hem bij Yerseke wordt
gezocht (zie DEKKER, Zuid-Beveland, 1971, p. 209). Deze identificatie wordt
vermoedelijk terecht door VAN HAM, a.w., betwijfeld en is ook in deel I niet
overgenomen (zie de index aldaar). Het in de onderhavige oorkonde vermelde
bezit te Hildernisse wordt in 1232 door het kapittel geruild met de abdij van
St.-Truiden (zie hier nr. 970).

Van Herlechem is de ligging onzeker. Poncelet identificeert het met Erle-
com onder Ubbergen in Gelderland, maar gezien de context lag het eveneens
in Tessandrië. Volgens KÜNZEL e.a., a.w., p. 176, is het mogelijk identiek met
het in de veertiende/vijftiende eeuw genoemde Erlikem, onder Erp. A.J.A. Bij-
sterveld (in brief d.d. 26 mei 1997) denkt aan Ellikom ten zuidwesten van
Bree, gezien de concentratie van Luiks kapittelbezit in die streek.

Tekstuitgave
Het verschil tussen c en t en u en n in B is niet altijd duidelijk.

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Notum sit (quod)a ego Otbertus, Leodiensis ecclesie gratia Dei episcopus, tum pro salute

anime mee tum pro quorundam debitorum meorum absolutione tradidi legitime ad altare
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sancte Crucis allodium de Hildenesen in Taxandria et duo molendina, alterum in ipsa villa
alterum extra, et unum mansum in Herlechem, ita libere ut hec omnia a suis possessoribus
adquisivi, ea conditione ut fratres eidem ecclesie deservientes in suis sumptibus huius pos-
sessionis habeant redditus et pro statu totiusb episcopi in Leodiensi Deum exorent devotius.

Effeci nichilominus ut Tietberga uxor Bononisc, subcustodis sancti Lamberti, traderet
legitime ad idem altare sancte Crucis duas partes allodii de Hellines tam in arabilibus terris
quam in aquis, in pascuis, in nemore, in wariscapiis et procinctualibus legitimis, ita libere
ut nulli advocatorum exactioni vel potestati sit aliquatenus obnoxium, sed integre et incon-
vulse semper eidem ecclesie sancte Crucis in omnibus suis reditibus ipsum deserviat allo-
dium. Conditionem vero hanc interposuit ipsa bone memorie mulier ut ipsi fratres corpore
suo in eadem ecclesia sepulture tradito anniversarium obitus sui diem vigiliis et missis in
eternum recolant et pro anima sua et animabus antecessorum suorum iugiter intercedant.

Actum est hoc anno Incarnationis dominice millesimo XCV°, indictione III, imperante
Henrico III°d.

Testes sunt clerici: archidyaconi Fredericus, prepositus, Henricus, Theodericus, An-
dreas et eiusdem ecclesie sancte Crucis fratres Meingaldus, prepositus, Lambertus, decanus
et cantor, Walterus, scolasticus, Hucbertus, Sigmundus; laici liberi: comites Cono, Arnul-
dus de Loz, Reinerus, advocatus, Arnulfus de Rouon, Walterus de Baccunweiz; laici
ecclesiastici: Lambertus de Ponte et Theodericus filius eius, Lambertus de Prato, Warne-
rus et Otbertus frater eius.

894

<1125 (januari 6 of april 13 – mei 23)> <Utrecht>

<Dirk VI, graaf van Holland, oorkondt en bevestigt dat Vastraad Sche-
rebaard (van Uitwijk) en diens echtgenote Sophie, dochter van de graaf
van Gulik, aan de St.-Laurensabdij te Oostbroek goederen schenken
(nabij Oud Gastel), met kapel en toebehoren, gelegen tussen de gren-
zen Markemunde, Ouerste Ouermere, Halreberge, en Thurlichteruene,
en neemt, als gekozen voogd, deze goederen in bescherming.>

Schijnorigineel (of ontwerp hiervoor)
[<A>]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. eind 13e eeuw (ca. 1279 of ca. 1290), Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief

abdij St.-Bernards, geklasseerd als charter ad datum 1125; feitelijk echter een
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893 b aldus BC. – c lezing Bovonis, zoals Poncelet blijkens zijn regest kennelijk doet, niet uit te sluiten
BC. – d aldus BC, begrijp Hendrik IV, de derde keizer van die naam.



los stuk perkament, dat als brief, of als bijlage gehecht aan een brief, verzon-
den is geweest (afmetingen: hoogte 186 (rechts 200) + pliek 22 (14) x breedte
167 (onder 170) mm; met vier sneden in het perkament, die bij toevouwing in
vieren, met de pliek uitgevouwen, precies op elkaar passen; beschadigd, met
een weinig tekstverlies; de pliek bedekt de laatste drie regels), met aanteke-
ningen op de achterzijde: 1° door 13/14e-eeuwse hand (bekend van andere
dorsalen in het archief van de St.-Bernardsabdij): Antiqua carta nostra de
Halderbergha da[t]a a domino ·· co[m]ite Hollandie, 2° door 16/17e-eeuwse
hand: F rub(rum) 1, en met sporen van een bezegeling, namelijk één bevesti-
gingsplaats (waarvan slechts de bovenkant van de verder met een gedeelte van
de pliek uitgescheurde snede voor een uithangende bevestigingsstrook zicht-
baar is) voor een verder onbekend zegel, vermoedelijk dat van de abt van de
St.-Laurensabdij te Oostbroek (SD); los afschrift, vermoedelijk bedoeld als
authentiek afschrift onder het zegel van de abt van de St.-Laurensabdij te
Oostbroek, naar [<A>].

C. ca. 1500, Utrecht, RA, archief St.-Laurensabdij van Oostbroek te De Bilt,
inv.nr. 11 (voorheen archieven kleine kapittelen en kloosters, inv.nr. 529) =
cartularium van de St.-Laurensabdij, fol. 130r, met de jongere rubriek: Littera
Fastradi, naar [<A>].

[D]. 1615, niet voorhanden, bekend uit een vermelding in een akkoord, ibidem,
inv.nr. 12 (voorheen, als onder C, inv.nr. 531) = cartularium van de St.-
Laurensabdij, fol. 148r-149r (zie ed. DE GEER, Codex diplomaticus Neerlan-
dicus, 2e serie, IV, afd. 2, 1860, p. 62, gedateerd 1614) (zie ook ’s-Graven-
hage, ARA, archief Rekenkamer van Holland, het register van die datum),
naar C.

E. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 209r-209v,
nr. F 1, onder caput: F rubrum: Littere de bonis apud Gestele, met in de
inhoudsopgave, fol. 208r, de rubriek: Littera antiqua comitis Hollandie super
limitatione parochie de Ghestele, geauthenticeerd door J. Andriessen(s), apos-
tolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door J. Rubens, openbaar
notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar B.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, VIII (1909), p. 560-561, nr. 1
(gedateerd 1125), naar BE. – b. PIJNACKER HORDIJK, in BMHG, XXX (1909),
p. 205-207, nr. 3a (gedateerd als a), naar C. – c. MULLER – BOUMAN, OSU,
I, 1920-1921, p. 290-291, nr. 317 (gedateerd vóór 23 mei 1125), naar C. – d.
GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926, p. 1-2, nr.1,
herdruk van a. – e. OBREEN, OHZ, afl. 1, 1937, p. 58-59, nr. 115 (gedateerd
als c), naar BE. – f. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 242-246, nr. 122 (gedateerd 1122
(7 september 1130?) – begin 1145, het falsum gedateerd ca. derde kwart
13e eeuw, ca. 1275?), naar BC(E). – g. Thesaurus diplomaticus, 1997,
nr. W4080/D4391 (gedateerd 1145 terminus ante quem).
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Regesten 
BROM, Regesten sticht Utrecht, I, 1908, p. 64, nr. 312 (gedateerd als c). –
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 172, inv.nr. 1 (gedateerd als c). – KRUIS-

HEER, Oorkonden graven van Holland, II, 1971, p. 245, nr. 10.

Datering
De opgegeven datering 1125 kan formeel gepreciseerd worden binnen het
eveneens opgegeven, en hiermee in overeenstemming, zevenentwintigste rege-
ringsjaar van Hendrik V, dat (uitgaande van diens officiële kroning in 1099)
op 6 januari 1125 een aanvang nam en eindigde met diens overlijden op 23
mei. Het keizerjaar begint echter op 13 april, zodat de terminus a quo moge-
lijk door die datum wordt gevormd, hoewel het twaalfde keizerjaar in 1122
begon en deze opgave dus niet met 1125 overeen stemt. Wellicht moet daarom
(zoals PIJNACKER HORDIJK, uitgave b, p. 208 noot 8, oppert) in plaats van XII
het cijfer XV voor het opgegeven keizerjaar gelezen worden. Hierop is dan
ook de formele datering binnen 1125 van de oorkonde gebaseerd.

Er zijn echter meer problemen met de datering. Niet alleen stemt de opge-
geven tiende indictie evenmin met 1125 overeen (eerder met het jaar 1132),
maar ook passen enkele van de getuigen en hun titulatuur niet bij 1125;
het abbatiaat van Wouter, abt van Egmond, neemt bijvoorbeeld pas op 7
september 1130 een aanvang (vgl. KOCH, uitgave f, p. 243-244), terwijl ook
graaf Dirk VI in 1125 vermoedelijk nog minderjarig was, zodat men hem
op dat tijdstip zeker nog in het gezelschap van zijn moeder verwacht te
oorkonden (vgl. PIJNACKER HORDIJK, a.w., p. 207-208, noot 8). Een datering
na 7 september 1130 en wellicht in 1132 voor de oorspronkelijke schen-
king (zoals KOCH mogelijk acht) is echter weer in strijd met de overige
dateringselementen, en des te onwaarschijnlijker aangezien die oorspronke-
lijke schenking nu nader tussen 1140 en 1145 kan worden gedateerd (zie
hier nr. 900).

Het opgegeven jaartal 1125 voor deze oorkonde kan dus niet juist zijn en
evenmin een latere datering rond 1132. Het lijkt derhalve eerder aanneme-
lijk dat de vervaardiger van deze oorkondetekst (zie hierna onder Onecht-
heid en onstaan) in de oorspronkelijke schenkingsoorkonde, die hem tot
voorbeeld diende, geen datering aantrof (zie hier nr. 900) en dat hij uit ver-
schillende oorkonden, in de St.-Laurensabdij te Oostbroek aanwezig, date-
ringselementen heeft overgenomen; zo bijvoorbeeld het incarnatiejaar 1125
alsmede het zeventwintigste regeringsjaar van keizer Hendrik V uit een
oorkonde van 1125 (MULLER – BOUMAN, OSU, I, nr. 313, vgl. reeds KOCH,
p. 244) en het twaalfde keizerjaar wellicht uit een oorkonde van 1122 (OSU,
I, nr. 302).

Onechtheid en ontstaan
Door KOCH is aannemelijk gemaakt dat de tekst van deze oorkonde een latere
omwerking (vervalsing) is op naam van de graaf van Holland met elementen
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uit de oorspronkelijke schenkingsoorkonde waarin de schenkers nog zelf als
oorkonder en tevens als handelende partij optreden en de graaf om bekrachti-
ging vragen (zie editie f, p. 243-244).

Anders dan in het OHZ echter worden hier de beide teksten onder een apart
nummer uitgegeven. De oorspronkelijk oorkonde, destijds ten behoeve van de
eigenlijke schenking opgemaakt, is immers, hoe gebrekkig ook overgeleverd,
niet verdacht. Die (oorspronkelijke) versie volgt dan ook hierna op zijn gere-
construeerde datum (zie hier nr. 900). De vervalsing of omgewerkte versie is
de onderhavige tekstuitgave en staat op zijn formele datum, zoals die door de
vervalser uit zijn voorbeelden is overgenomen (vgl. onder Datering).

Deze omwerking is overgeleverd door twee van elkaar onafhankelijke tra-
dities, B (met E) en C (met [D]). Afschrift B, bestemd voor de St.-Bernards-
abdij te Hemiksem, is, zoals KOCH terecht stelt, eens als ‘gesloten brief’
behandeld. Gezien de uiterlijke kenmerken echter is het stuk perkament vóór
het afschrijven hiertoe geprepareerd, maar daarna bezegeld, en lijkt de
oudste dorsale notitie pas later, in de St.-Bernardusabdij, aangebracht te
zijn. Wellicht is hier dus sprake van een authentiek bedoeld afschrift onder
vermoedelijk het zegel van de abt van de St.-Laurensabdij te Oostbroek.
Afschrift C is binnen het archief van de St.-Laurensabdij overgeleverd. Beide
afschriften verschillen op enige punten, waarbij meestal B een betere of aan-
gevulde versie geeft, maar een enkele maal is dat met C het geval (vergelijk
de opgegeven varianten in het notenapparaat). Dit bewijst dat beide
afschriften onafhankelijk van elkaar op de omgewerkte versie [<A>], in de
St.-Laurensabdij te Oostbroek vervaardigd, teruggaan. Misschien heeft die
omwerking, zoals KOCH stelt, nooit de uiterlijke vorm van een schijnorigi-
neel bereikt, hetgeen de varianten van B ten opzichte van C en de overleve-
ring in het archief van de St.-Laurensabdij lijken te ondersteunen. In dat
geval zullen B en C op een ontwerp van de omgewerke versie, dat in de
St.-Laurensabdij tenminste tot het ontstaan van C rond 1500 bewaard is
gebleven, teruggaan.

KOCH dateert de omwerking ‘wellicht rond 1275’ en wijst op overeenkom-
sten in de grensomschrijving van het allodium (Oud) Gastel ten behoeve van
de St.-Bernardsabdij in de oorkonde van (ca.) 3 oktober 1279 (zie ook nr.
1193). Die overeenkomsten zijn echter marginaal; wel is er enige samenhang
tussen de toponiemen, maar die samenhang lijkt juist groter tussen nr. 1193 en
de oorspronkelijke schenkingsoorkonde zelf, voor zover overgeleverd, en min-
der tussen nr. 1193 en de onderhavige vervalsing (vergelijk Hoeghesten Hal-
terberghe en Hoghen Alderberghe in resp. nr. 1193 en nr. 900, tegen slechts
Halreberge in de onderhavige tekst). Hierdoor blijft een correlatie tussen de
grensomschrijving van 1279 en de vervalsingsactiviteit onzeker.

Wellicht moet het tijdstip van de omwerking dan ook later en wel rond 1290
worden gezocht, wanneer er moeilijkheden zijn met de heer van Strijen, zie de
overlevering van de oorspronkelijke schenkingsoorkonde en het commentaar
aldaar onder Overlevering (zie hier nr. 900).
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Tekstuitgave
Hierna volgt de tekst van het falsum naar B met de varianten van C in het
notenapparaat. De ontleningen aan de oorspronkelijke versie, voorzover te
beoordelen aan de overgeleverde vertaling, staan afgedrukt in een kleiner
lettertype. Deze oorspronkelijke versie wordt beschouwd als vooroorkonde,
zie hier nr. 900 (= VO I). Andere ontleningen, met name in de datering, staan
eveneens kleiner afgedrukt en gaan wellicht terug op OSU I, nr. 313, van 1125
(= VO II), OSU I, nr. 302, van 1122 (= VO III), en wellicht op OSU I, nr. 335,
van 1133 (= VO IV) en/of nog andere oorkonden.

I <Ina nomine sancte et individue Trinitatis.

Solentb quandoque labefactari cum tempore, que fiunt in tempore, nisi maiorem corro-
borenturc auctoritate.b

Inde est quod egod Theodericuse, comes Hollandie, notum facimus successure posteritati
presentif paginaf quod quidam nobiles Fastradusg cognomentof Scerebarth et uxor eius Sophia filia
videlicet comitis de Gulekei, virtute sancti Spiritus accensi seculo abrenuntiantes et in

melius vitam commutantes, quendam locum quij Nova Bethlehemk vel Ostbruchl est nuncupatus, sub regu-

lari disciplina mutato habitu ad conversandum elegerunt et possessiones suas seu predia in terminis subternota-

tis iacentia: a Markemunde usque Ouerste Ouermerem, ab Ouerste Ouermere usque Halreberge, de

Halreberge usque Thurlichteruenen, cum capella in proprio fundo in predictis terminis sitao, cum

villis, censu, litonibus, decimis tam maioribus quam minoribus, iusticiis, pratis, pascuis,
campis cultis et incultis, silvis, piscaturis, tractibus aquarum, mobilibus et inmobilibus,
acquisitis et acquirendis, quia libere possederunt, eidem ecclesie in honore sanctep Dei geni-
tricis virginisf Marie et sancti Laurentii preciosi martiris Christi fundatamq in perpetuum pos-

sidendas tradiderunt.
Ad huius igitur facti testimonium corroborandum Ludolfusr, eiusdem loci primuss abbass, cum

coniventiat fratrum suorum et predictus Fastradus, propinquus noster et speciali dilectione
familiaris, harum possessionum sollempnemu donationem sigilli nostri inpressionev muniri petierunt et nos
in advocatum harum possessionum elegerunt. Nos vera ob remunerationem eterne vite inw

posterumw utilitati predictorum fratrum consulentes iure iurando firmavimus quod nulli
hominumx neque nos neque successores nostri eam in feodum unquam traderemus, nullas
omnino exactiones in homines eorum faceremus, sed pro remedio anime nostre et omnium
successorum eam in defensione et tuitione nostra fideliter haberemus.
II, IV? Ut autem hec rata et inconvulsa per succedentia successorum nostrorum tempora permaneant, sigilli

nostri inpressione signavimus, subternotatis idoneis testibus: Walterus, abbas Ekmundanusy, Heinricusz sancti

Pauli in Traiecto, Meingotus, maior in Traiecto prepositus, Hermannus, ad sanctum Iohannem prepositus; laiciaa:
Teodericuse, Winegerab, Riquin de Malberga, Godefridus de Renac, Giselbertusad et alii quamplures.
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894 a vergrote initiaal B. – b de gehele arenga ontbreekt C. – c de twee slotletters beschadigd B. – d aldus
B, in plaats van het op grond van facimus te verwachten nos zoals C. – e Theodricus C. – f ontbreekt
C. – g Fastrad C. – h Scherebard C. – i Gulike C. – j in C. – k Bethleem C. – l Oestbruch C. – m alleen
Mere C. – n Durlichtervene C. – o sitam C. – p hierna Marie C. – q aldus BC, mogelijk door ontle-
ning aan VO I; lees hier fundate. – r Ludolphus C. – s abbas primus C. – t conventu C. – u solem-
nem C. – v impressione C. – w imposterum C. – x homines C. – y Ekmund. B, Egmund. C. – z Henri-
cus C. – aa layci C. – ab Weneger C. – ac Rein C. – ad Ghiselbertus C.



II, III, IV? Acta sunt hec Traiecti, anno incarnationis dominice M° C° XXV°, regnante Heinrico Romanorum

imperatore anno regni eius XXVII, imperii vero XII, indictione Xaae feliciter.>

895

(1124 december 25 –) 1125 (december 24)

Boudewijn III van Aalst en zijn broer Ywein geven aan de abdij van
Affligem (te Hekelgem) de kerk en molen van Erembodegem terug,
schenken bovendien twee hoeven en 2 hoeve grond aldaar alsmede hun
allodium op Testrepa, en verlenen tolvrijdom in hun gebied; onder de
getuigen Arnulf en Engelbert van Breda.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens C in het begin van de 17e eeuw nog in het archief

van de abdij van Affligem aanwezig, bezegeld met het ridderzegel van Boude-
wijn III van Aalst, rond, met randschrift: Sigillum Baldvini Gandens(is).

Afschriften
[B]. 1365 januari 31, niet voorhanden, bekend uit H, vidimus door Gerelmus tser-

Claes, cantor van St.-Goedele te Brussel, naar [A].
C. begin 17e eeuw (vóór uitgave a), Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Bra-

bant, archief abdij van Affligem, inv.nr. 4630 = cartularium E, fol. 4v-5r, met
vermelding en beschrijving van een zegel, wellicht naar [A].

[D]. vóór midden 17e eeuw – 1669, niet voorhanden, bekend uit FG en toentertijd
bewaard in de aula van de aartsbisschop te Brussel, authentiek afschrift door
Johannes Zutthen, notaris, naar [A].

E. midden 17e eeuw – 1669, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant,
archief priorij Basse-Wavre van de abdij van Affligem, inv.nr. 5406 =
cartularium G, fol. 13v, onder caput: Copia antiqui documenti in parga-
meno scripti et extantis in archiviis Affligemiensibus, en onder de rubriek:
Privilegium Balduini principis Alostensis super libertate telonei et vectiga-
lis per totum dominium suum, geeft op naar [A], maar vermoedelijk naar
[D].

F. midden 17e eeuw – 1669, ibidem, fol. 43v, onder dezelfde rubriek als E, geau-
thenticeerd afschrift door G. Vieusart, openbaar notaris, naar [D].

G. 1669, Brussel, ARA, ibidem, inv.nr. 5404 = Liber quorumdam privilegiorum
monasterii Affligeniensis et bonorum prioratus Bas-Wavriensis (cartularium

36

a. 1125 nr. 894

894 ae decima C.



F), p. 350-351, onder caput: Privilegia concernentia telonea, en onder de-
zelfde rubriek als E, authentiek afschrift door G. Vieusart, openbaar notaris,
naar [D].

H. 1680, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, archief abdij van Affli-
gem, inv.nr. 4625 = Diplomata (cartularium D), vol. II, p. 309-310, authentiek
afschrift door J. de Witte, notaris, naar [B].

[I]. (voor de datering van J), niet voorhanden, bekend uit J, afschrift in registro
Haffligem., fol. 194, wellicht naar [A].

J. tweede helft 17e eeuw (na 1662), Brussel, KB, hs. nr. 17436 = Varia curiosa
pro seculo X et XI selecta per H. Prevost de la Val A. 1000, 1100 M.S. (regis-
ter afschriften), fol. 98r, met in de marge rechts: Littera Balduini de Alost,
afschrift door Hendrik Prevost de la Val, naar [I].

Uitgaven
a. MIRAEUS, Codex donationum piarum, 1624, p. 262-264, cap. 82 (gedateerd
1125), naar C. – b. MIRAEUS, Donationum Belgicarum, 1629, p. 100, cap. 46
(onvolledig), naar a of onbekend (onvolledig) afschrift. – c. MIRAEUS, Notitia
ecclesiarum, 1630, p. 324, cap. 136 (onvolledig), naar a. – d. DU CHESNE, His-
toire généalogique des maisons de Guines, II, 1631, Preuves, p. 192-193 (met
afbeelding van het zegel), naar C en a. – e. SANDERUS, Flandria illustrata, I,
1641, liber II, p. 106 (onvolledig), geeft op naar [A], gezien de varianten
echter vermoedelijk naar b. – f. SANDERUS, Flandria illustrata, I, 17352, liber
III, p. 185, naar e. – g. VAN GESTEL, Historia archiepiscopatus Mechliniensis,
II, 1725, p. 158-159, naar a. – h. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica,
I, 1723, p. 89, cap. 79, naar a. – i. DE MARNEFFE, Cartulaire de l’abbaye
d’Afflighem, fasc. 1, 1894, p. 69-71, nr. 40 (gedateerd 1125), naar H met
varianten van CEFG. – j-k. DE POTTER – BROECKAERT, Geschiedenis van
de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 4e reeks, Arrondissement
Dendermonde, II, 1890, Moerzeke, p. 34; 5e reeks, Arrondissement Aalst,
III, 1895, Erembodegem, p. 26, naar f. – l. Thesaurus diplomaticus, 1997,
nr. W1920/D2179.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 132 (gedateerd 1125). – BOR-

MANS – HALKIN, Table chronologique, XI-1, 1907, p. 127 (abusievelijk twee-
maal).

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

Opname en samenhang
Deze oorkonde wordt hier opgenomen vanwege de vroegste diplomatische ver-
melding van leden van de dynastie van Breda, zie Inleiding.
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Voor de identificatie van Arnulf, familie van Engelbert van Breda, maar
vermoedelijk niet diens broer daar men in dat geval een nadere toevoeging als
frater eius/suus zou verwachten, zie BOEREN, De heren van Breda en Schoten,
1965, p. 93-95, die eerder nog aan Arnulf van Villers dacht (vgl. BOEREN, in
Jaarboek De Oranjeboom, XVII (1964), p. 7 en 12).

Tekstuitgave
Voor de tekstuitgave is J als basistekst gekozen, dat – hoewel zelf indirect
teruggaand op het origineel – gezien de spelling van de eigennamen en enige
andere woorden een betrouwbaarder indruk maakt dan C, de bron voor a. Wel
worden de varianten van C in het notenapparaat gesignaleerd.

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Ego Balduinus de Alost eta frater meus Iwanus notum fieri volumus omnibus in

Christo fidelibus quod, divina ut credimus compuncti inspiratione de pecatis nostris et
considerantes quam breves sunt dies hominis, reddidimus ecclesiam de Herenbalden-
gemb in manusc ·· episcopi ad opus ecclesiad Haffligheniensis pro redemptione anima-
rum nostrarum et patris nostri parentumque nostrorum; dedimus etiam eidem ecclesie
Hafflingheniensi duo curtilia Herenbaldegemb, iuxta molendina iacentia, eta duos man-
sos terre, qui iacent ante portam ipsius, qui mansi quoniam feodum erate Lotheuminif de
Herenbaldegemb filii Liuini mutavimus una cum curtilibus erga illum cum libero allo-
dio culture nostre; reddidimus propterea molendina de Herenbaldegem, que mater nos-
tra pro anima patris nostri sepefate ecclesie contulerat, pro salute videlicet animarum
nostrarum et parentum nostrorum. Insuper allodium nostrum in Testrepa, quod necdum
alicui in foedum assignaveramus, eidem ecclesie contulimus in omni iure libertatis et
dominii, quo illud tenebamus, a theloneo quoque et vectigali in omni loco donationisg

nostre ipsam ecclesiam liberam facientes, ut participes efficeremur orationum fratrum
tam vivi quam mortui et ut defunctis nobis facerent quicquid uni ipsorum defuncto fieri
solet.

Ut autem hec nostra traditio rata et inconvulsa perpetualiter permaneat, hanc cartam
inde conscriptam sigilli nostri impressione fecimus confirmari subscriptis etiam eth testi-
bus, quorum sunt hec nomina: Willelmus de Vorselaer, Goselinus de Ordengemi, Folcar-
dus de Asca, Albertus de Herenbaldeghem, Arnulfusj de Kerkescen, Rodulfus de Wellek

filius Fromirnil, Anselmusm de Blaresfelden, Ascelinus, amman de Bruxella, et filius suus
Henricus, Arnulfusj et Ingelbertus de Breda, Henricus Wlpeso, Willelmus de Alost,
dapifer, Osdeip et frater suus Euerardusq Gandensis.

Acta sunt hec anno Domini millesimo C° XXV°r.
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<(1128 december 25 –) 1129 (september 23)> <Leuven>

<Beoorkond wordt de schenking van goederen en rechten en de tolvrij-
stelling aan de abdij van Park door Godfried I, hertog van Brabant,
alsmede de schenking door diverse particulieren, waaronder de over-
dracht door Steven van Wezembeek van zijn allodium te Baarle, waar-
uit de abdij jaarlijks 9 schelling en 6 penning Antwerps zal ontvan-
gen.>

Schijnorigineel
<A>. Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, archief abdij van Park,

inv.nr. 9384/1, oorkonde ad datum 1129. – Afmetingen: hoogte 317 (rechts
291) x breedte 340 mm; gelinieerd; licht beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door midden-13e-eeuwse hand: De
allodio nostro et usu pascue silve de Loe et libertate theolonii (laatste woord
slechts onder kwartslamp leesbaar). – 2o door 15e-eeuwse hand: Secunda lit-
tera fundacionis; quod dominus Godfridus dux recognoscit cum filiis suis
Gofrido (sic) et Heinrico donacionem factam cum concessione ac confirma-
cione plurium bonorum a Christi fidelibus nobis donatorum sub datum prime
fundacionis scilicet M C XXIX. – 3o door 16e-eeuwse hand: Datum anno M
C XXIX.

Bezegeling: één uithangend, in de linkerhoek bevestigd zegel, dat niet aan-
gekondigd is, namelijk: S ridderzegel van de hertog van Brabant, rond (door-
snede zegelveld 59 [+ x], rand 6 mm), van witte was, zwaar beschadigd
(bovenste deel van het zegel ontbreekt, alsmede een groot deel van het rand-
schrift) (= LAURENT, Les sceaux, 1993, I-1, p. 257, II, pl. 90, nr. 31), met rand-
schrift: [+ SIG]IL[LVM GO]DEFR[IDI GRA DI DVCIS LOTHERINGIE].

Afschriften
B. kort na 1265 februari, Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief, inv.nr. R VII-23

= [Cartularium Parchense seculi XII] (= cartularium A), p. 2-3, onder caput,
p. 1: Incipiunt privilegia ecclesie de Parcho concessa tam a papa quam impe-
ratore, ducibus Brabantie, episcopis et aliis nobilibus tam clericis quam laicis
super possessionibus dicte ecclesie ab ipsis confirmatis, en onder de rubriek:
De allodio nostro et usu pascue silve de Loe et libertate, en het cijfer IIm, naar
<A>.

C. 1266, ibidem, inv.nr. R VII-24 = [Liber Everardi], ook genaamd Liber ruber of
Codex cartarum et privilegiorum ecclesie de Parcho (= cartularium B), fol. 2r-
3r, onder caput, fol. 1r: Incipiunt transcripta cartarum et privilegiorum eccle-
sie de Parcho ordinis Premonstratensis, en onder de rubriek: De usu pascue
silve de Loe, privilegium secundum, door broeder Hendrik van Lubbeek in
opdracht van Everard, proost van de abdij van Park, naar <A>.
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D. tussen 1461 en 1464, ibidem, inv.nr. R VII-26 = [Cartular[i]um Parchens[e]
seculi XV] (= cartularium D), fol. 2r-3r, met in de inhoudsopgave, fol. 2r

(eerste foliëring): Item de fundacione prescripta cum concessione aliquorum
bonorum, onder caput, fol. 16r (eerste foliëring): Copie litterarum bonorum
monasterii Parchensis ecclesie iuxta Louanium Premonstratensis ordinis,
Leodiensis diocesis, et primo de fundacione ecclesie, de concessione privile-
giorum, et sic ulterius procedendo, en onder de rubriek: Quod dominus
Godefridus dux recognoscit cum filiis suis scilicet Heinrico et Gofrido (sic)
donacionem factam cum concessione ac confirmacione plurium bonorum a
Christi fidelibus nobis donatorum ac concessione aliquatenus libertatum sub
data prime littere fundacionis scilicet M C XXIX, naar C.

E. 16e eeuw (na 1518), ibidem, inv.nr. R VII-30 = Liber privilegiorum civilium
(= cartularium G), p. 64-67, met in de inhoudsopgave, p. 1: Acta narrans
dotationem monasterii Parchensis cum nominibus eorum qui eam fecerunt
anno 1129, onder caput, fol. 13r: Concernunt ea que monasterium Parcense
habet a domino Heuerlensi et que sunt iurisdictionis nostre, etc., en onder
dezelfde rubriek als in de inhoudsopgave, naar B.

F. 16e eeuw, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 8
(VERKOOREN, nr. XXII) = Registre van vele ende diverse previlegien, titelen ende
exemptien, overbracht in der cameren van der rekeninge in Brabant bij diversen
prelaten, edelen, steden ende andere particuliere personen navolgende den oepe-
nen besegelden brieven mijns genedigen heeren daerop te verscheyden reysen
geexpedieert ende dewelke geregistreert zijn int zwert registre van deser cameren
boven boven (sic) geteekent mitter B, foliis XC ende IIC LXXVIII (hertogelijk
cartularium), fol. 418v-419r, gewaarmerkt afschrift door P. Sauvaige, naar <A>.

G. tweede helft 17e eeuw (na 1662), Brussel, KB, hs. nr. 17436 = Varia curiosa
pro seculo X et XI selecta per H. Prevost de la Val A. 1000, 1100 M.S. (regis-
ter afschriften), fol. 106r, met bovenaan: De Brabant, en in de marge rechts:
1129, Parcum, afschrift door Hendrik Prevost de la Val, onvolledig.

H. 1686 juni 9, Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief, oorkondenverzameling
inv.nr. 2, afschrift gewaarmerkt door Vileers, stadssecretaris van Leuven en
openbaar notaris, naar D.

I. 17e eeuw, ibidem, oorkondenverzameling inv.nr. 2, los afschrift, onvolledig,
naar <A>.

J. 18e eeuw, ibidem, oorkondenverzameling inv.nr. 2, eenvoudig los afschrift
door Monfayer, naar F.

Uitgaven
a. RAYMAEKERS, Recherches historiques sur l’ancienne abbaye du Parc,
1858, p. 6-7, naar C. – b. JANSEN, Geschiedkundige navorschingen Park,
1904, p. 135-137, nr. 2, naar a. – c. NÉLIS, in Analectes de l’ordre de
Prémontré, II (1906), p. 24-26 (gedateerd 1129), naar <A>. – d. VERSTEYLEN,
in BGHB, XIV (1922-1923), p. 230-232, nr. 2 (gedateerd 1129), naar B. –
e. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W4036/D4347 (gedateerd 1129).
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Facsimile
MARIEN, Braine-L’Alleud, 1982, p. 98.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 149 en XI, 1907, p. 135. – VER-

KOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, II, cartulaires, 1961, p. 9
(gedateerd 1129).

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding. De terminus ante
quem wordt bepaald door het einde van de opgegeven zevende indictie.

Onechtheid, samenhang en ontstaan
Aan onderstaande oorkonde heeft NÉLIS, in Analectes de l’ordre de Pré-
montré, II (1906), p. 2-26, een aparte bijdrage gewijd. De oorkonde kan vol-
gens hem niet uit het jaar 1129 dateren, op grond van de volgende argumen-
ten. Ten eerste lijkt het onwaarschijnlijk dat alle genoemde schenkingen
precies bij de stichting in het jaar 1129 zouden hebben plaatsgevonden. Ten
tweede worden in onderhavige oorkonde het weiderecht en de tolvrijstelling
genoemd, die pas in 1140 door de hertog van Brabant aan de abdij van Park
zijn toegekend (voor de tekstuitgave zie VERSTEYLEN, in BGHB, XIV (1922-
1923), p. 232-233, nr. 3). Ten slotte is ook sprake van de schenking door Ge-
rard van Woluwe van goederen te Neerlanden en Goetsenhoven aan de abdij
van Park, die echter eveneens in de zojuist genoemde hertogelijke oorkonde
uit 1140 vermeld is. Hoewel NÉLIS op grond van het voorgaande betoogt dat
de datum 1129 van onderhavige oorkonde een anomalie is, spreekt hij in dit
verband niet van een falsum, maar van een ‘memorandum’, ‘une simple
notice’. Voor de redactie van deze notitia zijn volgens hem drie oorkonden
gebruikt, namelijk de stichtingsoorkonde van de hertog van Brabant uit 1129
(voor de tekstuitgave zie VERSTEYLEN, a.w, p. 228-230, nr. 1), de hertogelijke
oorkonde uit 1140 (voor de tekstuitgave zie VERSTEYLEN, a.w., p. 232-233, nr.
3) en de bisschoppelijke oorkonde d.d. (25 december 1140-24 december)
1141, zie hierna nr. 897. Het gebruik van de stichtingsoorkonde staat onom-
stootbaar vast, dat van de twee andere oorkonden evenwel niet. Ten aanzien
van de hertogelijke oorkonde uit 1140 heeft BONENFANT, in RBPH, XIX
(1940), p. 135-150, aangetoond dat deze oorkonde niet onverdacht is, en zelfs
na de onderhavige oorkonde totstandgekomen moet zijn. Het is derhalve uit-
gesloten dat de hertogelijke oorkonde uit 1140 als vooroorkonde voor onder-
havige oorkonde is gebruikt. Juist in dit verband is het opmerkelijk te noemen
dat voor wat betreft de schenking van Gerard van Woluwe en de tolvrijstel-
ling, die volgens NÉLIS op de hertogelijke oorkonde gebaseerd zouden zijn,
geen tekstuele ontleningen kunnen worden vastgesteld. Ook ten aanzien van de
bisschoppelijke oorkonde uit 1141 moet enige nuancering worden aange-
bracht. Vergelijking van de schenkingslijsten toont aan dat deze oorkonde niet
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als enige bron gediend kan hebben. De schenkingen in onderhavige oorkonde
zijn substantieel uitvoeriger beschreven (zie bijvoorbeeld de schenking van
Reinier van Vossem cum suis) en de schenkingen van Arnulf van Rode en Dirk
van Brussel ontbreken zelfs in de bisschoppelijke oorkonde. Op haar beurt
bevat de bisschoppelijke oorkonde weer donaties die in onderstaande oor-
konde ontbreken (zie ook CUVELIER, La formation de la ville de Louvain,
1935, p. 30). Naast deze inhoudelijke verschillen kan ook worden opgemerkt
dat de volgorde uit de zogenaamde bisschoppelijke vooroorkonde niet is geres-
pecteerd. De redacteur heeft zeker nog een andere, meer gedetailleerde goe-
derenlijst en/of oorkonde voor ogen gehad voor de redactie van onderhavige
oorkonde. De letterlijke tekstuele ontlening kan eigenlijk alleen worden aan-
getoond voor de eerste passage, onmiddellijk volgend op de invocatio, waarin
de schenking van het park door de hertog van Brabant en zijn twee zonen
wordt vermeld.

De door NÉLIS gesignaleerde tekstuele ontleningen aan de stichtingsoor-
konde uit 1129 worden ook ondersteund door de onderzoeksresultaten naar de
materiële aspecten. Er is een treffende overeenkomst in de opmaak van beide
oorkonden: beide hebben een grote interlinie, de twee scriptores schrijven tot
tegen de uiterste linker- en rechterrand van het perkament met een grote onbe-
schreven ruimte onder de laatste regel (bij onderstaande oorkonde 56 mm);
geen van beide oorkonden heeft een pliek. Bijzonder merkwaardig is ten slotte
de plaats van het uithangend zegel van de hertog in onderhavig stuk, namelijk
in de uiterste linkerhoek. Dit lijkt begrijpelijk, wanneer we ervan uitgaan dat
men een maximale nabootsing nastreefde van de stichtingsoorkonde. Het
exemplaar uit 1129, nu nog aanwezig in het abdijarchief van Park, was beze-
geld met één uithangend zegel, ook in de uiterste hoek (rechts). Deze oorkonde
is evenwel een chirograaf, waarvan alleen de linkerhelft in het abdijarchief
bewaard gebleven is. Wanneer de rechterhelft er naast zou worden gehouden,
dan zou het zegel precies in het midden van het oorspronkelijke grotere stuk
perkament hebben gehangen. De keuze van de bezegelingsplaats bij onder-
staande oorkonde – niet in het midden, maar aan de rand – gaat dus tegen de
sigillografische gebruiken in, maar is verklaarbaar vanuit de voorbeeldoor-
konde uit 1129.

Het is bevreemdend dat NÉLIS deze oorkonde, niettegenstaande zijn betoog,
niet als een falsum beschouwt. Hoewel de in de oorkonde genoemde goederen
en rechten inderdaad verleend zijn aan de abdij van Park, getuige de bevesti-
gingsoorkonden uit de eerste en tweede helft van de twaalfde eeuw, heeft dit
niet plaatsgevonden op het tijdstip dat de oorkonde dit pretendeert en hebben
we wel degelijk met een inhoudelijk falsum te maken. Waarschijnlijk moet het
motief voor de vervaardiging gezocht worden in het verlangen van de abdij van
Park om alle goederen en rechten, verkregen in de loop der jaren na de stich-
ting, vast te leggen en te laten authenticeren door de hertog van Brabant. Men
beschikte van de wereldlijke autoriteit immers alleen over de summiere stich-
tingsoorkonde uit 1129. En passant werd daar de tolvrijstelling door de hertog
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aan toegevoegd. Het blijft onzeker of de abdij van Park zelf een hertogelijk
zegel bevestigde, of dat de hertog van Brabant voor bezegeling zorg droeg.

Uitgaande van het gebruik van de bisschoppelijke oorkonde uit 1141 kan de
terminus a quo gesteld worden op het jaar 1142. De terminus ante quem kan
niet zo exact bepaald worden. NÉLIS kwam, op grond van de toeschrijving van
het overgeleverde zegel aan Godfried I of II (die overleed in 1142), tot het jaar
1142 als laatst mogelijke datum van vervaardiging. Het zegel kan echter ook
hebben toebehoord aan Godfried III, die hetzelfde zegel als zijn twee voor-
gangers gebruikte (zie LAURENT, Les sceaux, 1993, I-1, p. 258-259). Voor het
hier gebruikte zegeltype (eerste type ridderzegel) wordt door de drie hertogen
eenzelfde matrijs gebruikt tot en met het jaar 1163. Uitgaande van het zegel
zou onderhavige oorkonde dus ook nog in de periode 1143-1163 vervaardigd
kunnen zijn. Juist in deze periode droeg Filips, abt van Park van 1142 tot
1166, zorg voor bevestiging van alle privileges op hertogelijk, bisschoppelijk
en keizerlijk niveau. In dit licht zou het niet ondenkbaar zijn dat onderhavig
falsum onder zijn abbatiaat totstandkwam.

Tekstuitgave
De tekstdelen die aan andere oorkonden zijn ontleend, staan afgedrukt in een
kleiner lettertype. De stichtingsoorkonde van Godfried I, hertog van Brabant,
d.d. 1129 (zie VERSTEYLEN, in BGHB, XIV (1922-1923), p. 228-230, nr. 1) wordt
beschouwd als VO I en de bisschoppelijke oorkonde d.d. (1140 december 25 –)
1141 (december 24), zie hierna nr. 897, als VO II. Aangezien het uiterst onge-
wis is dat de reeks schenkingen in onderhavige oorkonde rechtstreeks ontleend
zijn aan deze bisschoppelijke oorkonde (zie hierboven onder Onechtheid,
samenhang en ontstaan), is er van afgezien bij die passages de tekstverwant-
schap aan te geven.

I <Ina nomine sancte et individue Trinitatis.

II Notum sit omnibus Christi fidelibusa * quod postquam dux Godefridusb qui et comes Louaniensis una

cum filiis suis Godefridoc et Henricod parcum, qui adiacet Louanio in australi parte, sancte Marie libere ac legit-

time sine quolibet respectu donavit, devotio quoque Christi fidelium non abfuit ac pro remedio animarum suarum

nove eiusdem loci ecclesie bona sua in usus fratrum ibidem inservientium contulere, horum nomina et bonorum

quantitatem et libertatem partim hic adnotavimus, ut memoriter res gesta in perpetuum habeatur: ab ipso itaque

duce Godefridoc qui eundem locum instituit incipiamus, qui usum pascue silve sue que dicitur Loe
eidem loco vicinam ipsis fratribus libere in perpetuum donavit, libertatem etiam minandi
animalia sua per Louanium ad vehendum bladum ad molendina sua eisdem tradidit, quan-
dam etiam partem de sua foresta que sita est iuxta villam Fossam nomine quam libere pos-
sidebat tam libere prefate ecclesie possidendam cum predictis filiis suis tradidit et confir-
mavit, sicut si aliquando terra illa excolatur decima illius novalis cum omnimodo usufructu
tunc et nunc eidem ecclesie libera in perpetuum permaneat. Quidam etiam liber homo
Rainerus nomine de predicta villa Fossam devotissime eidem ecclesie seipsum obtulit cum
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omnibus que possidebat tam in allodio quam iure hereditario cuius possessionis mansus L
et diurnale L in ipsa villa Fossae et quinque curtes ac singillatim quarta pars de duobus
molendinis et portio illius foreste ad hoc pertinentis allodium ab eodem Reimerof prefate
ecclesie accedunt; apud Humelengemg septem allodii bunuaria idem Rainerus ecclesie con-
tulit; Gillebertus frater eius cum uxore sua Gerberga et filio suo Winnemaro apud Braehu-
esh VI bunaria allodii silvamque ad hoc pertinentem ibidem contulit, et matertera illius Rai-
neri Conegundis nomine unum allodii sui bunuarium in predicta villa Fossami ibidem
addidit; sed et Stephanus de Wesenbecaj, avunculus illius Raineri, seipsum cum uxore sua
et filiis ac filia cum omnibus que possidebat predicto loco obtulit; huius possessionis duo
mansi qui iacent apud Wleuuek quorum alter dicitur mansus Litberti, alter mansus Ottonis
et in eadem villa iacent IIIIor bunurial allodii et VI curtes cum dimidio molendino, apud
Wesenbecam IX bunuaria et dimidium, apud Oppemn II bunuaria cum parte silve Varen-
berch dicte et parte prati in Sennebruco de quo unum est bunuarium, sed et dimidia pars
trium diurnalium; apud Barle in Texandria tantum allodii idem Stephanus possedit, quod
singulis annis IX solidos et VI denarios Antwerpiensis monete predicta ecclesia recipiat;
item idem Stephanus XII bunuaria hereditatis sue predicto loco contulit, Gerardus de Euer-
berga molendinum, presente et confirmante a dapifero a quo tenebat, idem molendinum in
beneficio ibidem concesserunt; Gosuinusp de Euerlaq molendinum I, Rentzo de Tilduncr

IIII bunuaria in suburbio Lovaniensis, Arnulfust de Rode partem silve apud Lendamu,
Evstatiusv de Tiltw mansum Lovaniix et duos Rabresfort et bunuarium et dimidium dede-
runt. Quidam Theodericus de Brucsellay IIIa diurnalia in loco qui dicitur Vetus Castellum et
mansum et bunuarium terre; Gela, castellana, apud Winsenbecaz, VI bunuaria et curtile
dimidii bunuarii cum filiis suis contulit; Alardus de Baltreshem VI bunuaria in villa Mel-
brucaa; dominus Balduinusab de Santhouenac mansum apud Winga; dominus Gerardus de
Wolwaad IIIIor mansos et IIIa bunuaria et VI mansiunculas apud Landen; apud Gochenho-
venae dimidium mansum et duas mansiunculas et IIIIor solidos census.

Voluit quoque idem Godefridus, comes et dux Lovaniensisaf, predictos fratres et suos
servientes ab omni exactione thelonii terre et aque per totam terram suam liberos esse.
I Hec itaque facta sunt Lovanieag et confirmata anno incarnationis Domini M° C° XXIX°, indictione VIIa *.

Testes: Sygerusah, prepositus, * Radulfus, capellanus, * Henricus, castellanusah, Arnulfusai de Grinber-

gisaj, Gerardusak de Grimbergisaj ak, Lambertus de Crainhemal, Willelmus de Dungelbergaam, Gosuinusan

de Everla, Arnulfus, dapifer, et fratres sui Willelmus et Walterus, * Tyetdelinus, villicusan *.ao>

(S)
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897

(1140 december 25 –) 1141 (december 24)

Albero II, bisschop van Luik, bevestigt de abdij van Park in haar bezit-
tingen en rechten, waaronder het allodium te Baarle.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens een 16e-eeuwse archiefinventaris (Heverlee, Abdij

van Park, abdijarchief, inv.nr. R VII-33, fol. 9r) in 1551 nog in het abdijar-
chief aanwezig.

Afschriften
B. 1266, Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief, inv.nr. R VII-24 = [Liber Ever-

ardi], ook genaamd Liber ruber of Codex cartarum et privilegiorum ecclesie de
Parcho (= cartularium B), fol. 112v-114r, onder caput, fol. 1r: Incipiunt tran-
scripta cartarum et privilegiorum ecclesie de Parcho ordinis Premonstratensis,
en onder de rubriek: Confirmatio Alberonis Leodiensis episcopi secundi super
eodem, VIIm, door broeder Hendrik van Lubbeek in opdracht van Everard,
proost van de abdij van Park, naar [A].

C. tussen 1461 en 1464, ibidem, inv.nr. R VII-26 = [Cartular[i]um Parchens[e]
seculi XV] (=cartularium D), 24v-25v, met in de inhoudsopgave, fol. 3r: Item
confirmatio Alberonis episcopi Leodiensis, onder caput, fol. 16r: Copie litte-
rarum bonorum monasterii Parchensis ecclesie iuxta Louanium Premonstraten-
sis ordinis, Leodiensis diocesis, et primo de fundacione ecclesie, de conces-
sione privilegiorum, et sic ulterius procedendo, fol. 24r: Confirmationes
episcoporum Leodiensium, en onder de rubriek: Confirmatio Aberonis (sic),
episcopi Leodiensis, super eodem, data anno Domini XIC XLI, waarschijnlijk
naar [A].

Uitgave
a. NÉLIS, in Analectes de l’ordre de Prémontré, II (1906), p. 20-21 (onvolle-
dig), naar B.

Datering
De datering van onderhavige oorkonde is gebaseerd op het gebruik van de
kerststijl. Het gebruik van de boodschapstijl door de bisschoppen van Luik kan
echter niet worden uitgesloten, zie STRUBBE – VOET, Chronologie, 1960,
p. 54. Bij gebruik van de boodschapstijl moet deze oorkonde gedateerd wor-
den tussen 25 maart 1141 en 24 maart 1142.

Tekstuitgave
Deze oorkonde is gebruikt als vooroorkonde voor het falsum d.d. (1128
december 25 –) 1129 (september 23), zie hiervoor nr. 896.

a. 1140-1141 nr. 897
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Ego Albero secundus Dei gratia Leodiensis episcopus notum facio omnibus Christi fide-
libus futuris et presentibus quod dux Godefridusa qui et comes Louaniensis una cum filiis
suis Godefridob et Henricoc parchum, qui adiacet Louanio in australi parte, sancte Marie
libere ac legittime sine quolibet respectu donavit, devotio quoque Christi fidelium non
affuit ac pro remedio animarum suarum nove eiusdem loci ecclesie bona sua in usus fra-
trum ibidem intervenientumd contulere, horum nomina et bonorum quantitatem partim hic
adnotavimus, ut memoriter res gesta in perpetuum habeatur: ab ipso itaque duce Gode-
fridob qui eundem locum instituit incipiamus, qui quamdame partem silve sue iuxta villam
Fossam nomine ad excolendam curiamque construendam prefate ecclesie cum predictis
filiis suis Godefridob atque Henricoc tradidit et confirmavit et silvam que inter duo vivaria
sita est eidem ecclesie perpetuo possidendam contulit. Quidam etiam vir liberalis Walte-
rus de Crainhamf partem silve de Morslog ibidem contulit; Werenboldus quidam seipsum
et duo bunaria per predictum Galterum a quo tenebat ibidem obtulit; dominus Nicholoh de
Vdinchemi decimam de quatuor molendinis de Ralenbeka predicte ecclesie dedit; Ida
unum bunuarium et dimidium; Arnoldus de Rotthemj et domina Mabilia unum bunuarium
prati in Wilsela; Alricus censum qui exibat de bunario et dimidio quem Ida dedit; Eusta-
chiusk de Tilt unam mansiunculam Louanii et duas Rabrexvortl et arabilis terre unum
bunuarium et dimidium; Gosuinus de Compteca quinque diurnalia terre iuxta parchum;
idem Gosuinus et Andreas de Louanio unum mansum iuxta parchum; Tydelinusm, villicus
de Louanio, quatuor bunaria et molendinum infra parchum; Reinzon de Thildunco quatuor
bunaria; Herso Louaniensis unum mansum in Egenhoua, predicto Reinzonep ad quem per-
tinebat concedente et donante; Berengardis dimidium bunuarium iuxta parchum; Minna
unum bunuarium in villa Herent; Euerardus de Grauen sextam partem decime de Willen-
bringe; Balduinus de Zanthouaq unum mansum in Winga; Marsilisr de Pellenberga duo
bunuaria iuxta parchum; Lambertus advocatus de ista allodium in Nuenrodes; Ingelberust

Scarpo decem bunuaria in Humelgemu; Gerardus de Eversbergav molendinum de Vinken-
bosw consentiente et confirmante Arnoldo, dapifero, a quo tenebat; Alardus de Balters-
hemx sex bunuaria in Meltbroec; Gislebertusy de Brocham sex bunuaria et sextam partem
molendini ad Sanctum Medardum; Gosuinus de Heuerla seipsum cum uxore et filia con-
cedentibus filiis duos mansos terre arabilis in villa Egenhoua et duo molendina domino
Godefrido duce confirmante ad quem pertinebat prefate ecclesie libere contulerunt; Rei-
nerus predicti Gosuini filius tercium molendinum eodem duce confirmante in villa He-
uerla eidem ecclesie contulit; Reinerus de Fossam seipsum et quicquid possidebat tam in
allodio quam iure hereditario; Gosuinus quatuor bunuaria; Odegeua unum bunuarium;
Conegundis unum bunuarium; Tybaldus et Stephanus et uxor eius Gertrudis octo bunuaria
in predicta villa Fossam prenotate ecclesie donaverunt; Stephanus de Wesembeka vir libe-
ralis cum uxore sua et filiis suis quicquid possidebant videlicet duos mansos terre arabilis
et quatuor bonuaria et sex mansiones cum dimidio molendino in villa Wolua et ibidem
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quatuor bunuaria, apud Ophem duo bunuaria cum parte silve Varenberga; apud Barla in
Thessandriaz tantum allodii unde quolibet anno novem solidos Antwerpiensis monete et
sex denarios predicta ecclesia recipit, cuius frater Rothardus nomine partem de silva Va-
remberga eidem ecclesie contulit; domina Geila et filius ipsius Franco, castellanus de Brus-
seleaa, dimidium mansum in villa Wesembekaab et mansiunculas ibidem et partem silve de
Varemberga sibi attinentem supranotate ecclesie contulere; Gerardus de Wolua vir libera-
lis cum uxore et filiis suis quatuor mansos et tria bunuaria et sex mansiunculas in villa
Landenes; apud Gozenhouaac dimidium mansum et duas mansiunculas et dimidium
molendinum et predicte silve Varemberga partem sibi attinentem; preterea quicquid pos-
sidebat per manum ducis Godefridiad predicte conferebat ecclesie; Wigerus quidam de
Leweae seipsum et unum mansum iuxta eandem villam; Lidekinus seipsum et dimidium
mansum ibidem; Radulfusaf ibidem dimidium mansum; Thorbertusag mansum et dimi-
dium; Godefridusa quartam partem mansi; Helias bunuarium et dimidium prati; Theode-
ricus et soror eius quinque diurnalia in eodem loco prememorate ecclesie sancte Dei Geni-
tricis, Marie, devote contulerunt.

Ut autem hec rata et inconvulsa permaneant auctoritate divina et communi Leodiensis
ecclesie decreto nostraque carta sigillata corroboramus. Hec infringi omnino vetamus et
infringere conanti anathematis sententiam intentamus.

Facta est hec confirmatio anno dominice Incarnationis M° C° XLI°, regnante domino
Conrado secundoah, Romanorum rege.

898

1142 december 17 Lateraan

Paus Innocentius II neemt op verzoek van Filips, abt, en de klooster-
lingen van de abdij van Park de abdij in bescherming en bevestigt haar
in haar bezittingen en rechten, waaronder de allodia te Baarle.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens een aantekening in b in 1662 nog in het abdijar-

chief te Heverlee aanwezig.

Afschriften
B. tussen 1461 en 1464, Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief, inv.nr. R VII-26

= [Cartular[i]um Parchens[e] seculi XV] (= cartularium D), fol. 28r-28v, met
in de inhoudsopgave, fol. 3v (eerste foliëring): Item Innocencii pape secundi,

a. 1142 nr. 898
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XXVIII, onder caput, fol. 16r (eerste foliëring): Copie litterarum bonorum
monasterii Parchensis ecclesie iuxta Louanium Premonstratensis ordinis,
Leodiensis diocesis, et primo de fundacione ecclesie, de concessione privile-
giorum, et sic ulterius procedendo, onder caput, fol. 26v: Sequuntur confirma-
ciones Romanorum pontificum pro monasterio Parchense, en onder de
rubriek: Confirmacio Innocencii pape secundi, onvolledig, naar [A].

C. 17e eeuw, Londen, British Library, Department of Manuscripts, additions
nr. 16953 = Privilegia abbatiae de Parco Lovanii (= cartularium van de abdij
van Park), fol. 17r-18v, naar [A].

[D]. 17e eeuw, niet voorhanden, bekend uit de handgeschreven inventaris van Van
Waefelghem, Inventaire des chartes de l’abbaye du Parc, [z.d.], p. 2, afschrift
in het begin van de 20e eeuw nog in het abdijarchief aanwezig.

Uitgaven
a. SANDERUS, Chorographia sacra Brabantiae, I, 1659, p. 163 (onvolledig),
naar [A]. – b. DE PAEPE, Summaria cronologica, 1662, p. 33-36 (onvolledig),
naar a. – c. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 822-823,
cap. 26 (onvolledig), naar a. – d. HUGO, Sacri ordinis Praemonstratensis
annales, II, 1734, kol. 310 (onvolledig), naar c. – e. MIGNE, Patrologia Latina,
1899, t. 179, kol. 610-611 (onvolledig), naar d. – f. DE HAES, in Bibliothèque
Norbertine, III (1901), p. 54-55 (onvolledig), naar a. – g. Thesaurus diploma-
ticus, 1997, nr. W7586/D5890.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 233-234 en XI, 1907, p. 158. –
JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum Romanorum, I, 1888, p. 904,
nr. 8255.

Tekstuitgave
De scriptor van B heeft bij het kopiëren van de pauselijke oorkonden telkens
delen van het formulier weggelaten, hier in casu het adres en de subscriptio,
zie ook hierna nrs. 899, 903 en 916. Als basistekst voor de tekstuitgave is
gekozen voor C, dat wel volledig is. De varianten van B staan, met uitzonde-
ring van de c/t-spellingvariant, in het notenapparaat.

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiisa Philippo, abbati de Parcho,
eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regulariter substituendis, in perpetuam
memoriama.

Desiderium quod ad religionis propositum attinet et ad animarum salutem pertinere
monstratur, animo nos decet lubentib concedere et presentiumc desideriis congruum imper-
tiri suffragium.
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Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et
Parcensemd ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra
protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quas-
cumque possessiones, quecunquee bona eadem ecclesia iuste et canonice impresentiarumf

possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione
fidelium seu aliis iustis modis Deo propitio poterit adipisci, firma vobis vestrisque succes-
soribus et illibata permaneant, in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis:
parchum Louaniensem cum suis appenditiis, terram que ipsum circumiacet, molendinum
de Vinkenbosch, molendina de Heuerla, terram de Eghenhouag, de Unlenghenh, allodia de
Barla, allodiai de Wisenbekej, de Wluak, de Vphenl, silvam de Stroclam que dicitur Varen-
berch, terram de Moorslon, terram de Voshamo cum pertinentiis suis, molendino et vivariis
et silvam que sita est inter duo vivaria, terram de Sancto Medardo, allodium de Nieuven-
rothp, ecclesiam que sita est in rureq Rundierior cum dotes suas ets decimas, terram de Rot-
hemt iuxta villam Leeuweu, allodia de Landen cum suis appenditiis, molendino et curtibus,
decimasv quatuor molendinorum de Ralenbeka, decimamw Willenbrinhex.

Statuimus etiam ut ordo canonicus secundum beati Augustini regulam et fratrum Pre-
monstratentium institutionem in ipsa ecclesia perpetuis futurisy temporibus inviolabiliter
conservetur. Nulli quoque fratrum post factam professionem absque abbatis totiusque con-
gregationis permissione ex eodem claustro discederey liceat. Discedentem vero absque
communium litterarum cautione nullus suscipiat. Sepulturam quoque ipsius loci liberam
esse concedimus ut quicumque se illic sepeliriz deliberaverintz, nisi forte excommunicati
fuerintaa, nullus obsistat, salva tamen iustitia matricis ecclesie. Decernimus ergo ut nulli
omninoab liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre vel
ablatas retinere, minuere seu quibuslibetac vexationibus fatigare, sed omnia integra con-
serventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimo-
dis profutura, salva diocesani episcopi canonica iustitia.

Si qua igiturad in futurum ecclesiastica secularisve persona huius nostre constitutionis
paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita, si non
satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque
divino iudicio se existere de preteritaae iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore acaf

sanguine Dei et Dominiag nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte
ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu
Christi quatenusy et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem pre-
mia eterne pacis inveniant; amen.

Egoah Innocentius, catholice ecclesie episcopus.
Ego Conradusai, Iabriensisaj episcopus.
Ego Gregorius, diaconus sanctorum Sergii et Bacchii.
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Ego Stephanus, Prenestinus episcopus.
Ego Igmarus, Tusculanusak episcopus.
Ego Guido, sancte Romane ecclesie indignus sacerdos.
Ego Guido, presbiter cardinalis sancti Grisogoni.
Ego Goizo, presbiter cardinalis tituli sancte Cecilie.
Ego Thomas, presbiter cardinalis tituli Vestine.ah

Datum etal latumal, per manum Gerardi sancte Romane ecclesie presbiteriy cardinalis ac
bibliothecarii, XVI kalendas ianuarii, indictione VIam, Incarnationis dominice anno M C
XLII, pontificatus veroy dominian Innocentii secundi pape anno XIII.

899

1145 maart 10 Narni

Paus Eugenius III neemt op verzoek van Filips, abt, en de kloosterlin-
gen van de abdij van Park de abdij in bescherming en bevestigt haar in
haar bezittingen en rechten, waaronder de allodia te Baarle.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens een aantekening in b in 1662 nog in het abdijar-

chief te Heverlee aanwezig.

Afschrift
B. tussen 1461 en 1464, Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief, inv.nr. R VII-26

= [Cartular[i]um Parchens[e] seculi XV] (= cartularium D), fol. 32v-33v, met in
de inhoudsopgave, fol. 3v (eerste foliëring): Item confirmacio Eugenii pape ter-
tii, anno primo, XXXIII, onder caput, fol. 16r (eerste foliëring): Copie littera-
rum bonorum monasterii Parchensis ecclesie iuxta Louanium Premonstratensis
ordinis, Leodiensis diocesis, et primo de fundacione ecclesie, de concessione
privilegiorum, et sic ulterius procedendo, onder caput, fol. 26v: Sequuntur con-
firmaciones Romanorum pontificum pro monasterio Parchense, en onder de
rubriek: Confirmacio Eugenii pape anno primo, onvolledig, naar [A].

C. 17e eeuw, Londen, British Library, Department of Manuscripts, additions
nr. 16953 = Privilegia abbatiae de Parco Lovanii (= cartularium van de abdij
van Park), fol. 18v-20v, naar [A].

Uitgaven
a. SANDERUS, Chorographia sacra Brabantiae, I, 1659, p. 164-165 (onvolle-
dig), naar [A]. – b. DE PAEPE, Summaria cronologica, 1662, p. 36-39 (onvol-
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ledig), naar a. – c. DE HAES, in Bibliothèque Norbertine, III (1901), p. 55-56
(onvolledig), naar a. – d. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W8731/D6336.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 250. – JAFFÉ – LOEWENFELD,
Regesta pontificum Romanorum, II, 1888, p. 21, nr. 8715.

Tekstuitgave
De scriptor van B heeft bij het kopiëren van de pauselijke oorkonden telkens
delen van het formulier weggelaten, hier in casu het adres en de subscriptio,
zie ook nrs. 898, 903 en 916. Als basistekst voor de tekstuitgave is gekozen
voor C, dat wel volledig is. De varianten van B staan, met uitzondering van de
c/t-spellingvariant, in het notenapparaat.

Deze oorkonde is gebruikt als vooroorkonde voor het keizerlijk privilege
d.d. 17 juni 1154 (zie nr. 908).

Eugenius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiisa Philippo, abbati de Parcho,
eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuam
memoriama.

Pie voluntatisb postulatiob effectu debet prosequente compleri, quatenus et devotionis
siinceritasc laudabiliter innotescatd et utilitas postulata vires indubitanter assumat.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et
Parcenseme ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra
protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quas-
cumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia impresentiarumf iuste et canonice
possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione principum, liberalitateg regumg,
oblatione fidelium seu aliis iustis modis Deo propitio poterit adipisci, firma vobis vestris-
que successoribus et illibata permaneant, in quibus hec propriis duximus exprimenda
vocabulis: parchum Louaniensem cum suis appenditiis, allodia de Wisenbekah, de Wer-
leeuuei, de Barla, dej Runcherio cum decima sua, terram de Morslo, de Humlenghem, de
Eghenhoua, de Vphen, de Winga, terram quam habetis in parochia de Leeuwej, molendina
de Heuerla, molendinum de Vinkenboschk, decimam quatuor molendinorum in villa
Ralenbekel, decimam Willebrinhemm, allodia de Landen, terram que ipsum parcum cir-
cumiacet, terram de Fossa cum molendinis et vivariis et siilvamn que inter ipsao vivariao

sita est, de Heriichemp.
Sane laborum vestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis

vestrorum animalium, nullus omnino clericus sive laicus decimas a vobis exigat. Sepulturam
quoque eiusdem loci liberam omnino esse decernimus ut eorum qui se inibi sepeliri deliber-
averint vel in infirmitate positi ibi converti voluerint devotioni et extreme voluntati nisi forte
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Wleuue B. – j-j vanaf de tot en met Leeuwe ontbreekt B. – k Vinkenbose B. – l Ralenbeche B. – m

Willebrinhen C. – n silvam B. – o-o ipsam vivariam B. – p Henricxsem B. – q fuerint B. – r obstat B.



excommunicati sintq nullus obsistatr, salva iustitia matricis ecclesie. Decernimus ergo ut
nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones
auferre vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus perturbares, sed omnia
integra conserventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus
omnimodis profutura, salva diocesani episcopi canonica iustitia apostolice sedis auctoritate.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis
paginam sciens contra eam temere venire tentaveritt, secundo tertiove commonita, si non
satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se
divino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat etu sacratissimo corpore acv san-
guine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine
districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax Domini
nostri Iesu Christi, quatenusw et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum
iudicem premia eterne pacis inveniant; amen, amenx, amenx.

Egoy Eugenius, catholice ecclesie episcopus.
Ego Conrardus, Sabinensis episcopus.
Ego Theodewinus, sanctez Ruffineaa episcopus.
Ego Thomas, presbiter cardinalis tituli Vestine.
Ego Guido, diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Damiani.
Ego Octauianusab, diaconus sancti Nicolai in Carcere Tulliano.
Ego Albertusac, presbiter cardinalis sancte Anastasie.
Ego Bigoscem.ad, presbiter Romane ecclesie sancti Laurentii in Lucina.
Ego IJbaldusae, presbiter cardinalis tituli Sancte Crucis in Ierusalemy.
Datumaf, per manum Roberti, sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et cancellarii,

VI idus martii, indictione VIII, Incarnationis dominice anno MC XLIIII, pontificatus vero
domini Eugenii III pape anno primo.

900

(1140 augustus 1 – 1145 maart 23)

Vastraad Scherebaard (van Uitwijk) en zijn echtgenote Sophie schen-
ken aan de St.-Laurensabdij te Oostbroek, ter gelegenheid van hun
intrede aldaar, het gebied (nabij Oud Gastel) dat omgrensd wordt door
Opperster mere, Hoghe Alderberghe, Dorlechten venne, Hoemaerleede
en Botervleete en verzoeken Dirk VI, graaf (van Holland), dit (met zijn
zegel) te bekrachtigen.
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899 s fatigare B. – t temptaverit B. – u lees hierna a als B. – v et B. – w quatinus B. – x ontbreekt B. –
y-y vanaf Ego tot en met Ierusalem ontbreekt B. – z d. B. – aa Iustinae B. – ab Octavianus B. – ac Wal-
terus B. – ad aldus C, lees mogelijk Censius. – ae aldus a, lees Ubaldus. – af hierna ruimte openge-
laten C, Ramine B, lees Narnie.



Origineel
[A]. Niet voorhanden; vermoedelijk bezegeld met het zegel van Dirk VI, graaf van

Holland.

Afschrift en vertalingen
[<B>]. eind 13e eeuw (ca. 1279 of ca. 1290), niet voorhanden, af te leiden uit twee

afschriften, resp. in het archief van de St.-Bernardusabdij (te Hemiksem) en in
het archief van de abdij van Oostbroek, van nr. 894 (afschriften BC), omge-
werkte redactie gedateerd 1125 in de vorm van een schijnorigineel of ontwerp
daarvoor, naar [A] (met interpolaties en aanvullingen naar een of meer
andere oorkondeteksten, zie hier nr. 894).

C. 1326 augustus (9-23), ’s-Gravenhage, ARA, archief graven van Holland, inv.nr.
290 (voorheen archief LRK Holland, nr. 7) = E.L. 6, Suyd-Holland, (Amstelland
ende Waterland), Cas C (klein register Zuid-Holland), fol. 51v, nr. 231, met de
primair geregistreerde aantekening: Dit hebbica verstaen van luden van der
Niewervaertb die soude ic wel doen sprekec haddiisd te doene, dat siie hoerdenf

haren vader seggheng dat siih enen brief zaghen aldus sprekende van ouden tydei

– – – (zie de hieronder uitgegeven oorkondetekst, waarna de aantekening ver-
volgt:) Binnen desen palen soudenj lieghenk Gastelel ende Barlebosch ende die
monekhofm te Bouvendonch etc. Ende oec es luden te ghedinkenn die noch leven,
dat die here van Stryeneo dede onseghenp die monekeq ommedatr sie siin goets

bezaten ende dat si haerent paisu ieghenv hem maechten omme CC lb., midss
bede van den here van Breedaw ende van anderen vrienden, diet verbaden den
herp van Strene, onvolledige vertaling, mondeling overgeleverd naar [A].

D. 1331 april 24 – 1334 juni 10, ibidem, inv.nr. 289 (voorheen archief LRK Hol-
land, nr. 22) = E.L. 24, Boni comitis Wilhelmi in Henegouwen, Cas C (groot
register Zuid-Holland), fol. 42v, nr. 224, onder de (jongere) rubriek: Dat
cloester te Oestbroec, en met dezelfde aantekening als vermeld onder C,
afschrift van C.

E. 1661 – ca. 1689, ibidem, collectie kopieën Leen- en Registerkamer Holland,
nr. 1 (afschrift van het onder C genoemde register), fol. 107v, nr. 231, naar C.

F. ibidem, nr. 4. (afschrift van het onder D genoemde register), fol. 42v, nr. 224,
naar D.

G. 18e eeuw, ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Rijksarchief (aanwinsten 1862),
nr. 1 (administratief duplicaat van het onder D genoemde register, door de
griffier van het Leenhof van Holland), fol. 144r-144v, naar D.

Uitgaven
a. PIJNACKER HORDIJK, in BMHG, XXX (1909), p. 208-210, nr. 3b (met de
genoemde aantekening, ongedateerd), naar CD. – b. MULLER – BOUMAN,
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900 a hebbe ic D. – b Nieuwervaard D. – c spreken D. – d hadde hiis yeghes, waarvan hiis doorgehaald D.
– e zi D. – f hoirden D. – g zegghen D. – h si D. – i tiden D. – j soude D. – k legghen D. – l Ghastele D.
– m gewijzigd uit monehhof C, menehof D. – n ghedenken D. – o Striene D. – p ontsegghen D. – q

moncke D. – r omdat D. – s ghoet D. – t horen D. – u pays D. – v yeghen D. – w Breda D. – x here D.



OSU, I, 1920-1921, p. 289-290, nr. 316 (gedateerd vóór mei 23 1125), naar
CD. – c. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 242-246, nr. 122 (gedateerd 1122 (7 sep-
tember 1130?) – begin 1145), met p. 245 de vertaling naar C.

Regesten
BROM, Regesten sticht Utrecht, I, 1908, p. 64, nr. 313 (gedateerd als uitgave
b). – KRUISHEER, Oorkonden graven van Holland, II, 1971, p. 245, nr. 10.

Overlevering en bekrachtiging
De tekst van de oorkonde is overgeleverd in twee vormen. Enerzijds is er een
onvolledige vertaling in het Middelnederlands, waarin de schenkers tevens als
oorkonder en als handelende partij optreden en de graaf om bekrachtiging
vragen. Anderzijds is er een uitvoerige Latijnse tekst, waarin de graaf als
oorkonder optreedt en de schenkers alleen als handelende partij. Door KOCH

is aannemelijk gemaakt dat de vertaling de oorspronkelijke versie van de
schenkingsoorkonde weergeeft en de Latijnse tekst (zie nr. 894) een latere
omwerking (vervalsing) is op naam van de graaf met elementen uit het oor-
spronkelijk. De oorspronkelijke schenking zal, volgens KOCH, ter bekrachti-
ging bezegeld zijn geweest met het zegel van de graaf (zie editie c, p. 244; ver-
gelijk ook KRUISHEER, a.w. onder regesten, deel I, p. 51).

Hier kan nog het volgende aan worden toegevoegd. De aantekening onder
C uit 1326 geeft de mondelinge getuigenis dat een vorige generatie de oor-
spronkelijke schenkingsoorkonde heeft gezien. Deze primaire registratie van
C in 1326 hangt samen met de bepaling van de grens tussen Holland en Bra-
bant sedert moeilijkheden rond Geertruidenberg in 1325 (zie het genoemde
archief van de graven van Holland, inv.nrs. 598 e.v.), zodat het origineel nog
op het eind van de dertiende eeuw in zijn oorspronkelijke versie voorhanden
moet zijn geweest. Hoewel de grensomschrijving met het oog op de gebeur-
tenissen van 1326 mogelijk niet geheel betrouwbaar is overgeleverd, is er
geen reden om te twijfelen aan een oorspronkelijke schenking aan de abdij
van Oostbroek. Nog in 1187 is er een scheidsrechterlijke uitspraak tussen de
abt van de abdij en de familie van Vastraad (zie COENEN, Limburgsche oor-
konden, I, 1932, p. 233, nr. 589), hetzij diens zoon hetzij de zoon van een
ander familielid (vgl. Vastraad van Strinen (Strijen), nobilis, vermeld als
getuige in 1167, nr. B8). En weliswaar ontbreken er, volgens vriendelijke
mededeling van mw. drs. C.J.C. Broer te Amsterdam die het abdijarchief
bestudeerde, verdere gegevens over een abdijbezit bij Oud Gastel, toch
wordt er door de abdij in een later akkoord een verband gelegd met haar
bezit in het land van Altena (zie onder afschrift [D] van nr. 894). Van dit
voor de abdij belangrijke complex rond Almkerk, waarover vanaf de veer-
tiende eeuw gegevens beschikbaar zijn, is het niet duidelijk, aldus mw.
Broer, hoe de abdij het heeft verkregen. Zij sluit echter niet uit dat juist dit
bezit door een vroege ruil met het gebied bij Oud Gastel is totstandgekomen
(brief van 12 april 1992).
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De schenkingsoorkonde zal verloren zijn gegaan toen men een omwerking
van het oorspronkelijk totstandbracht. Anders dan KOCH doet, die een tijdstip
rond 1275 veronderstelde (zie nr. 894), moet wellicht, gezien de overlevering,
aan een later tijdstip worden gedacht. Het vervolg van de aantekening C ver-
meldt immers de moeilijkheden van de abdij met de heer van Strijen en de
beslechting daarvan voor 200 pond. Een dergelijke overeenkomst met de abdij
van Oostbroek is verder niet bekend. Wel is er in 1291 een ruzie beslecht tus-
sen Willem, heer van Strijen, en de abt en het convent van de St.-Bernards-
abdij (zie hier nr. 1288). Vermoedelijk gaat het dan ook om dat geschil, temeer
daar met de monniken, genoemd in het vervolg van de aantekening C, die van
Halderberg (Bovendonk), een uithof van de St.-Bernardsabdij, worden
bedoeld. Een bedrag van 200 pond wordt overigens in nr. 1288 niet genoemd.

Wellicht is het origineel bij die gelegenheid, rond 1290, verloren gegaan,
toen men tegen de aspiraties van Willem, heer van Strijen, een sterkere rechts-
titel nodig achtte en de St.-Bernardsabdij (als rechtsopvolger?) een ‘authen-
tiek afschrift’ van de oorspronkelijke schenking, maar dan omgewerkt
([<B>]), bezorgde. In ieder geval was in 1326 het origineel reeds niet meer
voorhanden en ook in het archief van de abdij van Oostbroek treffen we alleen
de omgewerkte versie (in afschrift) aan. Ook bij de vidimering van de oudste
rechtstitels der abdij in de periode 1346-1347 werd deze oorkonde overgesla-
gen.

Datering
Een datering van deze oorkonde is niet bewaard gebleven en zal vermoedelijk
ook in het origineel of in de daarvan overgeleverde vorm ontbroken hebben,
hetgeen verklaart waarom aan de latere omgewerkte en geïnterpoleerde versie
([<B>]) een datumopgave toegevoegd moest worden. Het aldaar opgegeven
jaartal 1125 kan echter moeilijk juist zijn (zie nr. 894).

De onderhavige beoorkonding dateert van het tijdstip van de schenking, die
ter gelegenheid van de intrede van het echtpaar Vastraad en Sophie in het
dubbelklooster te Oostbroek bij Utrecht plaats heeft gevonden. KOCH dateert
de intrede tussen 1122 en begin 1145, welke termini hij ontleent aan een
tweetal andere schenkingen van Vastraad (waarin deze ‘van Uitwijk’ wordt
genoemd). De eerste schenking vond plaats aan de abdij van Floreffe, gesticht
27 november 1121, en betrof een stuk grond waarop 1 augustus 1140 het pri-
oraat Postel is gesticht, en de tweede schenking geschiedde na zijn intrede in
het klooster van Oostbroek, nu onder het zegel van zijn abt, aan het inmiddels
gestichte klooster van Postel, welke schenking hij onder de bescherming van
Albero II, bisschop van Luik, overleden 23 maart 1145, plaatste (zie uitgave c,
p. 244).

Er is echter van de optekening van de genoemde twee schenkingen een
andere, even oude (eind-13e-eeuwse) redactie bekend, die met de eerste
redactie moet samenhangen (zie deel I van dit oorkondenboek, nr. 69). In deze
tweede redactie wordt uitdrukkelijk vermeld dat de intrede in het klooster
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C

Ic Fastraet Skerebaerd ende miin viify

Zophiez hebben ghewandelt onsenaa leven
ende siinab ghevallen in enac beter, wairbi
dat wi ghegheven hebben in almosnead den
cloestreae van Oesbroukeaf al dat leeghtag

binnen desen palen: dat es van der Opper-
sterah mereai ten Hoghen Alderberghe, van
den Hoghen Alderberghe up Dorlechtenaj

venne, van der Dorlechten venne upak Hoe-
maerleedeal, toten Botervleete.

vgl. [<B>] (naar afschriften)

(In nomine sancte et individue Trinitatis.
– – –)

ego – – – Fastradus cognomento Scere-
bart et uxor (eius) Sophia – – – in melius
vitam commutantes, quendam locum qui –
– – Ostbruch est nuncupatus sub regulari
disciplina mutato habitu ad conversandum
eleg(erunt) et possessiones (su)as seu pre-
dia in terminis subternotatis iacentia: (a
Markemunde usque Ouerste Ouermere,) ab
Ouerste Ouermere usque Halreberge, de
Halreberge usque Thurlichteruene, cum – –
–, eidem ecclesie – – – in perpetuum pos-
sidendas tradid(erunt).

Ad huius igitur facti testimonium corro-
borandum – – – harum possessionum sol-
lempnem donationem sigilli (nostri) inpres-
sione muniri peti(erunt) – – –.
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Oostbroek eerst plaats vond ná de tweede schenking, gedaan aan het klooster
van Postel, en dat vervolgens de genoemde bevestiging van deze tweede
schenking door de abt van Oostbroek plaats vond en een plaatsing onder
bescherming van de bisschop van Luik. Zo kan dus de terminus a quo voor de
intrede van Vastraad en Sophie in het klooster Oostbroek van 1122 naar de
vroegst mogelijke datum voor de tweede schenking, te weten 1 augustus 1140,
de datum van de stichting van het klooster van Postel (zie eveneens deel I,
nr. 69), worden verschoven. Vermoedelijk dient de onderhavige oorkonde niet
veel later te worden gedateerd, daar de genoemde tweede redactie erop lijkt te
zinspelen dat de intrede in het klooster van Oostbroek samenhangt met een
kerkelijke banvloek door de bisschop van Luik over Vastraad uitgesproken,
juist naar aanleiding van diens als tweede genoemde schenking aan het inmid-
dels gestichte klooster van Postel, na een erfdeling en ruil met zijn broer
Hello.

Tekstuitgave
De onvolledige Middelnederlandse vertaling C wordt hier afgedrukt in de lin-
kerkolom met de varianten van het tamelijk gelijktijdige afschrift D in het
notenapparaat. Ter vergelijking zijn de overeenkomstige (en te verwachten)
passages uit de omgewerkte Latijnse versie, het falsum [<B>], bekend uit
afschriften (zie nr. 894), afgedrukt in de rechterkolom als elementen van het
verloren gegane origineel, zonder overigens de oorspronkelijke tekst [A] te
willen reconstrueren.

900, C y wiif D. – z Sophie D. – aa onse D. – ab sien
D. – ac een D. – ad aelmosse D. – ae cloistre
D. – af Oesbroeke D. – ag leecht D. – ah aldus
CD, men verwacht een startpunt van de
grensomschrijving bij Markemunde, als in
het falsum. – ai aldus CD, voor vermoede-
lijk een oorspronkelijk Overmere, als in het
falsum. – aj der Lachten D. – ak op D. – al

Hoemairleede D.



901

(1146?; ca. 1100 – 1230 mei 2)

Ro(n)trudis schenkt aan de kerk van St. Oda (te Sint-Oedenrode) het
land Schakerlo. (Deperditum)

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
[B]. 1230 op of kort voor mei 2, niet voorhanden, af te leiden uit de vermelding

genoemd onder C en nog in 1299 en 1316, en mogelijk ook nog ca. 1365, in
het archief van de graven van Holland aanwezig, wellicht gekopieerd door de
grafelijke scriptor C (zie uitgave c), met de (vermoedelijk abusievelijk overge-
nomen) datering ‘946’, naar [A].

Vermeldingen
C. 1299 november 7 – ca. december 24, ’s-Gravenhage, ARA, archief graven van

Holland, inv.nr. 2144 (voorheen archief LRK Holland, nr. 1a) = Oudste
Papieren Register (grafelijk cartularium), fol. 24r, nr. 128 (bis): [Item littera
alia an]tiquaa quasi consimilis quod Ro[n]trudisb contulit ecclesie beate Oedenc

terram de Scakers[loe]d, actae anno incarnationis Dominif Dg CCCC XLVIto,
vermelding vermoedelijk van [B].

D. ca. 1365, ibidem, inv.nr. 2146 (voorheen archief LRK Holland, nr. 24) = E.L.
26, Wilhelmi comitis de Beijeren, 1285-1291, Cas B (grafelijk cartularium),
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Ende omme die meere zekerhede hebben
wi ghebeden den grave Diedric, dat hytam

gheconfermertan heftao, – – –.

900, C am hiet D. – an gheconfirmeert D. – ao hevet
D; hierna breekt de vertaling af met etc.
CD.

901 a door dezelfde hand boven de regel geschreven C; lacune door beschadiging C, aangevuld naar
D. – b aldus CD, lees vermoedelijk Rotrudis in [A], zie commentaar kopnoot; de n en s zijn bescha-
digd C, maar de lezing lijkt zeker en wordt bevestigd door D. – c aldus CD, men verwacht Ode in
[A], zie commentaar kopnoot. – d lacune door beschadiging C, aanvulling naar de schrijfwijze
zoals elders in C, echter Scakerslo (passim) D. – e vermoedelijk stond hierna het te verwachten sunt
hec in [A] en [B]. – f aldus C, lees wellicht domini[ce] in [A], zie commentaar kopnoot. – g aldus
C, met rasuur van later toegevoegde M (door 15e- of 16e-eeuwse hand?) en verbetering of herstel
door latere hand van de D; begrijp wellicht [M] C XLVIto in [A], zie commentaar kopnoot.



fol. 26v, nr. 129 (bis): Item littera alia antiqua quasih consimilis quod Rontru-
dis contulit ecclesie beate Oeden terram de Scakerslo, acta incarnationis
Domini D CCCC° XLVIto, naar C.

Uitgaven van de vermeldingen
a. VAN DEN BERGH, OHZ, I, 1866, p. 182, aantekening bij nr. 321, oorkonde
d.d. 2 mei 1230, naar D. – b. KRUISHEER, OHZ, II, 1986, p. 83, onder de ver-
melding H van nr. 482, oorkonde d.d. 22 maart 1229 (of 21 maart 1230), naar
CD. – c. DILLO, in Datum et actum, 1998, p. 167, naar CD.

Regest
KRUISHEER, in NAB, LXXII (1968), p. 78-79, nrs. 128bis en 129bis (gedateerd
946).

Opname en samenhang
Voor het criterium van opname in dit oorkondenboek van oorkonden
betreffende de perifere gebieden van de heerlijkheden Breda en Bergen op
Zoom, zie Inleiding. Geen uitspraak wordt gedaan welk gedeelte van Scha-
kerlo hier geschonken wordt. Voor latere bezittingen van de heren van Breda
in (Nieuw-)Schakerlo zie hier nr. 1205. Van heerlijke rechten voor de heer van
Breda is in 1212 sprake, wanneer deze Schakerlo (wellicht voor een deel) in
leen ontvangt van de hertog van Brabant (zie hier nr. 937). De graven van
Holland verwerven er heerlijke rechten in 1221, wanneer de hertog hen met de
helft beleent, zie de editie bij KOCH, OHZ, I, 1970, p. 597-598, nr. 412, en ver-
der eveneens OHZ voor de latere oorkonden betreffende Schakerlo. Zie voor
de overige oorkonden betreffende het kapittel van Sint-Oedenrode deel I van
dit oorkondenboek.

Overlevering en betrouwbaarheid
De vermelding van dit deperditum genoemd onder C (zie uitgave c voor een
uitvoerige versie van het diplomatisch onderzoek) is opgetekend door de gra-
felijke registerklerk Arnoud in het oudste cartularium van de graven van Hol-
land als eerste van twee aantekeningen bij het afschrift van een oorkonde d.d.
2 mei 1230 (aldaar genummerd ‘128’). Hierin neemt Floris IV van het kapit-
tel van Sint-Oedenrode voor vier pond Vlaams Schakerlo in erfpacht omnem
terram de Scakerlo et omnia ad eam pertinentia, que ecclesia de Roden ibidem
habere dinoscitur, contra canonicos eiusdem ecclesie (zie KRUISHEER, OHZ, II,
p. 106-107, nr. 503, en vgl. voor latere betalingen van deze pacht aan sente
Oeden of sente Oeden in Rode in de grafelijke rekeningen SMIT, Rekeningen
Henegouwsche huis, II, 1929, p. 485). De twee aantekeningen (resp. 128bis en
128ter) hebben betrekking op ‘twee andere (oorkonden)’ die eveneens
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genoemd staan in de bijbehorende rubriek van C (vermeld in de index voorin),
luidende: Littera de terra de Scakerloe quam Florentius comes, pater Willelmi
Romanorum regis, recepit in pacto, et due alie. Bij D (uit ca. 1365) staat deze
rubriek direct boven het afschrift van de oorkonde van 2 mei 1230, evenals dat
reeds eerder in het (naar C) omgewerkte grafelijk cartularium uit 1316 het
geval is, maar de twee aantekeningen met de vermeldingen zelf zijn, anders
dan in ca. 1365, in 1316 niet overgenomen (zie archief graven van Holland,
inv.nr. 2145 (voorheen archief LRK Holland, nr. 40) = E.L. 41, comitis
Wilhelmi de Beyeren, 1285-1314, Cas B, fol. 23v). De tweede aantekening
(nr. 128ter) betreft de vermelding van een oorkonde d.d. 22 maart 1229 of 21
maart 1230 en handelt eveneens over Schakerlo en de rechten die de graaf
zich aldaar heeft weten te verwerven (zie KRUISHEER, OHZ, II, p. 82-83,
nr. 482).

De plaatsing van de aantekeningen bij het afschrift van de oorkonde van 2
mei 1230 met de opgave van twee andere oorkonden maakt een betrouwbare
indruk en aangezien de samenstellers van het cartularium aan de hand van de
originelen werkten (zie KRUISHEER, in NAB, LXXII (1968), p. 35), mogen we
aannemen dat de tekst van de thans verloren oorkonde van Ro(n)trudis in
1299 nog in het grafelijk archief berustte, zoals de twee genoemde oorkonden
van 1230 en 1229/1230 dat nog steeds doen (vgl. archief graven van Holland,
resp. inv.nrs. 1040 en 1039, en zie de aangehaalde edities OHZ, II, nrs. 503 en
482). De onderhavige oorkonde zal een bijlage zijn geweest bij de pachtoor-
konde van 2 mei 1230 en tegelijk daarmee in het archief van de graaf zijn
terechtgekomen.

Dat de klerk het origineel ([A]) voor ogen heeft gehad, lijkt om een aantal
redenen echter minder aannemelijk. Allereerst is daar de karakterisering van
de oorkonde als quasi consimilis (aldus terecht de lezing in uitgave b, terwijl
a nog ‘quo consilio’ las, vgl. tekstnoot h). ‘Vrijwel gelijk’ aan de oorkonde
van 2 mei 1230 kan maar moeilijk op de inhoud slaan, daar de oorkonde van
2 mei 1230, als gezegd, handelt over het in pacht nemen van Schakerlo door
de graaf van Holland, terwijl het in de onderhavige oorkonde volgens de ver-
melding om een schenking aan de kerk van St. Oda gaat. De zinsnede zal dus
niet op de inhoud betrekking hebben, maar een samenhang met de uiterlijke
vorm (zoals het schrift) van de oorkonde van 2 mei 1230 aanduiden. Voorts
zijn er enige schrijfwijzen die de geroutineerde klerk ongetwijfeld uit zijn
voorbeeld heeft overgenomen, maar die maar moeilijk in het origineel gestaan
kunnen hebben. Dit geldt vooral voor de datering, waarover hierna meer,
maar ook voor de vorm Rontrudis, die als zodanig niet voorkomt, en dus ver-
moedelijk een verlezing is voor een oorspronkelijk Rotrudis in [A], al dan niet
met een of andere afkortingsstreep geschreven (vgl. tekstnoot b). En ook maakt
de Middelnederlandse vorm Oeden van de naam van de heilige geen oor-
spronkelijke indruk (vgl. tekstnoot c). Weliswaar kan deze vorm ontleend zijn
aan de oorkonde van 1230, die het zegel beate Oude virginis vermeldt (welke
naam door de klerk in 1299 eveneens als Oede is overgenomen), maar bij een
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datering vóór de dertiende eeuw van de oorspronkelijke schenkingsoorkonde
moet een Middelnederlandse vorm onwaarschijnlijk worden geacht. De klerk
zal dus een afschrift van het origineel voor ogen hebben gehad. Eerder dan
een retroactum, de oorspronkelijke aankomsttitel ([A]), zal de bijlage dus een
afschrift ([B]) daarvan zijn geweest. Dit ligt ook meer voor de hand, daar het
bij de beoorkonding van 2 mei 1230 niet om een overdracht, maar slechts om
een verpachting ging. Het kapittel bleef eigenaar en zal de oorspronkelijke
schenkingsoorkonde als titel van aankomst behouden hebben. Het afschrift zal
bovendien gezien het quasi consimilis (en wellicht ook gezien de Middelneder-
landse vorm van Oda) vrijwel gelijktijdig met de oorkonde van 2 mei 1230 zijn
vervaardigd. Dit kan dan ook verklaren, waarom de grafelijke klerk pas bij
nader inzien het exemplaar [B] als ‘oud’ bestempelde, namelijk wellicht eerst
toen hij de datering overnam (vgl. tekstnoot a).

Lijkt zo de betrouwbaarheid van de vermelding voor het bestaan van een
oorspronkelijke schenkingsoorkonde aannemelijk, de opgegeven datering
‘946’ voor de schenking aan de kerk van St. Oda is dat niet. Het kapittel van
St. Oda wordt eerst in de dertiende eeuw vermeld en zal vermoedelijk in de
twaalfde eeuw zijn gesticht, wellicht in het begin van die eeuw met de opkomst
van de verering van St. Oda aldaar (zie HEESTERS – RADEMAKER, Geschiede-
nis van Sint-Oedenrode, 1972, p. 72-75). Deze laatste datering gaat terug op
de ‘Vita sanctae Odae virginis Rodensis’ (CARASSO-KOK, Repertorium, 1981,
p. 74-75, nr. 66), die de verheffing van de heilige en de bouw van een kerk
rond 1100 vermeldt (zie de jongste editie door VAN DER STRAETEN, in Ana-
lecta Bollandiana, LXXVI (1958), p. 65-117). In hoeverre de auteur van de
Vita echter op de hoogte was, is omstreden, daar het tijdstip van ontstaan en
de afhankelijkheid van de Vita ter discussie staan. VAN DER STRAETEN, a.w.,
p. 83, dateert het ontstaan van de Vita in twee fasen tussen 1150 en 1250, en
meestal dateert men dit (ten minste de eerste redactie) nader rond 1170 (vgl.
HEESTERS – RADEMAKER, a.w., p. 44), maar een ontstaan rond 1250 onder
invloed van onder meer de ‘Vita sanctae Odae viduae Amaniensis’ (van Amay,
tussen Hoei en Luik) en het ontstaan van de verering van Oda – niet als
weduwe, maar als maagdelijke heilige – rond die tijd wordt ook bepleit (zie
STEURS, in Acta Bruxellensia, IV, Histoire et méthode, 1981, p. 129-145, en de
reactie van HEESTERS, in Brabants Heem, XXXV (1983), p. 74-78, die er
terecht op wijst dat de verering van Oda als maagd in Sint-Oedenrode ouder
dan 1250 moet zijn; vgl. bijv. de bovengenoemde zegelvermelding uit 1230 en
vgl. ook MULDER-BAKKER, in Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XX
(1994), p. 1-23). Aanwijzingen voor het bestaan van een liturgische verering
van Oda in Sint-Oedenrode vóór ca. 1100, anders bijv. dan die van Oda in
Amay (zie VAN DER STRAETEN, a.w., p. 87, en STIENNON, in Bulletin du Cercle
archéologique Hesbaye-Condroz, XV (1977-1978, ed. 1979), p. 73-88), zijn in
ieder geval niet voorhanden.

Een schenking aan de (kapittel)kerk van St. Oda zal dus op zijn vroegst uit
de twaalfde eeuw dateren. De opgegeven datering ‘946’ is dus zeer onwaar-
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schijnlijk en lijkt de hierboven geconcludeerde betrouwbaarheid van de vermel-
ding te verzwakken. Anderzijds zijn er echter, ondanks de beknoptheid van de
vermelding, daarin toch nog enige elementen, die juist een latere datering lijken
te steunen. Zo maakt acta anno incarnationis Domini, voor zover tenminste geen
schrijffout (maar ook dan blijft dit gelden, zie hierna) of niet overgenomen uit de
oorkonde van 2 mei 1230, die een zelfde formulering kent (maar de klerk werkte
immers direct naar de stukken zelf!), een op zijn vroegst twaalfde-eeuwse
indruk. Dit geldt ook voor contulit, daar men in de tiende eeuw eerder tradidit
of donavit e.d. zou verwachten. De datering ‘946’ moet dus wel een fout zijn,
die ook later nog bevreemding wekte en tot ingrepen in de tekst aanleiding gaf
(vgl. tekstnoot g). Deze fout moet, aangezien de registerklerk zijn gegevens
conscientieus uit de stukken overnam, reeds in het voorbeeld hebben gestaan,
dat wil zeggen in het gepostuleerde afschrift [B]. De fout zal zijn totstandgeko-
men bij de vervaardiging van dat afschrift en er zijn dan geen redenen meer om
de betrouwbaarheid van de vermelding verder in twijfel te trekken.

Datering
Er zijn dus verschillende aanwijzingen die waarschijnlijk maken dat de opge-
geven datering in de tiende eeuw niet juist kan zijn, maar dat de schenkings-
oorkonde op zijn vroegst uit de twaalfde eeuw dateert. Als terminus a quo
dient dan ca. 1100 aangenomen te worden, terwijl de terminus ante quem door
de oorkonde van 2 mei 1230 wordt bepaald. Dit laatste tijdstip kan vroeger
liggen, indien het origineel van de onderhavige oorkonde in 1230 bij de ver-
vaardiging van [B] inderdaad door bijvoorbeeld ouderdom nog maar moeilijk
leesbaar was (zie hierna). Welke datering er in [A] heeft gestaan, blijft echter
speculatief. Toch lijkt zich een spoor voor een nadere datering voor te doen,
dat echter vooralsnog niet door andere gegevens met betrekking tot het deper-
ditum gestaafd of aannemelijk gemaakt kan worden. De daaruit af te leiden
datering, zoals in de volgende alinea betoogd, kan daarom hoogstens met een
vraagteken worden gegeven.

Indien de oorkonde inderdaad uit de periode tussen ca. 1100 en 2 mei 1230
dateert, en vermoedelijk meer precies uit de twaalfde eeuw, lijkt de eenvou-
digste oplossing te veronderstellen dat er bij het overnemen van de datering
een fout is gemaakt en – zoals hierboven betoogd – waarschijnlijk bij de ver-
vaardiging van het veronderstelde afschrift [B] op of kort voor 2 mei 1230.
Hoewel natuurlijk niet uitgesloten kan worden dat het kapittel bij ontstentenis
van een rechtstitel toen een zeer vroege schenking heeft gecreëerd, zijn hier-
voor geen aanwijzingen aanwezig. Een betwisting heeft nimmer plaats gevon-
den en de pachtsom is, zoals hierboven vermeld, jaarlijks uitbetaald. Ver-
moedelijk heeft eerder een rol gespeeld dat [A] moeilijk leesbaar was, daar
anders een vergissing tussen eeuwcijfers voor en na 1000 bij een notering in
romeinse cijfers niet erg voor de hand ligt. Welke fout er echter gemaakt is en
hoe deze is totstandgekomen, lijkt moeilijk uit te maken. Opvallend is wel de
gesignaleerde formulering in de datering van anno incarnationis Domini, die
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men, als gezegd, eerder in de twaalfde eeuw zou verwachten. Normaal voor de
tiende eeuw zou zijn anno ab incarnatione domini (nostri Iesu Christi) e.d., of
het ook later nog gebruikelijke anno dominice Incarnationis. Nu verschijnt
eveneens sedert de twaalfde eeuw in de dateringen van oorkonden ook de
omzetting anno Incarnationis dominice en wellicht is het juist dit wat er in [A]
heeft gestaan in de gewone afkorting dnice met afkortingsstreep. Dit heeft de
afschrijver dan, wellicht onder invloed van beschadigingen in het origineel,
begrepen als dni, de gebruikelijke schrijfwijze voor D(omi)ni, en de daarop-
volgende ce met afkortingsstreep gelezen als dc en geïnterpreteerd als het
getal DC. Bovendien, of onder invloed hiervan, heeft hij dan vervolgens de in
dateringsopgaven veel gebruikte unciale letter m, die inderdaad sterk op een
dubbele-c lijkt, verward met CC en zo acta anno incarnationis Domini
[DCCC]C XLVIto gelezen, in plaats van: Acta (sunt hec) anno Incarnationis
domini[ce! M!]C XLVIto. Indien deze hypopthetische reconstructie van de oor-
spronkelijke datumregel juist is, zal de datering van [A] 1146 zijn geweest.

Het gebruik van de kerststijl dient voor de tiende, maar ook nog voor de
twaalfde eeuw verondersteld te worden, zie Inleiding. Voor het opgegeven jaar
946 zouden de termini 25 december 945 en 24 december 946 zijn. Indien bin-
nen de periode ca. 1100 – 2 mei 1230 het jaartal 1146 (?) echter enige
waarde bezit, dient de schenking tussen 25 december 1145 en 24 december
1146 nader gedateerd te worden.

902

1147 mei 5 Parijs

Paus Eugenius III neemt op verzoek van Gerard, abt, en de klooster-
lingen van de abdij van Villers de abdij in bescherming en bevestigt
haar in alle bezittingen waaronder Novum Sartum (gedeeltelijk het
latere Neuve-Cour) met bos, beemd en bouwland en twee achtendelen
daarvan geschonken door Anselm (van Boneffe) en Engelbert (van
Breda en van Schoten).

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. begin 14e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

10966 (archief abdij van Villers, inv.nr. 5) = cartularium van de abdij van
Villers, fol. 1v, onder caput: Privilegia papalia, nr. 1, en onder de rubriek:
Incipiunt privilegia papalia. Privilegium primum, naar [A].
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Uitgaven
a. WAUTERS, L’ancienne abbaye de Villers, 1856, p. 10, nr. 1, naar B. – b. DE

MOREAU, in AHEB, IIe section, VII (1905), p. 8, nr. 2 (onvolledig, alleen
datumregel), naar B. – c. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W3759/D4063.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 272. – JAFFÉ – LOEWENFELD,
Regesta pontificum Romanorum, II, 1888, p. 41, nr. 9036. – DESPY, Inventaire
abbaye de Villers, 1959, p. 39, nr. 1.

Samenhang en identificatie
Zie BOEREN, De heren van Breda en Schoten, 1965, p. 27 e.v. en de aldaar
genoemde oorkonden alsmede voor de identificatie van Anselm en Engelbert.
Voor dit laatste vergelijk ook hierna nr. 907 en bijlage nr. B1.

Eugenius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Girardo, abbati de Villari, eius-
que fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.

Quotiens illud a nobis petitur quod religioni et honestati convenire dinoscitur animo nos
decet libenti concedere et petentium desideriis congruum impertiri suffragium.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et
prefatum locum, in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protec-
tione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus, statuentes ut quascumque
possessiones quecumque bona in presentiarum iuste et canonice possidetis aut in futurum
concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis ius-
tis modis Deo propitio poteritis adipisci firma vobis vestrisque successoribus et illibata
permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis, videlicet Novum Sar-
tum et totum nemus, a Teberti sarto usque ad prata, et prata ipsa, nemus etiam trans flu-
men et culturam et duas octavas partes eiusdem ville datas ab Anselmo et Engelberto, ter-
ram de Germinum Trohu, terram de Hubalmont, terram Alardi, castellani, Henrici,
Hugonis Pauperis, sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis,
sive de nutrimentis vestrorum animalium nullus a vobis decimam exigere presumat.
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum locum temere perturbare aut
eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fati-
gare, sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione
concessa sunt usibus omnibus profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesani
episcopi canonica iusticia.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis
paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonita, si non
satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se
divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac san-
guine Dei et domini nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte
ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri Iesu
Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia
eterne pacis inveniant; amen.
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(R)a Ego Eugenius, catholice ecclesie episcopus, subscripsi.
(SC)b Ego Albericus, Ostiensis episcopus, subscripsi.
(SC) Ego Imarus, Tusculanus episcopus, subscripsi.
(SC) Ego Octavianus, diaconus cardinalis sancti Nicholai in Carcere Tulliano, sub-

scripsi.
(SC) Ego Iulius, presbiter cardinalis tituli sancti Marcelli, subscripsi.
Datum Parisius, per manum Hugonis, presbiteri cardinalis, agentis vicem domini Gui-

donis, sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii, III nonas maii, indictione
X, Incarnationis dominice anno M° C° XLVII°, pontificatus vero domni Eugenii III,
papec, anno III°.

903

1147 mei 7 Parijs

Paus Eugenius III neemt op verzoek van Filips, abt, en de kloosterlin-
gen van de abdij van Park de abdij in bescherming en bevestigt haar in
haar bezittingen en rechten, waaronder land te Baarle.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. tussen 1461 en 1464, Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief, inv.nr. R VII-26

= [Cartular[i]um Parchens[e] seculi XV] (=cartularium D), fol. 31v-32v, met in
de inhoudsopgave, fol. 3v (eerste foliëring): Item confirmacio Eugenii pape
tertii, XXXII, onder caput, fol. 16r (eerste foliëring): Copie litterarum bono-
rum monasterii Parchensis ecclesie iuxta Louanium Premonstratensis ordinis,
Leodiensis diocesis, et primo de fundacione ecclesie, de concessione privilegi-
orum, et sic ulterius procedendo, onder caput, fol. 26v: Sequuntur confirma-
ciones Romanorum pontificum pro monasterio Parchense, en onder de
rubriek: Confirmacio Eugenii pape tertii, onvolledig, naar [A].

C. 17e eeuw, Londen, British Library, Department of Manuscripts, additions nr.
16953 = Privilegia abbatiae de Parco Lovanii (= cartularium van de abdij van
Park), fol. 20v-21v, naar [A].

Uitgaven
a. RAMACKERS, Papsturkunden in den Niederlanden, II, 1934, p. 182-184, nr.
62, naar BC. – b. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W3149/D3436.
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Regest
HAMPE, in Neues Archiv, XXII (1897), p. 403 (gedateerd 2 mei 1147).

Tekstuitgave
Afschrift B is onvolledig. De scriptor van B heeft, zoals bij het kopiëren van de
overige pauselijke oorkonden in cartularium D, de inscriptio en de subscriptio
weggelaten, zie ook nrs. 898, 899 en 916. Onderhavige oorkonde wordt uitge-
geven op basis van C, dat wel volledig is. De varianten van B staan, met uit-
zondering van de c/t-spellingvariant, in het notenapparaat.

Eugenius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Philippoa, abbati de Fosshemb,
eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis ina perpetuamc

memoriam.
Apostolici moderaminis clementie convenit religiosos diligere et eorum loca pia protec-

tione munire. Dignum namque et honestati conveniens esse dignosciturd ut qui ad eccle-
siarum regimen assumpti sumus eos et a pravorum hominum nequitia tueamur et sedis
apostolice patrocinio foveamus.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et
beate Dei genitricis semper virginis Marie ecclesiam, in qua divino mancipati estis obse-
quio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio com-
munimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in
presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione
regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis Deo propitio poterit adi-
pisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant, in quibus hec propriis
duximus exprimenda vocabulis: Fosseme videlicet cum appenditiis suis, molendinis, viva-
riis et siilva que inter ipsa vivaria sita est, terram de Morslof, terram de Notengemg cum
appenditiis suis et decima, allodia de Wisenbekah, de Weleuei, de Stoclej cum silva, terram
de Barla, de Ulphemk, parchum cum appenditiis suis, terram de Eghenoual, molendina de
Heuerla, molendinum de Vinkenbosch, terram de Sancto Medardo cum appenditiis suis,
terram de Humelemghemm cum appenditiis suis, allodium de Landemn, terram de Run-
cherio cum decima suao, terram de Sartop, terram de Gozenhouaq cum appenditiis suis.
Sane laborum vestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis
vestrorum animalium, nullus omnino a vobis decimas exigere presumat. Decernimus ergo ut
nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones au-
ferre vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia integra con-
serventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis
profutura, salva tameno sedis apostolice auctoritateo et diocesani episcopi canonica iustitia.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis
paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove commonitar,
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si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat
reamques se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo
corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque
in extremo examine districte ulcioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta ser-
vantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis
percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant; amen, ameno,
ameno.

Egot Eugenius, catholice ecclesie episcopus.
Ego Albericus, Hostiensis episcopus.
Ego Imarus, Tusculanus episcopus.
Ego Guido, presbiter cardinalis tituli sancti Georgiiu.
Ego Thibaldusv, presbiter cardinalis tituli sanctorum Ioannis et Petriw.
Ego Odo, diaconus cardinalis sancti Georgii ad Velum Aureum.
Ego Guido, diaconus cardinalis sancte Marie in Porticut.
Datum Parisiisx, per manum Hugonis, presbiteri cardinalis, agentis vicem domini Gui-

donis, sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis eto cancellarii, nonas maii, indictione Xa,
Incarnationis dominice anno M° C° XLVII°, pontificatus vero domini Eugenii III pape
anno IIIy.

904

1147 (juni 2, lees) juli 2 Parijs

Paus Eugenius III neemt de premonstratenzer abdij van Bonne-Espé-
rance in bescherming en bevestigt haar in alle verworven bezittingen,
waaronder het land naast Rivreulle (onder Vellereille-les-Brayeux),
zowel allodiaal als cijnsgoed, dat afkomstig was van Engelbert van
Breda en diens deelgenoten en van Jan van Rocq.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; verbrand bij oorlogshandelingen in mei 1940, was voordien

aanwezig in Mons, AE, archief abdij Bonne-Espérance te Vellereille-les-Bray-
eux (aanwinst 1890), met blijkens BC in dorso de oude signatuur: E, alwaar
het door Ramackers ca. 1930, zie uitgave b, nog is geraadpleegd, bezegeld
met het loden zegel (bulla) van paus Eugenius III, en, blijkens C, bevestigd
aan een zijden koord: ex funicolo serico, representans facies sanctorum Petri
et Pauli, cuius superscriptio erat Eugenius papa tertius.
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Afschriften
B. 1679 – 1696 april 16, Vellereille-les-Brayeux (Estinnes), Petit Seminaire (Col-

lège) de Bonne-Espérance, archief abdij Bonne-Espérance, ongenummerd
achttiendelig cartularium = Recueillis par frere Englebert Maghe, 42 abbe,
pour se faciliter et a ses successeurs la connoissance de nos biens en 1679,
tome I, p. 20-26, met de oude signatuur: + E, geauthenticeerd door L. Del’Es-
tienne, notaris (gedateerd 16 apr. 1696), naar [A].

C. 1698 augustus 17, Mons, AE, archief abdij Bonne-Espérance te Vellereille-
les-Brayeux, inv.nr. 2 = losse afschriften van charters 1127-1734, omslag nr.
69, onder de rubriek (oude signatuur) E, en in dorso: Copie autentique de la
confirmation, protection des nos biens et privileges par le pape en l’an 1147,
gewaarmerkt afschrift met vermelding van de bezegeling door R.A. Cambur en
L. Del’Estienne, leenmannen van Henegouwen, naar [A].

D. begin 18e eeuw, Averbode (Scherpenheuvel-Zichem), Abdij van Averbode, sec-
tie IV, nr. 111 = Bullarium (cartularium van de abdij Bonne-Espérance), fol.
31v-32r, onder caput: Diversa privilegia sacro Praemonstratensi ordini a diver-
sis summis pontificibus indulta, en onder de rubriek: Approbatio ordinis in
ecclesia Bonaspei et confirmatio plurimum bonorum eiusdem, naar [A].

Uitgaven
a. MAGHE, Chronicum ecclesiae Bonae-Spei, 1704, p. 32-34, cap. 39 (geda-
teerd 2 juni 1147), naar B. – b. RAMACKERS, Papsturkunden in den Nieder-
landen, II, 1934, p. 184-186, nr. 63 (gedateerd als a), naar [A]. – c. Thesaurus
diplomaticus, 1997, nr. W3150/D3437 (gedateerd 2 juni 1147).

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 273-274 (gedateerd als a). –
JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum Romanorum, II, 1888, p. 43, nr.
9068 (gedateerd 2? juni 1147, wellicht juli).

Datering
De opgegeven datering VI nonas iunii moet een vergissing zijn, zodat wellicht
de maand juli zal zijn bedoeld, aldus Loewenfeld bij het genoemde regest en de
twee daarop volgende oorkonden (JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum
Romanorum, nrs. 9068-9070). Inderdaad is de datering VI nonas alleen voor
de maanden maart, mei, juli en oktober mogelijk, zodat een verschrijving van
juni voor juli aannemelijk lijkt. De datering dient dan in 2 juli 1147 verbeterd
te worden. RAMACKERS, a.w., die de oorkonde op 2 juni dateert, denkt echter
eerder aan een verschrijving van VI voor V (uitgave b, p. 186 noot o), maar
ook een dergelijke datering, die eveneens in het bovengenoemde regest JAFFÉ –
LOEWENFELD, Regesta pontificum Romanorum, nr. 9070 wordt aangetroffen, is
voor juni onmogelijk. Een verschrijving van VI voor IV (nonas iunii), dit is 2
juni, lijkt paleografisch in deze periode minder aannemelijk, daar men dan IIII
zou schrijven. Anderzijds vinden de uitvaardigingen te Parijs van de oorkonden
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van paus Eugenius III plaats tussen 20 april en 7 juni (vgl. JAFFÉ – LOEWEN-

FELD, Regesta pontificum Romanorum, nrs. 9023-9077), hetgeen een datering
in juli juist lijkt uit te sluiten. Een oplossing is wellicht dat, na zijn verblijf te
Meaux (bij Parijs) van 12-30 juni (JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum
Romanorum, nrs. 9078-9091) en een uitstapje naar Rebecques (bij St.-Omaars)
op 30 juni (JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum Romanorum, nr. 9092),
maar vóór zijn vertrek naar Auxerre, van waaruit eerst vanaf 14 juli weer uit-
vaardigingen plaatsvinden (JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum
Romanorum, nr. 9094 e.v.), de paus wederom Parijs heeft aangedaan en aldaar
de genoemde drie oorkonden heeft uitgevaardigd op 2 en 3 juli. Dit overbrugt
ook enigszins de opvallende kloof, ondanks de reis naar Auxerre, in de pause-
lijke beoorkondingsactiviteiten in het begin van juli.

Samenhang en tekstuitgave
Vooroorkonde is slechts zeer ten dele de oorkonde uitgevaardigd door Inno-
centius II, zie JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum Romanorum, nr.
7819, zodat het gebruik van een kleiner lettertype hier achterwege blijft. De
oorkonde zelf is door Boeren in zijn betoog over de herkomst van de oudste
heren van Breda niet gebruikt (zie BOEREN, De heren van Breda en Schoten,
1965, o.m. p. 42-44). Iohannes de Roche wordt door Jacques Lefebvre in zijn
ongepubliceerde licentiaatsverhandeling beschouwd als lid van een familie De
Rocq uit die streek, waarvan in 1127 en 1131 een broer Lambert en moeder
Hadewide/Hedewidis worden vermeld (zie LEFEBVRE, L’abbaye de Bonne-
Espérance, 1953, p. 36-37). Er lijkt inderdaad geen aansluiting te zijn met de
graven van La Roche (zie nr. 906), gezien de genealogie bij ROUSSEAU, Actes
de comtes de Namur, 1936-1937, Introduction, p. CXXIX-CXXXIV.

De tekst wordt afgedrukt naar B met tevens ook de varianten van b, dat nog
naar het origineel is uitgegeven.

Eugenius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Odoni, abbati ecclesie beate
Marie de Bona Spe eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam pro-
fessis in perpetuum.

Desiderium quod ad religionis propositum et animarum salutem pertinere monstratur,
auctore Deo est sine aliqua dilatione conplendum.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et
prefatam ecclesiam, in qua divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protec-
tione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus, in primis siquidem statuentes,
ut ordinem et propositum vestrum canonice vivendi secundum beati Augustini regulam et
institutionem Premonstrate ecclesie nullus audeat immutare. Fratrum etiam vestrorum, qui
stabilitatem et obedientiam promiserunt, absque proprii abbatis et capituli sui licentia nullus
discedere, discedentem nullus presumat retinere. Ecclesia quoque vestra pro communi inter-
dicto parrochie non vacet, solummodo ne illi recipiantur, quos interdictos vel excommuni-
catos esse constiterit. Preterea statuimus, ut quascumque possessiones, quecumque bona
predicta ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione pon-
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tificum largitione regum vel principum seu oblatione fidelium seu aliis iustis modis Deo
propitio poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant, in qui-
bus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo ecclesia beate Dei
genitricis semperque virginis Marie in Bona Spe sita est, allodiuma de Ramelgiis, allodiuma

de Gaiisb, tria molendina, duo videlicet iuxta abbatiam, tertium in valle de Lestinis, allodi-
uma de Morteri, partem alteram de Morteri, salvo censu annuo, qui canonicis sancti Iohan-
nis Valentianensis debetur, totam decimam supradicte terre, pro qua decemc modios annone
et tresd solidos quoque anno solvitis, decimam curie iuxta abbatiam, pro qua sexe nummos
solvitis, totam decimam de Ramelgiis, pro qua decemc solidos solvitis, decimam pecorum
de Gaiis, pro qua quinquef solidos solvitis, partem quandam terre de Riverolisg, que fuit
Sancti Saluatoris, aliam partem terre de Riverolisg, que fuit Arnulfi de Blaton et aliorum
participum, terram iuxta Riverolisg de territorio de Lestinis tam allodiuma quam censualem,
que fuit Engelberti de Breda et conparticipum eius et Iohannis de Roche, decimam curtis de
Ruez, tam in segetibus quam in pecoribus, sub censu duodecimh nummorum Hainoensis
monete, totam decimam curtis de Rivolisi et terram de Doario, que ibidem habetur sub
censu trium nummorum, partem decime, que ad Fossensem ecclesiam pertinet in curte
Regeniis sub censu duorum solidorum Namurcensisj monete, alteram partem a Iudita de
Marebais sub censu trium solidorum eiusdem monete, alodium de Theolgiisk, decimam cur-
tis de Theolgiisk sub censu quinque solidorum, terram de Vil, censualem terram de Carbo-
neriis, censualem terram de Leuniis sub censu quatuorm nummorum, alodium in territorio de
Bruile; sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut sumptibus colitis, seu de nutri-
mentis vestrorum animalium nullus a vobis decimas exigere presumat. Decernimus ergo, ut
nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones
auferre vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fatigare, sed omnia integra
conserventur eorum, pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omni-
modis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica iustitia.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis
paginam sciens contra eam venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satis-
factione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino
iudicio de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et
domini nostri Ihesun Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni sub-
iaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus sit pax domini nostri Ihesun Christi,
quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne
pacis inveniant; amen, amen, amen.

Egoo Eugenius, catholice ecclesie episcopus, (subscripsi)p.
Egoq Albericus, Hostiensis episcopus, (subscripsi)r.
Egoq Imarus, Tusculanus episcopus, (subscripsi)r.
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Datum Parisiiss, per manum Hugonis, presbiteri cardinalis, agentis vicem domini Gui-
donis, sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii, VI nonas iuniit, indictione
X, Incarnationis dominice anno M C XLVII, pontificatus vero domni Eugenii pape III
anno III.

905

(1147 december 25 –) 1148 (maart 21)

Nicolaas I, bisschop van Kamerijk, bekrachtigt de stichting van de pre-
monstratenzer St.-Michielsabdij te Antwerpen en bevestigt haar in de
verworven bezittingen, waaronder het visrecht te Huntemuden.

Origineel en schijnorigineel
A1. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr. 1, charter 3 ad

datum 1148 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 462 (rechts 463) + pliek
40 x breedte 369 (onder 367) mm (charta transversa); gelinieerd; gaaf
bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Privilegium
Nicholai de abbatie fundatione. – 2° en 3° door 14e-eeuwse hand: b XVIII, en
dezelfde tekst als onder 1°. – 4° door 14/15e-eeuwse hand: D. – 5° door 17e-
eeuwse hand: Numero 3, capsa 1. – 6° en 7° door 17/18e-eeuwse hand: 1148,
est copia p. fol. 14, en fit hic mentio cappelanem Sancti Petri et Sancti Mar-
tini et Beate Marie Magdalene.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel (aan een dubbele leren ineen-
gevlochten riem), dat aangekondigd is, namelijk: S zittende-figuurzegel van
oorkonder, rond en komvormig (hoogte zegelveld 45, breedte 42, rand 6 mm),
van bruine was, beschadigd, met randschrift: + SIGILLVM NICHOLAI DEI GRA-

TIA CAMERACENSis EPiscopi +.
<A2>. Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 420, charter 1148 (aanwinst 1861).

– Afmetingen: hoogte 515 (rechts 516) + pliek 20 x breedte 213 (onder 211)
mm (charta transversa); gelinieerd; licht beschadigd, zonder tekstverlies; de
pliek bedekt een gedeelte van de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Nicholai et
concordia canonicis et fundatio ecclesie. – 2° en 3° door 14e-eeuwse hand: a
XL, en: Privilegium Nicholai episcopi de concordia inter nos et canonicos et
fundatione abbatie. – 4° door 17e-eeuwse hand: Numero 4, capsa 1. – 5° door
17/18e-eeuwse hand: 1148, est copia p. fol. 14.
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Bezegeling: één uithangend, door een horizontale snede in de pliek aan een
leren band, bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk: S zittende-figuurzegel
van oorkonder, rond en komvormig (hoogte zegelveld 41, breedte 40, rand 5 mm),
van wit-bruine was, beschadigd, afdruk zegelveld vaag (zie hier nr. 905 A1 S).

Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 14-15 (fol. 7v-8r), onder de rubriek: Carta domini Nicholai
Cameracensis episcopi de fundatione abbatie nostre et concordia et pace inter
nos et canonicos, naar <A2>.

C. 1669 oktober 29, ibidem, inv.nr. 4 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 1),
fol. 2r-3r, nr. 3, onder caput (= de inhoud van Capsa prima): Ecclesie cessio
ac confirmatio, met de oude signatuur: N. 3, authentiek afschrift, door Nico-
laas van Riemer, apostolisch en koninklijk notaris te Antwerpen, naar A1.

D. 1669 oktober 30, ibidem, inv.nr. 4 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 1),
fol. 3r-3v, nr. 4, onder caput als C, met de oude signatuur: N. 4, authentiek
afschrift, met vermelding van de bezegeling, door Nicolaas van Riemer, apos-
tolisch en koninklijk notaris te Antwerpen, naar <A2>.

Uitgaven
a. SANDERUS, Chorographia sacra Brabantiae, I, 1659, p. 12 en 21 (onvolle-
dig), naar B. – b. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 28, naar a. – c.
AASS, Iunii, I, 1697, p. 935, naar a. – d. FOPPENS, Historia episcopatus Ant-
verpiensis, 1717, p. 23-24, nr. 6, naar a. – e. SANDERUS, Chorographia sacra
Brabantiae, I, 17262, 93-94 en 100-101, naar a. – f. AASS, Iunii, I, 1737-
17702, als c. – g. GÉNARD, Verzameling graf- en gedenkschriften Antwerpen,
IV, 1859, p. XXIX-XXX noot 2, met opgave van de verschillen met a, naar
<A2>. – h. AASS, Iunii, I, 18673, p. 920, naar cf. – i, j. GOETSCHALCKX, in
BGHB, IV (1905), p. 565-568 = Oorkondenboek S.-Michiels, I, 1909, p. 15-18,
nr. 7, naar A1, met de interpolatie van <A2> naar D. – k. Thesaurus diplo-
maticus, 1997, nr. W3075/D3356, met afbeelding.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 301-302. – VANNÉRUS, Inven-
taire de Saint-Michel à Anvers, 1913, p. 6, nr. 3.

Datering
De Kamerijkse bisschoppen volgen in deze periode de kerststijl (vgl. VAN MIN-

GROOT, in BCRH, CXLIII (1977), p. 174-175). De terminus a quo voor de oor-
konde is derhalve 25 december 1147, het begin van het aangegeven incarna-
tiejaar 1148. De terminus ante quem 21 maart 1148 wordt gevormd door het
einde van het twaalfde regeringsjaar van Nicolaas I, die op 22 maart 1136 tot
bisschop werd gekozen.
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Ontstaan 
De oorkonde is in twee netexemplaren A1 en <A2> overgeleverd, waarvan
<A2> blijkens D eerst na 1669 uit het abdijarchief is afgedwaald. De exem-
plaren zijn door verschillende handen geschreven, waarbij de schoolse en
geposeerde hand van <A2> door Van Mingroot is geïdentificeerd met die van
een scriptor van de St.-Michielsabdij, werkzaam rond het midden van de
twaalfde eeuw, die tegen 1148 onder meer de stichtingsoorkonden van de
abdij uit 1124 herschreef en aanvulde en zo formele én inhoudelijke verval-
singen produceerde (zie VAN MINGROOT, in Analecta Praemonstratensia,
XLVIII (1972), p. 43-64). Inderdaad kan ook van de zegelbevestiging van
<A2> vastgesteld worden dat deze, in tegenstelling tot die van A1, afwijkt van
de voor de Kamerijkse bisschoppelijke kanselarij gebruikelijke, maar overeen-
komt met die van de door Van Mingroot beschreven vervalsingen.

Ook andere door Van Mingroot genoemde kenmerken, die typerend zijn
voor deze falsa, kunnen in <A2> worden vastgesteld, zoals de gebezigde,
maar afwijkende invocatio, die overigens wel overeenkomstig A1 in geoblon-
geerd schrift staat geschreven (zie tekstnoot b). Verder vertoont <A2> zoals
de genoemde falsa eveneens inhoudelijk een aanvulling ten opzichte van A1,
voorzover zij een voorbehoud stipuleert van tiendrechten ten gunste van de
St.-Michielsabdij: super Gehest exceptis duobus manipulis decime de allodio
suo in Santflite, en voorts wordt vooral ook het behoud van de bevoegdheden
inzake de zielszorg met omni tempore krachtiger verwoord. De overige
varianten zijn typische afschrijffouten of verbeteringen (naar A1), die de
andere vervalsingen ook kenmerken. Het lijkt dus aannemelijk dat, toen men
zich vanwege de abdij de onvolledigheid in A1 realiseerde, de genoemde
scriptor een nieuw origineel met deze aanvullingen heeft vervaardigd, waarbij
vermoedelijk ook de bezegeling is vervalst (vgl. de vage zegelafdruk). Dit
schijnorigineel (<A2>) is in de plaats getreden van A1 en daarom is ook
alleen <A2> in het oudste cartularium van de abdij afgeschreven (B).

De aanvulling is nimmer betwist en wordt al in 1155 door Nicolaas I zelf in
zijn bevestigingsoorkonde van alle abdijgoederen inhoudelijk overgenomen in
het onderdeel over Zandvliet: terram de Santflite cum quinto manipulo sege-
tum et duabus partibus decimarum eiusdem ville (zie GOETSCHALCKX, editie j,
p. 29, nr. 15), en tevens bevestigd door de hertog van Brabant in 1161 met de
woorden: duas partes decime cum allodio in Santflit, waarbij Godfried I van
Breda mede als getuige optreedt: S(ignum) Godefridi de Breda (zie Bijlage,
nr. B4). De bevestiging van paus Eugenius III van 5 april 1148, die de onder-
havige oorkonde met name noemt (zie de referentie hierna onder Opname en
samenhang), bevat die aanvullingen echter niet. Wel bevat het de woorden
omni tempore, maar pas in een volgend zinsdeel, zodat de vervaardiger van
<A2> vermoedelijk de pauselijke bevestiging onder ogen heeft gehad en niet
omgekeerd.

Eerder dan kort na 1148, zoals VAN MINGROOT, a.w., p. 62, stelt, zal der-
halve wellicht eerst tegen 1155, ter gelegenheid van de bisschoppelijke beves-
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tiging, het schijnorigineel <A2> zijn totstandgekomen. Dit te meer daar A1 bij
de vervalsing niet verloren is gegaan zoals de oorspronkelijke stichtingsoor-
konden van 1124 wel. Men heeft door het origineel A1 te sparen, zoals ook
Van Mingroot vermoedt, de verworven rechten niet in het gedrang willen
brengen, indien de bisschoppelijke kanselarij de vervalste, geïnterpoleerde
tekst <A2> zou afwijzen. Dit maakt een samenhang tussen het ontstaan van
<A2> en de bisschoppelijke bevestiging van 1155 waarschijnlijk. Op een tot-
standkoming op een wat later tijdstip dan Van Mingroot stelt, wijst eveneens
de variant que tunc erat in <A2>.

Opname en samenhang
De oorkonde is hier opgenomen vanwege de vroegste vermelding van Hun-
temuden, aan de bovenloop van de Westerschelde (Honte), dat, als een soort
drielandenpunt bij of op de huidige grens met België onder Ossendrecht is
te localiseren (vgl. GYSSELING, Toponymisch woordenboek, I, 1960, p. 510,
onder Hontemuden en hierna nrs. 915 en 991). Bij de opeenvolgende beves-
tigingen van het goederenbezit van de St.-Michielsabdij door verschillende
oorkonders wordt tussen 1148 en 1179 telkens weer het visrecht in de
bovenloop van de Westerschelde (te Huntemuden) als enig mogelijk Noord-
Brabants gegeven vermeld. Deze oorkonden worden hier verder niet
opnieuw opgenomen (afgezien van de laatste), maar volstaan wordt met de
volgende citaten en verwijzingen. Het gaat om de oorkonden van 1° paus
Eugenius III d.d. 5 april 1148: piscationem Huntemuden (JAFFÉ – LOEWEN-

FELD, Regesta pontificum Romanorum, nr. 9223; zie GOETSCHALCKX, a.w.
onder editie j, p. 19-21, nr. 9). – 2° bisschop Nicolaas I d.d. (1 januari – 21
maart) 1155: piscationem in Huntemuden (hierboven genoemd). – 3° paus
Hadrianus IV d.d. 25 juni 1157: piscationem Huntemuden (JAFFÉ – LOE-

WENFELD, Regesta pontificum Romanorum, nr. 10322; zie GOETSCHALCKX,
a.w., p. 30-33, nr. 16, gedateerd 13 juni 1157). – 4° hertog Godfried III van
Brabant d.d. (25 december 1160-24 december) 1161: piscationem de Hun-
temuden, waarin Godfried I van Breda opnieuw mede als getuige optreedt:
Signum Godefridi de Breda (zie Bijlage, nr. B5). – 5° (tegen)paus Victor IV
d.d. 18 april 1164 (voor deze datering zie ook onder nr. 914): piscationem
Huntemuden (niet bij JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum Romano-
rum, zie GOETSCHALCKX, a.w., p. 37-39, nr. 19, gedateerd 18 april 1165;
verbeterde editie RAMACKERS, Papsturkunden in den Niederlanden, II,
1934, p. 243-245, nr. 109). – 6° paus Alexander III d.d. 7 september 1179
(niet bij JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum Romanorum), zie hierna
nr. 915.

Tekstuitgave
De teksten van beide exemplaren worden hierna in twee kolommen naast
elkaar afgedrukt. De gedeelten van <A2> die letterlijk overeenkomen met A1
staan afgedrukt in een kleiner lettertype.
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A1

(Labarum)a Inb nomine Patris et Filii et
Spiritus Sanctib.

Nicholaus, divina miseratione Came-
racensis episcopus, tam futuris quam pre-
sentibus in perpetuum.

Apostolum habentes in medio, cum ad
pacem sectandam et exhortandam officii
nostri sollicitudine commoneamur, ut eccle-
siastica devotio sub pacis emolumento tran-
quillitatis processu augeatur, pacem inter
canonicos Sanctπ Mariπ Dei genitricis et
canonicos Sancti Michaelis Antwerpensis
Premonstrati ordinis condiximus. Cum enim
a domno Burchardo bonπ memoriπ, prede-
cessore nostro, ecclesia Sancti Michaelis
preposito et duodecim canonicis ordinata
fuisset, domnus Nortbertus bonπ estimatio-
nis vir Premonstratensis ordinis, secundum
beati Augustini regulam pius institutor,
dominico actus Spiritu in Antwerpensem
burgum devenit ac plures infidelitatis gur-
gite mersosc, sagena verbi Dei ad litora sanπ
fidei perduxit, quosdam vero religionis ab eo
ordinatπ exsequutores sub optione canonico-
rum et totius populi assensu, ordinante pre-
fato episcopo, in ecclesia Sancti Michaelis
collocavit. Eodem igitur episcopo dispo-
nente, canonici, quorum usque ad id tempo-
ris eadem ecclesia fuerat, ad aliam ecclesiam
in honore beatπ Mariπ fundatam, cum prepo-
siturπ et duodecim, prebendarum suarum
integritate nunc inibi Deo servientes, se
transtulerunt, eandem nimirum potestatem in
sua parrochia habitam, scilicet in Pascha et
Pentecosten baptizandi, infirmos quoque
visitandi oleoque sacro inungendi ac mor-
tuos sepeliendi libere sine contradictione eis

<A2>

(SC)a Inb nomine sancte et individue Trini-
tatisb.

Nicholaus, divina miseratione Cameracensis episco-

pus, tam futuris quam presentibus imperpetuum.

Apostolum habentes in medio, cum ad pacem sec-

tandam et exhortandam officii nostri sollicitudine com-

moneamur, ut ecclesiastica devotio sub pacis emolu-

mento tranquillitatis processu augeatur, pacem inter

canonicos Sancte Deic genitricis Mariec et canonicos

Sancti Michaelis Antwerpensisd Premonstrati ordinis

condiximus. Cum enim a domno Burchardo bone
memorie, predecessore nostro, ecclesia Sancti Michae-

lis preposito et duodecim canonicis ordinata fuisset,

domnus Norbertus bone estimationis vir Premonstra-

tensis ordinis, secundum beati Augustini regulam pius

institutor, dominico actus Spiritu in Antwerpenseme

burgum devenit ac plures infidelitatis gurgite mersos,

sagena verbi Dei ad littora sane fidei perduxit, quos-

dam vero religionis ab eo ordinate executores sub

optione canonicorum et totius populi assensu, ordi-

nante prefato episcopo, in ecclesia Sancti Michaelis

collocavit. Eodem igitur episcopo disponente, cano-

nici, quorum usque ad id temporis eadem πcclesiaf

fuerat, ad aliam πcclesiamf in honore beate Mariπ fun-

datam, cum prepositurπ et duodecim, prebendarum

suarum integritate nunc inibi Deo servientes, se trans-

tulerunt, eandem nimirum potestatem in sua parrochia

habitam, scilicet in Pascha et Pentecosten baptizandi,

infirmos quoque visitandi oleoque sacro inungendi ac

mortuos sepeliendi libere sine contradictione eis

omni tempore concedentes, sic tamen ut par-

rochiali sacerdoti de inunctione infirmorum intimetur

ne forte excommunicati ipso ignorante inungantur et ut

ipse si velit intersit. Reliquis vero temporibus

parochianus sacerdos Sancte Marie baptizandis pro-

videat. Oblationes quoque, quπ in πcclesiaf Sancti

Michaelis et in capellis in eodem cimiterio fundatis
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concedentes, sic tamen ut parrochiali sacer-
doti de inunctione infirmorum intimetur ne
forte excommunicati ipso ignorante inun-
gantur et ut ipse si velit intersit. Reliquis vero
temporibus parrochialis sacerdos Sancte
Mariπ baptizandis provideat. Oblationes
quoque, quπ in ecclesia Sancti Michaelis et
in capellis in eodem cimitorio fundatis beati
Petri et beati Martini, nec minus quπ in
ecclesia Sanctπ Mariπ Magdalenπ offerentur,
in partem fratrum Sancti Michaelis cedent,
exceptis oblationibus missarum pro defunc-
tis parrochianis Sanctπ Mariπ, quorum cor-
pora in πcclesiad Sancti Michaelis presentia
erunt, quπ omnes canonicorum Sancte Mariπ
usibus subsistent. Preterea fratribus Sancti
Michaelis decimam frugum de quatuor curti-
bus suπ terrπ sub certo numero bunariorum
divisis et terminatis, quπ propriis fratrum
ipsorum aratris excoluntur, canonici Sanctπ
Mariπ sub annuali pacto largitione, scilicet
duodecim sextariorum annonπ forensis men-
surπ, IIIIor scilicet siliginis, IIIIor ordei, IIIIor

avenπ tradiderunt, separato tamen ab hac
concessione et diligenter diffinito quod de
omni terra quam preter memoratas curtes
idem fratres Michaelis in cunctis parrochiis
fratrum Sanctπ Dei genitricis Mariπ habent
aut habituri sunt eisdem fratribus Sanctπ
Mariπ quorum universa decima est plenarias,
exceptis curtium suarum propriorum peco-
rum nutrimentis, singulis annis decimas
dabunt. Curtes vero prenotatπ sub certo
numero bunariorum divisπ et terminatπ sunt.
Una enim qu proxime claustro Sancti
Michaelis adiacet, vulgo dicta Ueof, habet
XIIII bunaria, secunda posita iuxta Harinc-
roth, Nova Curtis dicta, et tercia locata
Potflit XXVI bunaria tenent, quarta sita
Harincroth XXIIII bunaria complectitur.

Ut ergo inter fratres Sanctπ Mariπ et fra-

beati Petri et beati Martini, nec minus quπ in πcclesiaf

Sancte Marie Magdalene offerentur, in partem fra-

trum Sancti Michaelis cedent, exceptis oblationibus

maioris misse quπ pro defunctis parrochianis

Sancte Mariπ offeruntur, quorum corpora in eccle-

sia Sancti Michaelis presentia erunt, quπ * canonico-

rum Sancte Mariπ usibus susistentg. Preterea fratribus

Sancti Michaelis decimam frugum de quatuor curtibus

suπ terrπ sub certo numero bunariorum divisis et termi-

natis, quπ propriis fratrum ipsorum aratris excoluntur,

canonici Sancte Mariπ sub annuali pacto largitione,

scilicet duodecim sextariorum annonπ forensis

mensure, que tunc erat, IIIIor scilicet siliginis,

IIIIor ordei, IIIIor avene tradiderunt, separato tamen ab

hac concessione et diligenter diffinito quod de omni

terra quam preter memoratas curtes idem fratres

Sancti Michaelis in cunctis parrochiis fratrum Sancte
Dei genitricis Mariπ habent aut habituri sunt super
Gehest exceptis duobus manipulis decime
de allodio suo in Santflite, eisdem fratribus

Sancte Mariπ quorum universa decima est plenarias,

exceptis curtium suarum propriorum pecorum nutri-

mentis, singulis annis decimas dabunt. Curtes vero pre-

notate sub certo numero bunariorum divise et termi-

nate sunt. Una enim que proxime claustro Sancti

Michaelis adiacet, vulgo dicta Ueofh, habet XIIIIor

bunaria, secunda posita iuxta Harincroda, Nova Curtis

dicta, et tercia locata Potflita XXVI bunaria tenent,

IIIIta sita Harincroda XXIIIIor bunaria complectitur.

Ut ergo inter fratres Sancte Marie et fratres Sancti

Michaelis ista convenientia rata, perpetua pace per-

severet, nostri decreti auctoritate et presentis pagine
attestatione firmamus. Igitur utramque ecclesiam

integra et parili libertate donamus eandemque ligandi

atque solvendi potestatem, quam mater nostra Came-

racensis ecclesia in pervasores suos habet, utrique

πcclesiπf in malefactores suos concedimus. Pro

commemoratione vero sue libertatis aureum num-

mum monete et ponderis Antwerpensisd singulis

annis in festo sancti Luce, catholico Cameracensi

presuli, utraque ecclesia persolvet. Possessiones
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tres Sancti Michaelis ista convenientia rata,
perpetua pace perseveret, nostri decreti auc-
toritate et presentis paginπ attestatione fir-
mamus. Igitur utramque ecclesiam integra et
parili libertate donamus eandemque ligandi
atque solvendi potestatem, quam mater nos-
tra Cameracensis ecclesia in pervasores suos
habet, utrique πcclesiπd in malefactores suos
concedimus. Pro commemoratione vero suπ
libertatis aureum nummum monetπ et pon-
deris Antwerpensis singulis annis in festo
sancti Lucπ, catholico Cameracensi presuli,
utraque ecclesia persolvet. Possessiones
autem quas πcclesiad Sancti Michaelis pro-
prias habet, Santflit scilicet, terram Orderen,
curtem quπ dicitur Parcum, curtem dictam
Ossele, curtem quπ dicitur Haga, curtem
dictam Elsten, curtem dictam Halterle, cur-
tem quπ dicitur Marcblas, piscationem Hun-
temuden, cum mancipiis et pascuis et nemo-
ribus et mansuris, et habitura est, episcopali
auctoritate eidem confirmamus.

Ad arcendas itaque quorumlibet importu-
nitates data conservatoribus benedictione in
prevaricatores, quoad resipuerint, excommu-
nicationis sententiam exponimus atque cano-
nica subsignatione et sigilli nostri appositione
huius nostri decreti paginam confirmamus.
Signum Iohannis, Signum Teoderici, Signum
Alardi, Signum Radulfi, archidiaconorum;
Signum Hugonis, decani Sanctπ Mariπ, Sig-
num Arnulfi, decani Sancti Gaugerici; Sig-
num Gualteri, Signum Gerinboldi, Signum
Gerardi, Signum Iohannis, sacerdotum; Sig-
num Bartholomei, Signum Guillelmi, Signum
Olrici, Signum Gualteri, levitarum; Signum
Roberti, Signum Eustachii, Signum Anselli,
Signum Pippini, sublevitarum.

Actum anno incarnati Verbi MCXLVIII,
indictione XI, presulatus domni Nicholai XII.

Ego Gerinboldus, cancellarius, recognovi
et recensui.

(S)

autem quasi πcclesiaf Sancti Michaelis proprias

habet, Santflita scilicet, terram Orderen, curtem que
dicitur Parcus, curtemj dictam Ossele, curtaemg *
dictam Haga, curtem dictam Elsten, curtem dictam

Halterla, curtem que dicitur Marcblas, piscationem

Huntemuden, cum mancipiis et pascuis et nemoribus

et mansuris, et habitura est, episcopali auctoritate

eidem confirmamus.

Ad arcendas itaque quorumlibet importunitates data

conservatoribus benedictione in prevaricatores, quoad

resipuerint, excommunicationis sententiam exponimus

atque canonica subsignatione et sigilli nostri apposi-

tione huius nostri decreti paginam confirmamus. Sig-

num Iohannis, S(ignum) Theodericik, Signum Alardi,

Signum Radulfi, archidiaconorum; Signum Hugonis,

decani Sancte Marie, Signum Arnoldi, decani Sancti

Gaugerici; Signum Walteri, Signum Gerinboldi, Sig-

num Gerardi, Signum Iohannis, sacerdotum; Signum

Bartholomei, Signum Willelmi, Signum Olrici, Sig-

num Walteri, levitarum; Signum Roberti, Signum

Eustachii, Signum Anselmi, Signuml Puppini, sub-

diaconorumg.

Actum anno incarnati Verbi M° C° XLVIII, indic-

tione XI, presulatus domni Nicholai XII.

Ego Gerinboldus, cancellarius, recognovi et recen-

sui.

(S)
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1152 (maart 4 – september 23)

Hendrik, graaf van La Roche, draagt in navolging van zijn moeder gra-
vin Machteld en zijn broer Godfried, aan Jan, abt, en het klooster van
Saint Hubert het beheer van de kapel in het bos van Freyr over ten
behoeve van een hospitaal voor pelgrims of armen, waartoe hij de
molen van Rondu (onder Remagne) en 16 mud haver te Amberloup
schenkt, en regelt voorts de weiderechten van zijn beambten; onder de
getuigen worden zijn zuster Beatrix en haar zoon Godfried I van Breda
genoemd.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens twee vermeldingen in 18e-eeuwse inventarissen van

het archief van de abdij Saint-Hubert (Arlon (depot te Saint Hubert), AE,
archief abdij St.-Hubert, inv.nr. 3 = inventaris 1730, p. 227, en inv.nr. 782 =
dossier La Converserie, nr. 1) nog ca. 1750 in het archief van de abdij aan-
wezig, met de signatuur: Laette 33, A1: Litterae donationis capellae sanctae
Catharinae et dependentiarum eius in sylva dicta Fredier extantis, alias La
Converserie, anno 1152, et la carte, met door latere hand in de marge bijge-
schreven: les trois… ne se trouvent point dans la liasse.

Afschrift
B. 1512, Arlon (depot te Saint Hubert), AE, archief abdij St.-Hubert, inv.nr. 6

(voorheen Brussel, ARA, collectie Cartularia nr. 112bis) = Registre reposant
au contoir de l’eglise et monastere de Saint Hubert en Ardenne, contenant
plussieurs et diverses copies et extraits authentiques des anciens titres, senten-
ces, records et appointements, conformes et concordants a leurs originals (car-
tularium van de abdij Saint-Hubert, afgeschreven door de kloosterling Henri
de Chirmont, tresorier), fol. 50r, onder de rubriek: Lettres de la donation de
La Converserie, naar [A].

Uitgaven
a. KURTH, Chartes de l’abbaye de Saint-Hubert en Ardenne, I, 1903, p. 115-
117, nr. 91 (gedateerd 1152), naar B. – b. WAMPACH, Urkunden- und Quel-
lenbuch, I, 1935, p. 631-633, nr. 457 (gedateerd als a), vermoedelijk naar a. –
c. ROUSSEAU, Actes de comtes de Namur, 1936-1937, p. 70-71, I, nr. 33 (geda-
teerd als a), naar B. – d. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W1643/D1900.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding. Hierbinnen wordt
de terminus ante quem nader bepaald door de opgegeven vijftiende indictie,
die tot 23 september 1152 liep. De terminus a quo wordt gevormd door de



verkiezing van de eveneens in de datering genoemde Frederik I Barbarossa,
die op 4 of 5 maart 1152 werd verkozen en op 9 maart tot rooms-koning
gekroond.

Bij deze datering wordt er van uitgegaan dat Engelbert van Breda en van
Schoten de oom is van de onder de getuigen genoemde Godfried I van
Breda, zoals betoogd door BOEREN, De heren van Breda en Schoten, 1965,
p. 63-67 (en dezelfde, in Jaarboek De Oranjeboom, XVII (1964), p. 6).
Anders is voor de terminus a quo van belang de laatste vermelding van
Engelbert nog in leven, te weten tussen 4 maart en 23 juni 1152, zie onder
Bijlagen, nr. B1.

Opname en samenhang
Deze oorkonde wordt hier opgenomen vanwege de vroegste vermelding van
Godfried I van Breda en diens verwantschap met de graven van La Roche
(Rupe), vergelijk onder nr. 904.

In nomine sancte Trinitatis.
Ego Heinricus, comes de Rupe, considerans illud redemptio anime viri proprie divitie1,

volui et ipse ecclesie Dei pro remedio anime mee et parentum meorum aliquid de hiis trans-
itoriis rebus impendere, quo et Deo inibi famulantes valeant sustentari et nos proinde in
eterna tabernacula mereamur recipi, quapropter secutus donationem matris mee Mathildis,
comitisse, et Godefridi fratris mei, capellam, que sita est in silva Fredier, in manu domini
Iohannis, abbatis, et ecclesie sancti Huberti regendam contradidi, ut ipse et successores sui
ad celebranda divina offitia et ad susceptionem peregrinorum vel pauperum duos ibi vel
monachos vel clericos deservire in obedientia et subiectione sua disponant, quorum unum,
sicut et ego alterum, in victu et vestitu sustentent et provideant. Tradidi namque ad hoc
hospitale molendinum ville de Rondu omnino liberum sicut illud possidebam, et apud
Amberlusa XVI modios avene Chanlerensesb. Preterea ob ampliandam huius institutionis
nostre gratiam, insolentiam ministerialium et forestariorum meorum, qua domus sancti
Huberti in dies gravabatur, recidendam necessarium duxi, et sicut in annalibus ecclesie
inventum est, constitutum fuisse tempore Pipini ducis, ita, eo tamen numero eodemque
modo eos pasci constitui, id est XVI forestarios et censorarium et cellerarium et piscato-
rem, et semel in anno, die qua abbati et maiori forestario convenerit, a festo sancti Micha-
elis usque ad festum sancti Clementis martiris. Hiis amplius cognosco nihil eis deberi.

Et ne per succedentia tempora aliquis hanc nostram remissionem vel donationem aliquo
modo velit infringere, hoc super ea scriptum fieri precepimus, quod sigilli nostri impres-
sione corroboravimus testesque ydoneos tam ex liberis quam ex familie nostre hominibus,
qui affuerunt, subscribi fecimus, videlicet Elizabeth, comitissa, coniunx mea, Beatrix
soror mea et Godefridus filius eius de Brida, Gerardus de Bastonia, Henricus et Wigerus
de Maves, Adelardus et Gualterus de Marinesc, Gilebertus, presbiter Amburlacensis,
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Lambertus de Orto, Guidericus, capellanus, Grimoaldus, medicus, Gerardus, forestarius,
Seyfridus, Robertus, Iohannes, miles, Arnulphus, Gerardus, Benedictus, Petrus.

Acta sunt hec anno dominice Incarnationis millesimo Cmo LII, indictione XV, regnante
Frederico Romanorum imperatore, Heinrico Leodiensibus pontificante.

907

1153 (maart 4 – september 23) Luik

Hendrik II (van Leez), bisschop van Luik, bevestigt de abdij van Villers in
het bezit van haar eerste dotatie, die bestaat uit een deel van het allodium
Villers onder de heerlijkheid Marbais, geschonken door Wouter van
Marbais en diens moeder Judith, en de rechten die hierop rusten afkom-
stig van Anselm van Boneffe en Engelbert van (Breda en van) Schoten,
behoudens de molen, die aan Alard van Mellery in leen gegeven was.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. 14e eeuw, niet voorhanden, bekend uit de vermelding Brussel, ARA, Kerkelijke

archieven van Brabant, inv.nr. 10967 (archief abdij van Villers, inv.nr. 33) =
cartularium van de abdij van Villers, fol. 1r: Confirmatio Henrici episcopi de
prima donatione loco istius, afschrift in dit cartularium fol. [3] (blad wegge-
sneden), naar [A].

C. 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 10978
(archief abdij van Villers, inv.nr. 41), eenvoudig afschrift, met in dorso:
Donation faitte par Walterus seigneur de Marbais aux freres de l’abbaije de
Villers – – – 1153, vermoedelijk naar [B].

Uitgaven
a. DESPY, in Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, XXVIII (1957), p.
15-17, Annexe (gedateerd 1153), naar C. – b. Thesaurus diplomaticus, 1997,
nr. W3758/D4062 (gedateerd 1153).

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 39, nr. 2.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding. Hierbinnen wordt
de terminus ante quem nader bepaald door de opgegeven eerste indictie, die tot

a. 1153 nr. 907

79



23 september 1153 liep. De terminus a quo wordt gevormd door het begin van
het eveneens opgegeven tweede regeringsjaar van Frederik I Barbarossa, die
op 4 of 5 maart 1152 tot rooms-koning werd verkozen en op 9 maart gekroond.

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Ego Henricus, Dei gratia Leodiensis episcopus, omnibus tam presentibus quam futuris.
Episcopalis officii cura nos admonet, ina imoa caritas Christi compellit, de statu escle-

siarumb satagere et que collata sunt cum omni diligentia conservare.
Sicut enim ea que a predescessoribusc nostris bene statuta sunt firmumd et inconvultae

voluimus permanere, ita que a nobis rationabiliter facta sunt nulla debent immutatione
convelli. Dignum itaque duximus ut possessiones eclesief Marief de Villari episcopali
muniamus authoritate et privilegio confirmemus. Statuimus igiturg paginah presentis man-
dato decernimus ut salva eidem loco et illibata permaneant quecumque in pretentiarumi

fidelium largitiorej possidere denosciturk vel in posterum Deo volente poterit adipisci.
Iustum est enim ut novelle plantationis tenera primordia paterne benedictionis adminiculo
foveantur. Nulli igitur esclesiasticel secularive persone liceat res eiusdem loci cel posses-
siones fratrum Deo inibi servientium deputatas temere invadere vel cuilibet pertubationism

iniuste molestia pertubaren, in quibus hec propriis expressa vocabulis designamus partem
alodii de Villerso quam Walterus de Marbais, laudante uxore sua, dono matris sue Iudith
astipulante, quod ante precesserat, iam dictap esclesiap, pro remedio anime sue et predes-
sorumq suorum contulit, scilicet quidquid in aquis, in silvis, in campis, pratrisr et pascuis
infra subscriptos fines in dominicatu suo tenuisse cognoscitur a sarto Theberti usque ad
villam Villerss et ab eodem sarto usque ad Cavillatum Pontem, ex utroque latere fluminis
quod Tilium dicitur, sicut dividit via de Melenrieu in sinistra parte. Confirmamus preterea
prefate esclesiet et fratribus Deo inibi servientibus quidquid Anselmus de Hunefesu et
Engelbertus de Scotelv in eodem alodio de Villerso, in villa et extra villam, iure heredita-
rio possidebant, excepto molendino quod in beneficio tenebat Adelardus de Melairiu. Hoc
in manu nostra legitima donatione contraditum est et iam dictis fratribus assignatum.

Ut autem que acta sunt stabile robur obtineant, manus nostre subscripsioni et sigilli
nostri impressione presentem paginam cum assignatione testium cummunimusw. Si quis
igitur hanc nostre confirmationis formulam sciens temere contrariex temptaverit et servis
Dei conitusy fuerit super hac donatione inferre molectiamz, secundo tertiveaa nonitusab, nisi
relinqueritac, anathemati subiaceat atque a sacratissimo Christi corpore alienus fiat.

Actum est hoc Leodii, anno Incarnationis dominice M C LIII, indictione Ia, regnante
Federicoad rege anno regni eius secundo.
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Testes huius donationis hi sunt: Wilelmus de Aioncourt, Paganus de Marbais,
Adelardus de Melenriu, Godinus de Basiu. Testes huius confirmationis sunt hi: Alexan-
der propositusae, Amalricus archidiaconus, Balduinus archidiaconus, Hubertus decanus,
Gozuinus de Falcomontaf, Golceloag de Laix, Guedericus de Pratroah, Balduinus de
Tongris.

908

1154 juni 17 Dortmund

Rooms-koning Frederik I verleent de voogdij over de abdij van Park
aan Godfried III, hertog van Brabant, en diens rechtsopvolgers, beves-
tigt de abdij in haar bezittingen en rechten, waaronder de allodia van
Baarle, en stelt haar vrij van tol in zijn rijk.

Originelen
A1. Parijs, BN, Manuscrits Latins, Nouvelles Acquisitions 2505, fol. 1 (was blij-

kens de aantekening sunt due littere eiusdem dato et tenore in de marge van
een 16e-eeuwse archiefinventaris van de abdij van Park (= Heverlee, Abdij
van Park, abdijarchief, inv.nr. R VII-33, fol. 12r) in 1551 nog in het abdijar-
chief aanwezig). – Afmetingen: hoogte 559 (rechts 564) + breedte 445 (onder
450) mm; gelinieerd; gaaf bewaard.

Dorsale aantekeningen zijn niet meer zichtbaar, aangezien de oorkonde op
papier is geplakt.

Bezegeling: één opgedrukt keizerlijk zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S troonzegel van oorkonder, rond en komvormig (doorsnede zegelveld 67,
rand 9 mm), van bruine was, licht beschadigd (onderste deeltje zegelveld en
deel randschrift afgebroken), met randschrift: + FREDERICVS · D[EI · GRatiA] ·
ROMANORum · REX∞∞:.

A2. Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief, oorkondenverzameling inv.nr. 11. –
Afmetingen: hoogte 661 (rechts 657) + breedte 501 (onder 494) mm; geli-
nieerd; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door niet te dateren hand: […] anno
III […]. – 2° door niet te dateren hand: Anno X (inkt is volledig verdwenen,
alleen de inkervingen in het perkament zijn nog zichtbaar).

Bezegeling: één opgedrukt keizerlijk zegel (aan achterzijde met rode was
vastgezet), dat aangekondigd is, namelijk: S troonzegel van oorkonder, rond en
komvormig (doorsnede zegelveld 67, rand 9 mm), van rode was, gaaf (=
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907 ae aldus C, lees prepositus. – af aldus C, lees Falcomonte. – ag aldus C, lees Goscelo. – ah aldus C,
lees Prato.



LAURENT, Sigillographie, 1985, nr. 312), met randschrift: + FREDERICVS · DEI ·
GRatiA · ROMANORum · REX∞∞:.

Afschriften
[B]. (1260 april 3 –) 1261 (april 23), niet voorhanden, bekend uit een 16e-eeuwse

archiefinventaris van de abdij van Park (= Heverlee, Abdij van Park, abdijar-
chief, inv.nr. R VII-33, fol. 12r, vidimus van Hendrik III van Gelre, bisschop
van Luik (zie hier nr. 1036), naar A1 of A2.

C. 1266, Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief, inv.nr. R VII-24 [= Liber Ever-
ardi], ook genaamd Liber ruber of Codex cartarum et privilegiorum ecclesie de
Parcho (= cartularium B), fol. 114v-115v, onder caput, fol. 109r: Incipiunt
transcripta privilegiorum domini pape, episcoporum et Frederici imperatoris
Romanorum de fundatione ecclesie de Parcho et libertate ipsius ac de bonis ad
eam pertinentibus, en onder de rubriek: Confirmatio Frederici imperatoris
super eodem, IXm, door broeder Hendrik van Lubbeek in opdracht van Ever-
ard, proost van de abdij van Park, onvolledig, naar A2.

D. tweede helft 15e eeuw (tussen 1461 en 1464), ibidem, inv.nr. R VII-26 = Cartu-
lar[i]um Parchens[e] seculi XV (=cartularium D), fol. 4r-5r, met in de inhouds-
opgave, fol. 2r (eerste foliëring): Item de confirmatione regis Romanorum, onder
caput, fol. 16r (eerste foliëring): Copie litterarum bonorum monasterii Parchen-
sis ecclesie iuxta Louanium Premonstratensis ordinis, Leodiensis diocesis, et
primo de fundacione ecclesie, de concessione privilegiorum, et sic ulterius pro-
cedendo, en onder de rubriek: Confirmatio domini Frederici, Romanorum regis,
super prescriptis cum concessione aliquorum libertatum, onvolledig, naar C.

E. 16e eeuw, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 8
(VERKOOREN, nr. XXII) = Registre van vele ende diverse previlegien, titelen
ende exemptien (hertogelijk cartularium), fol. 420r, gewaarmerkt afschrift
door P. Sauvaige, naar A1.

[F]. 17e eeuw, niet voorhanden, bekend uit een aantekening in f, afschrift door
Libert de Paepe, abt van de abdij van Park, naar A2.

Uitgaven
a. SANDERUS, Chorographia sacra Brabantiae, I, 1659, p. 164 (onvolledig),
naar A2. – b. DE PAEPE, Summaria cronologica, 1662, p. 40-42 (onvolledig),
naar a. – c. HUGO, Sacri ordinis Praemonstratensis annales, II, 1734, kol.
CCCXI, naar a. – d. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 970,
cap. 57 (onvolledig), naar a. – e. DE HAES, in Bibliothèque Norbertine, III
(1901), p. 56-57 (gedeeltelijk), naar A2. – f. VERSTEYLEN, in Analecta Prae-
monstratensia, V-2 (1929), p. 126-128, nr. 3, naar C. – g. APPELT, in MGH,
dd, X-1, 1975, p. 134-137, nr. 81, naar A1A2.

Facsimile’s
JANSEN, L’abbaye norbertine du Parc-le-Duc, 1929, t.o. p. 11. – SMEYERS, De
abdij van Park, 1979, p. 10.
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A1

(C) In nomine sanctπ et individuπ Trini-
tatis.

Fredericus divina favente clementia Ro-
manorum rex augustus.

Antecessorum nostrorum tam reguma

quam imperatorum vestigia sequentes et
eorum piam devotionem propensius anim-
advertesb πcclesias Dei manutenere et earum
provectibus promovendis operam dare
intendimus, quia hoc nobis tam ad tempora-
lis vitπ prosperitatemc quam ad eternπ beati-
tudinis premium profuturum speramus.

Omnium igitur presentium et futurorum

A2

(C) In nomine sanctπ et individuπ Trini-
tatis.

Fredericus divina favente clementia Ro-
manorum rex augustus.

Antecessorum nostrorum tam regum
quam imperatorum vestigia sequentes et
eorum piam devotionem propensius anim-
advertentes ecclesias Dei manutenere et
earum provectibus promovendis operam
dare intendimus, quia hoc nobis tam ad tem-
poralis vitπ prosperitatem quam ad πternπ
beatitudinis premium profuturum speramus.

Omnium igitur presentium et futurorum
noverit industria qualitera nosb πcclesiπ Par-
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908, A1 a r met donkerder inkt gewijzigd uit
andere letter A1. – b aldus A1, lees animad-
vertentes als A2. – c slotletter op rasuur A1.

908, A2 a hierna e geradeerd A2. – b initiaal
gewijzigd uit r, en o tussengevoegd A2.

Regesten
BÖHMER, Regesta chronologico-diplomatica regum, 1831, p. 123, nr. 2338. – WAU-

TERS, Table chronologique, II, 1868, p. 374. – STUMPF-BRENTANO, Die Reichs-
kanzler, 1865-1883, p. 323, nr. 3693. – VERKOOREN, Inventaire Brabant-Limbourg,
II, 1961, p. 15. – KNIPPING, Regesten der Erzbischöfe von Köln, 1964, II, p. 95, nr.
568. – OPLL, Regesta imperii, IV, 1980, p. 68, nr. 225 en p. 68-69, nr. 226.

Ontstaan
Deze oorkonde is uitgevaardigd in twee exemplaren. A1 en A2 zijn door twee
verschillende handen geschreven. Volgens APPELT, a.w., p. 134 is A1 geredi-
geerd en geschreven in de keizerlijke kanselarij (door notarius A II. D), en heeft
de scriptor van A2 het schriftbeeld van A1 nagebootst. Tussen A1 en A2 bestaan
tekstuele verschillen. In A2 is een passage naar voren gehaald en voor de
opsomming van de bezittingen geplaatst, de getuigenlijst is uitgebreid en er is
een passage ingelast betreffende het gebruik van gemeenschappelijk water en
weiland. Waarschijnlijk werd deze passage ingelast op verzoek van de abdij, die
onderhavige A2 daarna ter authenticering aan de oorkonder voorlegde.

Tekstuitgave
Beide oorkonden worden, gezien de tekstuele varianten, in twee kolommen naast
elkaar afgedrukt. Als vooroorkonde voor A1 is het pauselijk privilege van Euge-
nius III gebruikt d.d.10 maart 1145 (zie nr. 899), en niet dat van 7 mei 1147 zoals
APPELT, a.w., p. 134 en in navolging daarvan OPLL, a.w., p. 69 menen. A2 is,
mogelijk indirect via het concept van A1, ook naar deze vooroorkonde geredi-
geerd. De tekstdelen die door A1 en A2 aan deze VO zijn ontleend, staan afge-
drukt in een kleiner lettertype. Gewijzigde woordvolgorde wordt niet aangegeven.



noverit industriac qualiter nos πcclesiπ Par-
censi utilitate providentes advocatiam que
nostri iuris extitit, peticione fratrum ibidem
Deo famulantium, Godefrido ducid Louaniπ
suisque successoribus ducibus concessi-
mus, ea videlicet condicione, ut ipsi eam
vice nostri teneant, tueantur et defendant, et
nullum ea inbeneficiare presumant; quod si
presumpserint, eadem advocatia libera ad
regiam potestatem redeat, nec etiam alios
usus vel fructus quam vitame πtername sibi
exinde profuturos sperent. Statuimus etiam
ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem

πcclesia in presentiarum * possidet aut in futurum

concessione regum, largitione pontificum *, oblatione

fidelium seu aliis iustis modis Deo propicio poterit

adipisci, eidemf firma * et illibata permaneant,

in quibus hπc propriis duximus exprimenda vocabu-

lis: parcum Louaniensem cum suis appendiciis, allo-

dia de Wisenbeche, de Wolewe, de Barla, de Run-

cherio cum decima sua, terram de Morslo, de Humlen-

gen, de Egenhoua, de Vphen, de Wingen, terram

quam habet in parrochia de Lewe, molendina de He-

uerla, molendinum de Winkenbuschg, decimam

quatuor molendinarum in villa Ralenbecheh, deci-

mam Willenbrenhen, allodia de Landen, terram que

ipsum parcum circumiacet, terram de Fossa cum

molendinis et vivariis et silvam quπ inter ipsa vivaria

sita est, silvam de Henrikesheim, dimidietatem
πcclesiπ de Roden et eiusdem villπ decimπ
dimidietatem, allodiumi de Cela, allodium
de Bersela, allodium de Ganshorn et par-
tem decimπ de Laken, allodium de sancto
Medardo. Preterea fratres eiusdem πcclesiπ
in emendis et vendendis rebus suis per reg-
num nostrum tam in terra quam in aqua ab
omni conductus, teloney atque transsitus
iusticia eos liberos esse decernimus.

chensis utilitate providentes advocatiam quπ
nostri iuris extitit, peticione fratrum ibidem
Deo famulantium, Godefridoc duci Louaniπ
suisque successoribus ducibus concessimus,
ea videlicet condicione, ut ipsi eam vice
nostri teneant, tueantur et defendant, et nul-
lum ea inbeneficiare presumant; quod si
presumpserint, eadem advocatia libera ad
regiam potestatem redeat, nec etiam alios
usus vel fructus quam vitam πternam sibi
exinde profuturos sperent. Preterea fratres
eiusdem πcclesiπ in emendis et vendendis
rebus suis per regnum nostrum tam in terra
quam in aqua ab omni conductus, teloneyd

atque transitus iusticia eos liberos esse
decernimus. Statuimus etiam ut quascumque pos-

sessiones, quπcumque bona eadem πcclesia in presen-

tiarum * possidet aut in futurum concessione regum,

largitione pontificum *, oblatione fidelium seu aliis

iustis modis Deo propitio poterit adipisci, eidem
firma * et illibata permaneant, in quibus hπc propriis

duximus exprimenda vocabulis: parchum Louaniensem

cum suis appendiciis, allodia de Wesenbechee, de

Woluaf, de Barla, de Runcheriog cum decima sua, ter-

ram de Morsloh, de Humlengeni, de Egenhouaj, de

Vphenk, de Wingenl, terram quam habet in parrochia

de Leuuem, molendina de Heuerla, molendinum de

Vinchenbuschn, decimam quatuor molendinarum in

villa Ralenbecheo, decimam Willenbrenghenp, allodia

de Landen, terram quπ ipsum parchum circumiacet, ter-

ram de Voshamq cum molendinis et vivariis et silvam

quπ inter ipsa vivaria sita est, silvam de Henrikes-
heimr, dimidietatem πcclesiπ de Rodens et
eiusdem villπ decimπ dimidietatem, allo-
dium de Celat, allodium de Bersela, allo-
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908, A1 d gewijzigd uit ander woord door de tekst-
hand A1. – e t met zwartere inkt aangezet
A1. – f d gewijzigd uit andere letter door de
teksthand A1. – g u gewijzigd uit a door de
teksthand A1. – h a gewijzigd uit i A1. – i let-
ters l gewijzigd uit d door de teksthand A1.

908, A2 c Gofrido D. – d gewijzigd uit teloniy A2.
– e Wesembeka C, Wesenbeka D. – f

Woolua D. – g Runkerio D. – h Morsloe D. –
i Humelgeem D. – j Egenhoue CD. – k

Ophem C, Opphem D. – l Winga CD. – m

Lewe C, Leuwe D. – n Vinkenbos C, Vin-
kenbosch D. – o Ralembeka CD. – p Willen-
bringen C, Willebringhen D. – q Vossam D.
– r Henrixhem C, Henrixsem D. – s Rode C.
– t Cella C, Chella D.



Et ut rata et inconvulsa permaneant, pre-
sentem paginam conscriptam sigilli nostri
impressionej communimus regia auctori-
tate, prohibentes ut nullak magna vel parva
persona ei contraire presumat. Quod si quis
temptaverit, regio banno subiaceat et in
compositione centum libras auri purissimi
persolvat, medietatem camerπ nostrπ et
alteram πcclesiπ.

Testes quoque in quorum presentia hπc
acta sunt subternotari fecimus, quorum
nomina hπc sunt: Arnoldus, Mogontine sedis
archiepiscopus, Arnoldus, Coloniensis ar-
chiepiscopus, Albertus, Aquensis prepositus,
Henricus, dux Saxoniπ, Teodericus, comes
de Cleua, Henricus, comes de Techeneburch,
Hermannus de Kuch, Marquardus de Gron-
bac, Gerhardus de Grintbergen, Arnoldus de
Rutscalrl, Gerhardus de Holdeberge, Daniel
de Orden, Henricus pedagogus.

Signum domini Friderici Romanorum
(M) regis invictissimi.

Ego Heycolfus cancellarius vice Arnoldi
Mogontini archiepiscopi et archicancellarii
recognovi.

Datum Tremonie, X V kalendas iulii,
anno dominicπ incarnationis M° C L° IIII°,
indictione IIa, regnante domino Fridericom

Romanorum rege glorioso, anno vero regni
eius tercio.n

(S)

dium de Ganshornu et partem decimπ de
Laken, allodium de sancto Medardo; sane
usum pascuπ aut aquπ, quπ communis
omnium est, ubicumque locorum eisdem
concedimus, quatenus sine ulla difficultate
aut cohabitantium aut potestatum contradic-
tione auctoritate regia hec eis pareant.

Et ut hπc rata et inconvulsa permaneant,
presentem paginam conscriptam sigilli
nostri inpressione communimus regia auc-
toritate, prohibentes ut nulla magna vel
parva persona ei contraire presumat. Quod
si quis temptaverit, regio banno subiaceat
et in compositione centum libras auri puris-
simi persolvat, medietatem camerπ nostrπ
et alteram πcclesiπ.

Testes quoque in quorum presentia hπc
acta sunt subternotari fecimus, quorum
nomina hπc sunt: Arnoldus, Mogontine sedis
archiepiscopus, Arnoldus, Coloniensis archie-
piscopus, Albertus, Aquensis prepositus,
Henricus, dux Saxoniπ, Teodericus, comes de
Cleua, Henricus, comes de Techeneburch,
Albertus, comes de Monte, et filius eius Euer-
ardus, Bernardus, comes de Horst, Henricus,
comes de Arnesberga, Sifridus, comes de
Vianna, Hermannus de Kuch, Marcuuardus
de Gronbac, Gerardus de Grintbegen, Arnol-
dus de Rotslar, Gerardus de Hildeberga,
Daniel de Orten, Henricus de Wilcelav.

Signum domini Friderici Romanorum
(M) regis invictissimi.

Ego Heycolfus cancellarius vice Arnoldi
Magontini archiepiscopi et archicancellarii
recognovi.

Datum Tremonie, XV kalendas iulii,
anno dominicπ incarnationis M° C L° IIII°,
indictione IIa, regnante domino Friderico
Romanorum rege glorioso, anno vero regni
eius tercio.w

(S)
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908, A1 j o gewijzigd uit n door de teksthand A1.
– k u gewijzigd uit a door de teksthand A1.
– l l gewijzigd uit s door de teksthand A1. –
m eerste r gewijzigd uit andere letter door
de teksthand A1. – n hierna een sluitingste-
ken A1.

908, A2 u Ganshoren D. – v gewijzigd uit Wiltela
A2. – w hierna een sluitingsteken A2.



909

(1156 december 24 –) 1157 (september 23)

Hendrik II (van Leez), bisschop van Luik, bekrachtigt op verzoek van
Hubert, abt van de abdij van Tongerlo, de schenking van een hof te Nis-
pen door Arnulf de Brabander en de schenking, bij hande van Godfried
I van Breda, van twee derden van de tienden en het patronaatsrecht van
Nispen en Zundert door diens zoon Arnulf aan de abdij van Tongerlo.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 8. – Afmetingen: hoogte

168 (rechts 158) x breedte 200 [+ x] (onder 193 [+ x]) mm; gelinieerd;
zwaar beschadigd, met tekstverlies aan linkerzijde.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De
Nisepe;. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Confirmatio episcopi Leodyensis
super collatione ecclesiarum de Nispen et Paruo Sundert et duarum parcium
decimarum earundem. – 3° door niet te dateren hand: 1157. – 4° door 17e-
eeuwse hand: Nispen, In libro privilegiorum fol. 149.

Bezegeling: één bevestiging (met nog zichtbare zegelafdruk op de uithan-
gende dubbele strook perkament), voor het aangekondigde zegel van oorkon-
der (SD).

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 149v, onder de
rubriek: XXII, Littere confirmationis episcopi Leodiensis Henrici super dona-
tione curtilis nostri in Calmphout et iuris patronatus ecclesiarum de Nispen et
Sundert cum duabus partibus decimarum earundem, naar A.

[C]. 1648 augustus 8, niet voorhanden, bekend uit a, vidimus door burgemeesters,
schepenen en raad van Antwerpen, gewaarmerkt door Alexander della Faille,
schepen en stadssecretaris te Antwerpen, naar A.

[D]. (1648 augustus 9 – 1649 augustus 20), niet voorhanden, bekend uit a, blijkens
a gebruikt bij het debat onder nr. 1 door Daniel Noirot, rentmeester der Nas-
sause Domeinen van Steenbergen en Roosendaal, in een vermoedelijk al vanaf
1644 lopend proces te ’s-Gravenhage (zie ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad
van Brabant, civiele processtukken, inv.nr. 800), naar [C].

[E]. 1649 augustus 21, niet voorhanden, bekend uit a, afschrift in het bezit van
Adriaan Havermans, door de klerk Munneken, in opdracht van griffier Buy-
sero, naar [D].

[F]. 17e eeuw, niet voorhanden, bekend uit G, gewaarmerkt afschrift door J. Bon-
gaerts, openbaar notaris, naar B.

G. 17e eeuw, ’s-Gravenhage, ARA, archieven Nassause Domeinraad 1581-
1811, inv.nr. 7964 (voorheen Hingman, nr. 1036) = Registers Breda, fol.
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30r-30v, met in de index voorin: Extract uyt seeker register van die van Ton-
gerlo houdende een certificaat van Henricus, bisschop van Luyck, dat
Arnulphus cognomine Brabantinus aan de kerk van Tongerlo had geaffec-
teerd in Nispa curtile unum pro remedio anime sue, alsook desselvs soon
Arnolphus duas partes decimarum de Sunderda et conductum ipsius ecclesie,
onder de rubriek: Extractum ex libro pargameno magnemolis quem Tunger-
loenses dicunt Librum Privilegiorum, cuius vetustatem (preter quam quod
hominum memoriam excedit) littere his seculis inusitate convincunt, folio
centesimo quadragesimo nono hec habentur, en onder dezelfde rubriek als B,
naar B[F].

H. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 208v, onder de
rubriek: Littere confirmationis episcopi Leodiensis hic (sic) super donatione
curtilis nostri in Calmphout et iuris patronatus ecclesiarum de Nispen et Sun-
dert cum duabus partibus decimarum earundem, naar B.

I. eerste kwart 18e eeuw, Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 86 = Kroniek
van de abdij van Tongerlo, met in de inhoudsopgave, fol. 174r: Fol. 96, con-
firmatur hec donatio per episcopum Leodiensem, p. 96-97, onder de rubriek:
Henricus II episcopus Leodiensis rogatus ab Huberto, abbate Tungerloensi,
quia ad eius iurisdictionem ecclesie Nispensis et Sundertina tunc stabant
donationes Arnulphi senioris necnon iunioris ratas habuit, hoc dato diplo-
mate, en in de marge: 1157, door de scriptor van de inhoudsopgave, naar
BH.

[J]. 1774, niet voorhanden, bekend uit Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 90
= Register betreffende de abdij van Tongerlo, derde stuk d.d. 1774 = stukken
opgemaakt ten behoeve van het proces van de abdij van Tongerlo tegen de
heer van Bergen op Zoom: Cort begrijp van de stucken gevoeght aen de
memorie concernerende de gerechtigheden der abdije van Tongerloo onder
Calmpthout, Esschen ende Huijbergen, gepresenteert den V februarii 1755,
met de andere stucken die aldaer niet en siin gevoeght, ende sijn alhier in ordre
der jaeren gestelt ten jaere 1774, toegevoegd aan in de memorie genoemde
processtukken d.d. 5 februari 1755, authentiek afschrift.

Uitgaven
a. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 473, liber 9, cap. 16, naar [C]. – b.
VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 516-517, nr. 79 (met vertaling), naar
a. – c. GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 152 (onvolledig; gedateerd
1157), naar B. – d. MEEUSEN, in Oudheid en kunst, XX (1929), p. 27, nr. 2
(gedateerd 1157), naar A en B. – e. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I,
1948, p. 14-16, nr. 9 (gedateerd 1157), naar A. – f. MERKELBACH VAN ENK-

HUIZEN, in Jaarboek De Ghulden Roos, XVI (1956), p. 67-68 (met vertaling),
naar e. – g. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W1664/D1921 (gedateerd
1157), met afbeelding.
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Afbeelding
Jaarboek De Ghulden Roos, XXV (1965), na p. XV.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 13. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 97. – WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 408-409. –
LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 370, nr. 8 (gedateerd 1157). –
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 1-2, nr. 3 (gedateerd
1157).

Datering
Het gebruik van de kerststijl en de Romeinse indictie is verondersteld, zie
Inleiding. De terminus a quo wordt bepaald door het begin van de opgegeven
vijfde indictie. Het gebruik van de boodschapstijl door de bisschoppen van
Luik kan echter niet worden uitgesloten, zie STRUBBE – VOET, Chronologie,
1960, p. 54. Bij gebruik van de boodschapstijl moet deze oorkonde gedateerd
worden tussen 25 maart 1157 en 31 december 1157.

Echtheid en ontstaan
ERENS twijfelde als eerste op paleografische gronden aan de echtheid van deze
oorkonde (zie onder Uitgaven, e, p. 16). Hij opperde, gezien het gebruik van
twee verschillende schriftsoorten, de mogelijkheid dat de oorkonde zou zijn
nageschreven. Daarna poneerde CERUTTI in de Geschiedenis van Breda, I,
1952, p. 27, noot 6, met stelligheid dat dit stuk onecht zou zijn, maar hij
baseerde zich hiervoor enkel op ERENS. Ook in zijn Middeleeuwse Rechtsbron-
nen van Breda (zie onder Regesten) beperkte CERUTTI zich tot de constatering
dat ‘de echtheid van deze oorkonde moet worden betwijfeld en nader [dient] te
worden onderzocht’. Paleografische analyse en onderzoek van de overige
materiële aspecten van de als verdacht aangemerkte oorkonde leiden tot een
nieuwe verklaring van de door Erens vastgestelde onregelmatigheden in het
schrift. De eerste vier regels en de halve daarop volgende regel zijn in de
typisch Luikse schriftstijl met lussenversiering geschreven (zie voor de Luikse
treillis-stijl onder meer NÉLIS, in BCRH, 81 (1912), p. 375-396 en STIENNON,
L’écriture diplomatique). Vanaf het midden van regel vijf is voor de rest van de
oorkonde boekschrift gebruikt. De overgang tussen de twee schrifttypes bevindt
zich precies in het midden van de twee woorden in Nisipa, die door een lus-
vormig afkortingsteken met elkaar zijn verbonden. Beide tekstdelen zijn even-
wel niet door twee verschillende scriptores geschreven, maar stammen van
dezelfde hand. Aangezien de overgang van Luikse diplomatische minuskel naar
boekschrift precies bij het begin van de dispositio ligt, lijkt het logisch te ver-
onderstellen dat de scriptor zich, na het schrijven van het protocol, voor de
tekst van de dispositio richtte op een concept of op de petitio van de abt van
Tongerlo. Op dat moment realiseerde hij zich dat het perkament niet voldoende
ruimte bood voor de resterende oorkondetekst. Hij zocht en vond een oplossing
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voor deze ruimtenood in de wisseling van schrifttype. Door de overgang van
diplomatische minuskel naar meer compact boekschrift kon hij optimaal ruim-
tewinst in de hoogte realiseren, omdat voor het boekschrift slechts iets meer
dan de helft van de tot dan toe gebruikte regelafstand nodig was. Bij de prepa-
ratie van het perkament was een liniëring aangebracht met een regelafstand
van 10 à 11 mm. Vanaf de schriftwisseling in regel vijf besloot de scriptor deze,
op ruime afstand van elkaar gelegen schrijflijnen, niet langer te gebruiken:
regel zes hangt al boven de getrokken schrijflijn, regel 10 hangt er onder.
Indien de gehele oorkonde geschreven zou zijn in diplomatische minuskel op de
aangebrachte liniëring, zou de oorkondetekst óf tot aan de onderrand van het
perkament komen, zonder ruimte voor de bezegeling, óf zou het perkament zelfs
te klein blijken te zijn. Nu was nog net een kleine ruimte over voor het aan-
brengen van twee zegelsneden. De ruimtenood waarmee de scriptor kennelijk
worstelde wekt de indruk dat we te maken hebben met een blanket. Bij een
blanket zou de oorkonder (de bisschop van Luik) een reeds gezegeld stuk per-
kament aan de destinataris (de abdij van Tongerlo) ter beschikking hebben
gesteld, met de bedoeling dat deze laatste de oorkondetekst schreef. De
beschikbare schrijfruimte zou door de reeds aangebrachte bisschoppelijke
bezegeling met pliek onherroepelijk afgebakend zijn. Toch hebben we onze
twijfels bij een dergelijke gang van zaken. Ten eerste kan met zekerheid worden
vastgesteld dat de bezegeling pas na de scriptio is aangebracht. De gebruike-
lijke pliek met op elkaar liggende sneden is niet aanwezig. Juist onder de laat-
ste schrijfregel bevinden zich twee dicht onder elkaar liggende sneden, waar de
perkamenten zegelstaart doorheen is getrokken. De mogelijkheid dat de abdij
toch een onbeschreven, gezegeld stuk perkament met pliek ontving, dat door de
Tongerlose scriptor bij ruimtenood alsnog werd uitgevouwen en beschreven,
kan vrijwel met zekerheid worden uitgesloten. Daarvoor is de ruimte tussen de
twee incisies te klein; tussen de twee sneden van ongelijke lengte ligt slechts 9
mm, zodat bij een eventuele pliek de snede slechts 41/2 mm boven de onderrand
van het stuk zou hebben gelegen. Dat een dergelijke gang van zaken niet zuiver
hypothetisch is, maar wel degelijk in de praktijk voorkwam, blijkt uit een oor-
konde uit het archief van het klooster Bethlehem te Doetinchem. Daar sneed
een Bethlehemse scriptor als destinataris de pliekomslag van een blanket bij
om ruimte te winnen en schreef rond de zegelbevestiging (zie HARENBERG, in
BMG, LXXVII (1986), p. 7-25, m.n. p. 15). Daarnaast kan men zich ook afvra-
gen of de Tongerlose scriptor, juist bij het beschrijven van een door anderen
toebemeten stuk perkament of bij het zelf uitkiezen van een stuk perkament, de
beschikbare schrijfruimte zo verkeerd ingecalculeerd zou hebben dat hij tot de
noodsprong met wisseling van schrifttype moest overgaan. Het van bij aanvang
af gebruiken van boekschrift had dan meer in de rede gelegen. Ten slotte zou
het niet ondenkbaar zijn dat we deze hand, in geval van een blanket, zouden
aantreffen onder de Tongerlose scribenten. We hebben deze hand echter niet
kunnen identificeren met een twaalfde-eeuwse Tongerlose hand, noch met een
van de in het abdijarchief overgeleverde hapaxen (voor de identificatie van een
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Tongerlose scriptor die een deel van de twaalfde-eeuwse oorkondenproductie
voor zijn rekening nam, zie hier nr. 910 onder Ontstaan). Gezien bovenstaande
overwegingen lijkt het gebruik van een blanket door de abdij van Tongerlo uit-
gesloten. Wel stond de scriptor, al dan niet afkomstig uit Luik, een te krap
bemeten stuk perkament ten dienste.

De paleografische bijzonderheid, die aanleiding was voor ERENS om deze
oorkonde tot een natekening te bestempelen en aan de echtheid te twijfelen, lijkt
aldus verklaarbaar. Ook op inhoudelijke gronden is er geen aanleiding om te
veronderstellen dat we hier met een falsum hebben te maken. De abdij van Ton-
gerlo wordt zeven jaar na onderhavige oorkonde, in 1164, door paus Victor IV
bevestigd in het bezit van de kerken van Nispen en Zundert met de tienden, zie
CAMPS, Oorkondenboek Noord-Brabant, I-1, 1979, p. 100-101, nr. 63. Van de
door ERENS geopperde mogelijkheid van een falsum is derhalve geen sprake.

Tekstuitgave
De lacunes in A zijn aangevuld naar B.

[In nomine] sanctea et individue Trinitatisa.
Egob Heynricusc huius nominis secundus gratia Dei Leodiensisd [episcopus o]mnibus

Cristi fidelibus tam presentibus quam successuris in perpetuum.
Officii nostri ratio [exigit ut om]nibus Christi fidelibus in quantum possumus consulere

et prodesse studeamus.
Inde est quod peti[cione fratris Hu]berti, venerabilis abbatis de Tungerloe, cartulam pre-

sentem conscribi fecimus in testimonium con[firmation]is super allodio quod Tungerlen-
sisf ecclesia possidet in Nisipag. Arnulfus enim qui Brabantinus cogno[minab]atur curtile
unum libere et legitime Tungerlensih ecclesiπ affectavit pro remedio [anim]e sue et prede-
cessorum suorum. Postea vero predicti Arnulfi filius Arnulfus duas partes [decim]arum de
Nisipa et conductum ipsius ecclesiπ et simili modo duas partes decimarum [***]πi de Sun-
derda et conductum ipsius ecclesie, que ad ipsum pervenerant hereditario iure, utpote [que
de p]atrimonio eius erant, per manum liberi hominis Godefridi de Breda sepedicte Tun-
gerlensij ecclesiπ [tradidit] et legittime affectavit et post in brevi divina inspiratione per-
motus in eadem ecclesia [seipsum r]eddidit.

Huius rei testes sunt: Heinricusk de Scoten, Reingotus de Suindrecthl, Sigerusm [de
Berga, H]erimannusn, Willelmus, Vsmarus, Thibaldus.

Quod autem a predictis fidelibus factum est sal[vo episcop]ali iure, presenti cartula et
sigillo nostro confirmamus et auctoritate Dei et nostra [ratum hab]eri precipimus.

Actum est hoc anno ab incarnatione Domini Mo Co LVIIo, indictione Va.

(SD)
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910

(1158 december 25 –) 1159 (maart 7) Luik

Hendrik II (van Leez), bisschop van Luik, beoorkondt de schenking
door de edelman Berner van Rijsbergen aan de abdij van Tongerlo,
van diens eigen goed te Essen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr.10. – Afmetingen: linker-

stuk hoogte 316 + pliek 50 x breedte 110 mm, rechterstuk hoogte 316 + pliek
50 x breedte 100 (onder 95, midden 121) mm; gelinieerd; zwaar beschadigd
door vocht, in twee stukken, met tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De
Eschen. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: [*** ]o in Esche [*** c]ollato. – 3°
door andere 14e-eeuwse hand: Et confirmato Leodiensis [***]. – 4° door 17e-
eeuwse hand: [In libro p]rivilegiorum (aangevuld naar de dorsalen van de
originelen in het abdijarchief) fol. 150, anno 1159.

Bezegeling: één bevestiging (met sporen van was op de uithangende dub-
bele strook perkament), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van oor-
konder, dat niet voorhanden is (SD).

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 150r, onder de
rubriek: Littere confirmationis episcopi Leodiensis super aquisitione cuius-
dam allodii in Esschen nobis collato a Bernero de Riseberga, en het cijfer XII,
naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo conti-
nentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (car-
tularium B), fol. 210r, onder dezelfde rubriek als B, naar B.

[D]. 1774, niet voorhanden, bekend uit Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 90
= Register betreffende de abdij van Tongerlo, derde stuk d.d. 1774 = stukken
opgemaakt ten behoeve van het proces van de abdij van Tongerlo tegen de
heer van Bergen op Zoom: Cort begrijp van de stucken gevoeght aen de
memorie concernerende de gerechtigheden der abdije van Tongerloo onder
Calmpthout, Esschen ende Huijbergen, gepresenteert den V februarii 1755,
met de andere stucken die aldaer niet en siin gevoeght, ende sijn alhier in ordre
der jaeren gestelt ten jaere 1774, toegevoegd aan de in de memorie genoemde
processtukken d.d. 5 februari 1755, authentiek afschrift.

Uitgaven
a. MEEUSEN, in Oudheid en kunst, XX (1929), p. 28, nr. 3 (gedateerd 1159),
naar B. – b. GOMMERS, in Sinte-Geertruydtsbronne, XV (1938), p. 164-166,
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naar A. – c. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 18-19, nr. 11
(gedateerd 1159), naar A.

Regesten
GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 152 (gedateerd 1159). – LAMY,
L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 370, nr. 10 (gedateerd 1159).

Datering
Het gebruik van de kerststijl te Luik levert als terminus post quem 24 decem-
ber 1158. Door de opgave van het koningsjaar van keizer Frederik I Barba-
rossa in de datering, kan de terminus ante quem bepaald worden op 8 maart
1159.

Ontstaan
Deze hand schreef oorkonden, uitgevaardigd door de abt van de abdij van
Tongerlo (Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 25, d.d. na
1167) én door andere oorkonders voor de abdij. Het betreft stukken van de
hertogen van Brabant (ibidem, inv.nrs. 4, 9, 11, 16, 32, 33 en 43, respectieve-
lijk d.d. 1146-1159, 1159, 1159 (zie nr. 911), 1163, 1183, 1183 en 1197), de
heer van Breda (ibidem, inv.nr. 49, d.d. 25 december 1203-24 december 1204,
zie hier nr. 929) en de abdis van Münsterbilzen (ibidem, inv.nr. 53, d.d. 1178-
1209). Bijgevolg kan deze scriptor worden gelokaliseerd in de abdij van Ton-
gerlo. Deze Tongerlose scribent vervaardigde zowel pronkexemplaren met een
diplomatische minuskel (inv.nrs. 4, 9, 11, 16, 32, 33, 49 en 53) als sober uit-
gevoerde oorkonden (inv.nrs. 25 en 43). Onderhavige oorkonde is een van de
pronkexemplaren.

Samenhang, ontstaan en tekstuitgave
Deze oorkonde is waarschijnlijk rond hetzelfde tijdstip totstandgekomen als
die van de hertog van Brabant betreffende dezelfde schenking (zie hier nr.
911). De lacunes in A zijn aangevuld naar B.

(C) Ina nomine sancte Trinitatis ac indiuia[due Unitatis.
Quonia]m pontificalis officii sollicitudo nos amm[o]net Deo servientium religioni

adesse [et compati laboribus, non] possumus omittere quin ea que fidelit[er] ac devote
fieri videmus, propter te[mporum instabilitatem m]emorie commendemus.

Notumb itaque fa[ci]mus tam futuris quam presentibus [ecclesie Christi fidelibus quod]
Bernerus de Riseberga, nobilis [ho]mo, allodium in Esschen quod sui [iuris erat pro salute
anime] sue ac predecessorum suorum eccl[esie] sancte Marie de Tungerlo legitim[e tra-
didit, eo videlicet iur]e quo ipse hactenus illud possede[rat], cuib rei nos benigne assen-
tient[es hanc traditionem eo] iure quo iste tradiderat in manu [nostra] suscepimus et
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dilecto fratri nostro Hu[berto, abbati immo eccle]sie beate Marie de Tungerlo, et usibus
fratrum libere concessimus.

Q[uodc ut firmum] et stabile in perpetuum permaneat, sigilli nostri impressione presen-
tem paginam m[uniri fecimus], omnisque qui aliquo malignitatis astu huic legitime tradi-
tioni aliquando obviare [temptarent] auctoritate Dei et nostra inrefragabili anathemate nisi
digna penitencie sa[tisfactione se correx]erint innodavimus. Adhibitib sunt preterea idonei
testes quorum ista sunt n[omina: Elber]tus, archidiaconus, Reinerus, archidiaconus, pre-
positus sancti Pauli, Amelricus, a[rchidiaconus, Bruno], archidiaconus, prepositus sancti
Bartholomei, Hubertus, decanus sancti Lantberti, Arnulphus [Grimbergensis], Henricus de
Gathe, Benedictus, decanus sancti Iohannis; nobiles viri: Goz[uinus de Falcon]is Monte,
Henricus de Bunesbeche, Anselmus de Kisi[nc]hem, Godescalcus [de Gelmela, W]illel-
mus de Hesbenne et multi alii tam clerici quam laicid.

Actumb in publica cu[ria Leodii, anno dominice in]carnationis M° C° LVIIII°, in[dic-
tione septima], regnante Frederico [gloriosissimo] imperatore semper augusto, anno re[gni
eius] VII°, imperii IIII°, e[piscopatus nostri XIIII° felicit]er.

(SD)

911

(1158 december 25 –) 1159 (september 23) Leuven

Godfried III, hertog van Brabant, beoorkondt de schenking door de
edelman Berner van Rijsbergen aan de abdij van Tongerlo, van diens
eigen goed te Essen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 11. – Afmetingen: hoogte

195 (rechts 203) + pliek 17 x breedte 370 mm; gelinieerd; beschadigd door
vocht, met tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De
Eschen. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Confirmatio alodii in Esschen et
Calmpthout per ducem Brabancie. – 3° door 15e-eeuwse hand: Confirmatio
ducis Brabantie super donatione allodii de Esschen et Calmpthout, II. – 4°
door 17e-eeuwse hand: Liber privilegiorum fol. 150, 1159.

Bezegeling: één bevestiging (met sporen van was op de uithangende dub-
bele strook perkament), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van oor-
konder, dat niet voorhanden is (SD).

a. 1158-1159 nr. 911
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Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 150r-150v, onder de
rubriek: Littere confirmationis ducis Lotharingie Godefridi super acquisitione
cuiusdam allodii in Esschen nobis collato Bernero de Riseberga, en het cijfer
XII, naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo conti-
nentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (cartu-
larium B), fol. 210v, onder dezelfde rubriek als B (Godefridi ontbreekt), naar B.

D. ca. 1703, ibidem, IV, hss. inv.nr. 75, bundel nr. 65 = Tungerloa sive eiusdem
preclarissium coenobii origo et incrementum, p. 127-128, onder de rubriek:
Anno 1159 dux Godefridus III Berneri oblationem histe litteris ratificat, door
Reinier Vichet, naar a.

E. eerste kwart 18e eeuw, ibidem, IV, inv.nr. 75, bundel nr. 65, ongepagineerd,
door Reinier Vichet, naar a.

F. eerste kwart 18e eeuw, ibidem, IV, inv.nr. 75, bundel nr. 65, ongepagineerd,
door Reinier Vichet, naar a.

G. eerste kwart 18e eeuw, Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 86 = Kroniek van
de abdij van Tongerlo, met in de inhoudsopgave, fol 174r: Fol. 100, acquisitio
iurisdictionis in Esschen quam dux Brabantie ratificat, p. 100-101, onder de
rubriek: Eodem anno dux Brabantie Godefridus III Berneri oblatione histe litteris
ratificat, en in de marge: 1158, door de scriptor van de inhoudsopgave, naar D.

[H]. 1774, niet voorhanden, bekend uit Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 90
= Register betreffende de abdij van Tongerlo, derde stuk d.d. 1774 = stukken
opgemaakt ten behoeve van het proces van de abdij van Tongerlo tegen de
heer van Bergen op Zoom: Cort begrijp van de stucken gevoeght aen de
memorie concernerende de gerechtigheden der abdije van Tongerloo onder
Calmpthout, Esschen ende Huijbergen, gepresenteert den V februarii 1755,
met de andere stucken die aldaer niet en siin gevoeght, ende sijn alhier in ordre
der jaeren gestelt ten jaere 1774, toegevoegd aan de in de memorie genoemde
processtukken d.d. 5 februari 1755, eenvoudig afschrift.

Uitgaven
a. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 140, liber 2, cap. 13. – b. MIRAEUS –
FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 828, cap. 32 (gedateerd 1158), naar a.
– c. ERENS, in Taxandria, XXXIV (1927), p. 310-311, naar A. – d. MEEUSEN, in
Oudheid en kunst, XX (1929), p. 29, nr. 4 (gedateerd 1159), naar B. – e. GOM-

MERS, in Sinte-Geertruydtsbronne, XV (1938), p. 162-164, naar A. – f. ERENS,
Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 19-20, nr. 12, naar A. – g. Thesaurus
diplomaticus, 1997, nr. W1673/D1930 (gedateerd 1159), met afbeelding.

Regesten
WICHMANS, Brabantia Mariana, 1632, p. 535. – HERMANS, Analytische opgave,
1844, p. 13. – KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 97. – WAUTERS, Table
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chronologique, II, 1868, p. 411. – GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 152
(gedateerd 1159). – LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 371, nr. 11 (geda-
teerd 1159).

Datering
De terminus ante quem is vastgesteld aan de hand van het indictiecijfer 7 in
de datering.

Samenhang, ontstaan en tekstuitgave
Deze oorkonde is waarschijnlijk rond hetzelfde tijdstip totstandgekomen als
die van de bisschop van Luik betreffende dezelfde schenking, zie nr. 910. De
scriptor van onderhavige oorkonde is gelokaliseerd in de abdij van Tongerlo,
zie nr. 910 onder Ontstaan. In het origineel heeft hij op een later tijdstip op
twee plaatsen correcties aangebracht, zie noot e. Deze correcties lijken, gezien
de inktkleur, op eenzelfde moment geschreven en dateren vermoedelijk uit het
laatste kwart van de twaalfde eeuw. De aankondiging van de getuigen door
middel van de formulering huius rei (facti) testes sunt qui presentes aderant
treffen we immers in de Tongerlose oorkonden niet eerder aan dan vanaf
1183, zie ERENS, Oorkonden abdij Tongerlo, I, 1948, nrs. 33, 34, 45, 50 en 55
(respectievelijk d.d. 1183, 1183, 1197, 1203 en (voor 1206)). Voor het aan-
brengen van de correcties in deze periode pleit ook het feit dat de redacteur
van de naoorkonde van onderhavige oorkonde, de oorkonde van Wouter Ber-
thout d.d. 1178 (zie ERENS, a.w., nr. 29), op een kleine uitzondering na het
gehele formulier van de hertogelijke oorkonde uit 1159 overneemt, maar bij
de aankondiging van de getuigen alleen het eerste gedeelte. Indien de correc-
tie op dat ogenblik in de vooroorkonde al was aangebracht, zou de redacteur
hoogstwaarschijnlijk ook het tweede deel testes sunt qui presentes aderant
hebben overgeschreven. Mogelijk werd in de onderhavige oorkonde een
oorspronkelijk neutrale formulering als quorum ista sunt nomina later vervan-
gen door de zinsnede qui presentes aderant, om de schijn van tegenspraak te
vermijden met de getuigenlijst van de bisschoppelijke oorkonde (nr. 910),
waar een aantal getuigen uit de hertogelijke oorkonde niet expliciet wordt
genoemd.

De later aan de oorkondetekst toegevoegde tekstdelen zijn afgedrukt tussen
spitse haken. De lacunes in A zijn aangevuld naar B.

Ina nomine sancte Trinitatis et indiuidue Unitatis.
Dominoruma illud est primum et optimum donum boni operis principium etb virtutis

exemplum imitabile subiectis principaliter relinquere.
Eapropterc ego Godefridus, dux Lotharingie, notum esse volo tam futuris quam presen-

tibus quod homo quidam nobilis Bernerus videlicet de Riseberga divina inspiratus gratia
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allodium quoddam in Esschen, quod libere et hereditario iure a parentibus et predeces-
soribus suis possederat, eodem iure quo ipsed possederat <ine manu meae> ad usus fratrum
de Tungerlo legitime resignavit. Egoc vero eius pio favens desiderio et religionis applau-
dens utilitati ob remedium anime mee parent[umque m]eorum tam precedentium quam
subsequentium beate Dei genitrici et semper virgini Marie, memorati loci patrone et tocius
mundi advocate, ide[m allo]dium cum omni iure suo in manus venerabilis viri domni
Huberti, eiusdem loci abbatis, ad sustentacionem fratrum ibidem Deo ser[vientium
per]petuo possidendum libere et bona voluntate contradidi.

Quodc ut ratum et inconvulsum permaneat kartulam istam sigilli mei im[pressione]
munivi.

Sic quis autem legitimam donationem meam infringere attemptaverit, omnipotentis Dei
et beate Marie semper virginis [et om]nium sanctorum indignationem quoadusque resipu-
erit et ecclesie satisfecerit sustineat.

Huiusc rei testes <sunte qui presentes aderante>: Symon [prepos]itus de Tyldunch, Richzo
de Holthem, Walterus de Craienhem et Rabboddo, frater eius, Sygerus de Wauere, Henricus
de Bunesbeche, Anselmus de Kysinchem, Gerardus de Benchem, Godefridus de Breda; de
familia domini ducis: Arnoldus, dapifer, et Godefridus, frater eius, Walterus de Holthem,
Willelmus de Berche, Arnoldus de Froienberche et alii quamplures qui viderunt et audierunt.

Actumc in publica curia Lovanie, anno dominice incarnationis M° C° LVIIII°, indic-
tione VIIa.

(SD)

912

(1161 januari 1 – maart 24)

Godfried III, hertog van Brabant, bevestigt dat Engelbert (van Breda en)
van Schoten aan de abdij van Villers diens gehele allodium te Schoten
heeft geschonken, met diens gehele familia in Lotharingen, behoudens
drie jonge vrouwen, die deze voor de kerk van Schoten had bestemd.

Origineel
A. Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 10965, oorkonde nr.

1 (archief abdij van Villers, inv.nr. 266). – Afmetingen: hoogte 274 (rechts
280) + pliek 16 (14) x breedte 237 (onder 239) mm; gelinieerd; licht bescha-
digd, zonder tekstverlies.
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: ¶ Godefridi
ducis de confirmatione et libertate grangie de Scotes. ¶ Actum anno Domini
M° C° LX°. – 2° door 15/16e-eeuwse hand: I; Ad cure[lam] de Scoten prima
[littera]. – 3° door 16e-eeuwse hand: Litera de Schotis 1a. – 4° door 16/17e-
eeuwse handen: I; A. – 5° door 18e-eeuwse hand: N. 6.

Bezegeling: één bevestigingsplaats met uithangende leren band, voor het
aangekondigde zegel van oorkonder (LS), dat blijkens de vermelding bij B in
1641 nog in groene was aanwezig was.

Afschriften
B. 1641 februari 16, Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 43/I (VER-

KOOREN, nr. XLIII) = band met gebonden archiefbescheiden, fol. 1r-2v (eerste
stuk), authentiek afschrift door notaris D. Cools met vermelding van het zegel,
met in dorso: Titulus alodii exempti de Scotis 1160, en de signatuur: Litteris
KKK, naar [A].

C. ca. 1750, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 11210
(archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van Villers
te Schoten, fol. 27r-27v (oude p. 1-2), nr. 1, onder de rubriek: Littera prima
tituli de Schotis, naar A.

Uitgaven
a, b. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 41 (geda-
teerd 1160), naar onbekend cartulariumafschrift. – c. MIRAEUS – FOPPENS,
Opera diplomatica, II, 1723, p. 971, cap. 58, naar a. – d. VAN GOOR, Beschry-
ving Breda, 1744, p. 406-407, nr. 5 (gedateerd 1166), met vertaling, naar a of
c. – e. DE MOREAU, in AHEB, IIe section, VII (1905), p. 20-21, nr. 10 (geda-
teerd januari – 15 april 1161), naar AC. – f. RODENBACH, L’abbaye de Villers
en Brabant, 1850, p. 105, naar a of b. – g. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van
Schooten, I, 1919, p. 52-54 (gedateerd 1161), met vertaling, naar e of f. – h.
Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W169/D170, met afbeelding.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 13 en 282 (gedateerd 1166). –
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 97 (gedateerd 1160). – WAUTERS,
Table chronologique, II, 1868, p. 429 (gedateerd januari – maart 1160-1161).
– COENEN, Limburgsche oorkonden, I, 1932, p. 186, nr. 446 (gedateerd als
Wauters). – DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 40, nr. 6 (gedateerd
1160 of 1161). – VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, IIme par-
tie, I, 1961, p. 19 (gedateerd januari – 15 april 1161 n.s.).

Datering
De datering van de onderhavige oorkonde, op 1160 of 1161 gesteld, vormt een
probleem daar de dateringselementen elkaar lijken tegen te spreken. Het
opgegeven jaar 1160 lijkt in strijd met de zesde concurrent en met de negende
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indictie, die resp. voor 1161 en voor de periode 24 september 1160-23 sep-
tember 1161 opgaan. En ook al maakte men bij het opgeven van de indictie
vaak fouten, er zal gezien de elkaar niet tegensprekende laatste twee date-
ringselementen, toch wel van 1161 uitgegaan dienen te worden. Het opgege-
ven jaar 1160 hoeft echter geen vergissing te zijn. In plaats van de kerststijl
(of paasstijl, zoals in uitgave e) dient echter het gebruik van de de boodschap-
stijl te worden verondersteld (hetgeen ook enige steun vindt in de formulering
Verbi Incarnati). De terminus ante quem voor de onderhavige oorkonde wordt
dan bepaald door het einde van het boodschapjaar 1160 en de terminus a quo
door het begin van de zesde concurrent. Beide termini vallen zo ook pro-
bleemloos binnen de opgegeven negende indictie.

De datering ‘vóór augustus 1160’ door Boeren is gebaseerd op diens ver-
onderstelling dat de onder de getuigen genoemde broer van Godfried I van
Breda, Hendrik (van Schoten), vóór dat tijdstip naar Mecklenburg vertrokken
zal zijn in het gevolg van Hendrik de Leeuw (zie BOEREN, in Jaarboek De
Oranjeboom, XXII (1969), p. 148-157). Daar echter ook Hendrik de Leeuw in
ieder geval in januari en juni 1161 in dat gebied afwezig is, blijkens beoorkon-
dingen van Frederik I Barbarossa in Noord-Italië met Hendrik de Leeuw als
getuige genoemd (vgl. MGH DD F I 322 en 326), lijkt geen dwingende reden
aanwezig om voor Hendrik van Schoten uit te sluiten dat deze eventueel in het
begin van 1161 inzake de onderhavige beoorkonding te Villers of elders in het
Brabantse land is teruggekeerd. De aanstelling door Hendrik de Leeuw van een
van zijn legercommandanten Henricus de Schaten tot (burg)graaf van Meck-
lenburg vond inderdaad plaats na de succesvolle expeditie tegen de Obotrieten
in augustus 1160 volgens de door Helmold reeds rond 1172 geschreven Slavi-
sche kroniek (zie ed. STOOB, Helmold von Bosau, 1983, p. 309-313, met enige
andere edities vermeld bij BOEREN, a.w., p. 156 noot 2). In het begin van 1161
kan Hendrik van Schoten aldaar dus gemakkelijk afwezig zijn geweest, zoals hij
ook op 16 februari 1164, toen de burcht weer verloren ging en de ‘Vlaamse’
bezetting sneuvelde, afwezig was (zie BOEREN, a.w., p. 150). Diplomatische
vermeldingen van comes Henricus de Schota in en bij Lübeck zijn eerst uit juli
1163 bekend, zie de Bijlage bij dit oorkondenboek, nrs. B6 en B7.

Ontstaan en samenhang
Hoewel dit niet uitdrukkelijk in de oorkonde wordt vermeld, zal deze beoorkon-
ding een bevestiging zijn van een al eerder gedane schenking door Engelbert
van Breda en van Schoten (zie BOEREN, De heren van Breda en Schoten, 1965,
p. 73). Het refereren aan de bevordering (of herstel) van de vrede en rust lijkt
dit te bevestigen. Er zijn echter geen aanwijzingen voorhanden dat er een eer-
dere oorkonde van deze schenking is opgemaakt. De oorspronkelijke schenking
door Engelbert wordt in 1148 gedateerd (zie BOEREN, a.w., p. 73). Zij wordt,
behalve in de onderhavige, nog vaker in latere oorkonden vermeld, zie de oor-
konden opgegeven bij BOEREN, a.w., p. 28, en uitgegeven bij DE MOREAU, in
AHEB, IIe section, VII (1905), p. 30-32, 44-47, nrs. 17, 27, 41 en 50, d.d. 23
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december 1177, 20 november 1180, 4 maart 1193 en ca. 1200 (DESPY, a.w.,
nrs. 9, 15, 29, 33), en de nrs. 935-936 en 957 van dit oorkondenboek.

Ina nomine sanctπ et individuπ Trinitatisa.
Ego Godefridus, gratia Dei dux Lotharingie, omnibus que iusta sunt custodientibus et

diligentibus pacem in perpetuum.
Ad hoc nos divina bonitas in terreno principatu et honore constituit ut iusticie serviamus

et preceptum caritatis in omnibus impleamus, sic enim decet nos hominibus imperare et
eis preesse in terris quatinus humilitatis et iusticiπ merito beatorum numero sociemur in
celis. Hac itaque dictante iusticia si recte sapimus, si saluti nostre consulimus, causas
ecclesiarum et utilitates presentium fideli discretione componimus pacique et utilitati futu-
rorum eadem diligentia providemus.

Itaque satisfacientes necessitati presentium pacemque et quietem generationi, que ven-
tura est, preparantes hoc presentis pagine testimonio notum facimus presentibus et futuris
quod Engelbertus de Scotes totum allodium suum, quicquid in aquis, terris, silvis, pratis,
pascuis Scotis tenebat, omnem quoque familiam suam que trans Lotaringiam manebat, tri-
bus tantum puellis exceptis, quas idem Engelbertus Deo et ecclesie de Scotes donare
decreverat, de cetero omnes redditus suos et quicquid prorsus in prefato allodio, iure he-
reditario possidebat, totum ecclesiπ beatπ Mariπ de Villari et fratribus Deo ibi famulantibus
pro salute sua et predecessorum suorum contulit et ut illud Villariensi ecclesiπ conserve-
mus in manu nostra legitima donatione contradidit et iamdictis fratribus assignavit. Auc-
toritate igitur et potestate nobis a Deo tradita, prefatum allodium, sicut diffinitum est,
eidem ecclesie in perpetuum confirmamus, sub nostra illud custodia et protectione susci-
pimus, auxilium et defensionem in necessitate promittimus.

Et ut hoc ratum et immobile apud posteros habeatur, presentem paginam sigilli nostri
impressione cum assignatione testium communimus, quorum ista sunt nomina: Godefri-
dus de Breda et Henricus frater eius, Willelmus de Dungleberc et Gerardus frater eius,
Gerardus de Marbas, Balduinus frater eius, et Paganus de Marbais, Gozuinus de Hauerech,
Henricus Magchoc, Gerardus Tacon, Firmianus.

Actum est hoc Verbi Incarnati anno M° C° LX°, concurrente sexto, indictione nona.

(LS)

913

1175 (maart 25 – september 23)

Lodewijk, abt, en het kapittel van de abdij van Echternach, schenken
aan Wibert, abt van de abdij van Tongerlo, en diens opvolgers het
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personaat van de kerk te Alphen, met inbegrip van de tiend, tegen een
jaarlijkse betaling van 1 mark zilver.

Originelen
A1. Trier, Stadtbibliothek, Urkunde M 20. – Afmetingen: hoogte 440 (rechts 428)

+ pliek 29 (33) x breedte 278 mm; gelinieerd; gaaf bewaard.
Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: De eo quod

abbas Tungerlensis erit fidelis Epternacensis abbatis, 1175. – 2° door eerste-
kwart-16e-eeuwse hand: H 57 (verbeterd uit H 56; voor identificatie en date-
ring van deze archiefsignatuur zie NOLDEN, in Echternacher Studien, IV
(1985), p. 123-127).

Bezegeling: twee (aan zijden strengen) uithangend bevestigde zegels, die
aangekondigd zijn, namelijk: S1 zittende-figuurzegel van oorkonder, spits-
ovaal (hoogte zegelveld 70, breedte 45, rand 5 mm), van bruine was, gaaf, met
randschrift: + LVDOWICus DeI [GRAtia] ABBAS · CENOBII · EPTerNACENSIS

(voor de aanvulling zie hier nr. 913 A2 S1). – S2 zittende-figuurzegel van de
abdij van Tongerlo, rond (doorsnede zegelveld 25, rand 5 mm), van bruine
was, gaaf, met randschrift: + SIGILLVm: ECCLesIE:: MARIE: In TVNGERLO.

A2. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 26. – Afmetingen: hoogte
316 (rechts 311) + pliek 40 (35) x breedte 277 (onder 280) mm; gelinieerd;
gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De
Alphem, 1. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Donatio ecclesie de Alphem ab
abbate Epternacensi Ludouico (vanaf ab tot en met Ludouico later toege-
voegd), 1175. – 3° door 17e-eeuwse hand: In libro privilegiorum fol. 160.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S1 zittende-figuurzegel van oorkonder, spits-ovaal (hoogte zegelveld 70,
breedte 46, rand 5 mm), van bruine was, beschadigd, met randschrift: +
LVDOW[ICus] DeI GRAtia ABBAS · [C]ENOBII [· EPTerNACENSIS] (voor de aan-
vulling zie hier nr. 913 A1 S1); en één bevestigingsplaats (met uithangende
zijden strengen), voor het andere aangekondigde zegel, dat niet voorhanden is
(LS2).

Afschriften
B. eerste kwart 13e eeuw, Gotha, Forschungsbibliothek, codex membraneus I 71

= Liber aureus Epternacensis, fol. 104v-105v, naar A1.
C. eind 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II,

inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 160r, onder de rubriek:
Incipiunt privilegia de Alphen, in primis littere acquisitionis (hierna rasuur)
cum suis appendiciis ab abbate Epternacensi Ludouico, en het nummer XXV,
naar A2.

D. ca. 1540, Luxemburg, Groothertogelijk Instituut, Historische sectie, Abteilung
15, hs. nr. 265 = Liber aureus (Codex Aug. Neyen), fol. 81r, onder de rubriek:
Abbas in Tungerlo tradet annue marcam argenti, onvolledig, naar B.
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[E]. 1(6)48 augustus 8 (abusievelijk 1548 gedateerd), niet voorhanden, bekend
uit F, vidimus van de stad Antwerpen, gewaarmerkt door Alexander della
Faille, openbaar notaris, schepen en stadssecretaris van Antwerpen, naar
A2.

[F]. 1649 (vóór 21 augustus), niet voorhanden, bekend uit G, afschrift door de
abdij van Tongerlo, naar [E].

G. 1649 augustus 21, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980
(voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr.
593 (oud nr. 133), onder de rubriek: Donatio ecclesia de Alphen a Ludouico,
abbate Epternacensi, anno 1175 in usum abbatis de Tongerlo, eenvoudig
afschrift door Munnekes, naar [F].

[H]. 16/17e eeuw, niet voorhanden, bekend uit HABETS – FLAMENT, Archieven
kapittel Thorn, II, 1899, p. 732, authentiek afschrift door Jacques Meulders,
openbaar notaris, naar C.

I. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 180r-180v, onder
dezelfde rubriek als C, naar C.

J. ca. 1703, ibidem, IV, hss. inv.nr. 75, bundel nr. 65 = Tungerloa sive eiusdem
preclarissium coenobii origo et incrementum, p. 149, onvolledig afschrift door
Reinier Vichet, naar verspreide citaten in WICHMANS, Brabantia Mariana,
1632, p. 529.

K. eerste kwart 18e eeuw, Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 86 = Kroniek
van de abdij van Tongerlo, met in de inhoudsopgave, fol. 174v: Fol. 108,
acquisitio ecclesie de Alphen et obitus Wiberti predicti, p. 108, in de marge:
1175, onvolledig afschrift door Reinier Vichet, naar J.

Uitgaven
a. BEYER – ELTESTER – GOERZ, Urkundenbuch Coblenz und Trier, II, 1865,
p. 61-62, nr. 24 (gedateerd 1175), naar A1. – b. WAMPACH, Geschichte
Grundherrschaft Echternach, I-2, 1930, p. 352-354, nr. 211 (gedateerd 1175),
naar A1. – c. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 44-45, nr. 27 (ge-
dateerd 1175), naar C. – d. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W1740/D1999
(gedateerd 1175).

Regesten
WÜRTH-PAQUET, in Publications Luxembourg, XVI (1860), p. 25, nr. 182
(gedateerd 1175). – BEYER – ELTESTER – GOERZ, Urkundenbuch Coblenz und
Trier, II, 1865, p. 729-730, nr. 743. – WAUTERS, Table chronologique, II,
1868, p. 556-557 (gedateerd 1175) en VII, 1885, p. 314. – HABETS – FLA-

MENT, Archieven kapittel Thorn, II, 1899, p. 732 (gedateerd 1175). – LAMY,
L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 375, nr. 26 (gedateerd 1175). – CERUTTI,
Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 2-3, nr. 5 (gedateerd 1175
z.d.).
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Datering
Het gebruik van de in het aartsbisdom Trier gebruikelijke boodschapstijl is
aangenomen.

Ontstaan, samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is in twee exemplaren uitgevaardigd, die door twee verschil-
lende handen zijn geschreven. De overeenkomst, zoals vastgelegd in onderha-
vige oorkonde, werd telkens hernieuwd bij het aantreden van een nieuwe abt
te Tongerlo, zie nrs. 176, 300, 321, 327, 931, 949, 956 en 976. Voor de tekst-
uitgave is gebruik gemaakt van A1. De varianten van A2 zijn in het notenap-
paraat verwerkt.

Ina nomine sancte Trinitatis et individue Unitatisb.
Quoniam rerum preteritarum labilis esset memoria nisi scripture amminiculo iuvaretur,

iccircoc presenti annotatione presentibus et futuris notum facimus quod egod Ludevvicuse,
Dei gratia Epternacensisf ecclesie dictus abbas, etg communis consensus capituli nostri
ecclesiam de Alfeimh cum suis appendiciis, quam postoresi diu negligenter gubernaverant,
VViberto, venerabilij abbati de Tungerlok, et suis successoribus, ut sint in loco pastorisl,
donavimus. Quibus eo libentius etm prefate ecclesie hoc concessimus quo ferventiores eos
circa divinum cultum et ecclesiasticam disciplinam cognovimus. Qui Tungerlensisn abbas
pro proventu decimarum que Epternacensem ecclesiam contingere debuerant singulis
annis in Rogationibus marcam argenti apud Waderlo resignabit abbati transmittendam.
Cuius decime recompensationem ideo pro tam brevi summao estimavimus, quia abbas
Tungerlensisp omnia iuraq et servitiar episcopalia persolvet et in ecclesia de iure reparanda
reparabit. Decedente vero abbate Turgerlensis omnes successores eius ad abbatem Epter-
nacensemt qui pro tempore fuerit venient et sub eodem iure predictam ecclesiam sine omni
contradictione et exactione recipient, excepto quod fratribus Epternacensisu ecclesie in
commemorationem accepti beneficii servitium persolventv, cuius summa marcam non
excedetw. Statutum est etiam inter nos ex consensu utriusque capituli ut, si quando obitus
abbatis vel fratris de alterutra ecclesia nuntiatusx fuerit, fratres ei secundum quod suis fra-
tribus faciunt, mutuas orationes solvant.

Et ut hec pactio firma et inconvulsa permaneat, volumus ut auctoritate sigilli utriusque
abbatis coram testibus roborata in utraque ecclesia servetur.

Testesy Epternacensis ecclesie: Teodericusz, decanus, Hartmannus, cantor, Teoderi-
cusaa, scolasticus, cum universoab conventu, Oliuerus, abbas sancti Martini, et suus con-
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ventus, Hartmannusac, prior Tungerlensisad ecclesie, Tiodericusae, sacerdos, Iohannes,
sacerdos, cum reliquo conventuy.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M°af C°af LXXVto, indictione VIIIag, reg-
nante Friderico, imperatore semperah augusto, katedram Treuerensemai Arnoldo guber-
nante archipresule, sub advocato Heinricoaj Epternacensisak ecclesie, Godefrido Tunger-
lensial advocato, Lotaringieam duceah.

(S1)(S2)

914

(1164 – 1179 augustus)

Hendrik II van Breda verleent de kloosterlingen van de St.-Michielsab-
dij te Antwerpen tolvrijdom in zijn machtsgebied. (Deperditum)

Origineel, afschriften noch vermeldingen voorhanden.

Opname
Strikt genomen dient dit nummer, volgens de criteria genoemd in de Inleiding,
niet te worden opgenomen, daar geen directe bewijzen voor het bestaan van
een dergelijke oorkonde voorhanden zijn. Slechts de rechtshandeling wordt
vermeld in een bevestigingsprivilege voor de St.-Michielsabdij van paus
Alexander III d.d. 7 september 1179: liberam etiam ab omni vectigali de pro-
priis rebus vestris immunitatem sicut vobis principes terrarum, scilicet Floren-
tius, comes Hollandrie, Walterus Bertolt, Henricus de Breda, Lauretta,
Machelmus in suis potestatibus contulerunt, que omnia apostolica vobis aucto-
ritate firmamus (zie hierna nr. 915). Omdat echter hierin ook door andere
‘landsheren’ verleende tolvrijheden worden bevestigd en de teksten van zowel
het tolprivilege van Floris III, graaf van Holland, als dat van Lauretta, doch-
ter van de Vlaamse graaf Dirk van de Elzas en weduwe van Ywein van Aalst,
bewaard zijn gebleven (zie resp. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 351-352, nr. 197, en
GOETSCHALKCKX, Oorkondenboek S.-Michiels, I, 1909, p. 21-22, nr. 10), moet
toch wel geconcludeerd worden dat een dergelijk privilege ook door Hendrik
II van Breda zal zijn verleend. Derhalve wordt deze oorkonde hier als deper-
ditum toch onder een apart nummer opgenomen.

a. 1164-1179 nr. 914
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Datering
De verlening van deze tolvrijdom wordt door CERUTTI, Geschiedenis van
Breda, I, 1952, p. 27, tussen 1165 en 1179 gedateerd, namelijk voor de boven-
genoemde bevestiging van paus Alexander III van 9 september 1179 en na een
dergelijke bevestiging, waarin de onderhavige verlening (nog) niet wordt
genoemd, door (tegen)paus Victor IV op 18 april 1165 (op basis van de editie
GOETSCHALKCKX, a.w., p. 37-39, nr. 19). De oorkonde dient echter een jaar
eerder gedateerd te worden (18 april 1164), zoals RAMACKERS, Papsturkun-
den in den Niederlanden, II, 1934, p. 243-245, nr. 109, in zijn editie reeds
dateerde, daar Victor IV op 20 april 1164 overleed. Vermoedelijk abusievelijk
heeft KOCH, a.w., p. 351, deze verbeterde datering niet overgenomen. Kenne-
lijk moet voor het in de oorkonde genoemde incarnatiejaar 1165 de calculus
Pisanus toegepast worden, zoals toen vaker in de pauselijke kanselarij
geschiedde, vgl. STRUBBE – VOET, Chronologie, 1960, p. 54 (de aldaar
genoemde periode tussen 1088 en 1145, waarvoor dit gebruik geldt, dient dan
uitgebreid te worden tot het jaar 1164).

Als terminus ante quem geldt aldus hoogstens augustus 1179, daar er enige
tijd overheen gaat voor een schenking pauselijk is bevestigd. De terminus a quo
dient misschien vroeger dan 1164 gelegd te worden, daar het genoemde privi-
lege van Lauretta, dat al van 1150 dateert, evenmin door Victor IV wordt
genoemd. Om daarom echter het tijdstip van de schenking dichtbij 1150 te leg-
gen, zoals BOEREN, De heren van Breda en Schoten, 1965, p. 110-112, wil, lijkt
niet dwingend, daar een samenhang tussen de schenkingen uit de vermelding
niet blijkt. Van de andere vermeldingen wordt het privilege van Floris III door
Koch tussen 1162-1179 augustus, wellicht na 18 april 1165 (lees als gezegd
1164) gedateerd, en vergelijkbare schenkingen van Hendrik II zelf aan de
abdijen Ter Doest en Ten Duinen dateren eerst uit ca. 1187 (zie nrs. 917, 919-
920). Belangrijker lijkt het tijdstip waarop Hendrik II voor het eerst zelfstandig
met betrekking tot Breda optreedt, hetgeen eerst na de dood van zijn broer
Godfried I zal zijn geschied. De laatste vermeldingen van Godfried I van Breda,
zelfstandig als getuige Godefridus de Breda in oorkonden optredend, dateren uit
1161 (zie Bijlage nrs. B4 en B5). Nog in dat jaar verschijnt deze als getuige
bovendien gezamenlijk met zijn broer Hendrik (II) als Godefridus de Breda et
Henricus frater eius (zie nr. 912). De eerste zelfstandige vermelding van Hen-
drik II als nobilis Henricus de Breeda wordt dan pas in 1167 aangetroffen (zie
Bijlage nr. B8), zodat Godfried I tussen 1161 en 1167 zal zijn overleden. Tot
deze conclusie komt ook BOEREN (a.w., p. 82), die bovendien op grond van de
toegevoegde vermelding aan de genoemde oorkonde van 1161, waarin Godfried
I van Breda als getuige optreedt (GOETSCHALKCKX, a.w., nr. 17), niet uitsluit
dat dit tijdstip dichter bij 1167 ligt dan bij 1161. In een latere publicatie maakt
BOEREN aannemelijk dat Hendrik (II) als Hendrik van Schoten actief was onder
Hendrik de Leeuw in diens strijd tegen de Slavische Obotrieten en door deze
zelfs aangesteld is als diens burgcommandant (burggraaf) van Mecklenburg in
1163-1164. Inderdaad wordt in een tweetal oorkonden van juli 1163 inzake
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schenkingen van Hendrik de Leeuw onder de getuigen een comes Henricus de
Schota genoemd (BOEREN, in Jaarboek De Oranjeboom, XXII (1969), p. 148-
157, zie Bijlage nrs. B6 en B7). Bij de vrede van het voorjaar 1167, waarbij
Mecklenburg werd teruggegeven, wordt Hendrik van Schoten niet meer
genoemd, zodat deze in 1165-1166 teruggekeerd zal zijn in Breda om zijn broer
Godfried I op te volgen (BOEREN, a.w., p. 152). Indien deze identificatie klopt,
zal Godfried I van Breda tussen 1164 en 1166 zijn overleden. Een ongedateerde
vermelding overigens van Godfried I, zelfstandig als getuige genoemd, door
BOEREN, a.w., p. 81, ca. 1160 gedateerd, maar door KOCH, a.w., p. 294, nr.
154, in de periode 1157-1165 (zie Bijlage nr. B3), dient vóór ca. 1158 gedateerd
te worden, aangezien de daarin eveneens vermelde Godfried van Cuijk dan is
overleden (zie COLDEWEIJ, De heren van Kuyc, 1981, p. 32). Het tijdstip voor
het eerste mogelijke zelfstandig optreden van Hendrik van Schoten als Hendrik
(II) van Breda valt dus tussen 1164 en 1167, en daarmee is ook de terminus a
quo voor de onderhavige gepostuleerde schenking gegeven.

915

1179 september 7 Segni

Paus Alexander III neemt de St.-Michielsabdij te Antwerpen in zijn
bescherming en bekrachtigt haar in alle vroeger verleende voorrechten
en gedane schenkingen, waaronder het visrecht te Huntemuden en tol-
vrijdom voor de eigen goederen onder meer door Hendrik II van Breda
voor diens machtsgebied verleend.

Origineel
A. Averbode (Scherpenheuvel-Zichem), Abdij van Averbode, sectie III: archief

van de St.-Michielsabdij te Antwerpen, charter nr. 9. – Afmetingen: hoogte
605 (rechts 598) + pliek 24 (28) x breedte 602 (onder 599) mm; gelinieerd;
gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Alexander. –
2° door dezelfde hand als voorgaande: Alexander papa de confirmatione
bonorum nostrorum. – 3° door 13/14e-eeuwse hand: Privilegium Alexandri
pape tercii de fundatione abbacie nostre et de confirmatione possessionum
nostrorum et de piscationibus nostris. – 4° door mogelijk dezelfde hand als
onder 3°: A XI. – 5° door 15/16e-eeuwse hand: Decimas [nostre] domus de
terris quas ab inundutione (sic) ma[te]ris liberamus, si eam […]emus (aanvul-
ling van vermoedelijk twee woorden onzeker), nec de novalibus. – 6° door
17e-eeuwse hand: Alexander pape III; Num. 7, c(apsa) 1, anno 1179. – 7°
door 18e-eeuwse hand: 7 sept. anno 1179.

a. 1179 nr. 915

105



Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is,
namelijk: B loden muntzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 30
mm), voorzijde redelijk gaaf, keerzijde vaag, met legenda voorzijde: ALEXAN-

DER · PaPe · III; keerzijde: Sanctus PAulus Sanctus PEtrus.

Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 3-4 (fol. 2r-2v), onder de rubriek: Privilegium Alexandri
pape tertii de fundatione abbatie nostre et de confirmatione possessionum
nostrarum et de piscationibus nostris, naar A.

C. 1669 oktober 30, ibidem, inv.nr. 4 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 1),
fol. 5v-6v, nr. 7, onder caput (= de inhoud van Capsa prima): Ecclesie cessio
ac confirmatio, met de oude signatuur: N. 7, authentiek afschrift, met vermel-
ding van de bezegeling, door Nicolaas van Riemer, apostolisch en koninklijk
notaris te Antwerpen, naar A.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 57-60, nr. 9, naar B, met ibidem,
p. 586-587, nr. 26 verbeteringen, naar A. – b. GOETSCHALCKX, Oorkonden-
boek S.-Michiels, I, 1909, p. 47-50, nr. 26, naar Aa. – c. RAMACKERS, Papst-
urkunden in den Niederlanden, II, 1934, p. 355-357, nr. 212 (onvolledig),
naar A. – d. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 352, nr. 198 (onvolledig), naar A. – e.
Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W3436/D3727.

Regest
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 3, nr. 6.

Samenhang en tekstuitgave
Zie nr. 905 voor Huntemuden en nr. 914 voor de vermelding van de verlening
van tolvrijdom door Hendrik II van Breda.

Dit plechtige grote privilege (privilegium maior) van paus Alexander III
vermeldt een uitbreiding en een bevestiging te zijn van de eerdere pauselijke
privileges aan de St.-Michielsabdij door Eugenius III d.d. 5 april 1148 (JAFFÉ

– LOEWENFELD, Regesta pontificum Romanorum, nr. 9223) en Hadrianus IV
d.d. 25 juni 1157 (JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum Romanorum, nr.
10322) verleend, waarbij overigens, vermoedelijk bewust, voorbijgegaan
wordt aan de bevestiging van tegenpaus Victor IV d.d. 18 april 1164 (ont-
breekt bij JAFFÉ – LOEWENFELD, Regesta pontificum Romanorum, zie hier nr.
905). De laatste twee kunnen beide als directe vooroorkonden worden
beschouwd. De overeenkomstige tekstgedeelten staan afgedrukt in een kleiner
lettertype, zonder dat de verschillen in de volgorde van onderdelen wordt
aangegeven.
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Alexandera, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Riccardo, abbati Antuepieb, eiusque fratri-

bus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in perpetuum.c

Cum simus ad curam et regimen universalis ecclesie, licet immeriti providentia superne
dispositionis assumpti, si quando postulantur a nobis que ad ecclesiarum tuitionem perti-
neant, petentium desideriis clementer nos convenit condescendere et eorum vota effectu
prosequente complere.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et patrum ac prede-

cessorum nostrorum sancte recordationis Eugenii, Adriani, paparum, vestigiis inherentes, prefatum

locum in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis

scripti privilegio communimus. In primis siquidem statuentes ut ordo canonicus qui secundum Deum et batid

Augustini regulam et Premonstratensium fratrum ordinem in eodem loco institutus esse dinoscitur, perpe-

tuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Concordiam etiam quam bone memorie Nicolaus, quon-
dam Cameracensis episcopus, ad pacem inter vos et canonicos sancte Dei genitricis Marie reformandam de
communi assensu sine pravitate constituit et scripto suo firmavit, ratam habentes, auctoritate sedis

apostolice confirmamus. Potestatem videlicet quam canonici sancte Marie in parrochia sua habent, scilicet in

Pascha et in Pentecosten baptizandi, infirmos visitandi oleoque sacro inungendi, mortuos sepeliendie, libere

concessam, oblationes quoque que in vestra ecclesia et in capellis vestris omni tempore offeruntur, quas vobis

predicti canonici concesserunt, his exceptis que pro ipsorum parrochianis mortuis offeruntur, qui in vestro

habitu inventi non fuerint. De quatuor grangiis pariter vobis decimas concesserunt sub annuo redditu, videlicet

duodecim sextariorum forensis mensure, que tunc erat, quatuor siliginis, quatuor ordei et quatuor avene, que

omnia et alia que in eodem privilegio rationabiliter statuta sunt, rata et inconcussaf manere censemus. Preterea

quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet aut in

futuro concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, pre-

stante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant, in quibus hec pro-

priis duximus exprimenda vocabulis: curtes Veof, Malos, Parcum, Ossele, Harincrode, Nouam Curtem,

Potflite cum molendino suo, Halterleg et Marxblas, Bodecle, Hockansele cum molendino et cum
duabus partibus decimarum eiusdem ville et cum terra de Houerhockensele, curtem
sororum cum libertate ecclesie earundem sororum, curtem Orderem cum suo mur, curtem

Haga cum medietate de duobus molendinis, terras etiam vestras in Selsaten, Helsten,
Heten, Sneppele, in Burcherwart, in Stenburgenwart, in Akerne, in Leiderwic, in Mursaterlanth,
in Thisiderlant, in Albendunc, in Mundenlant, in Wihmarsdunc, in Linlo, in Berendrech, terram

Santflite cum quinto manipulo segetum et duabus partibus decimarum eiusdem ville, terram Wortele cum ter-

tia parte decimarum eiusdem ville, terram Bernescot cum molendino, terram Wilrike,
Haminxem, Tornimis et quicquid libere et quiete tricenariai possessione tenetis, has cur-
tes et terras cum omnibus suis pertinentiis, scilicet cum mancipiis, censu, pratis, pas-
cuis, nemoribus et mansuris, piscationem Huntemuden, piscationem anchorarum quotquot habere potu-

eritis, sicut Iordanus de Beuerna pietatis intuitu vobis noscitur concessisse, decem arbores alneas
singulis annis in silva, que Conincsforest dicitur, quas Philippus, comes, et Laureta con-
tulerunt, liberam etiam ab omni vectigali de propriis rebus vestris immunitatem, sicut
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vobis principes terrarum, scilicet Florentius, comes Hollandrie, Walterus Bertolt, Hen-
ricus de Breda, Laurettaj, Machelmus in suis potestatibus contulerunt, que omnia apos-
tolica vobis auctoritate firmamus. Caballum quem archidiaconus pro abbatis institutione
in stallo suo symoniace requirat, dari et exigi prohibemus. Sanccimus etiam, ut ecclesia vestra

ab omni episcoporum nova et indebita exactione libera et quieta permaneat nec a divinis officiis sine
rationabili et manifesta causa valeat interdici. Sane novalium vestrorum et earum terrarum vestri

iuris quas cotidiani maris fluctus opprimunt, si eas quolibet labore vel sumptu ab eisdem fluctibus defendere

forte potueritis et illas propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutrimentis vestrorum animalium, nullus

a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos e
seculo fugientes liberos et absolutos ad conversionem recipere et eos sine contradic-
tione aliqua retinere. Inhibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in eodem loco profes-

sionem absque abbatis licentia fas sit de claustro discedere. Discedentem vero sine communium litterarum cau-

tione nullus audeat retinere. Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat vobis clausis ianuis exclusis

excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare. Obeunte vero te,

nunc eiusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu violen-

tia preponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et

beati Augustini regulam providerint eligendum. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat eandem

ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexatio-

nibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt

usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi canonica iustitia. Si qua

igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere

venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis

honorisque sui dignitate careat reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacra-

tissimo corpore ac sanguine Dei et domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine

districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Iesuk Christi,

quatinus et hic fructruml bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant;

amen, amen, amen.

(Rota) Ego Alexander, catholice ecclesie episcopus, subscripsim. (BV)

(SC) Ego Hvbaldus, Hostiensis episcopus, subscripsi.
(SC) Ego Theodinus, Portuensis et sancte Rufine episcopus, subscripsi.
(SC) Ego Gratianus, diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Damiani, subscripsi.n

(SC) Ego Matheus, sancte Marie Nove diaconus cardinalis, subscripsi.
Datum Signie, per manum Alberti, sancte Romane ecclesie presbyteri, cardinalis et cancelarii, VII idus

septembris, indictione XIIa, Incarnationis dominice anno M° C° LXXVIIII°, pontificatus vero domini

Alexandri pape III anno XX°.

(B)
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916

1179 september 10 Segni

Paus Alexander III neemt op verzoek van Filips, abt, en de kloosterlin-
gen van de abdij van Park de abdij in bescherming, bevestigt haar in
haar bezittingen en rechten, waaronder land te Baarle, en verleent
haar enige nieuwe rechten.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens D in 1640 nog aanwezig in het abdijarchief te

Heverlee en bezegeld met een loden bul.

Afschriften
B. 1266, Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief, inv.nr. R VII-24 = [Liber

Everardi], ook genaamd Liber ruber of Codex cartarum et privilegiorum eccle-
sie de Parcho (= cartularium B), fol. 110v-111r, onder caput, fol. 109r: Incipi-
unt transcripta privilegiorum domini pape, episcoporum et Frederici imperato-
ris Romanorum de fundatione ecclesie de Parcho et libertate ipsius ac de bonis
ad eam pertinentibus, en onder de rubriek: Confirmatio Alexandri pape tercii
de bonis ecclesie, IIIm, onvolledig, door broeder Hendrik van Lubbeek in
opdracht van Everard, proost van de abdij van Park, naar [A].

C. tussen 1461 en 1464, ibidem, inv.nr. R VII-26 = [Cartular[i]um Parchens[e]
seculi XV] (= cartularium D), fol. 30v, met in de inhoudsopgave, fol. 3v

(eerste foliëring): Item confirmacio Alexandri pape tercii, XXXI, onder caput,
fol. 16r (eerste foliëring): Copie litterarum bonorum monasterii Parchensis
ecclesie iuxta Louanium Premonstratensis ordinis, Leodiensis diocesis, et
primo de fundacione ecclesie, de concessione privilegiorum, et sic ulterius
procedendo, onder caput, fol. 26v: Sequuntur confirmaciones Romanorum
pontificum pro monasterio Parchense, en onder de rubriek: Confirmacio
Alexandri pape III, onvolledig, naar [A].

D. 1640 november 16, ibidem, oorkondenverzameling inv.nr. 18, los afschrift,
geauthenticeerd door Zijpe, naar [A].

E. 17e eeuw, Londen, British Library, Department of Manuscripts, additions
nr. 16953 = Privilegia abbatiae de Parco Lovanii (= cartularium van de abdij
van Park), fol. 23v-25r, naar [A].

Uitgaven
a. SANDERUS, Chorographia sacra Brabantiae, I, 1659, p. 171-172 (onvolle-
dig), naar [A]. – b. DE PAEPE, Summaria cronologica, 1662, p. 62-66 (onvol-
ledig), naar a. – c. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 975-
976, cap. 65 (onvolledig), naar a. – d. HUGO, Sacri ordinis Praemonstratensis
annales, II, 1734, kol. 312, naar c. – e. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr.
W4063/D4374.
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Regesten
WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 587. – JAFFÉ – LOEWENFELD,
Regesta pontificum Romanorum, II, 1888, p. 350, nr. 13469.

Tekstuitgave
Afschrift B is zeer onvolledig. De scriptor van C heeft grote delen van het for-
mulier van onderhavige oorkonde weggelaten, zoals dat ook is gebeurd bij het
kopiëren van andere pauselijke oorkonden in cartularium D, zie nrs. 898-899
en 903. Aangezien D met zekerheid rechtstreeks op [A] teruggaat, wordt
onderstaande oorkonde uitgegeven op basis van D, met in het notenapparaat
de varianten van de eigennamen in BC.

Alexander, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Philippo, abbati sancte Marie
in Parcoa, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in per-
petuum.

Cum simus ad curam et regimen universalis ecclesie, licet immeriti, providentia superne
dispositionis assumpti, si quando postulantur a nobis que ad ecclesiarum tuitionem perti-
neant, petentium desideriis clementer decet nos condescendere et eorum vota effectu pro-
sequente complere.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et
prefatum locum, in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protec-
tione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque
possessiones, quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet
aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium
seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successori-
bus et illibata permaneant, in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum
in quo prefata ecclesia sita est cum omnibus pertinentiis suis, parchum Louaniensem cum
appendiciis suis, molendinis et terre circumiacentibus, ecclesiam de Cella cum dote sua et
decimis maioribus et minoribus, ecclesiam de Litbaicab cum dote sua et decimis suis, ter-
ram de Barla, terciam partem de duabus partibus decime de Lacu, terram de Hegenhoua et
Gadenbos, terram de Sancto Medardo et molendinum, terram de Fossam cum molendinis
et vivariis et silvam que inter ipsa vivaria sita est, terram de Fossam et Hildeberga quam
Gerardus de Hildeberga vestre ecclesie contulit, terram de Morslec, terram de Nothengemd

cum appendiciis suis et decima, terram de Hermelengene, terram de Meldbruchf, allodia de
Wesenbechag, de Oppemh, de Wolua, de Stoclai, molendina de Heu[erla]j, prata de Viul-
celak, allodium de Landen, terram de Rode cum pratis et appendiciis suis, ecclesiam de
Rode cum dote sua et medietatem decimationis maioris et minoris eiusdem ville, terram de
Veldunel cum appendiciis suis et molendinis, quartam partem decime de Wecherem, de
Hachn et de Wackersele, terram de Sconebucao cum silvis et appendiciis suis, terram de
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Berselap, terram de Gansorneq, terram de Ceila cum iure suo et quicquid quadragenaria
possessione quiete possidetis.

Sane novalium vestrorum que propriis manibus aut sumptibus colitis, sive de nutri-
mentis vestrorum animalium, nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat.
Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat vobis, clausis ianuis, exclusis excom-
municatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare.
Liceat quoque vobis clericos vel laicos e seculo fugientes liberos et absolutos ad conver-
sionem recipere et eos sine contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli
fratrum vestrorum post factam in eodem loco professionem liceat de claustro discedere,
nisi obtentu arcioris religionis, discedentem non absque communi litterarum cautione nul-
lus audeat retinere. Caballum quem archidiaconus pro abbatis institutione in stallo suo
simoniace requirit, dari et exigi prohibemus. Preterea novas et indebitas exactiones ab
archiepiscopis, episcopis, archidiaconis seu decanis aliisve omnibus ecclesiasticis perso-
nis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque illius loci liberam esse concedimus ut
eorum devotioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excom-
municati sint vel interdicti, nullus obsistat, salva tamen iusticia parrochialium ecclesia-
rum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate,
vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia
preponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars sanioris consilii secun-
dum Dei Timorem et beati Augustini regulam providerint eligendum. Decernimus ergo ut
nulli omnino hominum liceat eandem ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones
auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia
integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usi-
bus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi cano-
nica iusticia.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis
paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove canonicar, nisi
reatum suum congrua 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 districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus
sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud
districtum iudicem premia eterne pacis inveniant; amen.s

Ego Alexander, catholice ecclesie episcopus.
Ego Aubaldust, Hostiensis episcopus.
Ego Theodinus, Portuensis et sancte Rufine episcopus.
Ego Gratianus, diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Damiani.
Ego Matheus, sancte Marie nove diaconus cardinalis.
Datum Signie, per manum Alberti, sancte Romane ecclesie presbiteri cardinalis et

cancellarii, IIII idus septembris, indictione XIIa, incarnationis dominice anno M° C°
LXXVIIII°, pontificatus vero domini Alexandri pape III anno XX°.
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917

(1186 december 25 –) 1187 (december 24)

Hendrik II (van Breda en) van Schoten, zijn echtgenote Christina en
hun zonen Godfried, Hendrik, Jacob en Engelbert schenken het land
Krabbendijke met de ambachtsheerlijkheid aan de abdij Ter Doest,
nemen de abdij en haar goederen in hun bescherming op en geven haar
vrijstelling van geleidegeld en tol binnen hun gebied.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens DEKKER, Zuid-Beveland, 19822, p. 140, noot 11, tot

27 januari 1957 nog in het abdijarchief aanwezig, en blijkens Inventaire Sémi-
naire Bruges bewaard onder nr. 478, voorzien van een zegel.

Afschriften
B. 1277 juli 21, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest,

oorkonde nr. 1262, vidimus door de prior van de predikheren te Brugge (zie
hier nr. 1169), naar [A].

C. 17e eeuw, Lille, AdN, B 19466, bundel originelen en losse afschriften (titel op
rug onleesbaar, in inventaris getiteld Recueil sur le clergé des Pays-Bas), fol.
237r, naar [A].

[D]. vóór 1748, niet voorhanden, bekend uit a, afschrift in een oud Zeeuws cartu-
larium.

Uitgaven
a. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, IV, 1748, p. 523, cap. 24, naar
[D]. – b. KLUIT, Historia critica Hollandiae, II-1, 1777-1782, p. 212-213, nr.
40 (onvolledig), naar a. – c. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 97-99
(gedateerd ca. 1187), naar B. – d. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica
et cartularium monasterii de Dunis, 1864, p. 472, nr. 387, naar het toen nog
aanwezige [A]. – e. VAN DEN BERGH, OHZ, I, 1866, p. 104, nr. 165, naar het
toen nog aanwezige [A]. – f. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 366-367, nr. 210, naar
B. – g. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W3475/D3768 (gedateerd 1187).

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 22, nr. 478. – WAUTERS, Table chrono-
logique, II, 1868, p. 666 en 787 (gedateerd 1187).

Datering
Het gebruik van de kerststijl is aangenomen, zie Inleiding.

Ontstaan
Deze oorkonde vertoont sterke dictaatverwantschap met de tolvrijstellingen
verleend door Hendrik II (van Breda en) van Schoten aan de abdijen Ter
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Doest en Ten Duinen, zie nrs. 919-920. Waarschijnlijk is dit een destinataris-
uitvaardiging.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.
Quod hic manentem non habeamus civitatem ex eorum qui nos precessere decessu

etiam cessante doctoris eloquio possumus edoceri. Ut ergo future, quam debemus inqui-
rere, nobis aditum preparemus, expedit ut eos quos ad illam specialiter credimus pertinere,
nobis interim faciamus amicos.

Hinc esta quod ego Henricus de Scoten et uxor mea Christina et filii meia Godefridus, Hen-
ricus, Iacobus et Ingelbertus quicquid proprietatis et possessionis, quicquid iuris et dominii in
tota terra Crabbendic habebamus ecclesie sancte Marie de Thosan pro meis ac meorum reati-
bus diluendis sollempni donatione perpetuo contulimus obtinendum, eidem iure coram viris
illustribus penitus renuntiantes et illud in prefatam ecclesiam ex integro transferentes. 
Preterea iamdicte ecclesie fratres cum rebus suis in nostre protectionis tutelam suscipimus
ut, si quis eos vel res eorum perturbare presumpserit, non minus se noverit nostram offen-
sam incurrere, quam si iniuriam eis illatam nobis metipsis intulisset. Ut etiam sincere
dilectionis erga eos ostendamus affectum, ab omnium eorum exactione et consuetudine,
que ab aliis solemus accipere, scilicet conductus et thelonei, in omni terra et aqua nostre
potestati subiecta, eis concedimus libertatem, prohibentes ne aliquis ab eis quicquam pre-
sumat exigere. Si enim ab aliquo fuerint molestati, quicquid pro iusticia acquirenda ipsi
expenderint, ille qui eos molestaverit, mihi sine dubio totum solvere compelletur.

Verum ut hec omnia perpetuo inconvulsa permaneant, litteris ea fecimus commendari et
nostri sigilli munimine roborari.

Testes Philippus comes Flandrie, Walterus abbas de Dunis, Gerardus abbas de Villari,
Theodericus Storm, Alardus de Ossendreht, Henricus filius eius, Euerbout de Aggara, Gil-
lebertus Decanus, Arnulphus frater eius, Theodericus de Endeuen, Gerardus de Ocle,
Franco Meinbout, Villelmus Dobelbalh, Gerardus Bitter, Gillebertus de Ascebroc, Gerar-
dus de Wilderht.

Actum anno Domini M° C° LXXXVII.

918

1187 (januari 1 – december 24)

Rutger, bisschop van Kamerijk, oorkondt dat edelman Gerard van Duf-
fel ten overstaan van hem afstand heeft gedaan van zijn eigen goed te
Turnhout ten gunste van de tempeliers (van Ter Brake, gem. Alphen),
tegen een jaarlijkse betaling van 3 mark grote ponden.

a. 1187 nr. 918
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Origineel
A. Parijs, AN, S 5255, nr. 1/2. – Afmetingen: hoogte 111 (rechts 90) x breedte

196 (onder 157) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.
Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: La Bracke. –

2° door andere 14e-eeuwse hand: Ceste charte est de l’alout de Tornehout. –
3° door 16e-eeuwse hand: Eleemosyna bonorum apud Turnholt, anno 1187. –
4° door 17e-eeuwse hand: Q nr. 2.

Bezegeling: één bevestiging (met restant van een roze streng door drie sne-
den) voor het aangekondigde zegel (SD).

Uitgaven
a. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 1332, cap. 195 (geda-
teerd 1184). – b. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W7648/D5929 (gedateerd
1187), met afbeelding.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 638 (gedateerd 1184, gecorri-
geerd in VII, 1885, p. 347). – WAUTERS, in Compte rendu de la CRHB, 4e
série, II (1875), p. 173. – BORMANS – HALKIN, Table chronologique, XI-1,
1907, p. 278 (gedateerd 1187). – DAILLEZ, Les Templiers, 1978, p. 326, nr. 43.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie PREVENIER, in Miscellanea
Mediaevalia Niermeyer, 1967, p. 249.

Opnamecriterium
Zowel in dit charter als in de hertogelijke oorkonde van 24 december 1212
(zie nr. 940), worden de tempeliers als destinataris genoemd. Gezien de dor-
sale notitie en de aanwezigheid in het archief van de commanderij Ter Brake
te Alphen, is het waarschijnlijk dat beide stukken ten gunste van diezelfde
commanderij zijn geschonken. Zie ook STREEFLAND, in Jaarboek De Oranje-
boom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 141-166, en CERUTTI, Middeleeuwse
rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. LXXI-LXXIII.

(SC) Ina nomine Domini.
Rogerus, divina miseratione Cameracensis episcopus, tam presentibus quam futuris in

perpetuum.
Sollemnis scripti patrocinio et rei sollemniter geste perpetuatur memoria et versutarum

prestigia litium in posterum preciduntur.
Presenti eapropter memoriali committimus ut omnibus innotescat quod Gerardus, nobi-

lis homo de Dufla, universum alodium suum quod apud Turneholt tam in hominibus quam
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in terris et nemore possidebat, in manu nostra absolute resignavit et libere fratribus Domus
Templi Iherosolimitani sub elemosine titulo conferendum; ita tamen quod dicti fratres
memorato Gerardo quot annis dum vixerit tres marcas magni ponderis persolvent, ipso
vero sublato de medio pre-scripte summa pecunie in usus Domus Templi libere revolve-
tur.

Nos vero idem alodium prefatis fratribus contulimus et penes eos utpote legitimos pos-
sessores presenti firmavimus autentico permansurum.

Hanc igitur tam sollemnis facti paginam ut rata permaneat appensi karactere sigilli et
subscriptis testibus duximus insignire: signum Sigeri, archidiaconi, signum Walteri,
decani de Ciruia, signum Walteri, capellani, signum Rogeri de Insula, signum Walteri
Bertolt, signum Oliueri de Sotengien.

Actum anno Verbi incarnati M° C° LXXX° VII°, presulatus vero nostri X°.
Ego Walcherus cancellarius subscripsi et recensuib.

(SD)

919

(1187 of kort daarna)

Hendrik II (van Breda en) van Schoten maakt aan zijn dienstlieden
bekend dat hij de abdij Ter Doest in zijn bescherming heeft opgenomen
en vrijstelling heeft verleend van geleidegeld en tol in zijn gebied.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr.

366. – Afmetingen: hoogte 55 (rechts 59) + pliek 16 (rechts 18) x breedte 215
mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Quod immu-
nes sumus in omni dominio suo de omni exactione, conductus et teolonii. – 2°
door 14e-eeuwse hand: Henricus de Scoten de teloneo; in sigillo eius scribi-
tur de Breda; similiter et in sigillo Godefridi de Scoten, filii sui, scribitur etiam
de Breda; data non inscribitur. – 3° door 15e-eeuwse hand: M, XXX, quod
sumus immunes tam in terra quam in aqua in omni dominio suo ab omni exac-
tione, conductus et thelonei. – 4° door 15e-eeuwse hand: Heinricus de Scoten.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met op de achterzijde van de pliek een
nog zichtbare afdruk van een bevestigingsstrook, waarvan slechts een snede in
de pliek zichtbaar is), voor het niet aangekondigde zegel van oorkonder (LS).
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Uitgaven
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 99 (gedateerd ca. 1187), naar A.
– b. VAN KINSCHOT, in L’indicateur généalogique, I (1911-1912), p. 123, naar
A. – c. VAN KINSCHOT, in De Nederlandsche Leeuw, XXXIV (1916), tussen kol.
172 en 173, afb. 2a en 2b. – d. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda,
I, 1956, p. 3-4, nr. 7 (gedateerd ca. 1180), naar A.

Regest
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 16, nr. 366 (gedateerd ca. 1180).

Datering
Deze oorkonde is vermoedelijk gelijktijdig met of kort na de tolvrijstelling uit-
gevaardigd die in 1187 door Hendrik II aan de abdij werd verleend, zie nr. 917.

Bezegeling
VAN KINSCHOT heeft in De Nederlandsche Leeuw, XXXIV (1916), p. 175 (en
afb. 2a en 2b) het toen nog voorhanden zijnde zegel van de oorkonder, dat niet
aangekondigd is, beschreven en gefotografeerd. Onderhavige oorkonde was
voorzien van een uithangend bevestigd ovaal beeldzegel, van groene was, met
randschrift: SIGILLUm HENRICI DE BREDA, en volgens VAN KINSCHOT vermoe-
delijk voorzien van een tegenzegel. Het randschrift kan licht gecorrigeerd
worden op basis van het nog voorhanden zijnde gaaf zegel, bevestigd aan de
oorkonde van Hendrik II (van Breda en) van Schoten, verleend aan de abdij
Ten Duinen, zie nr. 920 en de zegelbeschrijving aldaar.

Ontstaan
Het formulier van onderhavige oorkonde is nagenoeg gelijk aan dat van de oor-
konde, door Hendrik II (van Breda en) van Schoten uitgevaardigd ten behoeve
van de abdij Ten Duinen, zie nr. 920. Tevens vertonen deze beide privileges
sterke dictaatverwantschap met de oorkonde, door Hendrik II (van Breda en)
van Schoten in 1187 aan Ter Doest verleend, zie nr. 917. Schriftverwantschap
tussen de privileges voor Ter Doest en Ten Duinen kon niet worden vastgesteld.

Henricus de Scoten omnibus hominibus ditioni sue subiectis salutem.
Universitati vestre notum fieri volo quod fratres ecclesie sancte Marie de Thosan et res

eorum sub nostre protectionis tutelam suscepimus et ab omni exactione et consuetudine
conductus et thelonei liberos esse concessimus, sive per terram sive per aquam iuri nostro
subiectam, transierint. Si quis autem eos aliquo modo super hoc perturbare vel molestare
presumpserit, nostram se noverit incurrere offensam, et si quid ipsi fratres pro acquirenda
iusticia expenderint, et eis damnum suum plenarie restituet et mihi totam eorum expensam
solvere compelletur.a

(LS)
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920

(1187 of kort daarna)

Hendrik II (van Breda en) van Schoten maakt aan zijn dienstlieden
bekend dat hij de abdij Ten Duinen in zijn bescherming opgenomen
heeft en vrijstelling verleend van geleidegeld en tol in zijn gebied.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr.

207. – Afmetingen: hoogte 58 (rechts 63) + pliek 10 (rechts 11) x breedte 224
(onder 221) mm; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Heinrici de
Scoten de teloneis. – 2° door 15e-eeuwse handen: In Zando – XLVLII. – 3°
door niet te dateren handen: Q – a.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is,
namelijk: S beeldzegel, spits-ovaal (hoogte zegelveld 30, breedte 22, rand 5
mm), van groene was (= CSN 767), met randschrift: · SIGILLVm · HEINRICI ·
DE · BREDA.

Afschrift
B. 15e eeuw, Brugge, RA, collectie Aanwinsten, nr. 3466 = Privilegia, iura et

possessiones abbatie Dunensis (cartularium van de abdij Ten Duinen), fol.
188r, onder caput, fol. 179r: De theloneis, en onder de rubriek: Henrici de
Scoten de theloneis Grimberghe, Breda, Scoten, en in de marge: XLVII,
naar A.

Uitgaven
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 161, nr. 36, naar A. – b. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr.
W7467/D5820 (gedateerd 1187), met afbeelding.

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 8, nr. 207 (gedateerd ca. 1160). – WAU-

TERS, Table chronologique, II, 1868, p. 668.

Bezegeling
SMIT, Brabantsche beelden en teekens van recht, 1957, p. 213, stelt op grond
van de heraldische afbeelding vraagtekens bij de vroege datering door het
CSN, namelijk tussen 1167 en 1187. Hij dateert het zegel hoogstens rond het
jaar 1200. In navolging hiervan speculeert BOEREN, De heren van Breda en
Schoten, 1965, p. 25, dat het zegel achteraf moet zijn aangehangen, en dan
wel door een jongere Hendrik van Breda, die misschien geestelijke was. Er is
echter geen reden om aan de authenticiteit van het zegel te twijfelen.
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Datering en ontstaan
Deze oorkonde is vermoedelijk gelijktijdig uitgevaardigd met de gelijkluidende
oorkonde, door Hendrik II (van Breda en) van Schoten uitgevaardigd ten
behoeve van de abdij Ter Doest, zie nr. 919. Zie voor de dictaatverwantschap
nr. 919 onder Ontstaan.

Henricusa de Scothen omnibus ditioni sue subiectis hominibus salutem.
Universitati vestre notum fieri volo quod fratres ecclesie sancte Marie de Dunis et res

eorum sub nostre protectionis tutela suscepimus et ab omni exactione et consuetudine con-
ductus et thelonei liberos esse concessimus, sive per terram sive per aquam, iuri nostro
subiectam transierint. Si quis autem eos aliquo modo super hoc perturbare vel molestare
presumpserit, nostram se noverit incurisse offensam, et quantum ipsi fratres pro acqui-
renda iusticia expenderint, et eis damnum suum plenarie restituet et mihi tantum solvere
compelletur.

(S)

921

(ca. 1187 – 1188 mei 20)

Hendrik II (van Breda en) van Schoten en zijn echtgenote en zonen
schenken aan de abdij Ten Duinen de uithof van Rilland met de
ambachtsheerlijkheid, zoals Arnoud van Rilland die van hem in leen
hield. (Deperditum)

Origineel noch afschriften voorhanden.

Vermelding
Deze oorkonde is bekend uit de dispositio van de oorkonde d.d. 21 mei 1199
van paus Innocentius III, zie nr. 926, alwaar onderhavige schenking wordt
vermeld: grangiam de Rillandh cum omni libertate, iure et dominio, sicut in
eadem terra tenuerat Arnoldus de Rillandh de Henrico de Scoten, et ipse Hen-
ricus cum uxore sua et filiis quicquid in ea proprietatis et possessionis, quic-
quid iuris et dominii cum aliis appenditiis habebat, ecclesie vestre sollempni
donatione contulit et scripti sui munimine confirmavit.

Regest
KOCH, OHZ, I, 1970, p. 367-368, nr. 211.
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Datering
Terminus ante quem is de pauselijke oorkonde d.d. 21 mei 1188 (KOCH, OHZ,
I, 1956, nr. 212) waarin de abdij Ten Duinen in het bijzonder in haar bezit te
Rilland wordt bevestigd. De terminus post quem is niet exact te bepalen,
maar ligt vermoedelijk ca. 1187, samenhangend met de verpachting van land
te Rilland, door Arnoud in cijns gehouden, op 10 maart 1186 door abdis en
convent van Nijvel aan de abdij Ten Duinen (zie KOCH, OHZ, I, 1970,
nr. 208, abusievelijk gedateerd 11 maart 1186) én de schenking van Krab-
bendijke in 1187 door Hendrik II (van Breda en) van Schoten aan de abdij
Ter Doest (zie nr. 917). De identificatie van Arnoud met Arnoldus de Ril-
landh is voor de hand liggend (zie ook DEKKER, Zuid-Beveland, 1971,
p. 141), wat het aannemelijk maakt dat beide transacties inzake Rilland met
elkaar verband houden.

922

(1191 december 25 –) 1192 (december 24)

Hendrik I, hertog van Brabant, verleent zijn burgers van Vilvoorde
vrijheidsrechten en bepaalt onder meer dat zij volledig kunnen
beschikken over het meer Mersc en het gehele broekland, dat zich
uitstrekt van het allodium van heer Godfried II (van Breda en) van
Schoten te Perk, tot aan de landbouwgronden rond Melsbroek en
Machelen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. begin 16e eeuw, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen,

inv.nr. 24 (VERKOOREN, nr. XXXVIII) = Previlegie van Vilvoorden (cartula-
rium), fol. 1r-1v, naar [A].

Uitgaven
a, b. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 46-47
(gedateerd 1192), naar B. – c. LOOVENS, Practyke Raede van Brabant, I,
1745, p. 12-13, vertaalde parafrase, naar a. – d. WAUTERS, Histoire des envi-
rons de Bruxelles, II, 1855, p. 414, 690, naar B. – e. LALLEMAND – DE

VREESE, Documents Belgique, 1914, p. 47-49. – f. MARTENS, Textes d’histoire
urbaine belge, 1967, p. 353-355, nr. 42. – g. Thesaurus diplomaticus, 1997,
nr. W4001/D4312 (gedateerd 1192).
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Regesten
WAUTERS, Table chronologique, III, 1871, p. 18 (gedateerd 1192). – VER-

KOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, IIme partie, I, 1961, p. 25
(gedateerd 1192).

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding. Het genoemde
allodium te Perk bezat Godfried II van Breda door zijn huwelijk met Lutgarde
van Perk, welke verbintenis volgens Boeren reeds vóór augustus 1190 geslo-
ten moet zijn (zie BOEREN, De heren van Breda en van Schoten, 1965, p. 146).

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen.
Henricus, Dei gratia dux Lotoringie, omnibus hoc scriptum intuentibus imperpetuum.
Universitati vestra notum fieri volumus quod hanc libertatem burgensibus nostris de Fil-

fordia concessimus.
(1) Quicumque in hoc opido burgensis factus fuerit, in omnibus causis suis, non nisi cum
scabinis ipsius opidi et in ipso opido tractabitur, nec alias usquam tractandus est vel appel-
landus, nisi res ipsa iurisdictionem vel dominium nostrum excedat.
(2) Quicumque hoc opidum ingressus est, quam cito nobis et opido fidelitatem iuraverit,
iuramento facto deinceps ipse et sua omnia sub nostra erunt defensione.
(3) Item quilibet burgensis post annum et diem in hoc opido manendo peractum, se et sua
libere quocumque libet transferre poterit vel vendere, absque licencia nostra et nostrorum
officialium.
(4) Item burgensibus remisimus memoratis omnem expedicionem, que fieri habet trans
Mosam, trans Teneram, trans Antwerpiam, trans Nivellam.
(5) Item dictis burgensibus eciam remiscimusa omnem exactionem, sed si filium militem
faciamus, vel filium seu filiam nuptui dederimus, vel si expedicionem trans Alpes impe-
ratori faciamus, in quibus tamen casibus si necessitas incubuerit, non nisi mediocris et per
scabinos fiet succursus, si eciam in captivitatem devenerimus, quod absit, mediocrem pre-
dicto modo solvent succursum.
(6) Ad hoc omnes serviles operas eis remisimus, sola excepta de feno nostro, scilicet col-
ligendo; omne debitum remissimus, excepto antiquo agrorum et iuste debito, in Epiphania
solvendo, excepto novo libertatis debito, de singulis curtibus solvendis.
(7) Quicumque rem venalem in hoc opidum attulerit, licet res ipsa calumpniosa sit nec res
ipsa sequestranda est, nec ipse tractandus, nisi cum scabinis. Item si aliquis debitis obli-
gatus se intra septa libertatis receperit, non nisi per scabinos est tractandus.
(8) Item omnibus manentibus vel mansuris in allodio de Filfordia dedimus cum omni
libertate et cum omni integritate lacum, qui vulgariter dicitur Merscb, et totam paludem que
protenditur ab allodio domini Godefridi de Scoten in Percke, usque ad arabilia agrorum cir-
cumiacentium, sive in Melsbroeck sive in Machla, et illam poterunt auctoritate nostra in
usus suos convertere. Extra allodium manentes, sciant se in prefata palude, nichil iuris
habere nisi pecorem pascuationem et hoc ipsum fieri habeat sine dampno burgensium.
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(9) In turbonibus omnibus eiumc ad hanc libertatem pertinentibus villicus noster vel offi-
cialis dare dona hereditaria debet gratis et absque pecunie exactione.

Ut autem hec libertas eis et eorum posteris a nobis et a nostris successoribus imperpe-
tuum inconvulsa servetur, presentem paginam conscribi fecimus et sigilli nostri appen-
sione roborari.

Huius rei testes sunt Albertus, comes de Danesberged, Arnoldus de Diest, Gerardus et
Arnoldus frater eius de Grymbergen, Daniel de Crayenhem, Reynerus de Ruysbroeck et
Willellmus frater eorum, castellanus de Bruxella, Arnoldus de Wesemale, Allardus Rape,
Gosuinus de Zaventinis et Henricus, villicus de Stertbeke.

Actum anno dominice Incarnationis millesimo centesimo nonagesimo secundo.

923

(1193 – 1198)

Otto, aartsdiaken van Luik, belooft aan de kanunniken van Tongerlo
die broeder te aanvaarden en te steunen, die de abt van de abdij van
Tongerlo als pastoor naar Alphen zal zenden, en erkent Godfried,
magister (van het St.-Christiaan en Dariuskapittel te Münstereifel), als
vigerende pastoor te Alphen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 47. – Afmetingen: hoogte

42 (rechts 43) x breedte 153 (onder 155) mm; gaaf bewaard.
Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De

Alphem. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Concensus (tweede c verbeterd uit
s) Ottonis, archidiaconi Leodiensis, super presentatione quorumdam canonico-
rum de Tongerlo ad ecclesiam de Alphen. – 3° door 17e-eeuwse hand: In
libro privilegiorum fol. 160.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is,
namelijk: S staande-figuurzegel van oorkonder, spits-ovaal (hoogte zegelveld
55, breedte 37, rand 6 mm), van bruine was, zwaar beschadigd, met rand-
schrift: + O[TTO ***]A LEODI[ENSIS A]RCHIDIACOnus.

Afschriften
B. eind 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II,

inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 161r-161v, onder de
rubriek: Consensus Ottonis, archidiaconi Leodiensis, super presentatione
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quorumcumque canonicorum de Tongerlo ad ecclesiam de Alphen, en het
nummer XXV, naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo con-
tinentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem
(cartularium B), fol. 182v-183r, onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 84, nr. 49 (gedateerd 12e
eeuw), naar A. – b. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W2016/D2276 (geda-
teerd 1199 terminus ante quem).

Regest
LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 381, nr. 46 (gedateerd 12e eeuw).

Datering
Zowel in de periode 1171-1182 als 1193-1198 is er een Luikse aartsdiaken
met de naam Otto. Deze oorkonde moet hoogstwaarschijnlijk gedateerd wor-
den tijdens het aartsdiakonaat van Otto van Valkenburg (1193-1198), daar het
eind van de twaalfde/begin dertiende eeuw eeuw gekenmerkt wordt door de
perikelen rond de aanstelling van de pastoor te Alphen.

Ina nomine sancte et individue Trinitatisa.
Notum sit tam futuris quam presentibus quod ego Otto, Leodiensis archidiaconus, prop-

ter Deum et orationes canonicorum Tungernensiumb assensum meum ad hoc inclinavi et
sustinere promisi ut quemcumque fratrem abbas predicte ecclesie Alpheymc transmiserit,
divina ibi celebret et vicem pastoris exequatur.

Et ne aliud quam promisi a me exigatur, presentem kartulam conscribi feci et quam diu
magister Godefridus in predicta ecclesia pastor erit ratum habebo.

(S)

924

(ca. 1198)

Godfried II (van Breda en) van Schoten draagt aan Hendrik I en Mach-
teld, hertog en hertogin van Brabant, en hun nakomelingen de burcht
van Breda in leen op, met al zijn eigen goed onder (Princen)hage, om
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dit geheel van hen in leen terug te ontvangen met bovendien de leen-
mannen van hun voogdijen aldaar en al wat dezen bezitten, met uitzon-
dering van zekere dienstlenen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
cartularium), fol. 35r-35v, onder de rubriek: Qualiter Godefridus de Scoten
castellum de Breda cum omni allodio, quod tenuit infra locum qui Haghe
dicitur, in manu domini ·· Henrici ducis ac domine ducisse resignavit, naar
[A].

C. ca. 1699, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen hs. nr. 5) = Pie-
ter Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd Etten met den
gevolge ende aankleve van dien, fol. 39v-40r, onder de rubriek: Opdragt van
heer Godefrid van Schooten van zijn sloth en goed van Breda aan hertogh
Hendrick van Braband, die hetzelve weder van hem te leen ontfangt, 1e tekst,
mogelijk naar a.

D. eind 18e eeuw, ibidem, archief hervormde gemeente Etten, inv.nr. 910 (voor-
heen hs. nr. 5a) = Beschrijvinge van de vreijheijd ende heerlijkheijd van Etten
(afschrift ms. Pieter Nuijts), p. 92-93, naar C.

Uitgaven
a, b. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 48 (geda-
teerd in het tekstgedeelte, p. 155, vóór 1190), naar B. – c. VAN GOOR,
Beschryving Breda, 1744, p. 408, nr. 6a (p. 14 gedateerd 1190), met vertaling,
naar a of b. – d. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p. 56
(gedateerd 1190 of 1191), vertaling naar c. – e. CERUTTI, Middeleeuwse
rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 4-5, nr. 8, naar B. – f. BREKELMANS, De Bel-
gische enclaves, 1965, tussen p. 32-33, afb. 10 (met afbeelding van B), naar e.
– g. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W5559/D5272.

Regesten
KLUIT, Historia critica, II, 1780-1782, p. 342-343, noot 2 (gedateerd ca.
1196). – HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 14 (abusievelijk gedateerd
1169). – KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 99-100 (gedateerd omtrent
1190). – WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 700 (gedateerd ca.
1190). – VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, IIme partie, I,
1961, p. 24 (gedateerd tegen 1190). – JUTEN, De parochiën in het bisdom
Breda, II, 1935, p. 62, nr. a (gedateerd ca. 1190).

a. 1198 nr. 924
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Datering
Sedert CERUTTI (uitgave e) wordt de oorkonde globaal ca. 1198 gedateerd,
hoewel Cerutti zijn argumenten niet duidelijk vermeldt. Als terminus a quo kan
wellicht het verdrag van de hertog van Brabant met de graaf van Gelre van
herfst 1195 (of 1197?) gelden, waarin Godfried II van Schoten als eedhelper
van de hertog wordt genoemd (zie nr. 83), en als terminus ad quem wellicht
het verdrag tussen de hertog van Brabant en de graaf van Holland van 3
november 1200, waarin de graaf onder meer afziet van zijn aanspraken op
Breda en Godfried II genoemd wordt aan de zijde van de hertog (zie onder de
Bijlage, nr. B14). Op grond van de vermeldingen van de getuigen komt men
eveneens uit op een tijdstip tussen ca. 1196 en 1200, vgl. BREKELMANS (uit-
gave f), p. 35-36.

Samenhang
Voor de tegenoorkonde waarin de hertog het opgedragen goed weer in leen
teruggeeft, de naoorkonde (NO) van de onderhavige, zie nr. 925. De belening
en leenopdracht van het gehele gebied van Breda vond eerst in 1212 plaats,
zie nrs. 937 en 938.

Tekstinterpretatie
De passus feodis hominum suorum ministerialibus loit iudiciis, que arenna
vocantur, exceptis heeft al tot veel speculatie en interpretatie aanleiding gege-
ven. Zie voor een laatste overzicht BUIKS, in Brabants Heem, 45 (1993), p. 12-
14. Diens lezingen van lott(a) voor loit en arenda voor arenna kunnen hier ech-
ter niet gevolgd worden en derhalve evenmin diens interpretatie van de gehele
passus. In B staat duidelijk loit iudiciis geschreven met een interpunctie (isola-
tiepunten) en met een diakritisch teken voor de letter i, maar zonder een afkor-
tingsteken, zodat zeker geen ‘lott.’ (of ‘loct.’) gelezen kan worden. Wellicht
gaat het hier om laatgerechten. Het woord arenna staat geschreven, waar
Cerutti al op wees, als arena (of areua) met een afkortingsstreep voor een n (of
m) boven de letter e, zodat de lezing arenna vermoedelijk als variant voor arena
het meest voor de hand ligt (voor andere mogelijke lezingen vgl. tekstnoot b).

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Ego Godefridus de Scoten omnibus imperpetuum.
Notum esse volumus tam posteris quam presentibus quod ego Godefridus de Scoten

castellum de Breda cum omni allodio, quod tenui et teneo infra locum qui Haga dicitur,
libere in manu domini ducis Henrici, domine ducisse Machtildis et eorum heredis resig-
navi. Ipsi vero quia mei predecessores a suis predecessoribus sic tenuerant idem allodium
totaliter in feodum michi contulerunt et preterea homines advocaciarum suarum ibidem
iacentium immo quicquid ibi possidebant, feodis hominum suorum ministerialibus loita
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iudiciis, que arennab vocantur, exceptis. Insuper vero liberum et absolutum prestiti homi-
nium et ipsi certum contra quemlibet michi promiserunt auxilium ubi de iure meo confi-
sus ad diem prefixum vel ad iudicem vocatus venire non recusarem. Uxori mee, si dece-
derem sine herede, in bonis meis eisdem usumfructum recognoverunt.

Ut autem hec rata et in posterum teneantur inconvulsa nostrorum appositione sigillorum
munivimus ac confirmare curavimus.

Huic facto interfuerunt testes Galterus Bertout, Henricus de Cuch, Gerardus de Grim-
bergisc, Arnoldus frater eius, Arnoldus de Diest, Willelmus de Byrbays, Henricus de Haso,
Arnoldus de Winsemala, Alardus Rapa, Gosuinus de Hyscha et huius cartule confectores
Gerardus, Reynerus.

925

(ca. 1198)

Hendrik I, hertog van Brabant, oorkondt dat Godfried II (van Breda
en) van Schoten erkent dat het eigen goed van Breda de hertog toebe-
hoort en dat hij al zijn eigen goed onder (Princen)hage aan de hertog
in leen opgedraagt, waarna hij het van hem in leen terug ontvangt;
voorts beleent de hertog hem met het veengebied tot aan de Striene en
met het geleiderecht van Breda en bovendien met al zijn rechten in dit
gebied, behoudens die over zijn dienst- en leenmannen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, nr. 1 (VER-

KOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus, duci-
bus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk car-
tularium), fol. 35v, onder de rubriek: Qualiter Godefridus de Scotha
recognovit allodium de Breda esse Henrici, ducis Lotharingie, quod habuit
infra indaginem quod Vulgenhaghen (vgl. tekstnoot b) dicitur, et ab eodem
recepit in feodum possidendum, naar [A].

C. ca. 1699, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen hs. nr. 5) = Pie-
ter Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd Etten met den
gevolge ende aankleve van dien, fol. 40r, onder de rubriek: Opdragt van heer
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Godefrid van Schooten van zijn sloth en goed van Breda aan hertogh Hendrick
van Braband, die hetzelve weder van hem te leen ontfangt, 2e tekst, mogelijk
naar a.

D. eind 18e eeuw, ibidem, archief hervormde gemeente Etten, inv.nr. 910 (voor-
heen hs. nr. 5a) = Beschrijvinge van de vreijheijd ende heerlijkheijd van Etten
(afschrift ms. Pieter Nuijts), p. 93-94, naar C.

Uitgaven
a, b. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 48-49
(tekstgedeelte, p. 155, gedateerd vóór 1190), naar B. – c. VAN GOOR, Beschry-
ving Breda, 1744, p. 408-409, nr. 6b (gedateerd 1196), met vertaling (geda-
teerd 1169), naar a of b. – d. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I,
1919, p. 56-57 (gedateerd 1196), vertaling, naar c. – e. CERUTTI, Middel-
eeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 5-6, nr. 9, naar B. – f. BREKELMANS,

De Belgische enclaves, 1965, tussen p. 32-33, afb. 10 (met afbeelding van B),
naar e. – g. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W5560/D5273.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 14 (abusievelijk gedateerd 1169). –
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 99-100 (gedateerd omtrent 1190). –
WAUTERS, Table chronologique, II, 1868, p. 698 (gedateerd ca. 1190). – VER-

KOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, IIme partie, I, 1961, p. 24-25
(gedateerd tegen 1190). – JUTEN, De parochiën in het bisdom Breda, II, 1935,
p. 62, nr. b (gedateerd ca. 1190).

Datering
De oorkonde zal gelijktijdig of kort na nr. 924 zijn totstandgekomen, zie
aldaar.

Ontstaan, samenhang en tekstuitgave
De oorkonde is de tegenoorkonde van nr. 924, waaraan tekstgedeelten zijn
ontleend. Deze kan derhalve als de vooroorkonde (VO) worden beschouwd.
De overeenkomstige gedeelten staan afgedrukt in een kleiner lettertype.

(H)enricusa, Dei gratia dux Lotharingie, notum esse volumus tam futuris quam presentibus quod

Godefridus de Scotha allodium de Breda nostrum esse recognovit et omne allodium, quod habet infra

indaginem quod vulgenhagenb dicitur, * in manus nostras resignavit et a nobis in feodo recepit, pre-

terea venne usque Strine et conductum de Breda et insuper quicquid iuris in terra predicta
habere debemus, exceptis ministerialibus nostris et feodo ministerialium et hominum nostrorum, ei et
heredibus suis in feodo concessimus. Si vero predictus Godefridus de Scotha absque prole
decesserit et uxor sua superstes fuerit, usumfructum in omnibus bonis suis quamdiu vixerit de
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nostra concessione obtinebit. Quod si aliquis iniuriam vel gravamen prefato Godefrido vel
heredibus suis in predictis bonis inferre voluerit, consilio et auxilio semper ei assistemus.

Ut autem hec rata et * inconvulsa permaneant presentem paginam inpressione sigilli nostri com-
muniri fecimus.

Testes huius facti Henricus de Kuyc, Arnoldus de Wesemale, Walterus Alph, Alardus Rapa, Walterus
Bach, Willelmus de Eekerne.

926

1199 mei 21 Lateraan

Paus Innocentius III neemt de abdij Ten Duinen in zijn bescherming op en
bevestigt haar in een aantal bezittingen en rechten, waaronder de uithof te
Rilland, door Hendrik II (van Breda en) van Schoten met zijn vrouw en
zonen aan de abdij geschonken d.d. ca. 20 mei 1187-1188 (zie nr. 921).

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens Inventaire Séminaire Bruges in 1857 nog aanwezig

onder nr. 16/2.

Afschriften
B. begin 14e eeuw, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter

Doest, hs. nr. 169/34 = cartularium van de abdij Ten Duinen, fol. 5v-9v, onder
de rubriek: Innocentius papa possessiones et quecumque bona iuste possi-
demus vel possidebimus nobis presenti scripto confirmat, naar [A].

C. 14/15e eeuw, ibidem, doos 1, rol z = afschriften van pauselijke oorkonden
voor de abdij Ten Duinen, 4e stuk, onvolledig, naar [A].

D. 15e eeuw, Brugge, RA, collectie Aanwinsten, nr. 3466 = Privilegia, iura et
possessiones abbatie Dunensis (cartularium van de abdij Ten Duinen), fol. 2v-
4v, onder de rubriek: Confirmatio omni quod iuste possidemus et canonice et
in futurum rationabiliter acquiremus, Innocentius tertius, naar [A].

[E]. begin 18e eeuw, niet voorhanden, bekend uit b, afschrift in recueil Documenta
capituli Curtracensis, t. 3, p. 300, door Pierre-François de Meulenare, kanun-
nik van het O.L.V.- kapittel te Kortrijk.

Uitgaven
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 265-268, nr. 149, naar B. – b. MUSSELY – MOLITOR, Cartulaire
de Notre-Dame à Courtrai, 1880, p. 5-9, nr. 6, naar [E]. – c. KOCH, OHZ, I,
1970, p. 394, nr. 234 (onvolledig), naar B. – d. Thesaurus diplomaticus, 1997,
nr. W6133/D5437.
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Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 1, nr. 16/2. – WAUTERS, Table chrono-
logique, III, 1871, p. 112 en VII, 1885, p. 411. – POTTHAST, Regesta pontifi-
cum Romanorum, II, 1875, p. 2042, nr. 25470.

Samenhang
De in onderhavige oorkonde genoemde schenking door Hendrik II (van Breda
en) van Schoten aan de abdij Ten Duinen is een deperditum, zie nr. 921. De
verpachting van de tiend van Rilland door het kapittel van Oudmunster te
Utrecht is eveneens een deperditum, zie KOCH, OHZ, I, 1970, p. 380, nr. 223.
Voor de oorkonden van de graven van Vlaanderen zie DE HEMPTINNE – VER-

HULST, Oorkonden graven van Vlaanderen, 1988, II-1, p. 24-26, nr. 7, p. 392-
393, nr. 246, p. 418-419, nr. 265; II-2, nrs. 514 en 713, en PREVENIER,
Oorkonden graven van Vlaanderen, 1964, II, p. 113-116, nr. 50 en p. 175-179,
nr. 79.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati monasterii de Dunis
eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus apostolicam convenit adesse presidium ne forte cuiuslibet
temeritatis incursus aut eos a prosito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infrin-
gat.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et
prefatum monasterium de Dunis, in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et
nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus.
In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus, qui secundum et beati Benedicti regu-
lam Cisterciensem fratrum in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibi-
dem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque
bona idem monasterium in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum conces-
sione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis
modis, prestante Domino, poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata
permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum in quo
prefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis, ex dono comitum Flan-
drensium, tam de terra dunarum quantum propriis aratris excolere vultis, et ad pascua
vestrorum animalium opus habetis; grangias de Hem, de Alnothi domo, de Pomerio, de
Sintines et Erambaldi Capella, cum omnibus terris, redditibus et libertatibus suis; aquam
illam que venit a Sintines et Mardica et transit slusam Sintinensium et sic pergit ad mare,
cum omni piscatione sua, qualitercumque homines illam effodere vel transmutare conati
fuerint, a Mardica Veteri usque in Uenecam et a Riflich usque in mare; terram in solitu-
dine que dicitur Moor et Wormoor ad turvas fodiendas, et ne quis infra terminos vestros
publicas inquisitiones facere vel cetera ad compescendos rusticos instituta super vos in-
fringere presumat, sicut ex concessione et donatione comitum Flandrensium libere et quiete
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ac pacifice possidetis et in eorum autenticis continetur, quinque mensuras partim dunarum,
parimb werplandii, ex donatione comitis Philippi apud Greuenigen ad piscatorum retia
desicandac et ex eiusdem dono sexaginta solidos ex officio Leonii, notarii, ad sacrificium
altaris in Ramis Palmarum singulis annis Furnis solvendos; quinquaginta quatuor circiter
marcas et arietes castratos quinquaginta tres, quos de terra censuali trecentarum viginti
quatuor circiter mensurarum in territorio Furnensi versus Ysaramd iacent, singulis annis
solvere tenebamini, sicut vobis predictus comes Flandrie Philippus imperpetuum absolute
remisit, quam etiam donationem Balduinus, comes Flandrie et Hainonie, nepos eius, con-
cessit et confirmavit, sicut in eorum autenticis continetur; superaratra etiam et relevatio-
nes consuetudinarias, exactiones et omnia onera, que aliis terris noscuntur imposita, que
ad ius cancellarie pertinebant, Gerardus, prepositus Brugensis et Flandrie cancellarius,
assensus Brugensis capituli, sicut in eorum scriptis exinde factis continetur, libera ecclesie
vestre in perpetuum et absoluta remisit; grangiam de Rillandh cum omni libertate, iure et
dominio, sicut in eadem terra tenuerat Arnoldus de Rillandh de Heinricoe de Scothenf et
ipse Heinricusg cum uxore sua et filiis quicquid in ea proprietatis et possessionis, quicquid
iuris et dominii cum aliis appenditiis habebat, ecclesie vestre sollempni donatione contulit
et scripti sui munimine confirmavit; decimas eiusdem terre sub pensione viginti solidorum
Coloniensis monete Traiecti dative annuatim solvendorum ecclesie sancti Salvatoris in
Traiecto, quamdiu eandem terram colueritis, sicut inter vos et ecclesie predicte capitulum
est compositum et utrimque scripto confirmatum; terram illam maris inter Ossenisse et
Huntenisse iacentem, que werplandh sive Zand vocatur, et quicquid iuris ad eam pertinet
vel quicquid ei deinceps ex mari accreverit cum tota decima, sive a vobis, sive ab aliis de
corde maris eruta, inclusa fuerit et possessa, sicut comes Flandrie et Hainonie Balduinus
eandem terram libere et quiete ac pacifice habendam dedit et possidendam et terram de
Wastulith et Birulit cum omnibus pertinentiis suis; sane laborum vestrorum, quos propriis
manibus aut sumptibus colitis, tam de terris cultis quam incultis, sive de ortis et virgultis
et piscationibus vestris seu de nutrimentis animalium vestrorum, nullus a vobis decimas
exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos, liberos et abso-
lutos e seculo fugientes ad conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua reti-
nere prohibemus, insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro pro-
fessionem, fas sit, absque abbatis sui lecentiai, de eodem loco discedere. Discedentem vero
absque communium litterarum cautione nullus audeat retinere. Quod si quis forte retinere
presumpserit, licitum sit vobis in ipsos monachos, sive conversos regularem sententiam
promulgare. Illud districtius inhibentes, ne terras seu quodlibet beneficium ecclesie vestre
collatum, liceat alicui particulariter dari sive aliquo modo alienari absque consensu et
licentia abbatis et maioris partis capituli vestri pro aliquo, fide iubeat vel ab aliquo pecu-
niam mutuo accipiat, ultra precium capituli vestri providentia constitutum, nisi propter
manifestam domus vestre utilitatem. Quod si facere presumpserit non teneatur conventus
pro hiis aliquatenus respondere. Licitum propterea sit vobis in causis propriis sive civilem,
sive criminalem contineant questionem, fratrum vestrorum testimoniis uti, ne pro defectu
testium ius vestrum in aliquo valeat deperire. Insuper auctoritate apostolica inhibemus ne
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ullus episcopus vel alia quelibet persona, ad synodos vel conventus forenses vos ire, vel
iudicio seculari de propria scabina vel possessionibus vestris subiacere compellat, nec ad
domos vestras causa ordines celebrandi, causas tractandi vel conventus aliquos convo-
candi venire presumat, nec regularem electionem abbatis vestri impediat, aut de institu-
endo, vel removendo eo qui pro tempore fuerit, contra statuta Cysterciensis ordinis se ali-
quatenus intromittat. Si vero episcopus, in cuius parrochia domus vestra fundata est, cum
humilitate ac devotione qua convenit requisitus, substitutum abbatem benedicere et alia
que ad officium episcopale pertinent, vobis conferre renuerit, licitum sit eidem abbati, si
tamen sacerdos fuerit, proprios novitios benedicere et alia que ad officium suum pertinent
exercere et vobis omnia ab alio episcopo percipere, que a vestro fuerint denegata. Illud
adicientes ut in recipiendis professionibus, que a benedictis vel benedicendis abbatibus
exhibentur, ea sint episcopi forma et expressione contenti, que ab origine ordinis noscitur
instituta, ut scilicet abbates ipsi salvo ordine suo profiteri debeant, et contra statuta ordinis
sui nullam professionem facere compellantur. Pro consecrationibus vero altarium vel
ecclesiarum, sive pro oleo sancto vel quolibet ecclesiastico sacramento, nullus a vobis aut
sub obtentu consuetudinis, vel alio modo quicquam audeat extorquere, sed hec omnia gra-
tis vobis episcopus dyocesanus inpendat, alioquin liceat vobis quecumque volueritis catho-
licum adire antistitem gravem et communionem apostolice sedis habentem qui nostra fre-
tus auctoritate vobis quod postulatur impendat. Quod si sedes dyocesani episcopi forte
vacaverit, interim omnia ecclesiastica sacramenta a vicinis episcopis accipere libere et
absque contradictione possitis, sic tamen ut ex hoc nullum preiudicium in posterum pro-
priis episcopis generetur, quia vero interdum propriorum episcoporum copiam non habetis.
Sit quem episcopum romanum sedis, ut diximus gravem atque communionem apostolice
sedis habentem et de quo plenam noticiam habeatis per vos transire contigerit, ab eo be-
nedictiones vasorum et vestium consecrationes altarium accipere, ordinationes monacho-
rum auctoritate apostolice sedis recipere valeatis. Porro si episcopi vel alii ecclesiarum
rectores in monasterium vestrum vel personas inibi constitutas suspensionis, excommuni-
cationis vel interdicti sententiam promulgaverint, sive etiam in mercennarios vestros pro
eo quod decimas non solvitis, sive aliqua occasione, eorum que ab apostolica benignitate
vobis indulta fuit, seu benefactores vestros pro eo quod aliqua vobis beneficia, vel obse-
quia ex caritate prestiterint, vel ad laborandum adiuverint in illis diebus in quibus vos
laboratis et alii feriantur, eandem sententiam protulerint, ipsam tanquam contra sedis apos-
tolice indulta prolatam duximus irritandam, nec ulle littere firmitatem habeant quas tacito
nomine Cysterciensis ordinis et contra tenorem apostolicorum privilegiorum constiterit
impetrari. Paci quoque ac tranquillitati vestre paterna in posterum sollicitudine providere
volentes, auctoritate apostolica prohibemus ut infra clausuras locorum seu grangiarum
vestrarum nullus rapinam seu furtum committere, ignem apponere, sanguinem fundere,
hominem temere capere vel interficere, seu violentiam audeat excercere. Preterea omnes
libertates et immunitates a predecessoribus nostris romanis pontificibus ordini vestro con-
cessas, necnon libertates et exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus
vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas auctoritate apostolica confirmamus et pre-
sentis scripti privilegio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat
prefatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre, vel ablatas reti-
nere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur,
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eorum pro quorum gubernatione atque sustentatione concessa sunt usibus omnimodis pro
futura, salva sedis apostolice auctoritate.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis
paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi
reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque dignitate sui careat
reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate recognoscat et a sanctissimo
corpore ac sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri Ihesu Christi aliena fiat atque in
extremo examine divine ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus
sit pax Domini nostri Ihesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et
apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant, amen.

Datum Laterani per manum Reinaldij, domini pape notarik, cancellarii vicem agentis,
XII kalendas iunii, indictione IIa, incarnationis dominice anno M° C° XC°IX°, pontifica-
tusl domini Innocentii pape III anno secundo.

927

<1199 november 2> <Strijen>

<Beatrix, vrouwe van Strijen, schenkt aan de tempeliers alle tienden in
haar heerlijkheid Oosterhout.>

Schijnorigineel
[<A>]. Niet voorhanden en heeft mogelijk nooit bestaan, maar was volgens [B] beze-

geld met het uithangende zegel van oorkonder, in witte was.

Afschriften
[<B>]. 1618 juli 28, niet voorhanden, bekend uit E[F], authentiek afschrift door N.

Barent, notaris te Leuven, onder vermelding van: Et appendet sigillum dicte
Beatricis in cera sub alba, naar [<A>], of een (schijn)afschrift op naam van
genoemde notaris, voorwendend afgeschreven te zijn naar een origineel.

[C]. 1619 augustus 14 – september 1, niet voorhanden, bekend uit het proces van
Oosterhout en de dorpen van het land van Breda contra Roosendaal, inzake de
hofdiensten gevoerd voor de ‘Nassause’ domeinraad te ’s-Gravenhage, Oos-
terhout, StrA, oud-archief gemeente Oosterhout, voorl. inv.nr. 117, onder let-
ter C = concept deductie, opgesteld en geschreven door Dirk Boot, advocaat
van Oosterhout, onder artikel 6: Copie van seeckere acte van donatie bij
vrouwe Beatrix van Strijen gedaen, welke deductie mette stucken ende muni-
menten op 2 september door Oosterhout is overhandigd aan Breda (vgl. ibi-
dem, voorl. inv.nr. 117, onder letter B, deductie d.d. 15 oktober 1619).
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[D]. 1620 mei, niet voorhanden, vermeld in het proces van Oosterhout contra de
drossaard van Breda, inzake de gage van de scherprechter, gevoerd voor de
Raad van Brabant te ’s-Gravenhage, Oosterhout, StrA, oud-archief gemeente
Oosterhout, voorl. inv.nr. 116, onder nr. 16 = Inventaris van stucken dienende
totte replicq van Oisterhout contra Breda, als letter C: Copie autenticq, het
testament Beatrix van Strijen van den jaere 1199, 1 fol.

E. 1623 ca. juli 23, ’s-Gravenhage, ARA, archieven Nassause Domeinraad 1581-
1811, inv.nr. 7964 (voorheen Hingman, nr. 1036) = Registers Breda, vol. 26,
fol. 31r, afkomstig uit het dossier van een proces van Oosterhout contra Breda,
inzake de lakenhandel, gevoerd voor de ‘Nassause’ domeinraad, bewijsstuk
nr. 1, met opschrift: Copia littere que habetur in capsa tertia a fine, met in
dorso, fol. 31v: Numero 1°, gewaarmerkt afschrift door Antonis Willeboorts,
secretaris in Oosterhout, naar [<B>].

[F]. vóór 1624 maart 29 (na 28 juli 1618, mogelijk na 22 maart 1624), niet voor-
handen, bekend uit G, gewaarmerkt afschrift door Adriaan van Bergen (nota-
ris te Prinsenhage), naar [<B>].

G. 1624 maart 29, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad van Brabant, inv.nr.
788, nr. 454 (= civiel procesdossier van Oosterhout contra Breda e.a.,
inzake de gijzeling van Oosterhoutse burgers), inventaris van stukken, letter
N(1), met opschrift: Copie copia, gewaarmerkt en gecollationeerd afschrift
door P. Gillis (griffier van de Raad van Brabant te ’s-Gravenhage), naar
[F].

Uitgaven
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, II, 1724, p. 197 (gedateerd 1199), uittrek-
sel direct of indirect naar [F]. – b. DILLO – VAN SYNGHEL, in Van Blauwe
Stoep tot Citadel, 1988, p. 28-29, naar E.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, III, 1871, p. 123 (ad 1199). – Thesaurus
diplomaticus, 1997, nr. W10039.

Onechtheid
Deze oorkonde is een falsum op naam van een verzonnen oorkonder, en is ver-
vaardigd tussen mei 1617 en juli 1618, hoogstwaarschijnlijk door Robrecht
Hulshouts, notaris te Oosterhout, naar het voorbeeld van nr. 892, zie uitgave
b, p. 21-27.

<In nomine Domini et Salvatoris nostri, amen.
Ego Beatrix, domina de Strien, considerans illud evangelii preconium facite vobis ami-

cos de mamona iniquitatis1, desiderans in fragili hac vita de bonis divina largitate conces-
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sis eleemosinama facere, ad opus fratrum sancti Templi decimam omnem in dominio meo
de Osterhout tradidi et in presentia ducis effusticavib, eo scilicetc modo ut dicti fratres per-
petuis futuris temporibus eam libere possideantd et Deum incessanture pro anima parentumf

meorum et sororis mee adorentg.
Si qui autem, quod absit, successorum meorum aut heredum dictamh decimam querela-

verinti et fratribus dictis in aliquo fueruntj molesti, sint maledicti cum Dathan et Abironk,
et non sit portiol eorum in terra viventium2.

Datum in Strien, sub anno Dominicem incarnationis millesimo centesimo nonagesimo
nono, in crastinon Omnium Sanctorum.>

928

1203 februari 14

Godfried II (van Breda en) van Schoten draagt samen met zijn echtge-
note Lutgarde en zijn broer Engelbert aan de abdij Ter Doest het bezit
te Morlodenisse met de ambachtsheerlijkheid en de tiend over, welke
hem te dien einde waren opgedragen door Wouter van Kruiningen, die
dit van hem in leen hield en aan de abdij verkocht.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde

nr. 501. – Afmetingen: hoogte 169 (rechts 178) + pliek 22 x breedte 224
(onder 222) mm; gelinieerd; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Domini
Godefridi de Breda de Morlode. – 2° door 14e-eeuwse hand: Godefridus de
Scoten de Morlodenesse nobis vendita cum omni iure, officio, dominio,
decima ac proprietate a domino Waltero de Cruninghen, M CCIII, XVI
kalendas martii. – 3° door 15e-eeuwse hand: P VIII. – 4° door 17e-eeuwse
hand: no 110. – 5° door 18e-eeuwse hand: Titulo Doest, rub. coopbrie-
ven.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S ridderzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 56, rand 8 mm), van
groene was, zeer licht beschadigd (= CSN 769 en zie hier nr. 939 S2), met
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tegenzegel CS wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 23, rand 6
mm), gaaf (= CSN 770), met randschrift: + Sigillum : GODEFRIDI: DE: BREDA.

Afschriften
B. 1257 april 10, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest,

oorkonde nr. 503, vidimus door de abt van de abdij van Eekhout te Brugge en
de prior van de predikheren aldaar (zie hier nr. 1031), onvolledig, naar A of
mogelijk naar een tweede uitvaardiging van A, zie onder Ontstaan en samen-
hang.

C. 1262 juni 8, ibidem, oorkonde nr. 502, vidimus door Margaretha, gravin van
Vlaanderen en Henegouwen (zie hier nr. 1042), naar A.

Uitgaven
a. VANDE PUTTE – CARTON, Chronique de l’abbaye de Ter Doest, 1845, p. 52-
53, nr. 27, naar C. – b. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 101-102,
naar C. – c. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium
monasterii de Dunis, 1864, p. 481-482, nr. 402 (gedateerd 1204 februari 14),
naar B. – d. VAN DEN BERGH, OHZ, I, 1866, p. 118, nr. 194, naar a. – e. VAN

KINSCHOT, in L’indicateur généalogique, I, 1911-1912, p. 123, naar A. – f.
VAN KINSCHOT, in De Nederlandsche Leeuw, XXXIV (1916), tussen kol. 172
en 173, afb. 1a. – g. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 427-428, nr. 256, naar A.

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 24, nr. 501-503. – VAN DEN BERGH,
Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden, 1861, p. 12. – VANDE

PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de Dunis,
1864, p. 816 (gedateerd 15 februari 1204). – WAUTERS, Table chronologique,
III, 1871, p. 217 (gedateerd 15 februari 1204).

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde hangt nauw samen met twee andere oorkonden betreffende
Wouter van Kruiningen en Morlodenisse, namelijk een eerste uitgevaardigd
door Wouter van Kruiningen zelf d.d. ca. 14 februari 1203, en een tweede door
Hugo van Voorne d.d. 20 februari 1203 (zie resp. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 428-
431, nr. 257 en p. 431-432, nr. 258). De samenhang tussen deze stukken
beperkt zich echter niet alleen tot het inhoudelijk aspect, zoals door KOCH

gesignaleerd. Ook kan onderlinge dictaat- en schriftverwantschap worden vast-
gesteld. Dictaatverwantschap kan tevens worden vastgesteld tussen de oor-
konde van Godfried II van Schoten en de oorkonde van Hugo van Voorne. Deze
laatste is dan ook de na-oorkonde van onderhavige oorkonde. Schriftverwant-
schap is zeker vast te stellen tussen onderhavige oorkonde en de twee eerder
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genoemde, die beide in twee exemplaren uitgevaardigd zijn. De vijf originelen
zijn door zeer sterk aan elkaar verwante handen geschreven en versierd.

Het is niet ondenkbaar dat ook onderhavige oorkonde in twee exemplaren is
uitgevaardigd, hoewel dit niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Twee ele-
menten zouden hierbij een aanwijzing kunnen zijn, namelijk een concrete aante-
kening betreffende een dubbeluitvaardiging op A, én de varianten van B. Beide
originele exemplaren van de oorkonde van Wouter van Kruiningen bevattten in
dorso item habetur alia littera de verbo ad verbum. Deze aantekening ontbreekt
op de oorkonde van Godfried II van Schoten. Een sluitend bewijs voor het al of
niet bestaan van een A2 is deze dorsaal echter niet, want de oorkonde van Hugo
van Voorne, eveneens in twee exemplaren uitgevaardigd, bevat een dergelijke
aanwijzing in dorso niet. De varianten van B zijn zo significant, dat men onmid-
dellijk aan de mogelijkheid van een A2 denkt. Deze veronderstelling moet ech-
ter worden gerelativeerd. Immers B bevat zowel een afschrift van onderhavige
oorkonde als van de oorkonde van Wouter van Kruiningen, en wel naar het nog
bewaarde A2. Variantenvergelijking brengt hier aan het licht dat B een onvolle-
dig afschrift is van het tweede exemplaar van de oorkonde van Wouter van
Kruiningen. Bijgevolg is het niet ondenkbaar dat ook de onderhavige oorkonde
onvolledig zou zijn afgeschreven. De enige tekstuele toevoeging in B aan de
onderhavige oorkonde is het woord ego, vóór de intitulatio. Dit kan het gevolg
zijn van de behoefte van de redactor van B om de oorkonde van Wouter van
Kruiningen, die als eerste geschreven is, naar analogie van ego Walterus de
Crvninga, met de oorkonde van Godfried II van Schoten te verbinden. Het
bestaan van een A2 van onderhavige oorkonde blijft dus onzeker.

Ina nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amena.
Godefridusb de Scoten universisc fidelibus in perpetuum.
In hoc sancte matris ecclesie fidelem filium esse me comprobo, si eius iura atque nego-

cia roborare pro posse meo modis omnibus elaboro.
Hinc est quodc tam posteris quam modernis presenti scripto insinuo quod Walterus de

Cruninghe quicquid iuris et dominii, officii et decimationis, quicquid etiam proprietatis in
tota terra de Morlodenesse, inter Morlode et Wrangad et Crabbendichee et Hintheclinef,
ipse aliquando de me tenebat in feodo, ecclesie beate Marie de Thosan legitime per
manum meam vendidit, ita ut quicquid ipse in prefata terra habuerat mihi reddiderit et in
manum meam libere coram meis hominibus resignaverit atque werpiverit. Ego igitur, cum
ex hominum meorum iudicio liberum haberem prefatam terram cuicumque vellem con-
ferre, eam cum omnibus suis appendiciis iamdicte ecclesie de Thosan donavi perpetuo
optinendam et ei liberam conservabo. Ego etiam et uxor mea Luthghardisg et frater meus
Engelbertush totum dominium et ius universum quod in eadem terra habebamus vel etiam
dicebamur habere, eidem ecclesie iure perpetuo contulimus possidendum.

a. 1203 nr. 928
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928 a-a vanaf In tot en met amen ontbreekt B. – b hiervoor ego B. – c-c vanaf universis tot en met quod
ontbreekt B. – d gewijzigd uit Waranga door de teksthand A, Wrangha B, Wranghe C. – e Crabben-
dike B. – f Hinchlinghe B. – g Luthgardis B. – h l gewijzigd uit b door de teksthand A.



Ut autem hec veritas in posterum illibata permaneat, scripto eam mandari et sigilli mei feci
munimine roborarii. Testes Rothardusj Buchk, Willelmus de Acherne, Wigerusl Rostinch,
Iohannesm de Arscoth, Lambertus de Amberlo, Hugo Schader, Nicholaus de Ulache, Hugo
Suotheman, Witto de Reimarswal, Idslof, Heinricusn filius Nicholaim et alii plures.

Actumo anno dominice incarnationis M° CC° III°, XVI° kalendas martii.

(S+CS)

929

(1203 december 25 –) 1204 (december 24) Schoten

Godfried II, heer van Breda, schenkt samen met zijn echtgenote Lut-
garde aan de abdij van Tongerlo hun vrij eigen goed te Alphen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 49. – Afmetingen: hoogte

182 (rechts 180) + pliek 26 x breedte 179 (onder 160) mm; gelinieerd; gaaf
bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De
Alpheim, V. – 2° door 13e-eeuwse hand: De allodio in Alphen. – 3° door eind-
14e-eeuwse hand: Littere acquisitionis cuiusdam allodii in Aphen (sic) a
Godefrido, domino de Breda, et Lutgarde, uxore sua. – 4° door 17e-eeuwse
hand: In libro privilegiorum folio 171v.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S ridderzegel van oorkonder, van bruine was, rechtsonder beschadigd, als-
mede een deel van randschrift (zie hier nr. 928), met tegenzegel CS wapenze-
gel van dezelfde, gaaf (zie hier nr. 928).

Afschriften
B. 1301 juni 13, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 268, vidi-

mus door Jan II, hertog van Brabant (zie hier nr. 1418), naar A.
C. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), ibidem, II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum]

(cartularium A), fol. 161, onder caput, fol. 160r: Incipiunt privilegia de
Alphen, en het nummer XXV, en onder de rubriek: Littere acquisitionis cui-
usdam allodii in Alphen a Godefrido, domino de Breda, et Lutgarde, uxore
sua, naar A.
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vanaf Iohannes tot en met Nicholai ontbreekt B. – n Henricus B. – o beginletter gedeeltelijk op de
pliek, later ingevuld door de teksthand A.



[D]. 1648 augustus 8, niet voorhanden, bekend uit F, vidimus door de stad Ant-
werpen, gewaarmerkt door Alexander della Faille, schepen en stadssecretaris
van Antwerpen, naar A.

[E]. (1648 augustus 9 – 1649 augustus 20), niet voorhanden, bekend uit F, afschrift
door de abdij van Tongerlo, naar [D].

F. 1649 augustus 21, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980
(voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr.
593 (oud nr. 133), Alphen 12, fol. 57r-58v, blijkens een aantekening van Adri-
aan Havermans, griffier van de stad Breda, geschreven door de klerk Munne-
ken, in opdracht van griffier Buysero, naar [E].

G. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 183v, onder zelfde
caput en rubriek als C, naar C.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 86, nr. 51 (gedateerd 1204),
naar A.

Regesten
LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 381, nr. 48. – CERUTTI, Middel-
eeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 7, nr. 12.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan
Deze hand is gelokaliseerd in de abdij van Tongerlo, zie nr. 910 onder Ont-
staan. Het schriftbeeld doet archaïsch aan en is enigszins onvast, hetgeen ver-
klaard kan worden uit de hoge ouderdom van deze scribent. Hij is namelijk
werkzaam vanaf het midden van de twaalfde eeuw en onderhavige oorkonde
is, samen met de door Erens tussen 1178-1209 gedateerde oorkonde van de
abdis van Münsterbilzen voor de abdij van Tongerlo (Westerlo, Abdij van
Tongerlo, charter nr. 53, editie ERENS, Oorkonden abdij Tongerlo, I, 1948,
p. 90-91, nr. 55), het laatste overgeleverde product van zijn schrijfactiviteiten.

In nomine sancte Trinitatis et individue Unitatis.
Ego Godefridus, dominus de Breda, notum esse volo tam futuris quam presentibus quod

ego et uxor mea Lvtgardis pro salute nostra et predecessorum nostrorum ecclesie beate
Marie in Tvngerloa et fratribus ibidem Deo servientibus allodium nostrum in Alfemb, cum
omni quo nos possederamus iure, perpetuo contulimus.

a. 1203-1204 nr. 929
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Ut autem hec donatio legitima perpetualiter a posteris nostris et ab omnibus inconvulsa
permaneat, presentem paginam super hoc facto veritatem continentem sigilli nostri
impressione munivimus.

Huius rei testes sunt: Witgerus, castellanus de Breda, et fratres eius Heio et Basilius,
Giselbertus Decanus et filii eius Arnoldus et Giselbertus, Sebastianus de Grobbendunchc,
Anselmus de Welda et Lambertus de Scothen et Theodericus Bitter et alii quamplures qui
viderunt et audierunt.

Acta sunt hec in castro Scothen, anno incarnationis dominice M° CC° IIII°.

(S+CS)

930

(ca. 1175 – 1204 december 24)

Godfried, magister van het St.-Christiaan en Dariuskapittel van
Münstereifel en persona van Alphen, verklaart dat Gijsbert Deken en
diens zonen zich de tienden van Alphen wederrechtelijk hebben toe-
geëigend en pretenderen de pastoorstiend in pacht te houden, en ver-
zoekt allen hen aan te sporen de onrechtmatigheden te beëindigen en
de broeders, aangesteld als pastoor, in het bezit van hun tiend te
laten.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 45. – Afmetingen: hoogte

70 (rechts 63) x breedte 140 (onder 144) mm; gelinieerd; gaaf bewaard,
behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand:
Alphen. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Littere (hiervoor isoleringsteken)
de quodam conquestu Godefridi, persone de Alphen. – 3° door 17e-eeuwse
hand: In libro privilegiorum fol. 163v en Super decima etc.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is,
namelijk: S hagiografisch zegel van het kapittel van Münstereifel, rond (door-
snede zegelveld 37, rand 10 mm), van bruine was, randschrift rechtsboven
zwaar beschadigd (= CSN 268), met randschrift: + Sigillum [..] CHR[I]SANTVS

(van NTV alleen de onderkant zichtbaar).
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Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 163v, onder de
rubriek: Littere de quodam conquestu Godefridi, persone de Alphen, en het
nummer XXV, naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo con-
tinentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem
(cartularium B), fol. 187r, onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 82-83, nr. 47 (gedateerd
12e eeuw), naar A. – b. WAMPACH, Urkunden- und Quellenbuch, VIII, 1951,
p. 2-3, nr. 2 (gedateerd ca. 1200), naar a.

Regest
LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 380, nr. 44.

Datering
Deze oorkonde hangt samen met de oorkonden nrs. 913 en 923, waarin
respectievelijk het personaat van de kerk van Alphen aan de abdij van Ton-
gerlo wordt overgedragen en Godfried als pastoor van Alphen wordt
genoemd. Het kan niet worden uitgesloten dat Godfried in 1175 reeds pastoor
was, zodat de terminus post quem ruim genomen 1175 is. Terminus ante quem
is het jaar 1205, daar blijkens oorkonde nr. 932 in 1205 het pastoorsambt te
Alphen vacant is.

Godefridus, Dei gratia in ecclesia sanctorum martirum Crisanti et Darie magister et
persona in Alphema, omnibus ad quos presens carta delata fuerit orationum munus in
Christo.

Dominus Gisilbertus, qui cognominatur Decanus, et eiusdem filii veritati et iusticie
obviantes et pro temporalibus eterna demerentes, violenter iura rapiunt et distrahunt et in
decimis que tributa sunt egentium animarum ius hereditarium sibi constituunt. Dicunt
etiam quod promiserim decimam meam sub certo pacto eis dare. Vere dico et constan-
ter affirmo me hoc numquam promisisse vel saltem promissionis propositum habuisse,
et si multiplices perturbationes me non lesissent, decimam meam nulli hominum dedis-
sem.

Rogo igitur nobiles et ignobiles qui predicti Gisilbertib et filiorum eius noticiam habent
ut eosdem moneant quod abiuriisc quas in periculo anime exercent, cessent et fratres quos
ibi constitui in quieta possesione permittant.

(S)

a. 1175-1204 nr. 930
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931

(1181 – 1204 december 24)

Godfried, abt van de abdij van Echternach, erkent en bevestigt de over-
dracht van de zielzorg te Alphen door Lodewijk, abt van de abdij van
Echternach, aan de abdij van Tongerlo (zie nr. 913).

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II,

inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 160r, onder de rubriek:
Littere confirmationis Godefridi, abbatis Epternacensis, super acquisitione eccle-
sie de Alphen a Ludouico, suo predecessore, en het nummer XXV, naar [A].

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo conti-
nentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (car-
tularium B), fol. 180v, onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 49, nr. 31 (gedateerd tussen
1181 en 1210), naar B. – b. Thesaurus diplomaticus, 1997, nr. W2019/D2279
(gedateerd vóór 1210).

Regest
LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 382, nr. 51 (gedateerd tussen 1181 en
1210).

Datering
De vroegst mogelijke datering van deze ongedateerde oorkonde is 1181, het
eerste abbatiaatsjaar van Godfried. Terminus ante quem is 24 december 1204,
daar onderhavige oorkonde wordt vermeld in een oorkonde d.d. 25 december
1204-24 december 1205 van Hendrik, aartsdiaken van Luik (zie nr. 932).
Gezien de samenhang zal deze oorkonde waarschijnlijk kort voor de oorkonde
van de aartsdiaken zijn uitgevaardigd.

In nomine sancte Trinitatis ac individue Unitatis.
Ego Godefridus, Dei gratia dictus abbas Epternacensis ecclesie, notum facio tam futuris

quam presentibus quod pastoralem curam ecclesie de Alphem, quam predecessor noster
pie recordationis dominus Ludouicus, abbasa, ecclesie de Tongerlo contulit et scripto suo
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confirmavit, nos communicato consilio capituli nostri eidem Tongerlensi ecclesie recog-
noscimus et confirmamus secundum tenorem quem iam dictus venerabilis predecessor
noster in scripto suo ordinavit.

Ut autem hec recognitio et confirmatio perpetuum stabilitatis sumat vigorem, presens
scriptum sigilli nostri impressione communivimus.

932

(1204 december 25 –) 1205 (december 24)

Hendrik, aartsdiaken van Luik, draagt op voordracht van Godfried, abt
van de abdij van Echternach, aan Herman, abt van de abdij van Ton-
gerlo, de zielzorg op verbonden aan de kerk van Alphen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 50. – Afmetingen: hoogte

171 (rechts 169) + pliek 10 (15) x breedte 170 (onder 180) mm; gelinieerd;
gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De
Alphem, III. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Littere qualiter Henricus archi-
dyaconus Leodiensis investivit abbatem de Tongerlo in ecclesia de Alphen,
1200. – 3° door 17e-eeuwse hand: In libro privilegiorum 160.

Bezegeling: één ingehangen bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is,
namelijk: S staande-figuurzegel van Hendrik, aartsdiaken van Luik, spits-
ovaal (hoogte zegelveld 47, breedte 31, rand 5 mm), van bruine was, gaaf, met
randschrift: + HENRICVS · DeI · GRATIA LEODiensis ARCHIDIACONus.

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 160r-160v, onder
caput, fol. 160r: Incipiunt privilegia de Alphen, en het nummer XXV(in rode
inkt), en onder de rubriek: Littere qualiter Henricus archidiaconus Leodiensis
investivit abbatem de Tongerlo in ecclesia de Alphen (in rode inkt), naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo con-
tinentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem
(cartularium B), fol. 180v-181r, onder caput, fol. 180r: Incipiunt privilegia de
Alphen, en onder de rubriek: Littere qualiter Henricus archidiaconus investi-
vit abbatem de Tongerlo in ecclesia de Alphen, naar B.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 87, nr. 52, naar A.

a. 1204-1205 nr. 932
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Regesten
GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 395. – LAMY, L’abbaye de Tonger-
loo, 1914, p. 382, nr. 49.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

In nomine sanctea individue Trinitatis.
Henricus, Leodiensis archidiaconus, tam futuris quam presentibus in perpetuum.
Ne per oblivionem vel levitatem humanam rei mutetur veritas que gesta est ob salutem

eternam, presenti pagina omnium eam intuentium memorie tradimus quod abbas Epter-
nacensis Godefridus, assensu tocius capituli sui de ecclesia de Alfemb in archidiaconatu
nostro sita, cuius sibi vacantis donum cum beneficio in perpetuum possidendum et deser-
viendum ecclesie de Tungreloc contulerat, predicte ecclesie abbatem Herimannumd cura et
spirituali sollicitudine nobis produxit investiendum. Nos itaque considerata ordinis et per-
sone reverentia ad presentacionem predicti abbatis Epternacensis et tocius conventus sui
ipsum Herimannumd abbatem inde investivimus, statuentes ut quilibet abbas ei succedens
curam animarum ab archidichonoe requirat, sicut iustum est, et sine gravamine percipiat,
et ius omne episcopi et archidiachoni in conciliis et aliis obsoniis per omnia de more per-
solvat.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis M° CC° Vto, amen.

(S)

933

1205 (maart 25 – 1206 maart 24)

Godfried, abt van de abdij van Echternach, staat aan de abdij van
Tongerlo een hoeve te Alphen af, voorheen door Marcelis van Ren-
rode in leen gehouden, tegen een jaarlijkse betaling van 18 penning
Keuls.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens CERUTTI (zie onder Regesten) berustte het vóór

1948 nog in het abdijarchief van Tongerlo onder de signatuur charter
nr. 52.
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Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 160v, onder caput,
fol. 160r: Incipiunt privilegia de Alphen, en het nummer XXV, en onder de
rubriek: Littere acquisitionis cuiusdam mansi in Alphen ab abbate Epter-
nacensi Godefrido, naar [A].

[C]. 1648 augustus 8, niet voorhanden, bekend uit E, vidimus door de stad Ant-
werpen, gewaarmerkt door Alexander della Faille, schepen en stadssecretaris
van Antwerpen, naar [A].

[D]. (1648 augustus 9 – 1649 augustus 20), niet voorhanden, bekend uit E, afschrift
door de abdij van Tongerlo, naar [C].

E. 1649 augustus 21, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980
(voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr.
594 (oud nr. 133), Alphen 13, fol. 55r-56v, blijkens een aantekening van Adri-
aan Havermans, griffier van de stad Breda, geschreven door de klerk Munne-
ken, in opdracht van de griffier Buysero, naar [D].

F. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 181r, onder zelfde
caput en rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 89-90, nr. 54, naar B. – b.
WAMPACH, Urkunden- und Quellenbuch, VIII, 1951, p. 3, nr. 3, naar B.

Regesten
LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 382, nr. 51. – CERUTTI, Middel-
eeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 7, nr. 13.

Datering
Het gebruik van de in het aartsbisdom Trier gehanteerde boodschapstijl is
verondersteld, zie Inleiding.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.
Notum sit tam presentibus quam futuris quod ego Godefridus, Dei gracia Epternacensis

ecclesie dictus abbas, mansum unum apud Alphem, quem Marsilius de Renrode a nobis
iure feodi tenuerat et nobis post acceptum religionis habitum libere resignaverat, ecclesie
de Tongerlo sub pensione XVIII denariorum Coloniensium annuatim solvendorum perpe-
tualiter concessimus.

Et ut hec rata et inconvulsa permaneant, sigilli nostri impressione muniri fecimus.
Testes sunt huius rei: Walterus, decanus, Hillinus, cantor, Arnoldus de Tongerlo, domp-

nus abbas Hermannus, Meinzo et Baldewinus, canonici eiusdem ecclesie.
Acta sunt hec anno incarnationis Domini Mmo CCmo quinto.

a. 1205-1206 nr. 933
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934

1206 (oktober 14 – december 24)

Beoorkond wordt dat Lodewijk II, graaf van Loon, zijn burcht Kolmont
(Borgloon) aan Hendrik I, hertog van Brabant, in leen heeft opgedra-
gen benevens jaarlijkse inkomsten van 300 mark onder verschillende
voorwaarden, waartoe wederzijds tien borgen met hun leengoederen
worden gesteld, onder wie Godfried II (van Breda en) van Schoten
namens de hertog.

Originelen
A1. Brussel, ARA, Charters van Brabant, inv.nr. 13, rechterhelft van chirograaf. –

Afmetingen: hoogte 218 (rechts 217) + pliek 31 (32) x breedte 185 (onder
183) mm; beschadigd, met gering tekstverlies.

Aantekening op de voorzijde: door de teksthand of een gelijktijdige hand:
CYROCRAPH (langs de linkerrand van boven naar beneden, slechts het
bovenste gedeelte van de afgesneden letters is zichtbaar). – Aantekeningen
op de achterzijde: 1° door 13/14e-eeuwse hand: Quod Calmont tenetur in feo-
dum a duce Brabantie. – 2° door 14e-eeuwse hand: Copiata est. – 3° door
14/15e-eeuwse hand: 35 (doorgehaald). – 4° door 15e-eeuwse hand: XL.

Bezegeling: één uithangend zegel aan zijden streng, dat niet aangekondigd
is, namelijk: S ridderzegel van Hendrik I, hertog van Brabant, rond (door-
snede zegelveld 63, rand 8 mm), van lichtbruine (witte) was, beschadigd en
gerestaureerd (zie LAURENT, Les sceaux, 1993, I-1, p. 261, nr. 9, II, Brabant
pl. 99, nr. 91), met randschrift: + SIGILLVM HENRICI DVCIS LOTHARINGIE, met
tegenzegel CS ridderzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 35, rand 7
mm), gerestaureerd (zie hier nr. 944 CS1).

[A2]. Niet voorhanden; linkerhelft van chirograaf, exemplaar wellicht bestemd voor
de graaf van Loon.

Afschriften
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
cartularium), fol. 122v-123r, naar A1.

C. tweede helft 14e eeuw, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant),
Delen, inv.nr. 2 (VERKOOREN, nr. XVI) = Copiae Litterarum et privilegiorum;
Register van alrehande grote previlegien, A (hertogelijk cartularium), fol. 12v,
onder caput: Omnes littere contente in isto quaterno iacens in capsa signata
per hec signa +, en onder de rubriek: Tangit castrum de Calmont, signata per
35, naar A1.

D. ca. 1390 (vóór 1396 april 8), Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 1
(aanwinst 1837 uit Lille; VERKOOREN, nr. I) = Registre de Brabant et de Mali-
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nes soubz mestre Sohier de le Beke, cancellier (hertogelijk cartularium), fol.
109v-110r, onder de rubriek: Calmont tenu du duc de Lorraine, naar A1.

Uitgaven.
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, Preuves, p. 58 (gedateerd 1206),
naar B of C. – b. BERNARD, Recueil des traitez, I, 1700, p. 46, nr. 64, naar a.
– c. MANTELIUS, Historiae Lossensis, I, 1717, liber VI, p. 154-155, naar a. –
d. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 17242, Preuves, p. 58, naar a. – e. DU

MONT, Corps universel diplomatique, I, 1726, p. 135, nr. 251 naar b. – f.
LÜNIG, Codex Germaniae diplomaticus, II, 1733, kol. 1079-1080, 17. Absatz,
II, nr. 18, naar b. – g. VAN MIERIS, Groot charterboek, I, 1753, p. 151, naar
ac. – h. KLUIT, Historia critica, II, 1780-1782, p. 327-329, nr. 71 (gedateerd
na 14 oktober 1206), naar ac. – i. VAN DEN BERGH, OHZ, I, 1866 [1868],
p. 128, nr. 209 (gedateerd als h), naar h. – j. DE BORMAN, in Bulletin de l’In-
stitut archéologique Liégeois, V (1862), p. 115 (onvolledig), naar a.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 286 (gedateerd 14 oktober 1206). –
WOLTERS, Codex diplomaticus Lossensis, 1849, p. 66, nr. 137 (gedateerd
1204). – DARIS, Histoire de Looz, I, 1864, p. 445. – WAUTERS, Table chrono-
logique, III, 1871, p. 271 (gedateerd tussen 14 oktober 1206 en maart 1207).
– VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, I-1, 1910, p. 17-18,
nr. 13 (gedateerd 1206). – COENEN, Limburgsche oorkonden, I, 1932, p. 265-
266, nr. 685.

Datering
De oorkonde behoort bij een verder niet gedateerd verdrag tussen de hertog
van Brabant en de graaf van Loon, waarin een eerder verdrag tussen de graaf
van Loon en Willem (I), zoon van wijlen Floris III, graaf van Holland, d.d. 14
oktober 1206 wordt bekrachtigd (zie KOCH, OHZ, I, p. 468-469, nr. 284). Koch
dateert het ongedateerde verdrag ca. eind 1206, daar hij het gebruik van de
paasstijl in de onderhavige oorkonde, die hij niet uitgeeft, niet wil uitsluiten. In
dit oorkondenboek wordt voor deze periode nog het gebruik van de kerststijl
verondersteld, zie Inleiding. De terminus ante quem voor deze oorkonde, geda-
teerd 1206, is dan 25 december 1206. De terminus a quo ligt na 14 oktober
1206, de datum van het bekrachtigde verdrag, wellicht nauwkeuriger ná de
terugkeer van de hertog uit het Rijngebied waar hij rond 11 november nog ver-
toefde (zie SMETS, Henri I, 1908, p. 120-121, en KOCH, a.w., p. 468).

Sciant omnes tam futuri quam presentes presens scriptum [in]tuentes quod ad confirma-
tionem dilectionis et securitatis Lodowicusa, comes de Los, castrum de Chalmuntb, quod
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suum erat allodium, in manus Henrici, ducis Lotharingiec, resignavit et illud in feodum ab
eo recepit. Preterea in universo allodio de Herdenen et in villis prefato castro attinentibus
singulis annis trecentas marcas ei assignavit, quas similiter de manu ducis libere suscepit,
tali conditione interposita quod si memoratum co[m]item sine liberis decedere contigerit,
ad propinquiorem [e]ius heredem feoda ipsa sine con[trad]ictione devol[ven]tur. Sepedic-
tus etiam comes ipsi duci contra omnes homines, excepta Leodiensi ecclesia, ligietatemd

facitd, quod etiam heredes comitis duci et suis heredibus facere tenentur, que tamen eccle-
sia si duci in aliquo vellet iniuriari, ipse comes partes suas interponens in hoc casu sicut
domino et parie suo ei facere deberet. Et dux vice versa comiti similiter facere tenetur.

Et ut hec, que prenotata sunt, in posterum rata et inconvulsa permaneant, comes decem
de hominibus suis subnotatis cum feudis suis duci in hostagium d[e]dit, ut, si forte ipse vel
heredes eius ista infringere attemptaverint, ipsi tamdiu duci contra comitem vel heredes
ipsius servient, donec eum ad satisfactionem reduxerint. Similiter ipse dux comiti decem
de suis hominibus in hostagium dedit. Hii sunt obsides comitis: Rogerus de Merehem,
Theodericus de Althenaf, Osto de Borneng, Willelmus de P[e]tershemh, Arnoldus et
Hermannus frater eius de Elsloi, Robertus de Berlej, Razok de Curtheracol, Willelmus de
Gotheimm, Theodericus, castellanus de Los. Hii sunt obsides ducis: Godefridus de Scoten,
Arnoldus de Diest, Gerardus de Grembergenn, Gerardus de Iacia, Godefridus, castellanus
[de] Bruxella, Arnoldus de Walehemo, Arnoldus de Wesemale, Arnoldus, senescalcus,
Gozwinusp de Hauerlaq, Robertus de Thenis.

Acta sunt hec anno Verbi incarnati M° CC° VI° sub testimonio suprascriptorum viro-
rum.

(S+CS)

935

1209 maart 1-28

Hendrik I, hertog van Brabant, maakt bekend dat Godfried II van Scho-
ten (heer van Breda), na het onderzoek door de hertog ingesteld te
Lier, ten overstaan van hem en abt en convent van Villers erkend heeft
geen recht te hebben op het allodium van Schoten, door Engelbert van
Schoten aan de abdij van Villers geschonken, noch op de lieden van de
abt of de hoevenaars aldaar, dat hij het veer te Merksem gezamenlijk
met de abdij zal beheren en dat hij de grensscheiding, door zijn vader
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(Hendrik II van Schoten) en de abdij van Villers in het allodium vast-
gesteld, heeft goedgekeurd.

Origineel
A. Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 10965, oorkonde nr. 4

(archief abdij van Villers, inv.nr. 267). – Afmetingen: hoogte 287 (rechts 276) +
pliek 21 (24) x breedte 232 (onder 230) mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behou-
dens de bezegeling; de pliek bedekt een gedeelte van de laatste twee woorden.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: VI de Scotis,
confirmatio Henrici ducis de grangia (slechts onder kwartslamp leesbaar) de
Scotis et de libertate eiusdem; concordia facta apud Lire cum Godefrido de
Scotis anno M° CC° VIII°, mense marcio (de laatste twee woorden toege-
voegd door 15e-eeuwse hand). – 2° door 15e-eeuwse hand: Item de navigio in
Marxem. – 3° door andere hand: Litera. – 4° door niet te dateren handen: G;
g; II; III; H.

Bezegeling: één bevestigingsplaats waarvan slechts twee sneden in de pliek
zichtbaar zijn, vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van oorkonder
(LS).

Afschriften
[B]. vermoedelijk 13/14e eeuw, niet voorhanden, bekend uit de rubriek in de

inhoudsopgave van C, vidimus van de abt van de abdij van Gembloux, waar-
schijnlijk naar A.

C. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.
11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
Villers te Schoten, fol. 28v-29r (oude p. 4-5), onder caput, fol. 23r: Incipiunt
tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 7r, de rubriek: Ter-
tia littera Henrici, ducis Lotharingie, quod Godefridus de Schotis nihil iuris
haberet in allodio nobis in Schotis, donato ab eius patre Engelberto de Schotis
(sic; niet Engelbert van Schoten, maar Hendrik van Schoten is de vader van
Godfried II); item quod debeamus habere navigium in Mercxem communi
cum dicto Godefrido, data anno Domini 1208, cui iuncta est una littera, quam
vidimus vocamus, abbatis Gemblacensis, sed hic non scripta, quere folio 4, en
onder de rubriek: Littera tertia, naar A.

[D]. datering niet bekend, niet voorhanden, bekend uit b, eertijds berustend in het
familiearchief Ullens de Schooten te Schoten, notarieel afschrift, mogelijk
naar A.

Uitgaven
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 17242, Preuves, p. 60, mogelijk naar een
verloren gegaan cartularium van de abdij van Villers. – b. GOETSCHALCKX, in
BGHB, I (1902), p. 13-15, nr. 1 (gedateerd maart 1208), waarschijnlijk naar
[D]. – c. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p. 61-62, ver-
taling naar C.
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Regesten
WAUTERS, Table chronologique, III (1871), p. 308 (gedateerd maart 1209). –
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 92, nr. 1 (gedateerd maart
1209) – DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 48-49, nr. 40 (gedateerd
maart 1209).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Samenhang
De zinsnede sicut continetur in scripto quod pater meus super eodem allodio
sub testimonio hominum suorum eidem contulit verwijst naar de oorkonde
d.d. 1160/1161 (zie nr. 912) van Godfried III, hertog van Brabant, waarin
deze de schenking van het allodium van Schoten, in 1148 door Engelbert van
Schoten aan de abdij van Villers gedaan, bevestigt (zie DE MOREAU, in AHEB,
IIe section, VII (1905), p. 20-21, nr. 10).

Ina nomine sancte et individue Trinitatis, amena.
Ego Henricus, Dei gratia dux Lotharingie, notum facio universis tam posteris quam

presentibus quod cum Godefridus de Scottis molestaret abbatem et conventum de Villari
super allodio de Scottis, collato eis in elemosinam ab Engelberto de Scottis ex integro,
sicut continetur in scripto quod pater meus super eodem allodio sub testimonio homi-
num suorum eidem contulit conventui, ego cum hominibus meis accedens apud Lire
homines circummanentes convocari feci, a quibus iuratis in presentia mea diligenti facta
inquisitione veraciter didici quod prefatus Godefridus in toto predicto allodio et in homi-
nibus abbatis, ad ipsum allodium pertinentibus, nichil omnino iuris haberet nec etiam in
mansionariis eiusdem allodii, nisi servi sui vel de eius advocatia essent, quod si aliquos
in ipso allodio inveniret, quos suos esse servos vel de sua advocatia probare posset, de
eis facta ad abbatem admonitione, de licentia ipsius abbatis servicium ab eis, secundum
iudicium curie mee, exigere posset, servitium inquam competens et rationabile. De facta
questione navigii in Marcsem homines iurati dixerunt quod predictus Godefridus et con-
ventus de Villari ipsum in una navi deberent habere commune et naulum inde prove-
niens equaliter inter se dividere. Sepedictus autem Godefridus ad inspirationem gloriose
Dei Genitricis et nostram admonitionem omnia supradicta rata habuit. Postea vero
paucis evolutis diebus mecum in domo de Villari constitutus coram abbate et fratribus
in presentia mea et hominum meorum et supradicta omnia recognovit et terminorum
divisiones, a patre suo et conventu de Villari ab antiquo factas in predicto allodio, con-
cessit.

Ut autem hec rata permaneant, presentem paginam sigilli mei impressione volui esse
munitam subscriptis testibus, quorum hec sunt nomina: de clericis Henricus, Louaniensis
prepositus, Renerus de Hugardis, notarius ducis, Renerus Louaniensis, capellanus ducis;
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de militibus Arnulfus de Wisemale, Henricus de Holdebierges, Nicholaus de Turnines et
alii quamplures.

Actum anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo VIII°, menseb martiob.

(LS)

936

1209 maart 1-28

Reinier, abt van de abdij van Val-Dieu, maakt bekend dat hij aanwezig
was te Lier bij het onderzoek, ingesteld door de hertog van Brabant
naar de rechten van Godfried II van Schoten (heer van Breda), op het
allodium te Schoten en dat Godfried daarna ten overstaan van de her-
tog en abt en convent van Villers in de abdij erkend heeft geen recht te
hebben op het allodium van Schoten, door Engelbert van Schoten aan
de abdij van Villers geschonken, noch op de lieden van de abt of de hoe-
venaars aldaar, dat hij het veer te Merksem gezamenlijk met de abdij zal
beheren en dat hij van de mannen van de abt geen heffing zal eisen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van Vil-
lers te Schoten, fol. 30v (oude p. 8), onder caput, fol. 23r: Incipiunt tituli littera-
rum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 7v, de rubriek: Quarta littera abba-
tis Vallis Dei et est confirmatio tertie littere eiusdem dati cum eadem, quere folio
8, en onder de rubriek: Littera quarta, naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, I (1902), p. 15, nr. 2 (gedateerd maart 1208), naar B.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 92, nr. 2 (gedateerd maart
1209). – RUWET, Cartulaire de l’abbaye cistercienne du Val-Dieu, 1955, p. 16,
nr. 17 (gedateerd maart 1218). – DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959,
p. 49, nr. 41 (gedateerd maart 1209).
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Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
De dictaatverwantschap tussen onderhavige oorkonde en nr. 935 is waarschijn-
lijk eerder terug te voeren op één redacteur, al dan niet uitgaand van een
gemeenschappelijk concept, dan op het gebruik van nr. 935 als vooroorkonde.

Ego frater Renerus, dictus abbas de Valle Dei, notum facio omnibus hoc scriptum intu-
entibus quia presens fui ubi dux Lotharingie convocari fecit apud Lyre homines suos cir-
cummanentes, tam milites quam alios circiter ducentos, qui iurati dixerunt quod in allodio
quod vir nobilis Engelbertus de Schotis contulit ecclesie Villariensi in Schotis, dominus
Godefridus de Schotis, vir nobilis, nihil omnino iuris haberet nec in hominibus abbatis de
Villari ad idem allodium pertinentibus nec in mansionariis eiusdem allodii, nisi servi eius
vel de eius advocatia essent. Facta etiam questione de navigio in Marcxem homines iurati
dixerunt quod domus Villariensis et dictus Godefridus navigium deberent habere commune
et naulum inde proveniens equaliter inter se dividere. Postea vero idem Godefridus in domo
Villariensi cum duce constitutus coram abbate et fratribus omnia supradicta recognovit et
rata habuit et dixit se de cetero nullam facturam in hominibus abbatis exactionem.

Actum anno Domini M° CC° VIII, mense martio.

937

1212 februari 25

Hendrik I, hertog van Brabant, verklaart zijn leenmannen van de
scheepstol op de Striene en de (Ooster)Schelde hiervan vervallen en
beleent zijn verwant Godfried II van Breda met de helft, zichzelf de
andere helft voorbehoudend, en regelt de wijze waarop deze tol wordt
geheven; voorts beleent hij Godfried met Schakerlo en Ossendrecht,
waarvan hij zijn eerdere leenmannen eveneens vervallen heeft ver-
klaard, en maakt afspraken over het verblijf van hun mannen in beider
gebied, waartegenover Godfried al zijn burchten en zijn gehele gebied
aan de hertog in direct leen opdraagt, mede onder ede bekrachtigd
door al zijn ridders met hun zoons en 240 gekozen vertegenwoordigers
van de twaalf dorpen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; in de eerste helft van de 16e eeuw nog aanwezig geacht in

het archief van de heren (markiezen) van Bergen op Zoom, zie onder Overle-
vering.
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Afschriften en vertalingen
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
cartularium), fol. 35v-36r, onder de rubriek: Qualiter homines thelonium
navium per Strenam et Scaldam ab Henrico ·· duce Lotharingie in feodum
tenebant, cuius thelonii medietatem idem ·· dux sibi reservavit et alteram
mediam partem contulit in feodum domino ·· Godefrido de Breda libere pos-
sidendam, naar [A].

C. ca. 1400, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en
rekenkamer te Breda, inv.nr. 144, reg. nr. 7, in dorso: Een copie van eenen
bri[ef] die hertoge [Henric] verleende Godeuerde van Breda; nr. 1, vertaling,
direct of indirect van [A].

D. tweede helft 15e eeuw, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant),
Delen, nr. 10 (VERKOOREN, nr. XXIV) = Ierste Volumen (Zwarte Boeken, I;
hertogelijk cartularium), fol. 76r-76v en 78r (77 is bij fol. overgeslagen), naar
B.

E. 15e eeuw, Antwerpen, SA, oud archief stad Antwerpen, Privilegekamer, nr. 79
= Groot Pampieren Privilegieboeck (privilegeboeken en stadsregisters, D), fol.
288r-289v, nr. 182, onder caput: Extract van ennigen articlen uut eenen ouden
register wesende in den cameren van den rekeningen mijns genedichs heeren
shertogen te Bruessel, boven geteykent mit B, en onder dezelfde rubriek als
vermeld onder B, gewaarmerkt afschrift door C. Voorhage, naar B.

F. eerste helft 16e eeuw, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I,
Raad en rekenkamer te Breda, inv.nr. 144, reg. nr. 7, vertaling onafhankelijk
van C, direct of indirect naar [A].

[G]. ca. 1546 – 1579 mei 5 of 6, niet voorhanden, bekend uit onderschrift bij H,
gecollationeerd afschrift door Michiel Piggen (raadsheer en lid van de reken-
kamer van de prins van Oranje te Breda), vertaling, naar F.

H. eind 16e eeuw (na 1579 mei 5 of 6), Breda, GA, afd. I-1a, oud-administratief
archief van de stad Breda, inv. (Hingman) nr. 4 = Oude keuren ende privile-
gien der stadt Breda (Perkamenten Boek), fol. 22v-24v, onder de rubriek:
Copie van den brieff daerbij heere ende dlandt van Breda yerstmaels zijn
gecommen ende geannexeert aen ende onder den hertogen ende den hertoogh-
dom van Brabant, 1212, afgeschreven door Tobias de Laet, klerk en neef van
raadsheer Michiel Piggen, vertaling, naar [G].

Uitgaven
a. MIRAEUS, Diplomatum Belgicorum, 1627, p. 183-184, liber I, cap. 88
(onvolledig), en p. 517-520, liber II, cap. 90 (beide gedateerd 1212), naar
onbekend afschrift. – b. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum, 1630, p. 528-529, cap.
190 (verkort), naar a liber I. – c. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en
17242, Preuves, p. 61-62 (gedateerd 1212), geeft op naar B of D (uit de regis-
ters van Brabant), maar grotendeels naar a liber II. – d. BERNARD, Recueil
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des traitez, I, 1700, p. 51-52, nr. 77, naar a liber II. – e. DU MONT, Corps uni-
versel diplomatique, I, 1726, p. 142-143, nr. 268, naar d. – f. LÜNIG, Codex
Germaniae diplomaticus, II, 1733, kol. 1083-1088, 17. Absatz, II, nr. 23, naar
d of e. – g. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, I, 1723, p. 408-409, liber
I, cap. 89, en p. 570-572, liber II, cap. 94, naar a. – h. VAN GOOR, Beschry-
ving Breda, 1744, p. 411-413, nr. 8 (vertaling), naar H. – i. REIGERSMAN, Dis-
sertatio juris-publici Bredana, 1774, p. 14-19, naar g liber II. – j. KLUIT, His-
toria critica, II, 1780-1782, p. 326 noot 6 en p. 341-343, nr. 76 (enige citaten),
naar i en g, met correcties naar B. – k. DE RAM, Edmundi Dynteri Chronicon,
II, 1854, p. 149-152, liber IV, cap. 76, naar B of D. – l. VAN DEN BERGH,
OHZ, I, 1866 [1868], p. 136, nr. 231 (onvolledig; gedateerd 1213 februari
25), naar j. – m. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 8-
11, nr. 15 (gedateerd 24 februari 1213), naar B. – n. KOCH, OHZ, I, 1970,
p. 497-499, nr. 317 (onvolledig; gedateerd 24 februari 1213), naar BD.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 20-21 (gedateerd 24 februari
1212/1213). – VERACHTER, Inventaire des anciens chartes d’Anvers, 1860,
p. 2, nr. 4 (gedateerd 25 februari 1213). – KLEYN, Geschiedenis van Breda,
1861, p. 102 (gedateerd 24 februari 1212). – WAUTERS, Table chronologique,
III, 1871, p. 378 (gedateerd 24 februari 1213). – PRIMS, Geschiedenis van
Antwerpen, II-4, 1931, p. 11, hoofdlijst nr. 24 (gedateerd 24 februari 1213). –
DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I-2, 1948, p. 3, nr. 7 (geda-
teerd 24 februari 1213). – VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires,
II-1, 1961, p. 42 (gedateerd 24 februari 1213). – Exposition centenaire de la
charte de Huy, Catalogue, 1966, p. 39, nr. 54 (gedateerd 24 maart 1213). –
NIERMEIJER, Bronnen Beneden-Maasgebied, I, 1968, p. 8-9, nr. 16 (gedateerd
24 februari 1213). – STEURS, in BCRALO, XXV (1971-1972), p. 231-232,
preuve nr. 18 (gedateerd 24 februari 1213).

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Van deze oorkonde bestaat op naam van Godfried II van Breda een renversaal
met gelijke datering, dat echter te Leuven is uitgevaardigd, zie nr. 938. Moge-
lijk dat derhalve ook de onderhavige oorkonde aldaar is uitgevaardigd, zoals
KOCH (uitgave n) stelt. De tegenoorkonde dient echter, gezien de tekstvarian-
ten (zie nr. 938), tevens als de naoorkonde (NO) van dit nummer beschouwd te
worden. Daarom kan de uitvaardiging door de hertog direct al bij de over-
eenkomst, die naar PRIMS (a.w. onder Regesten) vermoedt te Antwerpen is tot-
standgekomen, zijn opgesteld. Kort nadien is dan het renversaal te Leuven
opgemaakt. Enige steun ook voor een dergelijke gang van zaken is wellicht het
ontbreken van de getuige die te Leuven wel wordt genoemd (vgl. tekstnoot m).
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Overlevering
Vermoedelijk op basis van de vertaling F nam de auteur van het ‘Discours of
de kroniek der heeren van Breda’ (ontstaan ca. 1545, maar het oudst
bewaarde afschrift dateert van 1579 na 5 mei, zie uitgave PENNINGS, in
BMHG, LXV (1943-1946; ed. 1947), p. 335-376) aan, dat het origineel van
deze oorkonde (aldaar door de omissie van kalendas op 6 maart 1212 geda-
teerd) aanwezig moest zijn in het archief van de markies van Bergen op Zoom:
Godevaerdt van Breda ende waerdt in tjaer XIIC XII VIta martii vassal des her-
tochs Henrick van Lothrijck midts der ghifte van der helfte van den thol op ter
Schelde, die men noempt den geleytre, ende de heerenheden van Scakerloo
ende Ossendrecht, blijckende bij oude copien van brieven daeraff zijnde in
date als vooren, daeraff den originalen is berustende, als men apparentelyck
meynt, in de tresorie van den charteren mijns heeren des marquis van Bergen
opten Zoom; met de latere toevoeging: Staet in desen registre f. XXIIverso
(dit is H) (zie de editie van PENNINGS, a.w., p. 345, met verbeteringen naar het
handschrift, het Perkamenten Boek vermeld onder H, fol. 1v).

In nomine summea et individue Trinitatis.
Henricus, dux Lotharingie, omnibus imperpetuum.
Quia ea que solis mortalium memoriis commendantur tractu temporis facile elabuntur,

utile visum est, ut ea que memoria sunt digna, scripto perpetuentur.
(1) Igitur presenti pagina notum fieri volumus tam futuris quam presentibus, quod homi-
nibus qui theloneum navium per Strenamb et Scaldam a nobis in feodum tenebant, propter
eorum insolentiam et violentiam quam transeuntibus inferebant, sentencia hominum
nostrorum et parium ipsorum fecimus abiudicari. Cuius telonei medietatem nobis reser-
vantes, aliam medietatem dilecto homini nostro ligio Godefrido de Breda in rectum feo-
dum contulimus, ea conditione quod idem Godefridus suis viribus et potestate omnibus
per predictas aquas transeuntibus, quousque noster conductus extenditur, pacem faciet sine
nostris laboribus et expensis, nisi forte tanta contra eum invalesceret potentia, quod mani-
festum esset eum nostro indigere auxilio, tunc corpore proprio, si opus fuerit, et tota terra
nostra ei assistere debemus.
(2) De universis navibus teloneum debentibus nos medietatem et predictus Godefridus
aliam medietatem percipiet, sed pro vino quod a navibus vinum portantibus prius inmode-
rate accipi solebat, tres tantum denarios Coloniensis monete de quolibet vase accipi decre-
vimus, quorum duos nobis retenuimusc, tercium sepedicto Godefrido in feodum conferen-
tes. Ad teloneum istud accipiendum nos propriam navem et proprium telonearium
habebimus; similiter et dictus Godefridus propriam navem et proprium telonearium habe-
bit. Et uterque nostrum, ubicumque voluerit, suum teloneum accipiet super aquam que
Scalda nuncupatur. Et ut omnis mala consuetudo accipiendi vel bibendi vinum (c)essetd,
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decrevimus, ut quisque telonei nostri vel sepedicti Godefridi amministrator exstiterit, si a
mercatoribus vinum exegerit vel gratis oblatum acceperit, corpus eius in nostra erit potes-
tate et sine spe restitutionis exheredabitur. Mercator vero, qui eis vinum propinaverit vel
obtulerit, elegancius vas vini quod in nave fuerit, amittet.
(3) Preterea hominibus qui Scakerslo a nobis in feodum tenebant, propter iniuriam et vio-
lentiam, quam tam in aquis quam supra terram hominibus inferebant, omne feodum de
Scakerslo meritis suis exigentibus sententia parium suorum eis fecimus abiudicari, et illud
domino Godefrido cum omni integritate in rectum feodum contulimus. Similiter et feodum
de Ossendrecht, sicut hii qui ante hoc a nobis tenuerunt, ipsi Godefrido contulimus in feo-
dum, tali conditione adiecta, quod de Scakerslo et Ossendrecht ipse in propria persona vel
heres eius, qui Breda vel Scoten tenebit, idem feodum semper a nobis habebit, nec alium
inde infeodare poterit.
(4) Item quicumque de hominibus nostris terram domini Godefridi ad manendum intra-
verit, ipse in pace eos possidebit, nisi forte milites vel filii militum vel de familia nostra
fuerint. Si vero ad nos redire voluerint, sicut prius, nostri erunt. Eadem forma de homini-
bus dicti Godefridi observabitur, si causa manendi ad nos se transtulerint. Si vero trans-
euntes a nobis ad dictum Godefridum terram sub nobis habuerint, nos servicium de terra
illa tam moderate accipiemus, sicut de hominibus nostris equevalente et vicina illi
faciemus et idem facere tenetur idem Godefridus de terra hominum suorum ad nos trans-
euncium, ne a nobis ad eum transire volentes vel ab eo ad nos in aliquo propter hoc ab
altero nostrum deteriorentur; si vero ab altero nostrorum aliqui ad alterum recedentes in
aliquo ante excesserint vel de aliqua re eis calumpnia mota fuerit secundum quod exces-
sus vel calumpnia exegerit per sentenciam nobis emendare debent.
(5) Item quicumque homines memorati Godefridi die huius conventionis facte opida libera,
que de novo feceramus, intraverant ad manendum, scilicet Oesterwiice, Arendunc, Heren-
tals, Turnhout, Hostraten, si voluerint ibi semper maneant et dominus Godefridus de terra
eorum in suo dominio iacente ita moderatum servicium accipiet, quale de terra hominis sui
equevalente consuevit accipere, ita quod propter hoc nullum detrimentum sustineant; si vero
redire voluerint, nos eos equo animo recedere patimur. Si autem post tempus huius conven-
tionis facte ad predicta opida nova vel alia, si qua nova fecerimus, libera causa morandi
transire voluerint, nisi consenciente predicto Godefrido hoc faciant, bona eorum in potestate
ipsius Godefridi erunt et de eis voluntatem suam faciet, ita quod nos per hoc non offendet.
(6) Item per omnia observandum est de hominibus nostris, si forte nobis invitis ad opida
libera iamdicti Godefridi eos transire contigerit. Verum si qui homines sui ad opida nostra
ab antiquo edificata, scilicet Boscumf, Sygneng, Lyramh, Arscoti, Antwerpiamj, Louani-
umk, et his similia causa manendi transire voluerint, libere hoc facere poterunt, tali iure,
quali semper ab antiquo transire solebant.
(7) Hec omnia, sicut prelibatum et prescriptum est, nos consanguineo nostro et fideli
homini nostro ligio Godefrido de Breda et suis heredibus in rectum feodum contulimus
tenendum a nobis et a nostris heredibus. E contra prefatus ligius Godefridus homo noster
nobis sicut domino suo ligio promisit et iuramento confirmavit quod omnibus castris suis,
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tota terra sua, hominibus et ministerialibus suis et corpore proprio ipse et heredes sui
ammodo nobis et heredibus nostris servient fideliter contra omnes homines, qui mori et
vivere possunt. Et ad huius rei confirmationem ex mandato ipsius Godefridi specialiter
omnes terre sue milites et militum filii et duodecim villarum homines ducenti et quadra-
ginta ad hoc electi iuraverunt et se et suos heredes ad hoc obligaverunt quod, si forte idem
Godefridus vel eius heredes ea, que predicta sunt, infregerint vel nobis, sicut pretaxatum
est, fideliter non servierint, ipsi totis iuribus et bonis suis nobis sive heredibus nostris con-
tra ipsum Godefridum vel eius heredes servient, donec ipsum vel suos heredes ad fidele
servicium nostrum revocaverint. Vice versa, si prenominato Godefrido aliquis causa nostri
guerram movere attemptaverit, nos ei modis omnibus assistemusl vel si aliquis eum iniuste
exheredare voluerit, quamdiu iuri parere vel consilio nostro stare paratus fuerit, nos ei tan-
quam ligio homini nostro non deerimus, quod cum omnibus precedentibus articulis iura-
mento confirmamus.

Ut autem huius constitutionis nostre pagina imposterum illibata et inconvulsa servietur,
eam conscribi et appositione sigilli nostri cum subscriptione testium fecimus roborari.

Nomina testium sunt hec: Walterus Bertholt, Gerardus de Gremberghen, Arnoldus de
Ranst, Godefridus, castellanus Bruxellensis, Arnoldus de Wesemale, Arnoldus dapifer,
Robin de Thenis, Willelmus de Ekerne,m Willelmus de Lyeran, Walterus de Rimnam,
Arnoldus, amman Antwerpiensis, Willelmus de Halle et alii quamplures.

Acta sunt hec anno incarnati Verbi M° CC° XII°, VI° kalendas marcii.

938

1212 februari 25 Leuven

Godfried II van Breda maakt de wijze en voorwaarden bekend, waarop hij
de halve scheepstol op de Striene en de (Ooster)Schelde alsook Schakerlo
en Ossendrecht van Hendrik I, hertog van Brabant, in leen heeft verkre-
gen, en gaat voor al zijn burchten en zijn gehele gebied een directe leen-
band aan met de hertog, mede onder ede bekrachtigd door al zijn ridders
en hun zoons en 240 gekozen vertegenwoordigers van de twaalf dorpen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
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ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
cartularium), fol. 36r-36v, onder de rubriek: Qualiter Godefridus de Breda
omnibus hominibus qui thelonium navium per Strenam et Scaldam ab Henrico
duce in feodum tenebant, sua ibidem constituit statuta et dicto domino ·· duci
totis viribus suis omnibus per dictas aquas transeuntibus pacem facere suis
laboribus et expensis, naar [A].

C. 15e eeuw, Antwerpen, SA, oud archief stad Antwerpen, Privilegekamer, nr. 79
= Groot Pampieren Privilegieboeck (privilegeboeken en stadsregisters, D), fol.
289v-291v, nr. 183, onder caput: Extract van ennigen articlen uut eenen ouden
register wesende in den cameren van den rekeningen mijns genedichs heeren
shertogen te Bruessel, boven geteykent mit B, en onder dezelfde rubriek als
vermeld onder B, gewaarmerkt afschrift door C. Voorhage, naar B.

Uitgave
a. MARSHALL – BOGAERTS, in Bibliothèque des antiquités belgiques, I (1833),
p. 33-37, pièce justificative nr. 2 (gedateerd 1212), naar C.

Regesten
VERACHTER, Inventaire des anciens chartes d’Anvers, 1860, p. 2, nr. 5 (geda-
teerd 1213 februari 25). – PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931,
p. 11, hoofdlijst nr. 23 (gedateerd 24 februari 1213). – VERKOOREN, Inventaire
des chartes et cartulaires, II-1, 1961, p. 42-43 (gedateerd 24 februari 1213). –
NIERMEIJER, Bronnen Beneden-Maasgebied, I, 1968, p. 8-9, aant. bij nr. 16
(gedateerd 24 februari 1213). – STEURS, in BCRALO, XXV (1971-1972),
p. 231-232, preuve nr. 18, tweede gedeelte (gedateerd 24 februari 1213).

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie voorgaand nummer en Inlei-
ding.

Ontstaan, samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is de tegenoorkonde van nr. 937, die, gezien de tekstovereen-
komst en de redactie, tevens als de vooroorkonde (VO) van de onderhavige
beschouwd kan worden. Dit renversaal is te Leuven uitgevaardigd, nadat de
overeenkomst wellicht al te Antwerpen was totstandgekomen, zie de kopnoot
bij nr. 937. De aan de vooroorkonde ontleende tekstgedeelten staan afgedrukt
in een kleiner lettertype.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Ego Godefridus de Breda omnibus imperpetuum.

Quia ea que solis mortalium memoriis commendantur tractu temporis faciliea elabuntur, utile visum est, ut ea

que memoria sunt digna, scripto perpetuentur.
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(1) Igitur presenti pagina notum fieri volumus tam futuris quam presentibus, quod omnibus hominibus qui

toloneum navium per Strenam et Scaldam ab Henrico duce in feodum tenebant, propter eorum insolentiam et

violentiam quam transeuntibus inferebant, sentencia hominum suorum et parium ipsorum fecit abiudicarib.

Cuius tolonei medietatem sibi reservans, aliam medietatem nobis in rectum feodum contulit, ea conditione

quod nos nostris viribus et potestate omnibus per predictas aquas transeuntibus, quousque eius conductus

extenditur, pacem faciemus sine suis laboribus et expensis, nisi forte tanta contra nos invalesceret potentia,

quod manifestum esset, nos suo indigere auxilio, tunc corpore proprio, si opus fuerit, et tota terra sua nobis
assistere debet.
(2) De universis navibus teloneum debentibus nos medietatem et predictus dux aliam medietatem percipiet, sed

pro vino quod a navibus vinum portantibus prius inmoderate accipi solebat, tres tantum denarios Coloniensis

monete de quolibet vase accipi decrevit, quorum duos sibi retenuitc, tertium nobis * conferens. Ad teloneum

istud accipiendum nos propriam navem et proprium telonearium habebimus; similiter dux propriam navem et

proprium telonearium habebit. Et uterque nostrum, ubicumque voluerit, suum teloneum accipiet super aquam que

Scalda nuncupatur. Et ut omnis mala consuetudo vinumd accipiendi vel bibendi cesset, decrevit, ut quicumque

telonei ducis vel nostri Godefridi amministrator extiterite, si a mercatoribus vinum exegerit vel gratis oblatum

acceperit, corpus eius in nostraf erit potestate et sine spe restitutionis exheredabitur. Mercator vero, qui eis vinum

propinaverit vel obtulerit, elegancius vas vini quod in nave fuerit, amittet.

(3) Preterea hominibus qui Scakerslo in feodum ducis tenebant, propter iniuriam et violentiam, quam tam in

aquis quam super terram hominibus *g, omne feodum de Scakerslo meritis suis exigentibus sentencia parium

suorum eis fecit abiudicari, et nobis illud cum omni integritate in rectum feodum contulit. Similiter et feodum

de Ossendrecht, sicut hii qui ante hoc ab eo tenuerunt, nobis contulit in feodum, tali conditione adiecta, quod

de Scakerslo et Ossendrecht nos in propria persona vel heres *, qui Breda vel Scotum tenebit, idem feodum

semper a duce habebit, nec alium inde infeodare poterimus.

(4) Item quicumque de hominibus nostris terram ducis ad manendum intraverit, ipse in pace eos possidebit, nisi

forte milites vel filii militum vel de familia nostra fuerint. Si vero ad nos redire voluerint, sicut prius, nostri erunt.

Eadem forma de hominibus ducis observabitur, si causa manendi ad nos se transtulerint. Si vero transeuntes a

nobis ad ducem terram sub nobis habuerint, nos servicium de terra illa tam moderate accipiemus, sicut de homi-

nis nostri equevalente et vicina illi faciemus et idem facere tenetur dux de terra hominum suorum ad nos trans-

euntium, ne a nobis ad eum transire volentes vel ab eo ad nos in aliquo propter hoc ab altero nostrum deterioren-

tur; si vero ab altero nostrum aliqui ad alterum recedentes in aliquo ante excesserint vel de aliqua re eis

calumpnia mota fuerit secundum quod excessus vel calumpnia exegerit per sentenciam nobis emendare debent.

(5) Item quicumque homines ducis die huius conventionis facte opida libera, que de novo fecerat, intraverant ad

manendum, scilicet Oesterwiic, Arendonc, Herentals, Turnhout, Hostrathen, si voluerint ibi semper maneant et nos
de terra eorum in nostro dominio iacente ita moderatum servicium accipiemus, quale de terra hominis nostri
equevalente consuevimus accipere, ita quod propter hoc nullum detrimentum sustineant; si vero redire voluerint nos

eos equo animo recedere patiemur. Si autem post tempus huius conventionis facte ad predicta opida nova vel alia, si

qua nova dux fecit, libera causa morandi transire voluerint, nisi consencientibus nobis hoc faciant, bona eorum in

potestate nostra erunt et de eis voluntatem nostram faciemus, ita quod ducem per hoc non offendemus.

(6) Item per omnia observandum est de hominibus ducis, si forte eo invite ad opida libera nostra eos trans-

ire contigerit. Verum si qui homines nostri ad opida ducis ab antiquo edificata, scilicet Buscum, Sichghenen,
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Arscoth, Lyramh, Antwerpiam, Louanium, et his similia causa manendi transire voluerint, libere hoc facere pote-

runt, tali iure, quali semper ab antiquo transire solebant.

(7) Hec omnia sicut prelibatum et prescriptum est nobis et heredibus nostris in rectum feodum dux contulit
tenendum ab ipso et ab eius heredibus, e contra nos ipsi duci sicut domino nostro ligio promisimus et

iuramento confirmavimus quod cum omnibus castris nostris, cum tota terra nostra, hominibus et ministe-

rialibus nostris et corporeei proprio nos et heredes nostri ammodo duci et heredibus suis serviemus fide-

liter contra omnes homines, qui mori et vivere possunt. Et ad huius rei confirmationem ex mandato nostro spe-

cialiter omnes terre nostre milites et militum filii et duodecim villarum nostrarum homines ducenti et

quadraginta ad hoc electi iuraverunt et se et suos heredes ad hoc obligaverunt quod, si forte nos vel heredes

nostri ea, que predicta sunt, infregerint vel duci, sicut pretaxatum est, fideliter non servierint, ipsi totis iuribus

et bonis suis duci sive heredibus eius contra nos vel heredes nostros servient, donec nos vel heredes nos-
tros ad fidele servitium ducis revocaverint. Vice versa, si nobis aliquis causa ducis gherram movere attemp-

taverit, dux nobis modis omnibus assistet vel si aliquis iniuste nos exheredare voluerit, quamdiu iuri parere

vel consilio ducis stare parati fuerimus dux nobis tanquam ligio homini suo non deerit, quod ipse dux
cum omnibus precedentibus articulis iuramento confirmavit et nos eadem iuramento confirmavimus.

Ut autem huius constitutionis nostre pagina in posterum illibata et inconvulsa serveturj, eam conscribi et appo-

sitione sigilli nostri cum subscriptione testium fecimus roborari.

Nomina testium sunt hec: Walterus Bertoldus, Gerardus de Grentbergen, Arnoldus de Ranst, Godefridus, cas-

tellanus Bruxellensis, Arnoldus de Wesemale, Arnoldus, dapifer, Robinus de Thenis, Willelmus de Ekerna,
Bastinus de Berlaer, Willelmus de Lyera, Walterus de Rimnam, Arnoldus, ammannus Antwerpiensis, Wil-

lelmus de Halle et alii quamplures.

Acta sunt hec apud Louanium anno incarnationis dominice M° CC° XII°, sexto kalendas marcii.

939

(1211 december 25 –) 1212 (december 24)

Hendrik I, hertog van Brabant, oorkondt dat Winrik van Alphen ten
overstaan van hem, van Godfried II, heer van Breda, en van anderen
afstand gedaan heeft ten gunste van de abdij van Tongerlo van al zijn
rechten op de tienden van Alphen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 61. – Afmetingen: hoogte

317 (rechts 320) + pliek 22 x breedte 218 (onder 221) mm; gelinieerd; gaaf
bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: II. –
2° door eind-14e-eeuwse hand: Littere qualiter Winricus de Alphen resignavit
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decimas de Alphen tam maiores quam minores ecclesie Tongerloensi coram
duce, 1212. – 3° door 17e-eeuwse hand: In libro privilegiorum 161v.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, waarvan enkel S1 is aan-
gekondigd, namelijk: S1 ridderzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegel-
veld 60, rand 7 mm), van bruin-gele was, gaaf (zie hier nr. 934 S), met tegen-
zegel CS1 ridderzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 34, rand 6
mm), gaaf (zie hier nr. 944 CS1). – S2 ridderzegel van Godfried II, heer van
Breda, rond (doorsnede zegelveld 57, rand 8 mm), van bruine was, gaaf (zie
CSN 769), met randschrift: + SIGILLVM · GODEFRIDI · DE · BREDA·, met tegen-
zegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 23, rand 6
mm), gaaf (zie CSN 770), met randschrift: + Sigillum GODEFRIDI · DE ·
BREDA·.

Afschriften en vertaling
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 161v, onder caput,
fol. 160r: Incipiunt privilegia de Alphen, en het nummer XXV (in rode inkt),
en onder de rubriek: Littere qualiter Winricus de Alphen resignavit decimas
de Alphen tam maiores quam minores ecclesie Tongerloensi coram duce (in
rode inkt), naar A.

[C]. midden 17e eeuw, niet voorhanden, bekend uit HABETS, Archieven kapittel
Thorn, I, 1889, p. 10-11, nr. 8, vertaling, naar onbekend voorbeeld.

D. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 183r, onder caput, fol.
180r: Incipiunt privilegia de Alphen, en onder de rubriek: Littere qualiter
Winricus de Alphen resignavit decimas de Alphen tam maiores quam minores
ecclesie Tongerloensi coram duce, naar [C].

E. laatste kwart 18e eeuw (ca. 1784), Brussel, KB, hs. nr. 22480 = A. Heylen
Analecta inedita (register afschriften met ingekleurde kaarten), fol. 5v-6r,
onder de rubriek: Littere qualiter Winricus de Alphen resignat decimas de
Alphen tam majores quam minores ecclesie Tongerloensi coram duce Lotha-
ringie, en in de marge: anno 1212, door Adriaan Heijlen, archivaris van de
abdij van Tongerlo, naar B.

Uitgaven
a. REUSENS e.a., in AHEB, V (1868), p. 358-359, naar E. – b. ERENS, Oorkon-
den abdij Tongerloo, I, 1948, p. 102-103, nr. 65, naar A.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, III, 1871, p. 372. – HABETS, Archieven kapit-
tel Thorn, I, 1889, p. 10-11, nr. 8. – GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907),
p. 395. – LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 385, nr. 62. – CERUTTI,
Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 8. nr. 14.
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Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan
In deze oorkonde zijn de getuigen van de rechtshandeling ten overstaan van de
twee in de oorkonde genoemde partijen, namelijk de hertog van Brabant en de
heer van Breda, door twee verschillende handen opgetekend. Hand 1 schreef
eerst het protocol, de dispositio en een deel van de corroboratio. Daarna
voegde een tweede hand de getuigen toe die bij de afstand ten overstaan van de
hertog van Brabant aanwezig waren. De rest van de oorkonde, met de getuigen
in bijzijn van de heer van Breda én de datatio, is weer door hand 1 geschreven.

Ina nomine sancte et individue Trinitatisa.
Quoniam per decursum temporis pereunte rerum memoria per oblivionis nebulam con-

tentionis suboriri solet materia, necesse est fideliter scripto commendari quod ad postero-
rum noticiam utile est conservari.

Ego igitur Henricus, dux Lotharingie, notum facio tam presentibus quam futuris quod
Winricus de Alfemb coram me et coram domino Godefrido de Breda et aliis hominibus
meis, tam nobilibus quam ministerialibus, et coram aliis, tam ecclesiasticis quam seculari-
bus personis, decimas ad ecclesiam de Alfemb pertinentes, tam minutas quam maiores,
ecclesie de Tongerlo resignavit et omni iuri quod in eisdem decimis sive iuste, sive iniuste
se habuisse dixeratc et omnibus querelis quas ante adversus ecclesiam de Tongerlo habu-
erat vel in futurum super eisdem decimis habere posset, legitime renunciavit et hiis omni-
bus, tam decimis quam querelis, coram domino Godefrido de Breda et hominibus suis
filios suos renunciare fecit.

Hoc autem factum ne aliquatenus valeat violari vel aliqua in posterum questione pertur-
bari, sigilli mei robore est roboratum et testium subscriptorum annotatione confirmatum.

Testesd: Franco Passer, sacerdos sancti Iacobi, magister Reinerus, notarius, Arnoldus,
dapifer de Rostlare, Godefridus, frater ducis, Arnoldus de Bigart, Walter de Wambehaf et
Adam, frater eius, Willelmus de Ledeberga et alii quamplures.g

Testesh facti coram domino Godefrido de Breda: Arnoldus, abbas Antwerpensisi,
Godefridus, abbas Euerbodiensisj, Hanricus, prepositus Lovaniensis, Godefridus Decanus,
Mezo, prior, Hubertus, Mezo, Giselbertus Ganis Dif, Egericus, Walterus Vriman, Bodui-
nus, sacerdotes, Arnoldus, persona, Arnoldus de Gageldunck, Willelmus, Arnoldus, Tho-
mas de Ekerne, Walterus, Arnoldus, Karolus de Marsheml, Arnoldus, Segebertus, Gisel-
bertus, fratres Decani, Anselmus de Arde et alii quamplures.

Actum anno Domini M° CC° duodecimo.g

(S1+CS1) (S2+CS2)
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939 a-a vanaf In tot en met Trinitatis geoblongeerd, hierna figuur van vier punten A. – b Alphem B. – c

gewijzigd uit duxrat door de eerste teksthand A. – d hierna andere hand A. – e Rotselar B. – f aldus
A. – g hierna een sluitingsteken A. – h opnieuw eerste hand A. – i Antwerpiensis B. – j Averbodien-
sis B. – k Gageldonc B. – l Marchem B.



940

(1211 december 25 –) 1212 (december 24) Tienen

Hendrik I, hertog van Brabant, schenkt aan de tempeliers (van Ter
Brake, gem. Alphen) een hof en een bunder land, die Alverik van Turn-
hout van hem in cijns hield tegen 3 penning Keuls.

Origineel
A. Parijs, AN, S 5255, nr. 1/3. – Afmetingen: hoogte 70 + pliek 15 x breedte 235

mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling; de pliek bedekt de laatste regel.
Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: La Braque,

Turnot (slechts onder kwartslamp leesbaar). – 2° door 17e-eeuwse hand: De
curte una et bonario terre sub Turnhout anno 1212, La Bracq. – 3° door 17e-
eeuwse hand: Q nr. 3.

Bezegeling: één bevestigingsplaats, waarvan slechts twee ruitvormige inke-
pingen in de pliek zichtbaar zijn, vermoedelijk voor het aangekondigde zegel
van oorkonder (LS).

Uitgave
a. WAUTERS, in Compte rendu de la CRHB, 4e série, II (1875), p. 187-188,
naar A.

Regest
WAUTERS, in Compte rendu de la CRHB, 4e série, II (1875), p. 173.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

Opnamecriterium
Zie nr. 918 onder Opnamecriterium.

In nomine summe et individue Trinitatis.
Ego Henricus, dux Lotharingie, tam futuris quam presentibus in perpetuum.
Notum fieri volumus vobis quod fratribus Templi Ierusalem concessimus libere curtem

et bonuarium terre quod Aluericusa beate memorie de Turnhout de nobis pro tribus dena-
riis Coloniensis monete tenebat, ut predicti fratres vel eorum amministratores in ususb

suosc predicta bona convertant.
Et ne aliquis heredum nostrorum seu aliquis alius auso temerario super predictis bonis

eos molestare aut inquietare presumat, memoratam donationem eis confirmantes presen-
tem paginam scribi et sigilli nostri appositione in testimonium eis fecimus communiri.

a. 1211-1212 nr. 940
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Testibus hiis: Waltero Bertoldo, Arnoldo de Wensemale, Rudolfo de Louain, Robino
Tenensi, decano Tenensi, utroque notario nostrod Reinero et Reinero.

Datum apud Tenis, anno incarnationis Verbi M° CC° XII.

(LS)

941

(1210 januari – 1212 december)

Arnoud, abt van de St.-Michielsabdij te Antwerpen, en Wenemar, abt
van de abdij van Tongerlo, Hendrik, proost te Leuven, en R., deken
te Antwerpen, scheidslieden in het geschil tussen de abt (van de
abdij van Villers) en Godfried II, (heer) van Breda, stellen vast wie
tot de lieden van de abt en zijn familia te Schoten en Merksem beho-
ren.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
[B]. datering niet bekend, niet voorhanden, bekend uit a, eertijds berustend in het

familiearchief Ullens de Schooten te Schoten, onvolledig afschrift.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p. 64-65 (gedateerd
1210, 1211 of 1212), onvolledig, met vertaling, naar [B].

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 93, nr. 3 (gedateerd 1210-
1212).

Datering
Deze ongedateerde oorkonde is te plaatsen tussen 1210 en 1213, tijdens de
abbatiaatsjaren van Wenemar, abt van de abdij van Tongerlo (zie ERENS,
Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 96).

Tekstuitgave
De tekst van onderhavige oorkonde is uitgegeven op basis van a.
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Arnoldusa, Dei gratia abbas in Antwerpia, Wenemarus, abbas in Thungerlo, Henricus,
prepositus in Lovanio, R., decanus in Antwerpia, omnibus presens scriptum inspicientibus
in Domino salutem.

Super queremonia que fuit inter dominum abbatemb et dominum Godefridum de Breda
nos, ex utriusque voluntate mediatores electi, formam compositionis scriptis commendavi-
mus.

Placuit autem utrique quod domino abbati, que ex debito et iuris ordine ei contingerent,
bona sua ostendet familia. Nos vero mediatores dicti ex eorum hominibus testibus iuratis
et diligenter examinatis domino abbati homines suos et suam assignavimus familiam, quo-
rum nomina hec sunt: in Scoten: scilicet Maghtildis uxor Gheldolphi Fabri, Giselbertus
filius Raptoris, Godehildis et soror eius Aleidis, et Iohannes filius eius de Bishove, Iohan-
nes de Lare, Bauduinus frater eius et sorores eius, Walterus Bloc et Lucas Dint,c dicit se
duxisse uxorem liberam et sic filios suos dicit esse de familia abbatis, et Giselbertus Albus
et uxor eius; in Marchen hec est familia abbatis: Maghildis, Beatrix, Helwigis predicte
Maghildis filia, Walterus Dunt, Hadewid Greca.

942

1213 mei 11 Lateraan

Paus Innocentius III neemt de abdij van Tongerlo in bescherming en
bevestigt haar in het bezit van onder meer het nieuwe land te Alphen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 62. – Afmetingen: hoogte

180 + pliek 20 x breedte 253 (onder 252) mm; gelinieerd; zwaar beschadigd,
met tekstverlies door inkervingen.

Aantekening op de voorzijde: door eigentijdse hand: O (kanselarij-aanteke-
ning). – Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 15e-eeuwse hand: Confirma-
tio Innocentii tertii de multis nostris bonis, 1214. – 2° door 17e-eeuwse hand:
Tungerlo in libro privilegiorum fol. 12. – 3° door 17e-eeuwse hand: Cum a nobis.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
B loden muntzegel van oorkonder, gaaf (zie EWALD, Siegelkunde, 1914, p. 214
en tafel 36, nr. 1-2).

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 12r-12v, onder het

a. 1213 nr. 942
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rubrieknummer: I (in rode inkt), en onder de rubriek: Privilegium domini
Innocentii papae de quisbusdam bonis (in rode inkt), naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo con-
tinentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem
(cartularium B), fol. 13v, onder de rubriek: Privilegium domini Innocentii
papae de quibusdam bonis, door Carolus van den Schilde, archivaris van de
abdij van Tongerlo, naar B.

Uitgaven
a. VAN SPILBEEK, De abdij van Tongerloo, 1888, p. 153 (onvolledig), naar B.
– b. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 104-105, nr. 66, naar A.

Regesten
SANDERUS, Chorographia sacra Brabantiae, I, 17262, p. 348. – GOET-

SCHALCKX, in BGHB, VI (1907) p. 381. – LAMY, L’abbaye de Tongerloo,
1914, p. 385, nr. 63.

Tekstuitgave
De lacunes in A zijn aangevuld naar B.

Innocentius, episcopus, servus [servorum Dei], dilect[is] filii[s] abba[ti] et [conv]entui
monaste[rii] de Tongerl[o Premonstra]tensis ordinis salutem et [a]postolicam benedictionem.

Cum a nobis p[etitur, quod iu]stum es[t et honestum, ta]m v[ig]or [equitati]s quam ordo
[exigit rationis, ut id] per sollicitudinem officii [nostri ad] debitum [perducatur] effectum.

Eapropter, dilecti in [Domino filii, vestris] iustis [postulationibus] grato concurre[n]tes
ass[ensu], personas [vestras] et monasterium de Tong[erlo, in] quo divino estis [obsequio]
mancipati, cum omnibus bonis tam ecclesiasticis quam m[undanis], que [idem m]onasterium
impresentiaruma rationabiliter [possidet] aut in futurum iustis modis prestante Domino pote-
rit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. [Specialiter autem] de Benchenb

et de Orbeka ecclesias, terras in Vors[cute], in Gu[negemc et] in Bertend, cum portione
molendini in Virsela, de Hesewich, de [Ravenslo]e, de Hela cum [sago], sagum in al[lodio
de Westerle, allodia] de Dunresla cum sago de Wselaf, de Oueruelt cum nemore de [Ster-
scot], de Hame, de [Fine], de Val[le, de Surle, curias de Ewen et] nove terre de Alphen cum
pertinentiis suis, [piscariam in] aqua que [dicitur Neta, cum universis possessionibus et aliis
bonis vestris, sicut] ea omnia iuste [et pacifice possidetis vobis] etg per nos [eidem monas-
terio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti] patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum [liceat] hanc paginam [nostre] protectionis et confirmatio-
nis] infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc [attemptare] presumpse-
rit, [indignationem omnipotentis] Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius se
noverit incursurum.

Datum [Laterani], V idus maii, pontificatus nostri anno [sextodecimo].

(B)
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943

(ws. 1214 april)

Godfried II, (heer) van Breda, draagt aan de monniken van de abdij
Ter Doest 146 gemet moergrond met de ambachtsheerlijkheid over, die
hem daartoe waren opgedragen door Wouter van Kruiningen, die ze
van hem in leen hield.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 1277 juli 21, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest,

oorkonde nr. 589, vidimus door de prior van de predikheren te Brugge (zie
hier nr. 1170), naar [A].

Uitgaven
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 520-521, nr. 455, naar B. – b. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 523-
524, nr. 345, naar B.

Regest
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 28, nr. 589 (gedateerd 1225).

Datering
De onderhavige oorkonde hangt samen met twee oorkonden van Wouter
van Kruiningen d.d. april 1214, waarin hij aan de abdij Ter Doest 146
gemet moergrond verkoopt en schenkt, zie KOCH, OHZ, I, 1970, p. 521-
523, nrs. 343-344, en zal derhalve eveneens rond dit tijdstip uitgevaardigd
zijn.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.
Ego Godefridus de Breda notum fieri volo universis ad quos presentes litteras perve-

nire contigerit quod dominus Walterus de Cruningha C et XLVI mensuras moors, quas
de me in feodo hactenus tenuit et possedit, in presentia hominum meorum mihi resig-
navit. Ego autem coram eisdem hominibus predictam quantitatem moors fratribus eccle-
sie de Thosan in puram elemosinam contuli cum officio et dominio perpetuo possiden-
dam.

Et ut hoc factum certa veritate cognoscant tam posteri quam moderni, litterarum tenaci
memorie commendatum sigilli mei appensione feci muniri.

a. 1214 nr. 943
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944

(1214 december 25 –) 1215 (december 24)

Hendrik I, hertog van Brabant, beslecht het geschil tussen Winrik van
Alphen en de abdij van Tongerlo inzake grond te Alphen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 66. – Afmetingen: hoogte

90 (rechts 88) + pliek 16 x breedte 205 (onder 210) mm; gelinieerd; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De
Alphen, IIII. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Littere arbitracionis compro-
missi, facti inter ecclesiam de Tongerlo et Winricum de Alphen, militem,
super quadam terra in Alphen, 1215. – 3° door 17e-eeuwse hand: In libro pri-
vilegiorum, fol. 163.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S1 ridderzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 60, rand 7 mm), van
bruine was, rechtsonder randschrift afgebroken (zie hier nr. 934 S), met tegen-
zegel CS1 ridderzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 33, rand 8
mm), gaaf (zie LAURENT, Les sceaux, 1993, I-1, p. 262, nr. 12, II, Brabant pl.
101, nr. 121), met randschrift: + ET: MARCHIONIS; en één bevestigingsplaats
met uithangende dubbele strook perkament, vermoedelijk voor het aangekon-
digde zegel van Godfried, deken van Hilvarenbeek (LS2).

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 163r, onder caput,
fol. 160r: Incipiunt privilegia de Alphen, met het bijbehorend nummer: XXV
(in rode inkt), en onder de rubriek: Littere arbitrationis compromissi, facti
inter ecclesiam de Tongerlo et Winricum de Alphen, militem, super quadam
terra in Alphen (in rode inkt), naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo conti-
nentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (car-
tularium B), fol. 185v-186r, onder caput fol. 180r: Incipiunt privilegia de
Alphen, en onder de rubriek: Littere arbitrationis compromissi, facti inter
ecclesiam de Tongerlo et Winricum de Alphem, militem, super quadam terra
in Alphem, naar B.

D. laatste kwart 18e eeuw (ca. 1784), Brussel, KB, hs. nr. 22480 = A. Heylen
Analecta inedita (register afschriften met ingekleurde kaarten), fol. 6r-6v,
onder de rubriek: Littere arbitrationis compromissi, facti inter ecclesiam de
Tongerloo et Wenricum de Alphen, militem, super quadam terra in Alphen, en
in de marge: anno 1215, door Adriaan Heijlen, archivaris van de abdij van
Tongerlo, naar B.
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Uitgave
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 110-111, nr. 70, naar A.

Regesten
REUSENS e.a., in AHEB, V (1868), p. 359. – WAUTERS, Table chronologique,
III, 1871, p. 440. – GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 395. – LAMY,
L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 386-387, nr. 67. – CERUTTI, Middeleeuwse
rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 11-12, nr. 16.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Henricus, Dei gratia dux Lotharingie, omnibus quibus hoc scriptum innotuerit tam pre-

sentibus quam futuris in perpetuum.
Notum sit universitati vestre quod cum inter ecclesiam de Tongerlo et Winricum, mili-

tem de Alphem, multiplex questio verteretur, maxime super quadam terra quam idem
Winricus et antecessores eius quadraginta annis et amplius possederant et abbas et fratres
de Tongerlo eandem terram de dote ecclesie sue de Alphem esse dicebant, tandem de
consilio nostro et bonorum et prudentum virorum relegata omni querela et exclusa pravi-
tate coram nobis in arbitros conpromiserunt, et quod ratum haberent eorum arbitrium
abbas et predictus Winricus fide interposita nobis promiserunt. In eum igitura modum
arbitrium arbitri in nullo discordantes protulerunt quod omni querela ex utraque parte
effustucatab, terram illam sepedictus Winricus in manus nostras ad opus ecclesie de Ton-
gerlo reddere deberet, ea conditione quod sepedictus Winricus sepedictam terram de
manu abbatis sub pensione XII denariorum Louaniensis monete in festo sancti Remigii
annuatim solvendorum hereditario iure possidendam reciperet. Quod arbitrium in dictum
modum pubplicatumc utraque pars ratum et gratum, fidem datam illesam conservans
habuit.

Ut autem hec compositio provide et causa pacis sine pravitate facta, rata et inviolabilis
permaneat et a memoria tam futurorum quam presentium non excidat, presentem paginam
sigilli nostri impressione fecimus roborari. Ad maiorem autem huius compositionisd con-
firmationem volumus ut decanus de Beke Godefridus, sicut promissum est, presens scrip-
tum sigilli sui impressione corroboret.

Actum anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo quintodecimo.

(S1+CS1) (LS2)

a. 1214-1215 nr. 944
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945

(1187 december 25 / 1191 – 1216)

Godfried II (van Breda en) van Schoten maakt in het bijzonder aan zijn
dienstlieden van Zandvliet en de Agger bekend dat hij de abdij Ter
Doest in zijn bescherming opneemt en haar vrijstelt van geleidegeld.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 1265 januari 22, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter

Doest, oorkonde nr. 308, vidimus van Bernard, proost van de O.L.V.-kerk te
Brugge (zie hier nr. 1055), naar [A].

Uitgave
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 100 (gedateerd ca. 1200), naar
B.

Datering
Deze oorkonde is waarschijnlijk door Godfried II van Schoten uitgevaardigd
en niet door zijn opvolger Godfried III, aangezien deze laatste in de intitulatio
van door hem uitgevaardigde oorkonden steeds de titel Godefridus, dominus
de Breda, voert. Een nadere datering dan binnen de regeringsjaren van God-
fried II, namelijk 1187 december 25 / 1191 – 1216, is niet mogelijk. Voor een
datering bij de aanvang van zijn regeerperiode ca. 1190, zoals DEKKER, Zuid-
Beveland, 19822, p. 122 en noot 82 veronderstelt, zijn geen nadere gegevens
voorhanden.

Ontstaan
Onderhavige oorkonde vertoont sterke dictaatverwantschap met de oorkonden
verleend door Hendrik II (van Breda en) van Schoten aan de abdij Ter Doest,
zie nrs. 917 en 919. Waarschijnlijk is dit een destinatarisuitvaardiging.

Ego Godefridus de Scoten notum fieri volo omnibus hominibus et amicis meis, preser-
tim illis de Santfliethe et de Aghere, quod ecclesiam de Thosan cum fratribus et omnibus
rebus suis ubicumque aliquam potestatem habeo in meam protectionem et conductum
suscepi et prohibeo omnibus hominibus meis ne predictos fratres vel res eorum, sive per
terram sive per aquam, in aliquo perturbare vel aliquod eis gravamen inferre vel aliquid
quasi pro conductu, videlicet vel panem vel caseum, ab eis vel eorum servientibus presu-
mant exigere. Sciant etiam certissime quod quicumque de meis hominibus contra hoc
scriptum venire temptaverint, si exinde ad me querela devenerit, se de illa iniuria satisfac-
turos et quicquid prelibati fratres pro iusticia acquirenda expenderint, sine dubio soluturos.
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946

(1187 december 25 / 1191 – 1216)

Godfried II (van Breda), heer van Schoten, neemt de abdij Ten Duinen
op in zijn bescherming, verleent haar vrijstelling van geleide en tol en
beveelt zijn ambtenaren de kloosterlingen vrije doorgang door zijn
gebied te verlenen.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde

nr. 308bis. – Afmetingen: hoogte 79 (rechts 65) x breedte 164 mm; licht
beschadigd door slijtage, met enig tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Godefridi de
Scoten de theloneis. – 2° door 15e-eeuwse hand: In Zando. – 3° door 18e-
eeuwse hand: Titulo Zande, rub. privilegien, no 5.

Bezegeling: één afhangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S ridderzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 35 [+ x], rand 8 mm),
van gele was, zwaar beschadigd (zie CSN 769 en hier nr. 939 S2), met tegen-
zegel CS wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 15 [+ x], rand
6 mm), zwaar beschadigd (zie CSN 770 en hier nr. 928 CS).

Afschrift
B. 15e eeuw, Brugge, RA, collectie Aanwinsten, nr. 3466 = Privilegia, iura et

possessiones abbatie Dunensis (cartularium van de abdij Ten Duinen), fol.
188r-188v, onder caput, fol. 179r: De theloneis, en onder de rubriek: Gode-
fridi de Scoten de theloneis Grimberghe, Breda, Scoten, en in de marge:
XLVIII, naar A.

Uitgave en afbeelding
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 430, nr. 339, naar A. – b. VAN KINSCHOT, in De Nederland-
sche Leeuw, XXXIV (1916), tussen kol. 172 en 173, afb. 3a.

Regesten
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 7, nr. 11 (gedateerd
ca. 1203). – WAUTERS, Table chronologique, III, 1871, p. 234 (gedateerd
ca. 1204). – VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium
monasterii de Dunis, 1864, p. 973, nr. 339.

Datering
Deze oorkonde is waarschijnlijk door Godfried II (van Breda), heer van Schoten,
uitgevaardigd en niet door zijn opvolger Godfried III, aangezien deze laatste in
de intitulatio van door hem uitgevaardigde oorkonden steeds de titel Godefridus,

a. 1187/1191-1216 nr. 946
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dominus de Breda, voert. De termini van deze oorkonde zijn de regeringsjaren
van Godfried II. De laatste vermelding van zijn voorganger Hendrik II is in het
jaar 1187 (zie nr. 917), de eerste vermelding van Godfried II dateert uit 1192
(zie nr. 922), en zijn overlijden vindt plaats in 1216 (zie nr. 947).

Samenhang en tekstuitgave
De onleesbaar geworden tekstdelen zijn aangevuld naar a. De tekstdelen die
zijn ontleend aan de oorkonde uitgevaardigd door Hendrik II (van Breda en)
van Schoten voor de abdij Ten Duinen d.d. 1187 of kort na, zie nr. 920, staan
afgedrukt in een kleiner lettertype.

Universisa fidelibus ad quos littere iste pervenerint Godefridus, dominus de Scoten,
salutem et dilectionis plenitudinem.

Universitati vestre notum facio quod fratres * de Dunis et res eorum ac pueros sub nostre protectionis tute-

lam suscepi et ab omnium exactionum * consuetudine, que ab aliis solent exigi, utpote conductus et

thelonei *, in omni terra et aqua potestati mee subiecta plenaria[m concessi] libert[ate]m.
Quapropter omnibus dominio meo subiectis, mando et firmiter precipio quatinus predictos
fratres, cum reb[us s]uis et pueris, per totam terram et aquam meam libere et pacifice
transire permittant, nichil consuetudinis, nichil exactionis ab eis extorquentes, sed omnem
humanitatem, omnem honorem amicabiliter ipsis exhibentes. Si quis autem sepedictis fratri-
bus gravamen, molestiam vel damnum per violentiam irrogare presumpserit, noveritb non minus
se nostram incursurum offensamb, quam si nobis illam iniuriam intulisset et super hoc condig-
nam exigam ultionem.

Verum ut de cetero debitum obtineant hec scripta vigorem, sigilli mei appensione robo-
rare curavi.

(S+CS)

947

(1215 december 25 –) 1216 (december 24)

Godfried III, heer van Breda, maakt ten behoeve van de abdij van Ton-
gerlo een hoeve te Alphen vrij van lasten.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 67. – Afmetingen: hoogte

32 (rechts 30) + pliek 7 x breedte 164 (onder 161) mm; beschadigd, zonder
tekstverlies.
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De
Alphem, VI. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Littere de libertate mansi in
Alphen ab omni exactione et petitione imperpetuum, 1216. – 3° door 17e-
eeuwse hand: In libro privilegiorum, fol. 161v.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 58, rand
10 mm), van bruine was, randschrift licht beschadigd (zie hier nrs. 951 S en
960 S), met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegel-
veld 24, rand 5 mm), met randschrift: + Sigillum: GODEFRIDI: DE: BREDA:. –
S2 wapenzegel van Lutgarde, vrouwe van Breda, rond (doorsnede zegelveld
34, rand 6 mm), van bruine was, gaaf (zie CSN 768 en hier nr. 948 S).

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 161v, onder caput, fol.
160r: Incipiunt privilegia de Alphen, XXV, en onder de rubriek: Littere de
libertate mansi in Alphen ab omni exactione et petitione imperpetuum, naar A.

C. 1580, Breda, GA, afd. I-1a, oud-administratief archief van de stad Breda, inv.
(Hingman) nr. 4 = Oude keuren ende privilegien der stadt Breda (Perkamen-
ten Boek), fol. 24v, onder de rubriek: Eenen brieve daermede die voorge-
noemde heere Godevaerdt, heere des voorseyde geheelen landts van Breda,
geeft der kercke Onser Liever Vrouwen van Tongrelo een hoeve onder Alffen,
1216, mogelijk naar B.

[D]. vóór 1649, niet voorhanden, bekend uit E, in een handschrift destijds in het bezit
van Jacob van Lanschot, schepen van Breda in 1637, naar onbekend voorbeeld.

E. ca. 1649, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980 (voorheen
’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr. 1190 (oud
nr. 133), Chaam 3, eenvoudig afschrift door Adriaan Havermans, griffier van
de stad Breda, naar [D].

F. ca. 1650, Breda, GA, afd. IV-2, collectie Van Laerhoven, inv.nr. 10 (voorheen
inventaris Hingman, nr. 2237) = Saecken, memorien, historien van de
gemeyne lande van Brabant (register van mr. Johan van Laerhoven, advocaat
te Breda), fol. 107r, onder de rubriek: Een brieve daermede heer Godevart,
heere des voorseide geheelen landts van Breda, geeft der kercke van Tonger-
loo een hoeve onder Alphen, naar C.

G. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 183v, onder zelfde
caput en rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 413, nr. 9 (met vertaling), naar D
of [E]. – b. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 111-112, nr. 71,
naar A.

a. 1215-1216 nr. 947
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Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 22. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 102-103. – GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 396. –
LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 387, nr. 68. – CERUTTI, Middel-
eeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 12, nr. 17.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

In nomine Patris et Filii et Spiritoa sancti.
Ego Godefridus, dominus de Breda, notum esse cupio tam presentibus quam futuris

quod ego in remissionem peccatorum meorum et precipue pro anima patris mei in die
sepulture eius dimisi ecclesie sancte Marie de Tongerlo mansum unum in villa de Alphem
liberum ab omni exactione et peticione in perpetuum.

Ut autem hoc ratum et inconvulsum permaneat, presens scriptum sigillo meo et sigillo
matris mee, domine Lutgardis de Breda, feci confirmari.

Actum anno dominice incarnationis M° C°C° X° VI°.

(S1+CS1) (S2)

948

1217 maart 24 – 1218 april 14

Lutgarde, vrouwe van Breda (en van Schoten), en haar zoon Godfried
III maken bekend dat Jan van Meer op de burcht van Breda ten over-
staan van hen en hun leenmannen afstand doet van elke aanspraak ten
opzichte van de abdij van Villers.

Origineel
A. Mechelen, Archief aartsbisdom Mechelen-Brussel, archief abdij van Villers,

inv.nr. III.4.4, oorkonde nr. 126. – Afmetingen: hoogte 105 (rechts 104) +
pliek 15 (16) x breedte 199 (onder 198) mm; gelinieerd; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Testimonium
domine de Breda et filii sui Godefridi en door andere 13e-eeuwse hand: Quod
omnes querela Iohannis de Mere sopita est. – 2° door 13e-eeuwse hand: anno
M° CC° XVII°. – 3° door 13e-eeuwse hand: De querela en door andere 13e-
eeuwse handen: Iohannis de Mere en De Scotes. – 4° door 16e-eeuwse hand:
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Litera 6. – 5° door 15/18e-eeuwse hand: IIII. – 6° door 16/18e-eeuwse hand:
IIII. – 7° door 18e-eeuwse hand: 6.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S beeldzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 35, rand 4 mm), van
groene was, met beschermend leren hoesje (zie CSN 768), licht afgesleten, met
randschrift: + Sigillum LVTGARDIS DOMINE DE BREDA.

Afschriften
B. tweede helft 17e eeuw, Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 758, register

ingebonden afschriften, fol. 68r, onvolledig afschrift door Ch. van Rietwyck,
naar A.

C. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.
11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
Villers te Schoten, fol. 29r-29v (oude p. 5-6), onder caput, fol. 23r: Incipiunt
tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 7v, de rubriek: Sexta
littera Lutgardis, domine de Breda, et Godefridi filii eius quod Iohannes de
Mere coram ea werpivit querelam quam habebat contra domum Villariensem,
data anno Domini 1217, quere folio 5, en onder de rubriek: Littera sexta, naar
A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, I (1902), p. 114, nr. 1 (gedateerd 1217), naar C.

Regesten
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 51, nr. 53 (gedateerd 1217). –
HENRIVAUX, Inventaire analytique de Villers, 1996, p. 161, nr. 1 (gedateerd
1217).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Egoa Luthgardisb, Dei gratia domina de Breda, et Godefridus filius meus notum facimus
omnibus hoc scriptum intuentibus quod vir nobilis Iohannes de Mere querelam quam
habebat contra domum Villariensem quam iam pridem coram amicis suis werpiverat, in
presentia nostra et hominum nostrorum in castro de Breda iterato de bona voluntate sua
werpivit. Preterea omnes querelas sive calumpnias quas contra predictam domum habebat
resignavit et omnino liberas clamavit.

Unde presentem cartulam sigilli nostri impressione in testimonium roboravimus.
Actumc anno gratie M° CC° XVII°c.

(S)

a. 1217-1218 nr. 948
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949

1218 (maart 25 – 1219 maart 24)

Bartholomeus, abt, en het convent van de abdij van Echternach be-
vestigen de abdij van Tongerlo in het bezit van de zielzorg van de kerk
te Alphen, geschonken door abt Lodewijk in 1175 (zie nr. 913) en
bevestigd door abt Godfried tussen 1181 en 24 december 1205 (zie
nr. 931).

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens LAMY (zie onder Regesten) in 1914 nog voorhanden

onder de signatuur nr. 72, bezegeld met twee uithangend bevestigde zegels.

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 160v, onder caput:
Incipiunt privilegia de Alphen, XXV, en onder de rubriek fol. 160v: Littere
confirmationis Bartholomei, abbatis Epternacensis, super acquisitione ecclesie
de Alphen ab abbatibus Epternacensibus Godefrido et Ludouico, naar [A].

C. begin 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo continen-
tur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (cartula-
rium B), fol. 181r-181v, onder zelfde caput en rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 118, nr. 76 (gedateerd
1218), naar B. – b. WAMPACH, Urkunden- und Quellenbuch, VIII, 1951, p. 7-
8, nr. 9 (gedateerd 1218), naar a.

Regesten
GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 396. – LAMY, L’abbaye de Tonger-
loo, 1914, p. 388, nr. 73.

Datering
Het gebruik van de in het aartsbisdom Trier gebruikelijke boodschapstijl is
verondersteld.

Samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is de naoorkonde van nr. 931. De tekstdelen die aan de voor-
oorkonde zijn ontleend, staan afgedrukt in een kleiner lettertype.

In nomine sanctea ac individue Trinitatisa.
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Notum sit omnibus tamb presentibus quam futurisb quod ego Bartholomeus, Dei gracia dictus abbas,

totusque conventus ecclesiec Epternacensisc pastoralem curam ecclesie de Alphem, quam predecessor noster

pie recordationis dominus Lodewicus, abbas, ecclesie de Tongerlo contulit et cuius collationem predeces-
sor noster felicis memorie dominus Godefridus, abbas, scripto suo confirmavit, nos eidem

ecclesied Tongerlensid recognoscimus et confirmamus secundum tenorem quem predictus venerabilis prede-

cessor noster dominus Lodewicus in scripto suo ordinavit.

Ut autem hec firma sint et rata, presens pagina tam sigilli nostri quam sigilli conventus appen-
sione est corroborata.

Actum est anno gracie Mmo CCmo octodecimo.

950

1219 april

Lutgarde, vrouwe (van Breda en) van Schoten, sticht voor het zieleheil
van haar overleden echtgenoot Godfried II, heer van (Breda en) Scho-
ten, en voor dat van haarzelf en anderen, met toestemming van haar
kinderen Godfried III, Gillis, Hendrik (IV), Sophie en Beatrix, dage-
lijkse missen in de kloosterkerk van de St.-Michielsabdij te Antwerpen,
alwaar zij ook begraven wenst te worden, en kent hiervoor aan de abdij
een jaarlijkse rente van 12 pond toe uit haar goederen te Serber (Zel-
laar?) en te Bukt bij Perk (onder Vilvoorde).

Origineel
A. Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 421 (aanwinst 1878). – Afmetingen:

hoogte 112 (rechts 117) + pliek 21 (33) x breedte 157 (onder 153) mm; tame-
lijk gaaf; de pliek bedekt een gedeelte van de laatste twee regels.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: De Scotis. –
2° door 13/14e-eeuwse hand: [.]ie[…] decima de Perke. – 3° door 14e-eeuwse
hand: Bunder LXVIII.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk: S1
beeldzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 35, rand [y] mm), van licht-
bruine was, met beschermend leren hoesje rond de rand (zie CSN 768 en hier
nr. 948 S); en één bevestigingsplaats (met de nog zichtbare afdrukken van een
bevestigingsstrook), vermoedelijk voor het andere aangekondigde zegel (LS2).

Afschrift
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesie sancti Michaelis Antverpie (oude cartularium

a. 1219 nr. 950
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der abdij), p. 78 (fol. 40r), onder de rubriek: Recognitio Lutgardis, domine de
Scotes, de elemosina XII libras Flandrenses annuatim de consensu liberorum
monasterio sancti Michaelis, naar A.

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, V (1906), p. 309-311 = Oorkondenboek
S.-Michiels, I, 1909, p. 79-81, nr. 56 (gedateerd 1219), naar B.

Regesten
BUTKENS, Trophées de Brabant, II, 1724, p. 74 (gedateerd 1219). – HERMANS,
Analytische opgave, 1844, p. 288.

Datering en samenhang
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding. Dit lijkt hier des te
aannemelijker daar deze stijl vermoedelijk ook is gevolgd in de hertogelijke
bevestiging van deze oorkonde, waarin de onderhavige wordt vermeld, zie
nr. 952. Godfried II overleed reeds in 1216, zie nr. 947.

Ina nomine sancte et individue Trinitatis, amena.
Operationis sancte propositum nulla debet occasio prepedire.
Ego ergo Lutgardis, domina de Scotisb, divina ammonita inspiratione ecclesie sancte

Michaelis in Antwerpia dedi et assignavi pro anima viri nobilis Godefridi, domini de Sco-
tenb, quondam mariti mei et mea et animabus patris et matris mee, et domini Godefridic,
quondam Traiectensis episcopi, et Gerlacic fratris ipsius, a quibus bona in quibus assig-
navi hanc elemosinam, michi remanserunt, scilicet duodecim libras Flandrensis monete, et
hoc liberis meis consentientibus et approbantibus, videlicet Godefrido, Egidio, Henrico,
Sophia et Beatrice. Hanc autem elemosinam duxi assignare in septem bonariis terre, site
apud Serberd, et in duabus garbis decime sexaginta bonariorum terre, site apud Perke loco
qui dicitur Bukt. Et si predicta bonaria non persolvant integre annuatim predictas XII
libras, debent de aliis bonis meis apud Perke adimpleri, ita quod imperpetuum predicte
ecclesie sancti Michaelis in Antwerpia sepedicte XII libre annuatim integre persolvantur.
Est autem hec elemosina hoc modo assignata, ut in sepe nominata ecclesia et altari beate
Virginis in cripta missa pro defunctis feria secunda, tercia, quarta, quinta et sexta, sabbato
autem de beata virgine Maria, et dominica de Sancto Spiritu imperpetuum debeat celebrari
et coram predicto altari elegi et habere disposui sepulturam.

Ut autem hec rata et inconvulsa permaneant appensione sigilli mei et sigilli Godefridi
dilecti filii mei feci presentem paginam roborari.

Interfuerunt autem huic donationi Arnoldus, abbas, I.e, prior, Elias, quondam abbas, B.f,
supprior, totusque conventus sancti Michaelis in Antwerpia, W.g, personah et capellanus
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de Scotenb, Thomas, miles de Ekerna, Sebastianus, miles de Grebendunc, et Nicholaus,
miles, filius eiusdem Sebastiani et alii quamplures.

Actum anno dominice Incarnationis M° CC° nonodecimo, mense aprili.i

(S1) (LS2)

951

(1218 december 25 –) 1219 (december 24)

Godfried III, heer van Breda, maakt bekend dat enkele lieden uit Val-
kenisse aan de abdij Ten Duinen 70 gemet land hebben verkocht, gele-
gen tussen het bezit van de abdij te Waarde en de Schoudee, en schenkt
de ambachtsheerlijkheid over die grond, hem daartoe opgedragen door
Willeman van Valkenisse en zijn broers, aan genoemde abdij, en deelt
voorts mede dat Heina van Bergen op Zoom afziet van zijn aanspraken
op het bezit van de abdij Ten Duinen te Kloosterzande.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde

nr. 553. – Afmetingen: hoogte 128 (rechts 131) + pliek 21 x breedte 253 mm;
gelinieerd, gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Domini
Godefridi de Breda quod quidam homines de Valkenisse vendiderunt mona-
chis de Dunis septuaginta circiter mensuras que iacet (sic, lees iacent) inter
Ward, et de libertate eiusdem terre. – 2° door 13/14e-eeuwse hand: scripsi. –
3° door 14e-eeuwse hand: II. – 4° door 17e-eeuwse hand: Wardo no 5. – 5°
door 18e-eeuwse hand: Titulo Zande, rub. Wardo, no 5.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S ridderzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 57, rand [y] mm), van
witte was (bruin geverfd), beschadigd (rand en deel zegelveld afgebroken),
met randschrift: [*** DE BRED]A, met tegenzegel CS wapenzegel van dezelfde,
rond (doorsnede zegelveld 23, rand 6 mm), gaaf (zie hier nr. 947 CS1).

Uitgaven
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 504-505, nr. 434, naar A. – b. OBREEN, in BMHG, XLVII
(1926), p. 178-181, nr. 2, naar A. – c. KOCH, OHZ, I, 1970, p. 581-582,
nr. 397 (gedateerd 1219), naar A.

a. 1218-1219 nr. 951
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Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 26, nr. 553. – VANDE PUTTE – VAN DE

CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de Dunis, 1864, p. 825-826
(gedateerd ca. 1219). – WAUTERS, Table chronologique, III, 1871, p. 522
(gedateerd 1219).

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ina nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.
Quia que inter homines statuuntur ad noticiam posterorum sepius non perveniunt, nisi

scripto revocentur in medium.
Eapropter ego Godefridus, dominus de Breda, notum facio tam presentibus quam futuris

hanc paginam inspecturis quod quidam homines de Valkenissa vendiderunt monachis de
Dunis quandam terram septuaginta circiter mensurarum, que iacet inter Ward, terram pre-
dictorum monachorum, et pervenit usque ad medium Scoda, Willemanno de Valkenissa et
fratribus eius, ad quorum dominium ipsa terra spectabat, consentientibus, qui etiam ipsum
dicte terre dominium supradictis monachis vendiderunt. Dominium autem et officium et
quicquid iuris dicti Willemannus et fratres eius in supradicta terra habebant, ita plene et
perfecte in manus meas resignaverunt, ut secundum iudicium hominum meorum possem
dare libere et absolute quibuscumque vellem dominium illud et officium et quicquid iuris
in terra illa habebam. Quod ius et dominium et officium cum omnibus pertinentiis et liber-
tatibus sepedicte terre concessi monachis supradictis pro salute anime mee et meorum ante-
cessorum libere et absolute a dictis fratribus perpetuo possidenda. Preterea adicimus quod
Heina de Berga coram nobis de pretaxatis fratribus querelamb detulitb deb quodamb iure sibi
subtracto, quod in Sanda, terra videlicet dictorum fratrum, se habere existimavit. Cumque
utraque pars iudicio nostro etc fratris Balduini, magistri de Crabbendic, super eodem iure se
stare data cautione spopondisset, causa, ut decuit, diligenter examinata quicquid iuris pre-
dictus Heina de Berga in prefata terra monachorum se habere dixerat, totum ei et omnibus
successoribus eius perpetuo abiudicavimus. Sed et idem Heina de Berga coram nobis et
subscriptis testibus dictum ius libera voluntate ex toto resignavit.

Ut igitur prefatus contractus et mea similiter donatio necnon et resignatio et abiudicatio
sepedicti Heina de Berga perpetuum robur obtineant et ecclesia de Dunis absque gravamine
super hoc in posterum valeat permanere, presentem cartam sigilli mei appensione et plegio-
rum ac testium subscriptione roboravi, universis declarare intendens, quod ego omnes res dic-
torum fratrum, que mee ditioni subiacent, in mea protectione suscipio, ut, si quis dictos fratres
de Dunis molestare presumpserit aut res ipsorum, quod absit, abstulerit, indignationem Dei et
offensam nostram incursurum se noverit ac si mihi vel rebus meis iniuriam intulisset.

Plegii autem dicti contractus fuerunt Eloudus et Iohannes filius eius, Walterus Belard et
Arnulfus frater eius, Wlfart de Burgt et Arnulfus filius Elizabeth.

Testes vero fuerunt Odinus Splinter et Ger. frater eius, Theodericus Hellebreker, Hugo
Chater, Boidinus de Gerseca, Dancart filius Willeman, Hugo Lauwart filius Domlin.
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Testes vero resignationis, quam fecit Heina de Berga, sunt hii: Arnulfus Louin, Arnul-
fus de Ossendreth, Witta de Borguliet, Betto frater eius, Walterus Belard, Gilebertus de
Rietlande, Arnulfus, presbiter de Berga.

Actum anno Domini M° CC° nono decimo.d

(S+CS)

952

1219 (april 1 – december 24)

Hendrik I, hertog van Brabant, bevestigt dat zijn verwante Lutgarde,
vrouwe (van Breda en) van Schoten, in zijn aanwezigheid aan de
St.-Michielsabdij te Antwerpen geschonken heeft een jaarlijkse rente
van 12 pond Vlaams uit haar goederen te Perk volgens haar oorkonde
(zie nr. 950).

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens C in 1683 nog in het abdijarchief aanwe-

zig, uithangend bezegeld met het grote zegel van oorkonder in gele (witte)
was.

Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 73 (fol. 37v), onder de rubriek: Recognitio Lutgardis,
domine de Scotis, quod contulit ecclesie sancti Michaelis elemosinam XII
libras Flandrenses in Perke annuatim ac approbatio domini ducis, naar [A].

C. 1683 november 11, ibidem, inv.nr. 10 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus
7), fol. 10v, nr. 19, onder caput (= de inhoud van Capsa 89): Ontrent Ocker-
seel, Percke ende Melsbroeck, met de oude signatuur: N. 2, authentiek
afschrift, met vermelding van de bezegeling, door Nicolaas van Riemer, apos-
tolisch en koninklijk notaris te Antwerpen, naar [A].

Uitgaven
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 66 (geda-
teerd 1219), naar [A] of B. – b, c. GOETSCHALCKX, in BGHB, V (1906), p. 313
= Oorkondenboek S.-Michiels, I, 1909, p. 83, nr. 58 (gedateerd 1219), naar B.

a. 1219 nr. 952
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Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 228. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 103.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding. De terminus a quo
wordt echter gevormd door de vroegst mogelijke datum van de bevestigde oor-
konde, die in de onderhavige wordt vermeld.

Henricus, Dei gratia dux Lotharingie, universis fidelibus presens scriptum inspecturis,
salutem in Domino.

Quoniam ea que scripto commendantur de facili ad memoriam revocantur, notum faci-
mus tam presentibus quam futuris quod nobilis mulier Lutgardis, consanguinea nostra et
domina de Scotes, nobis presentibus et approbantibus recognovit quod assignasset in
bonis suis apud Perke in elemosinam duodecim libras Flandrensis monete annuatim
persolvendisa et inb perpetuum possidendas ecclesie sancti Michaelis in Antwerpia et
hoc pro salute anime nobilis viri Godefridi, domini de Scotes, quondam mariti eiusdem
et animabus aliorum, sicut in scripto ipsius Lutgardis nobilis mulieris plenius contine-
tur.

Actum anno dominice Incarnationis M° CC°c nonodecimo.

953

1221 april (10-30) of 1222 april (1-2) Lier

Hendrik I, hertog van Lotharingen, schenkt aan de abdij van Tongerlo
onder meer goed van Gerard van Baarle te Oelegem.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 76. – Afmetingen: hoogte

114 (rechts 115) + pliek 26 (27) x breedte 227 (onder 237) mm; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: De Molle;
II. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Littere acquisitionis pratorum apud
Molle et piscatare (sic, lees piscature) in Neta ibidem et aliorum bonorum
hic expressorum. – 3° door 15e-eeuwse hand: De pratis in Molle et aliis. –
4° door 17e-eeuwse hand: In [libro] privilegiorum de Broechem fol. 108,
anno 1221.
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Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 waarschijnlijk ridderzegel van oorkonder, rond, van bruine was,
zwaar beschadigd (zie hier nr. 934 S), met tegenzegel CS1 waarschijnlijk rid-
derzegel van dezelfde, rond (zie hier nr. 944 CS1). – S2 ridderzegel van Hen-
drik, zoon van Hendrik I, rond (doorsnede zegelveld 48, rand 6 mm), van bruine
was, beschadigd (zie LAURENT, Les sceaux, 1993, I-1, p. 262, nr. 13, II, Bra-
bant pl. 105, nr. 13), met randschrift: [+ HENRICVS: MAIOR · FILIus: HENRICI:
DVCIS:] LOT[Haringie].

Afschriften
[B]. 1297, niet voorhanden, bekend uit e, vidimus door Jan II, hertog van Brabant

(zie hier nr. 1381a), naar A.
C. eind 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II,

inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 108r-108v, onder de
rubriek: Littere acquisitionis pratorum apud Molle et piscature in Neta ibi-
dem et aliorum diversorum bonorum hic expressorum, en het nummer XV,
naar A.

D. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo conti-
nentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (car-
tularium B), fol. 290v-291r, onder dezelfde rubriek als C, naar C.

E. ca. 1703, ibidem, IV, hss. inv.nr. 75, bundel nr. 65 = Tungerloa sive eiusdem
preclarissium coenobii origo et incrementum, p. 182, afschrift door Reinier
Vichet, naar a.

F. laatste kwart 18e eeuw (ca. 1784), Brussel, KB, hs. nr. 22480 = A. Heylen
Analecta inedita (register afschriften met ingekleurde kaarten), fol. 6v, onder
de rubriek: Littere acquisitionis pratorum apud Molle et piscature in Neta ibi-
dem et aliorum, en in de marge: 1221, door Adriaan Heijlen, archivaris van
de abdij van Tongerlo, naar C.

Uitgaven
a. SANDERUS, Chorographia Tungerloae, 1659, p. 34 (lees 44) (onvolledig). –
b. FOPPENS, Historia episcopatus Silvaeducensis, 1721, p. 204, nr. 8 (onvolle-
dig), naar a. – c. VAN DE VELDE, Oudheden en gestichten ’s-Hertogenbosch,
1742, p. 426-427, nr. 8 (vertaling), naar b. – d. REUSENS e.a., in AHEB, V
(1868), p. 359-360, nr. 6 (onvolledig; gedateerd april 1221), naar F. – e.
GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 385-386, naar [B]. – f. ERENS, Oor-
konden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 122-123, nr. 80 (gedateerd april 1221 of
1222), naar A.

Regest
WAUTERS, Table chronologique, III, 1871, p. 553 (gedateerd april 1221).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

a. 1221-1222 nr. 953
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Ina nomine sancte et individue Trinitatisa.
Henricus, Dei gratia dux Lotharingie, omnibus presentemb paginam inspecturis in per-

petuum.
Quoniam universa mortalium facta labente tempore labuntur ab hominum memoria nisi

litterarum sustentur amminiculo, ea que per nos specialiter et coram nobis et hominibus
nostris sunt facta scripto mandare dignum duximus.

Notum igitur sit tam presentibus quam futuris quod nos in remissionem peccatorum
nostrorum et pro animabusc parentum nostrorum et salute vivorum concessimus ecclesie
sancte Marie in Tungerlod et fratribus in ea Deo servientibuse, prata apud Molle libere
que a nobis habuerunt sub annuo censu pro duobus sextariis avene ad mensuram Ant-
werpiensem et decem gallinis. Concessimus etiam eisdem piscaturam in Neta libere in
perpetuum possidendam, preterea allodium nobilis viri domini Walteri de Poderlef, scili-
cet tercium manipulum de decima ipsius ville et duo bonaria et dimidium terre et duo
bonaria et dimidium silve, que in manu nostra deportata sunt, dictis fratribus libere con-
cessimus. Allodium etiam Lamberti qui dicitur Brusc et bona que Henricus qui dicebatur
Prepositus a nobis habuit apud Ouele, necnon allodium Gerardi de Barle quod iacet apud
Holengeng, sicut in manu nostra deportata sunt, predicte ecclesie et fratribus etiam libere
concessimus.

Ut autem hec rata et inconvulsa permaneant presentem paginam sigilli nostri et Henrici
filii nostri impressione fecimus roborari.

Actum anno gratie millesimo ducentesimo vicesimo primo.
Datum apud Liereh, mense aprili, sub testimonio hominum nostrorum.

(S1+CS1) (S2)

954

(1217 – 1222)

Lutgarde, vrouwe van Breda, en haar zoon Godfried III oorkonden dat
het convent van de abdij van Kortenberg zich voor de tienden te Leest,
door Beatrix van Houtem van hen in leen gehouden, verplicht voor de
betaling van een bedrag van 60 mark Keuls en 12 pond Leuvens.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens B ca. 1630 nog in het abdijarchief aanwezig, uit-

hangend bezegeld met twee zegels, vermoedelijk die van oorkonders.
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Afschriften
B. 1630, Mechelen, archief aartsbisdom Mechelen-Brussel, archief abdij Korten-

berg, inv.nr. 1 = cartularium van de abdij Kortenberg, ongefol., nr. 490, geau-
thenticeerd door J. van der Doncq, openbaar notaris, met vermelding van de
bezegeling, naar [A].

C. 1707 januari 29, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.
6335 (archief abdij Kortenberg) = afschriften betreffende de kleine tiend van
Leest, nr. 3 (in dorso nr. 2), gewaarmerkt afschrift door De Blij en Van den
Bogaert, commissarissen van de Soevereine Raad van Brabant te Brussel,
naar B met vermelding van [A].

D. 1736 september 27, ibidem, inv.nr. 6335, nr. 2, gewaarmerkt afschrift door
Vaes en Tombelle, commissarissen van de Soevereine Raad van Brabant te
Brussel, naar [A].

E. 18e eeuw, ibidem, bij voorgaand, eenvoudig afschrift naar D.
F. 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 6335, bijlage bij nr. 3, eenvoudig afschrift naar C.
G. 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 6335, bijlage bij nr. 2, schriftbeeld nabootsend

afschrift (copie figurée), naar [A].

Niet eerder uitgegeven.

Datering
In de overgeleverde tekst ontbreekt een datering. Dit kan een omissie van de
afschrijver zijn, maar aangezien zij in alle onafhankelijk van elkaar ontstane
afschriften ontbreekt, zal dit reeds in het origineel het geval zijn geweest. Dit
is voor het begin van de dertiende eeuw niet ongewoon. De opgegeven termini
worden gevormd door het gezamenlijk in oorkonden optreden in die periode
van Lutgarde en haar zoon Godfried III van Breda (vgl. nrs. 947-948 en 950).

Tekstuitgave
De tekst wordt uitgegeven naar het bekwaam ogende diplomatische afschrift
G, met opgave van de varianten van B.

Lutgardis, domina de Breda, et Godefridus filius suus omnibus presens scriptum inspi-
cientibus in Domino salutem.

Noverit universitas Christi fidelium quod conventus ecclesie Cortenbergensis decimam
in Lenst, quam domina Beatrix de Houtema a nobis in feodo tenuit, sexaginta marcis Colo-
niensis monete et duodecim libris monete Louaniensis, in presentia nostra sub testimonio
hominum nostrorum sibi alligavit. Hoc autem factum est per voluntatem et arbitrium pre-
dicte domine Beatricis, que presens fuit et summamb denariorum prescriptam ratam esse
recognovit.

Quod ut ratum et inconvulsum permaneat sigillorum nostrorum munimine et hominum
nostrorum testimonio confirmamus.

a. 1217-1222 nr. 954

183

954 a Hautem B. – b sommam B.



Testes: Walterus de Campenhoutc et filii sui Walterus etd Giselbertus, Loduwicus de
Lefdalee, Godefridus de Sauentemf, Willelmusg de Wilre, Renerus de Filuordis, Gregorius,
villicus, Arnoldus de Ossendrichth, Tomasi de Ekerne, Engelbertus, villicus de Perca, Hen-
ricus de Nederemj, Bartolomeusk et alii quamplures.

955

1223 mei Lier

Beoorkond wordt de overeenkomst tussen Hendrik I, hertog van Bra-
bant, en Godfried III (van Breda en) van Schoten, waarbij de burcht en
stad Breda allodium van de hertog blijft en Godfried III dit, evenals
zijn vader Godfried II, samen met het goed te (Princen)hage van de
hertog in leen ontvangt en vrede sluit met al diegenen die schade wil-
len toebrengen op de Schelde en Striene, zolang het geleide van de
hertog duurt; tevens beloven beiden de bepalingen, vastgelegd tussen
de hertog van Brabant en de heer van Breda in oudere oorkonden (zie
nrs. 924-925 en 937-938), in acht te nemen.

Originelen
[A1]. Niet voorhanden, exemplaar bestemd voor de hertog van Brabant.
[A2]. Niet voorhanden, exemplaar bestemd voor Godfried III van Schoten.

Afschriften
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
cartularium), fol. 37r, onder de rubriek: Qualiter Henricus, dux Lotharingie, et
Godefridus de Scotha de castro et villa de Breda invicem convenerunt, ita
quod allodium ducis esset et remanere deberet, naar [A1].

C. ca. 1325, ibidem, inv.nr. 1, fol. 37r, onder de rubriek: Item de eodem, R., naar
[A2].

Uitgaven
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641 en 17242, Preuves, p. 69 (onvolle-
dig), naar B. – b. VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 414, nr. 10 (met
vertaling), naar a. – c. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956,
p. 12-13, nr. 18, naar B.
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B

In nomine Patris et Filii et Spiritus
sancti, amen.

Sciant tam futuri quam presentes quod
Henricus, dux Lotharingie, et Godefridus
de Scoten in hunc modum convenerunt.
(1) Castrum et villa de Breda allodium
ducis sunt et Godefridus, pater dicti Gode-
fridi, ab ipso duce ea in feodum tenebat et
idem Godefridus, filius, ea ab ipso duce
cum omni allodio quod pater suus infra
locum qui dicitur Haga habebat, in feodum
tenet tanquam ligius homo, et de hiis ei ser-
viet contra quemlibet viventem sicut lygius
homo lygio domino. Vero si ei non serviret
ut ligius homo ligio domino, tunc dux
homines suos in prefato castro poneret
sicut deberet. Et quamdiu serviet duci sicut
superius est expressum, idem dux homines
suos in castro suo ponere non poterit.
(2) Prefatus etiam Godefridus pacem faciet
de omnibus iniuraria volentibus in Scalda et
Strena propriis laboribus et expensis,
quousque conductus ducis durat. Quod si
omiserit et per duos pares suos convictus
fuerit, hoc emendabit iuxta graciam ipsius

C

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti,
amen.

Sciant tam futuri quam presentes quod
Henricus, dux Lotharingie, et Godefridus
de Scoten in hunc modum convenerunt.
(1) Castrum et villa de Breda allodium
ducis sunt et Godefridus, pater dicti Gode-
fridi, ab ipso duce ea in feodum tenebat et
idem Godefridus, filius, ea ab ipso duce
cum omni allodio quod pater suus infra
locum qui dicitur Haghe habebat, in feo-
dum tenet tanquam ligius homo, et de hiis
ei serviet contra quemlibet viventem sicut
lygius homo lygio domino. Vero si ei non
serviret ut ligius homo domino lygio, tunc
dux homines suos in prefato castro poneret
sicut deberet. Et quamdiu serviet duci sicut
superius est expressum, idem dux homines
suos in castro suo ponere non poterit.
(2) Prefatus etiam Godefridus pacem faciet
de omnibus iniuriari volentibus in Scalda et
Strena propriis laboribus et expensis,
quousque conductus ducis durat. Quod si
omiserit et per duos pares suos convictus
fuerit, hoc emendabit iuxta graciam ipsius
ducis vel homines ducis erunt. Verum si
notorium fuerit quod vires sue non suffi-

a. 1223 nr. 955
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955, B a aldus B, lees iniuriari als C.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 23. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 103. – JUTEN, Parochiën bisdom Breda, II, 1935, p. 62. – VER-

KOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, II-1, 1961, p. 54-55.

Ontstaan, samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is uitgevaardigd in twee exemplaren, in vrijwel identieke
bewoordingen, doch elk voorzien van een aparte corroboratio. [A1] is beze-
geld door Godfried van Schoten, [A2] door Hendrik I, hertog van Brabant, en
diens zoon Hendrik. In de dispositio wordt verwezen naar omnia que in anti-
quis cartis inter ipsum ducem et dominum de Breda conscriptis continentur.
Dit zijn de oorkonden nrs. 924-925 en 937-938.

Om de vergelijking van beide teksten te vergemakkelijken, zijn B en C naast
elkaar afgedrukt.



ducis vel homines ducis erunt. Verum si
notorium fuerit quod vires sue non suffi-
ciant et auxilium ducis contra potentiorem
se invocaverit, sucureretb ei personaliter et
viribus suis.
(3) Preterea omnia que in antiquis cartis
inter ipsum ducem et dominum de Breda
conscriptis continentur, plenarie observa-
buntur et hec omnia sepedictus Godefridus
iuramento interposito se adimpleturum pro-
misit.

In huius testimonium est hec carta sigillo
domini Godefridi de Scoten et testium
nominibus roborata.

Testes: Iohannes, prepositus Antwer-
piensis, Egidius Berthout, Raso de Gaura,
Galterus de Byrbais, Galterus de Campen-
hout et Giselbertus frater suus, Walterus de
Pulle, Arnoldus de Walhain, Bastinus de
Berlar, Deso, Adam de Huldeberg, Wal-
trusc Clutinc, magistri Reinerus et Walterus
et Iohannes, notarii, et alii tam nobiles
quam ministeriales.

Actum apud Lyeram, anno Domini M°
CC° vicesimo tercio, mense mayo.

ciant et auxilium ducis contra potentiorem
se invocaverit, succurreret ei personaliter et
viribus suis.
(3) Preterea omnia que in antiquis cartis
inter ipsum ducem et dominum de Breda
conscriptis continentur, plenarie observa-
buntur et hec omnia sepedictus Godefridus
iuramento interposito se adimpleturum pro-
misit.

In huius testimonium est hec carta sigillis
domini Henrici, ducis Lotharingie, et Hen-
rici, filii eius, necnon et testium nominibus
roborata.

Testes: prepositus Iohannes Antwerpien-
sis, Egidius Berthaut, Raso de Gauera, Gal-
terus de Birbais, Galterus de Campenhout
et Gysbertus frater suus, Walterus de Pulle,
Arnoldus de Walhain, Bastinus de Berlar,
Deiso, Adam de Huldenberg, Walterus
Clutinc, magistri Reinerus et Walterus et
Iohannes, notarii, et alii tam nobiles quam
ministeriales.

Actum apud Lyeram, anno Domini mil-
lesimo ducentesimo vicesimo tercio, mense
mayo.
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955, B b aldus B, lees succurreret als C. – c aldus
B, lees Walterus als C.

956

1223 (maart 25 – 1224 maart 24) Abdij van Echternach

Bartholomeus, abt van de abdij van Echternach, geeft aan de abdij van
Tongerlo de kerk van Alphen onder dezelfde voorwaarden waaronder
zij door zijn voorgangers was gegeven.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 81. – Afmetingen: hoogte

58 (rechts 50) + pliek 20 (19) x breedte 160 (onder 155) mm; gelinieerd; gaaf
bewaard.



Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-14e-eeuwse hand: Littere
donationis ecclesie de Alphen, 1223. – 2° door 17e-eeuwse hand: In libro pri-
vilegiorum fol. 160v.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S staande-figuurzegel van oorkonder, spits-ovaal (hoogte zegelveld 55,
breedte 34, rand 6 mm), van bruine was, randschrift afgebrokkeld (voor een
volledige zegellegende, zie de beschrijving van het toen nog gave zegel bij
ERENS (zie uitgave a), met randschrift: + BARTHOLOM[EUS ***] EPTE[R]NACEN-

SIS ABBA[S].

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 160v, onder caput,
fol. 160r: Incipiunt privilegia de Alphen, met het bijbehorend nummer XXV
(in rode inkt), en onder de rubriek: Littere donationis ecclesie de Alphen cum
suis pertinenciis a Bartholomeo, abbate Epternacensi (in rode inkt), naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo con-
tinentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem
(cartularium B), fol. 181v, onder caput, fol. 180r: Incipiunt privilegia de
Alphen, en onder de rubriek: Littere (hierna eccle doorgehaald, anticiperend
voor ecclesie) donationis ecclesie de Alphen cum suis pertinentiis a Bartholo-
meo, abbate Epternacensi, naar B.

Uitgaven
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 128, nr. 85, naar A. – b.
WAMPACH, Urkunden- und Quellenbuch, VIII, 1951, p. 10-11, nr. 12, naar A.

Regesten
GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 396. – LAMY, L’abbaye de Tonger-
loo, 1914, p. 391, nr. 82.

Datering
Het gebruik van de in het aartsbisdom Trier gebruikelijke boodschapstijl is
verondersteld.

Samenhang
Deze oorkonde is de vooroorkonde van nr. 976.

Ego Barthomeusa, Dei permissione abbas in Epternaco, universis presentem paginam
inspecturis in perpetuum.

Ad vestram desidero noticiam pervenire quod ego de consensu capituli Epternacen-
sis ecclesiam de Alphemb cum suis pertinentiis abbati Egerico de Tongerlo recognovi

a. 1223-1224 nr. 956
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et donavi sub ea forma et iure quo antecessores mei antecessoribus suis solebant
donare.

Hoc autem, ut ratum permaneat, presens scriptum sigilli mei appensione duxi roboran-
dum.

Testes: Godefridus de Dun, decanus, Bertrammus, Karolus, prepositi, Reinoldus, cella-
rius, frater Meinsoc de Tongerlo, frater Amicus et alii quamplures.

Actum apud Epternacum in capitulo, anno gratie M° CC° vicesimo tertio.d

(S)

957

(1224) mei 25 Luik

Koenraad, (voormalig abt van de abdij van Villers), bisschop van
Porto en St. Rufina, pauselijk legaat, maant Hendrik I, hertog van Bra-
bant, om de uitspraak in zijn bijzijn als abt van de abdij van Villers in
1209 tegen Godfried II van Schoten (heer van Breda) uitgesproken (zie
nr. 935), ook door Godfried III te doen respecteren.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
Villers te Schoten, fol. 167r-168r (oude p. 283-285), onder caput, fol. 23r: Inci-
piunt tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 20v, de
rubriek: LXXXV brieff van Conrardus, legaet van den apostolycken stoel, aen
Henricus, hertogh van Lotharinghen, bevestigende het recht dat de abdye van
Villers heeft tot hun allodium binnen Schooten ende dat Godefridus de Scotis
daertoe geen recht en is hebbende, biddende denselven hertogh dat hy densel-
ven Godefridus bedwinghe op te houden van alsulcke onbehoorlycke molesta-
tie als hy daerover de voors. abdye is aendoende, fol. 283, en onder de
rubriek: Littera LXXXV, naar [A].

[C]. datering niet bekend, niet voorhanden, bekend uit a, afschrift eertijds berus-
tend in het familiearchief Ullens de Schooten te Schoten.
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Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, I (1902), p. 15-17, nr. 3 (gedateerd 25 mei
1225), naar [C]. – b. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919,
p. 78 (gedateerd 25 mei 1225), onvolledig, vertaling naar [C].

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 56, nr. 73 (gedateerd 24 mei
(1225)).

Datering en samenhang
Bij de datering van deze oorkonde ontbreekt het jaarcijfer. Koenraad van
Urach, bisschop van Porto en St. Rufina, verblijft als pauselijk legaat van
mei 1224 tot midden 1226 in het Duitse rijk (zie DESPY, in Biografie natio-
nale de Belgique, XXX, suppl. t. II (1959), kol. 781-786, en CLÉMENT, in
Revue bénédictine, XXII (1905), p. 232-243, en XXIII (1906), p. 62-81 en
373-391. Blijkens SMEETS, in Archief geschiedenis katholieke kerk in Neder-
land, IX (1967), p. 330-334, is hij in 1224 te Luik aanwezig, kort voor 25 mei
tot en met 4 juni. Derhalve kan deze oorkonde gedateerd worden op 25 mei
1224.

De zinsnede sigilli vestri munimine confirmatum en sicut in vestris litteris
continetur verwijst naar de beoorkonding van het onderzoek te Lier door de
hertog van Brabant nopens de rechten van de heer van Breda en de abdij van
Villers op het allodium te Schoten (zie nr. 935).

Conrardus, miseratione divina Portuensis et Sancte Rufine episcopus, apostolice sedis
legatus, viro illustri et sibi karissimo Henrico, Dei gratia duci Lotharingie, in Christo
Iesu.

Testimonium perhibemus et vos etiam posse recordare credimus quod cum preesse-
mus Villariensi monasterio, presentes fuimus coram vobis apud Liere quando legitima
inquisitione facta a vobis super parte allodii de Schotis quam dominus Engelbertus de
Scotis ecclesie Villariensi pie contulerat et postmodum sigilli vestri munimine confir-
matum, quod dominus Godefridus de Scotis, qui aliam partem dicti allodii tenebat, in
supradicta parte nec advocatiam nec aliquid omnino iuris haberet, nec in hominibus,
nec in mansionariis neque in familia eiusdem partis, sed hec omnia libere et absolute
possidere debebat ecclesia de Villari. Cum ergo iam dictus Godefridus ecclesiam
nominatam, ut audivimus, super his molestare et pannire presumat, nobilitatem ves-
tram, de qua fiduciam gerimus, pleniorem attente duximus exorandam, quod si ita est,
predictum Godefridum rogatis ab eiusdem ecclesie indebita molestatione cessare,
facientes fratres ecclesie pacifice possessione gaudere, sicut in vestris litteris contine-
tur. Alioquin sciatis, quod id non poterimus conniventibus oculis pertransire, quin
eidem ecclesie authoritate legationis, qua fungimur, ex hoc iusticiam plenarie facia-
mus.

Datum apud Leodium, VIIII kalendas iunii.

a. 1224 nr. 957
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1226 januari 17 Tervuren

Hendrik I, hertog van Brabant, maakt de overeenkomst bekend tussen
abt en convent van de abdij van Villers enerzijds en Godfried III van
Schoten (heer van Breda), anderzijds inzake diensten en gemeenschap-
pelijke weidegronden te Schoten.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. 1768, niet voorhanden, bekend uit Antwerpen, RA, archief gemeente Schoten,

inv.nr. 167 = procesbundel, fol. 9v, vermelding van afschrift ten behoeve van
een proces tussen de abdij van Villers en J.B. Cornelissen van Weijnsbroeck,
heer van Schoten, nr. 3.

C. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.
11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
Villers te Schoten, fol. 32r-32v (oude p. 11-12), onder caput, fol. 23r: Incipiunt
tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 7v-8r, de rubriek:
Octava littera Henrici, ducis Lotharingie, de compositione facta inter nos et
dominum Godefridum de Schotis de dominio et hominibus nostris in Schotis,
data anno Domini 1225, hec correspondet pene 3e littere, quere folio 11, en
onder de rubriek: Littera octava, naar [A].

[D]. datering niet bekend, niet voorhanden, bekend uit a, eertijds berustend in het
familiearchief Ullens de Schooten te Schoten, notarieel afschrift, mogelijk
naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, I (1902), p. 17-18, nr. 4 (gedateerd 18 januari
1225), naar [D]. – b. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p.
78-79, vertaling naar C.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 57, nr. 76.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Henricus, Dei gratia dux Lotharingie, omnibus presens scriptum inspecturis in perpe-
tuum.

Noverint universi quod talis inter abbatem et conventum Villariensem ex una parte et
dominum Godefridum de Schotis ex alia compositio intervenit.
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De hominibus familie sue et advocatie in allodio beate Marie in Schoten manentibus,
dictus Godefridus servitium recipere poterit rationabile secundum quod curia ducis
sententiabat. De aliis in eodem allodio manentibus, sive fuerint adventicii sive alii, nul-
lum poterit servitium extorquere. Agros, sepibus vel fossatis iam inclusos, et prata
eomodo et iure tenebit idem Godefridus quod prefata ecclesia Villariensis suos agros et
prata inclusa volet observare. Pascua utrique parti communia erunt et si sepefatus
Godefridus partem pascuorum in speciales usus convertere voluerit, sepefatus abbas
similem portionem sibi vendicabit ceterum. Si idem Godefridus servitium de aliquo
exegerit qui ad ipsum se dixerit non pertinere, per alios parentes sue originis talem
obtinebit.

Ut autem hoc firmum et inconvulsum perserveret, presens scriptum sigillo meo cum
sigillis abbatis Villariensis et domini Godefridi de Schotis roboravimus.

Actum anno gratie M° CC° XXV°, mense ianuario proximo sabbato post octavam Epi-
phanie Domini apud Vuram.

959

1226 januari 31 Antwerpen

Godfried III, heer van Breda, komt met zijn broer Hendrik, proost van
Celles, overeen de kerken, waarvan zij het patronaatsrecht bezitten,
gelijkelijk te begeven wanneer deze vacant zijn.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 93. – Afmetingen: hoogte

43 (rechts 42) + pliek 16 x breedte 201 (onder 198) mm; gaaf bewaard,
behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-14e-eeuwse hand: Conven-
tio quedam inter Godefridum, dominum de Breda, et Henricum, eius fratrem,
prepositum Cellensis, super ecclesiis ad eos pertinentes, 1227. – 2° door 17e-
eeuwse hand: In libro privilegiorum fol. 162.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S1 ridderzegel van oorkonder, rond, van bruine was, slechts fragmentjes voor-
handen (zie hier nrs. 951 S en 960 S), met tegenzegel CS1 wapenzegel van
dezelfde, rond, van bruine was (zie hier nr. 947 CS1); één bevestiging (met
sporen van was op de uithangende dubbele strook perkament), vermoedelijk
voor het aangekondigde zegel van Hendrik, proost van Celles (S2D); en
voorts één bevestigingsplaats (waarvan slechts een snede in de pliek zichtbaar
is), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van de abt van de St.-Michiels-
abdij te Antwerpen (LS3).

a. 1226 nr. 959
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Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdij-

archief, II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 162r,
onder caput, fol. 160r: Incipiunt privilegia de Alphen, met het bijbeho-
rende nummer XXV (in rode inkt), en onder de rubriek: Conventio
quedam inter Godefridum, dominum de Breda, et Henricum, fratrem eius,
prepositum Cellensis, super ecclesiis ad eos pertinentes (in rode inkt), naar
A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo continen-
tur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (cartula-
rium B), fol. 184r, onder caput, fol. 180r: Incipiunt privilegia de Alphen, en
onder de rubriek: Conventio quedam inter Godefridum, dominum de Breda, et
Henricum, fratrem eius, prepositum Cellensis, super ecclesiis ad eos pertinen-
tibus, naar B.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 138-139, nr. 96, naar
A.

Regest
GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 396.

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

Godefridus, dominus de Breda, omnibus presens scriptum intuentibus salutem.
Noverit universitas vestra quod ego et dominus Henricus, frater meus, prepositus Cel-

lensis, in hoc convenimus et consensimus quod ecclesias, quarum donationes ad nos spec-
tare dinoscuntur, cum eas vacare contigerit, pari iure conferemus.

Et quia huic facto abbas beati Michaelis et prior et quidam ex canonicis in Antwerpia,
videlicet Simona, scolasticus, Godesalcusb, Willelmus de Goyke, magister Willelmus,
magister Nicholausc interfuerunt, presens scriptum sigillis eorum sicut et nostro commu-
nivimus.

Actum anno gratie M° CC° XXVI°, apud Antwerpiam, sabbato ante Purificationem
beate Virginis.

(S1+CS1) (S2D) (LS3)
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960

(1227 januari – april 24)

Godfried III, heer van Breda, geeft aan abt en convent van de abdij van
Villers toestemming om de tiend binnen de dijk te Merksem, die Jan
van Meer, ridder, van hem in leen hield, te kopen.

Origineel
A. Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 10965, oorkonde

nr. 7 (archief abdij van Villers, inv.nr. 268). – Afmetingen: hoogte 41
(rechts 40) x breedte 187 (onder 191) mm; gaaf bewaard, behoudens de
bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Sine incarna-
tione, assensus domini Godefridi, domini de Breda, ut acquiramus decimam
Iohannis de Mere iacentem in parrochia de Marcsen. – 2° door 15e-eeuwse
hand: Littera 8a Schotes.

Bezegeling: één afhangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S vermoedelijk zegel van oorkonder, van bruine was (slechts twee kleine frag-
menten bewaard) (zie hier nrs. 951 S), met randschrift: [***]M[***].

Afschriften
B. 1548 september 10, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11017 (archief abdij van Villers, inv.nr. 280), los afschrift, door J. Budewijns,
naar A.

[C]. vóór 1691, niet voorhanden, bekend uit D, afschrift in een verloren gegaan
cartularium van de abdij van Villers.

D. 1691, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 11017 (archief
abdij van Villers, inv.nr.280), authentiek afschrift door notaris J. Cools, naar
[C].

E. eerste helft 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 11210 (archief abdij van Villers, inv.nr.
262) = cartularium van de abdij van Villers te Schoten, fol. 31r (oude p. 9),
onder caput, fol. 23r: Incipiunt tituli litterarum de Schotis, met in de inhouds-
opgave, fol. 7v, de rubriek: Quinta littera Godefridi, domini de Breda, qua
nobis concedit emere ab Iohanne de Mere decimam iacentem in Mercxem in
terra que fossorio et aggere circumducitur, sine incarnatione, quere folio 9, en
onder de rubriek: Littera quinta, naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, I (1902), p. 114-115, nr. 2 (z.d.), naar E.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 60, nr. 89 (gedateerd september
1227).

a. 1227 nr. 960
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Datering en samenhang
Deze ongedateerde oorkonde hangt nauw samen met de oorkonde van de pas-
toors van Schoten en Merksem, die in september 1227 de bisschop van Kame-
rijk verzoeken goedkeuring te verlenen aan de verkoop der tiend te Merksem
door Jan van Meer aan de abdij van Villers (zie GOETSCHALCKX, in BGHB, I
(1902), p. 115-116, nr. 3). Beide oorkonden zijn op eenzelfde perkamentsoort
van hetzelfde formaat door dezelfde hand geschreven met afhangende bezege-
ling, en vertonen een sterke dictaatverwantschap. Gezien deze diplomatische en
inhoudelijke samenhang zal onderhavige oorkonde waarschijnlijk in 1227 zijn
totstandgekomen, en wel vóór 25 april, aangezien Godfried in de oorkonde d.d.
25 april 1227 quondam domino de Breda genoemd wordt (zie nr. 961).

Ego Godefridus, dominus de Breda, notum facio omnibus presens scriptum inspecturis
quod ad petitionem domini abbatis Uillariensis et eius conventus ipsis licenciavi et bona
voluntate concessi emere decimam quam Iohannes de Mere, miles, a meia tenet in feodo
que iacet in parrochia de Marxhem in terra que fossario tenetur et aggere circumducitur,
salvo per omnia iure meo quod in ipsa decima habeo et habere debeo et omnibus excep-
ptisb que contra predictum Iohannem habeo et bono testimonio hominum meorum probare
potero.

Ut autem hoc ratum permaneat et a me irritari non poterit sigillo meo confirmavi.

(S)

961

<1227 april 25> <Leuven>

<Hendrik I, hertog van Brabant, oorkondt dat Arnulf van Schoten,
ridder, en zijn zoon Hendrik verkopen aan Willem, abt, en het convent
van de abdij van Villers 15 bunder te Wehele (vermoedelijk ’s-Graven-
wezel), die Arnulf had verworven van wijlen zijn broer (sic) Godfried
II, heer van Breda.>

Schijnorigineel of ontwerp hiervoor
[<A>]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. vermoedelijk tweede helft 16e eeuw, niet voorhanden, zo het al ooit bestaan

heeft, maar bekend uit de overlevering van [C] zoals vermeld in a, afschrift in
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een cartularium met diverse afschriften van oorkonden over de baronie van
Breda door Michiel Piggen, raadsheer van de prins van Oranje, naar [<A>].

[C]. ca. 1640, niet voorhanden, bekend uit de overlevering van [D] zoals vermeld
in a, gewaarmerkt en gezegeld afschrift door Chr. Butkens, prior van het
St.-Salvatorklooster te Antwerpen, naar [B] of voorwendend naar [B].

[D]. 17e of 18e eeuw, niet voorhanden, bekend uit de overlevering van [E] zoals
vermeld in a, afschrift in een handschrift handelend over de familie van Kin-
schot, eerste deel, naar [C].

[E]. 1759, niet voorhanden, bekend uit a, gewaarmerkt afschrift door H.E. de Giez,
naar [D].

Uitgaven
a. FERWERDA, Adelyk en aanzienelyk wapen-boek, tweede stuk, 1763, ongepa-
gineerd, onder Van Kinschot, 4e generatie, naar [E]. – b. JUTEN, in Taxan-
dria, XV (1908), p. 18, noot 2 (onvolledig), naar afschrift ter beschikking
gesteld door de auteur van c. – c. VAN KINSCHOT, in Genealogische en Heral-
dische Bladen, V (1910), p. 26, naar a. – d. VAN KINSCHOT, Genealogie van
het geslacht Van Schooten later genoemd Van Kinschot, I, 1910-1912, p. 26,
overdruk van c, met II, p. 821, aanvullingen en verbeteringen.

Betrouwbaarheid en overlevering
Door Boeren (zie BOEREN, De heren van Breda en Schoten, 1965, p. 154-155)
is reeds gewezen op de onbetrouwbare overlevering van de verkoop, waarvan
in de archieven van de abdij van Villers geen spoor te bekennen is. Ook het
cartularium van Michiel Piggen, waaruit Butkens zijn afschrift zegt te hebben
ontleend, is niet achterhaald. Verder schijnt Butkens merkwaardigerwijs in
zijn aantekeningen die gediend hebben voor het tweede deel van zijn Trophées
(verschenen in 1724) niet naar de oorkonde van 1227 verwezen te hebben,
hoewel Arnulf (Arnoud) wel als broer(!) van Godfried II, heer van Breda, in
de tabel van Breda is verwerkt (Trophées, II, 1724, p. 79). Deze verwantschap
met de dynastie van Breda van de oudste officiële ascendent van een geslacht
Van Schoten, dat later de naam Van Kinschot is gaan voeren, acht Boeren
uitermate onwaarschijnlijk. Dit onder meer ook vanwege de kwalificatie miles,
die, aldus Boeren, in 1227 nog niet gelijk is aan nobilis en voor leden van de
eerste dynastie van Breda niet voorkomt. Eerder zal er sprake zijn van een
ministerialengeslacht Van Schoten, waartoe wellicht Lambert van Schoten
behoorde, die in 1204 wordt vermeld als kastelein van Schoten.

De redactie van deze hertogelijke oorkonde, waarop Boeren verder niet
ingaat, vertoont sporen die bevreemden of niet in 1227 passen. Zo verwacht
men in de intitulatio van de hertogen van Brabant in dat jaar ook de titula-
tuur: et marchio imperii, maar doet vooral het eschatocol met alleen getuigen
en de formulering Eas teste lacuneus en afwijkend aan (zie verder ook onder
het notenapparaat). Ook het formulier van de dispositio lijkt niet compleet
geformuleerd en doet overigens meer aan dat van een latere schepenoorkonde

a. 1227 nr. 961
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denken dan aan een hertogelijke beoorkonding. Inhoudelijk wordt verder
amper op de verkoop zelf ingegaan, maar krijgt de herkomst daarvan, van de
‘broer’ van de verkoper zelf, alle aandacht. We hebben hier ongetwijfeld te
maken met een genealogisch falsum, dat wellicht niet door Piggen (overleden
4 december 1587), maar inderdaad eerst door Butkens is vervaardigd. Niet
alleen is deze tamelijk vaag over zijn bron, vager nog dan in zijn verwijzingen
in Trophées, I (waar enige andere afschriften op Piggen teruggaan), maar van
Butkens is verder bekend dat hij meer aangepaste oorkonden of complete falsa
vervaardigde voor genealogische doeleinden (zie KETNER, Stichtse studiën,
1974, p. 1-9). Ook wordt de oorkonde al kort na Butkens vermeld, in de cor-
respondentie van het Leenhof van Brabant inzake een onderzoek naar de bele-
ning van Schotenbroek onder Rijkevorsel, waarmee ‘Hendrik van Schoten
Aertssone’, als eerste van een rij (waaronder op een later tijdstip de Van Kin-
schots), in 1234 werd beleend (verklaring d.d. 19 oktober 1646, door I.
Michiels, griffier van het Leenhof te Brussel, uitgegeven onder cd, p. 33 e.v.).
Wellicht is het falsum voor dit onderzoek vervaardigd, om zo de genealogie
van Hendrik van Schoten via diens verder onbekende vader Aert (Arnoud of
Arnulf) verder terug te kunnen voeren.

Het handschrift over de familie Van Kinschot, wellicht een genealogie,
waarin het afschrift [D] naar Butkens stond opgenomen, is thans onvindbaar
onder de bescheiden in het archief van de familie Ullens de Schooten in het
RA te Antwerpen en in het archief van de familie Van Kinschot, dat zich nu in
het ARA te ’s-Gravenhage bevindt. Wel wordt in dat laatste archief de oor-
konde vermeld op een achttiende-eeuwse lijst van bewijsplaatsen, waarvan
meerdere afschriften aanwezig zijn die behoren bij of teruggaan op enige laat
achttiende-eeuwse genealogieën, inderdaad zelf weer afschriften, die terug-
gaan op een oudere genealogie (vgl. ’s-Gravenhage, ARA, archief familie Van
Kinschot, voorl. inv.nr. 1295, genealogie A en B). De vermelding in de oudst
aangetroffen versie van bewijsplaatsen of Indiculus Proborum luidt: 1. Litte-
rae ducis Lotharingie 1227, super venditione Alnulphi (sic voor Arnulphi) de
Schotis, fratris Godefridi domini de Breda et Henricii filii domini Arnulphi
facta abbati Villariensis 15 bonarie Wesel (ibidem, voorl. inv.nr. 1269). Moge-
lijk dat Van Kinschot het handschrift of tenminste een afschrift daarvan nog
voor zijn editie c heeft geraadpleegd, aangezien hij wel vermeldt dat er zich
verschillende afschriften in de bovengenoemde familiearchieven zouden bevin-
den. Daar echter zijn uitgaven c en d, gezien de meeste varianten, teruggaan
op a, evenals ook b (de tekst die door hem aan Juten is verstrekt) eerder ver-
want is aan a, lijkt dit toch minder waarschijnlijk. Anderzijds geeft hij corri-
gerende aanvullingen op d en hebben zijn uitgaven cd Wesele, waar ab
Wehele geven. Omdat ook de bovengenoemde vermelding uit 1646 van Wesel
spreekt, zal dit toch wel in [C] (of eventueel [B]) en wellicht (gezien de boven-
genoemde lijst van bewijsplaatsen) ook nog in [D] gestaan hebben en is deze
variant misschien eerst in [E] totstandgekomen. Het kan dus niet uitgesloten
worden dat Van Kinschot zijn tekst cd nog vergeleken heeft met [D] of een of
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ander afschrift hiervan, maar anderzijds is het toponiem van meet af aan al
met het nabij Schoten gelegen ’s-Gravenwezel geïdentificeerd.

Tekstuitgave
Hierna volgt de tekst zoals overgeleverd door a, met enige opvallende varian-
ten uit b, c en d en de Aanv(ullingen) op d.

<Henricus, Dei gratia dux Lotharingie, omnibus ad quos presens scriptum pervenerit, in
perpetuum.

Noverint universi quod Arnulfus de Schotisa, miles, et Henricus, filius eius, coram me
et hominibus meis infrascriptis recognoverunt se legitime vendidisse Willelmo, abbati, et
conventui beate Marie de Villari XV buneriab (terre)c apud Weheled, quie idem Arnulfus
acquisierat a Godefrido, quondam domino de Breda, fratre suo, simul renuntiantes omni
iuri.

Easf testeg Godefridus de Perweys, Arnoldus de Walhain, Gosuinus de Gochencourt dic-
toh de Helrode et alii pluresi.
Actum Lovanii, anno Domini M CC XXVII, in festo sancti Marci evangeliste.>

962

1228 juli Breda

Gillis van Breda maakt bekend dat hij als voogd van de minderjarige
heer van Breda, Hendrik III, met diens toestemming de tiend met
schoof binnen de dijk te Merksem, door Jan van Meer in leen gehouden
van de heer van Breda en aan Hendrik opgedragen ten behoeve van de
abdij van Villers, in volle eigendom aan de abdij overdraagt. Ter com-
pensatie ontvangt Jan van Meer een hoeve eigen goed te Meersel,
daartoe door hem aan Hendrik opgedragen, in leen.

Origineel
A. Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 10965, oorkonde nr.

10 (archief abdij van Villers, inv.nr. 275). – Afmetingen: hoogte 105 (rechts
102) + pliek 9 (8) x breedte 225 mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behoudens de
bezegeling.

a. 1228 nr. 962
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961 a aldus acd, Schoten b. – b aldus acd; dit lijkt echter een latere, niet 13e-eeuwse vorm, men ver-
wacht bunaria(s) of bonaria(s). – c ontbreekt a; de passus XV buneria terre (eventueel samenvattend
of verkort) weergegeven als pomeria b. – d aldus ab, lees wellicht Wesele als cd. – e aldus abcd,
men verwacht que zoals quae Aanv. d. – f aldus acd, in eis(?) Aanv. d. – g testes cd. – h dictus Aanv.
d. – i aldus acd, men verwacht quamplures.



Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Pro decima de
Marxem qua Iohannes de Mere nobis dedit; locus est nostri cum IIIIa de Sco-
tis en Scotis IIII (slechts onder kwartslamp leesbaar). – 2° door 15e-eeuwse
hand: Anno M° CC° XXVIII, mense iulio. – 3° door andere 15e-eeuwse han-
den: Cum 5; Schotis littera II. – 4° in rechterhoek onder: p.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S wapenzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 46, rand 7 mm), van
groene was, rechterzijde randschrift afgebroken (= CSN 771), met rand-
schrift: SIGI[LLVM] EGIDII DE BREDA.

Afschriften
B. 1548 september 10, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11017 (archief abdij van Villers, inv.nr. 280), los afschrift, door J. Budewijns,
naar A.

C. eerste helft 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 11210 (archief abdij van Villers, inv.nr.
262) = cartularium van de abdij van Villers te Schoten, fol. 29v-30r (oude p. 6-
7), onder caput, fol. 23r: Incipiunt tituli litterarum de Schotis, met in de
inhoudsopgave, fol. 8r, de rubriek: Undecima littera Egidii de Breda confir-
mans venditionem decime de Mercxem, nobis factam a Iohanne de Mere, anno
1228, hec littera correspondet quinte littere, quere folio 6, en onder de
rubriek: Littera XI, naar A.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, I (1902), p. 116-117, nr. 5, naar C. – b. GOET-

SCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, III, 1924, p. 28-29, vertaling naar C.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 61, nr. 94.

Ego Egidius de Breda notum facio universis quibus presens scriptum videre contigerit
quod vir nobilis Iohannes de Mere omnem decimam et garbam pro terragio et quicquid
tenebat in feodum de domino de Breda infra diccum apud Marxem et quicquid iuris ibi-
dem habebat in manus eiusdem domini de Breda, Henrici videlicet, ad opus fratrum de
Villari, Leodiensis dyocesis, reportavit. Ipse vero dominus de Breda, adhuc puer, de con-
sensu tutoris sui, mei videlicet patrui eius, easdem possessiones dicte domui de Villari
contulit in perpetuum allodium libere possidendum, nichil sibi iuris in hiis, nichil suis
reservans heredibus. Dictus autem Iohannes, in recompensationem prioris feodi, unum
mansum proprii allodii apud Mersele, tam in humido quam in arido, in manus sepedicti
domini de Breda portavit et ab eo in feodum recepit.

Ut autem hec, que publice et legitime celebrata sunt, stabile robur obtineant, presentem
paginam sigilli mei impressione duxi roborandam cum testibus qui presentes aderant, quo-
rum ista sunt nomina: Henricus frater meus, decanus sancti Martini de inferiori Traiecto,
Theodericus, persona de Mere, Arnoldus de Ossenbruc, Stephanus de Sytterth, Iacobus de
Pambeka, viri nobiles; de aliis Walterus, persona de Scotis, et Walterus, miles de Sca-
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fundre, et alii quamplures ex hominibus de Breda; de fratribus Vilariensibus Willelmus,
magister de Scotis, et Arnoldus, conversi.

Actum publice apud Bredaa, anno gratie M° CC° XX° VIII°, mense iulio.b

(S)

963

1229 juni Antwerpen

Arnulf, abt van de abdij van Bonne-Espérance, Frank, abt van de
abdij van Grimbergen, Gerard, lekebroeder van de abdij Ten Duinen,
Andreas, landdeken te Antwerpen, en Gerard van Hambroek, ridder,
doen uitspraak in het geschil tussen Gillis van Breda en de abdij Ten
Duinen over de verkoop van Waarde bij Rilland, door de voorouders
van Gillis met de ambachtsheerlijkheid aan de abdij geschonken en
zonder diens toestemming door haar verkocht, en bepalen dat de abdij
hierin volledig bevoegd heeft gehandeld.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr.

626. – Afmetingen: hoogte 112 (rechts 115) + pliek 16 (rechts 17) x breedte
190 (onder 191) mm; gelinieerd, gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Domini
Arnulfi Bone Spei et domini Franconis de Grembergis, abbatis, et Andree,
decani in An[t]werpia, de pace inter nos et dominum Eg[i]dium de Breda de
terra que War (sic) vocatur. – 2° door 13/14e-eeuwse hand: scripsi. – 3° door
14e-eeuwse handen: XI, De Wardo. – 4° door middeleeuwse hand: V. – 5°
door 17e-eeuwse hand: Vide 2, 8. – 6° door 18e-eeuwse hand: Titulo Zande,
rub. Wardo, no 8.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S3 figuurzegel van Andreas, landdeken te Antwerpen, spits-ovaal (hoogte
zegelveld 23, breedte 14, rand 4 mm), van witte was (bruingeverfd), bescha-
digd (rechter- en onderkant randschrift afgebroken), met randschrift: + [Sigil-
lum] AN[***] ANTWERP[']; en drie bevestigingsplaatsen (met op de achterzijde
van de pliek een nog zichtbare afdruk van een bevestigingsstrook, waarvan
slechts twee sneden in de pliek zichtbaar zijn), vermoedelijk voor de drie ove-
rige aangekondigde zegels (LS1, LS2 en LS4).

a. 1229 nr. 963
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Uitgave
a. KRUISHEER, OHZ, II, p. 87-88, nr. 486, naar A.

Regest
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 30, nr. 626.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde hangt nauw samen met nrs. 964-966. Zie ook de kopnoten
aldaar.

Nosa Arnulfus Bone Spei et Franco de Grembegisb, dicti abbates, et Gerardus, conver-
sus Sancte Marie de Dunis, Andreas, decanus christianitatis in Anduuerpia, et Gerardus de
Hambroec, miles, notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod, cum domi-
nus Egidius de Breda ecclesiam de Dunis pro eo quod terram de Ritlant, que Ward dice-
batur, cum officio et dominio a predecessoribus suis in elemosinam collatam et ab eadem
ecclesia perpetuo possidendam, sine ipsius licentia et scientia personis secularibus ven-
didisset et super hoc eandem ecclesiam inpetisset, tandem pro bono pacis, fide interposita
et sub pena centum librarum a resiliente parti adverse solvendarum in nos tanquam in arbi-
tros ab utraque parte est legitime compromissum. Nos ergo suscepto arbitrio et inspecto
Dunensis ecclesie privilegio et auditis hincinde propositis et habito super omnibus pru-
dentum virorum consilio, ecclesiam de Dunis ab ipsius impetitione et calumpnia ocasionec

predicte terre cum dominio, officio, tuitione et omni iure quod in dicta terra habere potuit,
perpetuo iudicavimus liberam et immunem, tam ipsi Egidio quam suis coheredibus super
premissis omnibus per diffinitivamd arbitrii nostri perpetuo silentium imponentes.

In huius igitur rei robur et testimonium presentes litteras scribi et sigillis nostris fecimus
confirmari.

Actum apud Andwerpiam, anno Domini M° CC° vicesimo nono, mense iunio.

(LS1) (LS2) (S3) (LS4)

964

1229 juni

Gillis van Breda onderwerpt zich aan de scheidsrechterlijke uitspraak
d.d. juni 1229 in het geschil tussen hem en de abdij Ten Duinen (zie
nr. 963) en belooft er op toe te zien dat zijn neven, wanneer die meer-
derjarig zijn, deze uitspraak zullen respecteren.
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Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr.

625. – Afmetingen: hoogte 123 (rechts 121) + pliek 9 (rechts 10) x breedte
225 (onder 220) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse handen: Domini Egi-
dii de Breda, de terra que Riedlant sive Wart vocatur. – 2° door 13/14e-eeuwse
hand: scripsi. – 3° door 13/14e-eeuwse handen: XII (later doorgestreept en
vervangen door V). – 4° door 17e-eeuwse hand: no 2, 8. – 5° door 18e-eeuwse
hand: Titulo Zande, rub. Wardo, no 8.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met op de achterzijde van de pliek de
nog zichtbare afdruk van een bevestigingsstrook, waarvan twee sneden in de
pliek zichtbaar zijn), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van oorkon-
der (LS).

Uitgaven
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641 en 17242, Preuves, p. 71-72, naar A.
– b. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 539-540, nr. 473, naar A. – c. DE FREMERY, Supplement OHZ,
1901, p. 40, nr. 63, naar A. – d. KRUISHEER, OHZ, II, p. 88-89, nr. 487, naar A.

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 30, nr. 625. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 103 (gedateerd 1229). – VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE,
Cronica et cartularium monasterii de Dunis, 1864, p. 839, nr. 473. – VAN DEN

BERGH, Register Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden, 1861, p. 21. – WAU-

TERS, Table chronologique, IV, 1874, p. 82. – BORMANS – HALKIN, Table
chronologique, XI-1, 1907, p. 515.

Ontstaan, samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is door dezelfde hand geschreven als de arbitrale uitspraak
d.d. juni 1229 (zie nr. 963). De tekstdelen die aan nr. 963 zijn ontleend, staan
afgedrukt in een kleiner lettertype. Naast de dictaat- en schriftverwantschap
komt de samenhang tussen beide stukken ook tot uiting via een materieel
aspect. Op het origineel met de arbitrale uitspraak bevindt zich tussen LS2 en
LS3 een gaatje met het restant van een touwtje. Op de pliek van onderhavige
oorkonde is eveneens een gaatje aangebracht, rechts van LS. Wanneer beide
originelen met de rechterkant aan elkaar gelijk gelegd worden, vallen beide
gaatjes precies over elkaar. Hieruit kan worden afgeleid dat deze twee stukken
eertijds gebundeld waren.

Ego Egidius de Breda notum fieri volo universis presentes litteras inspecturis quod, cum contra
ecclesiam de Dunis querimoniam movissem occasione terre de Rielant, que Ward dicebatur, * tandem

de consilio bonorum virorum compromisi in viros venerabiles et discretos Arnulfum Bone Spei et

Franconem de Grembergis, * abbates, et fratrem Gerardum, conversum * de Dunis, in Andream,

a. 1229 nr. 964
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decanum christianitatis in Anduuerpia, et Gerardum de Hambroec, militem, * fide interposita promittens
quod quicquid idem arbitri de dicta querela arbitrando diffinirent, tam ex parte mea quam
ex parte nepotum et omnium coheredum meorum in bona fide in posterum observarem et
facerem observari. Dicti igitur arbitri, auditis hincinde propositis et privilegiis dicte ecclesie dili-
genter inspectis, per diffinitivam sententiam iudicaverunt me de dicta querela quitam clamare
debere ecclesiam memoratam, unde, quia dictorum virorum iuravi stare arbitrio coram eis-
dem ab * impetitione et calumpnia occasione predicte terre habita cum dominio, * tuitione et omni iure quod

in sepedicta terra me habere credebam, tam ex parte mea quam ex parte omnium coheredum
meorum, quitam clamavi ecclesiam sepedictam. Ne autem eadem ecclesia aa mea vel ab ali-
quo coheredum meorum super premissis possit in posterum molestari, coram sepedictis
arbitris creantavi in bona fide quod nepotes meos, cum ad annos discretionis venerint,
tales habebo quod hoc factum meum approbabunt et dictum arbitrium firmiter observa-
bunt.

Ut autem hec omnia rata et inconvulsa permaneant, presentem paginam sigilli mei
appensione et testium qui interfuerunt subscriptione duxi confirmandam.

Testes: Hermannus, abbas de Anduuerpia, Egericus, abbas de Tongherlo, Henricus de
Breda, Egidius, quondam abbas de Dunis, E., quondam prior de Thosan, et C., cellarariusb

de Dunis.
Actum * anno Domini M° CC° vicesimo nono, mense iunio.

(LS)

965

1229 (juli – 1230 april 5)

Hendrik I, hertog van Brabant, bekrachtigt de arbitrale uitspraak d.d.
juni 1229 in het geschil tussen Gillis van Breda en de abdij Ten Duinen
inzake de verkoop van Waarde bij Rilland (zie nr. 963).

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. 1256 januari, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest,

oorkonde nr. 352bis, vidimus door de abt van de abdij Ter Doest en van de abt
van de St.-Michielsabdij te Antwerpen (zie hier nr. 1025), naar [A].
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C. begin 14e eeuw, ibidem, hs. nr. 169/34 = cartularium van de abdij Ten Dui-
nen, fol. 170v-171r, onder de rubriek: Confirmatio Heinrici, ducis Lotharingie,
de pace inter nos et dominum Egidium de Breda de terra que Ward vocatur,
naar [A].

Uitgaven
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641 en 17242, Preuves, p. 71-72, naar
[A]. – b. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monas-
terii de Dunis, 1864, p. 419-420, nr. 324, naar C. – c. DE FREMERY, Sup-
plement OHZ, 1901, p. 39, nr. 62, naar C. – d. KRUISHEER, OHZ, II, 1986,
p. 102, nr. 499, naar B.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 288. – WAUTERS, Table chronologi-
que, IV, 1874, p. 90 (gedateerd 1229). – BORMANS – HALKIN, Table chrono-
logique, XI-1, 1907, p. 515 (gedateerd vóór juni 1229).

Datering, samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is de bekrachtiging van de arbitrale uitspraak d.d. juni 1229,
zie nr. 963 en dateert dientengevolge van na juni 1229. Als terminus ante
quem is het paasjaar 1229 aangehouden. De tekstdelen die zijn ontleend aan
nr. 963 staan afgedrukt in een kleiner lettertype.

Ego Henricus, Dei gratia dux Lotharingie, notum fieri volo tam presentibus quam futuris
presentes litteras inspecturis quod cum inter dominum Egidium de Breda ex una parte et ecclesiam de

Dunis ex altera altercatio et querela verteretur super eo quod ecclesia Dunensis terram de Riet-

lant, que Ward dicebatur, * a predecessoribus suis eidem ecclesie in elemosinam collatam et ab eadem eccle-

sia perpetuo possidendam, sine ipsius Egidii licentia et scientia personis secularibus vendidisset, * tandem pro

bono pacis in viros venerabiles Arnulphum Bone Spei et Franconem de Grembergis, * abbates, in An-

dream, decanum christianitatis in Andwerpia, in Gerardum, conversum Sancte Marie de Dunis, et in
Gerardum de Hoenbroec, militem, ab utraque parte fide interposita et sub pena centum librarum Flandren-
sium a resiliente * ab arbitrio parti adverse solvendarum * fuit compromissum. Porro arbitri prefati,
suscepto arbitrio et inspecto ecclesie Dunensis privilegio, * auditis hincinde propositis et habito super omnibus

prudentum virorum consilio, ecclesiam de Dunis ab * impetitione dicti Egidii et calumpnia occasione predicte

terre habita cum dominio, officio, tuitione et omni iure quod in eadem terra habere potuit, arbitrando iudi-

caverunt perpetuo liberam et immunem, eidem Egidio et suis coheredibus super premissis omnibus * perpe-

tuum silentium imponentes.
Ut ergo arbitrium prolatum inconvulsum et illesum ab utraque parte semper observetur,

ad petitionem utriusque partis litteras istas sigilli mei appensione confirmavi.
Actum anno Domini M° CC° vicesimo nono.

a. 1229-1230 nr. 965

203



966

1229 (juli – 1230 april 5)

Hendrik van Leuven, oudste zoon van Hendrik I, hertog van Brabant,
bekrachtigt de arbitrale uitspraak d.d. juni 1229 in het geschil tussen
Gillis van Breda en de abdij Ten Duinen inzake de verkoop van
Waarde bij Rilland (zie nr. 963).

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. begin 14e eeuw, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter

Doest, hs. nr. 169/34 = cartularium van de abdij Ten Duinen, fol. 170v-171r,
onder de rubriek: Item unde supra (verwijzing naar de rubriek van oorkonde
nr. 965, zie aldaar onder C), onvolledig, naar [A].

Uitgaven
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 420, nr. 325 (gedateerd 1229), onvolledig, naar B. – b. KRUIS-

HEER, OHZ, II, 1986, p. 103, nr. 500, naar B en nr. 965.

Datering
Deze oorkonde zal zijn uitgevaardigd kort na de in de dispositio genoemde
arbitrale uitspraak d.d. juni 1229, zie nr. 963.

Samenhang en tekstuitgave
De scriptor van B wijst na de intitulatio en een deel van de notificatio op de
onvolledigheid van dit afschrift: vide supra et invenies totaliter copiam istius
confirmationis preter solum verbum ‘roboravi’, quod approbo, waarmee
afschrift C van nr. 965 wordt bedoeld. De ontbrekende tekst in onderhavige
oorkonde is aangevuld naar nr. 965, afschrift B. De tekstdelen die zijn ont-
leend aan de arbitrale uitspraak d.d. juni 1229 (zie nr. 963) staan afgedrukt in
een kleiner lettertype.

Ego Heinricus de Louania, primogenitus domini Henrici ducis Lothoringie, notum fieri
volo tam presentibusa (quam futuris presentes litteras inspecturis quod cum inter dominum Egidium
de Breda ex una parte et ecclesiam de Dunis ex altera altercatio et querela verteretur super
eo quod ecclesia Dunensis terram de Rietlant, que Ward dicebatur, * a predecessoribus suis eidem eccle-
sie in elemosinam collatam et ab eadem ecclesia perpetuo possidendam, sine ipsius Egidii licentia et scientia
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personis secularibus vendidisset, * tandem pro bono pacis in viros venerabiles Arnulphum Bone Spei et

Franconem de Grembergis, * abbates, in Andream, decanum christianitatis in Andwerpia, in Gerardum, con-

versum Sancte Marie de Dunis, et in Gerardum de Hoenbroec, militem, ab utraque parte fide interposita et

sub pena centum librarum Flandrensium a resiliente * ab arbitrio parti adverse solvendarum * fuit com-

promissum. Porro arbitri prefati, suscepto arbitrio et inspecto ecclesie Dunensis privilegio, * auditis hincinde

propositis et habito super omnibus prudentum virorum consilio, ecclesiam de Dunis ab * impetitione dicti Egi-
dii et calumpnia occasione predicte terre habita cum dominio, officio, tuitione et omni iure quod in eadem
terra habere potuit, arbitrando iudicaverunt perpetuo liberam et immunem, eidem Egidio et suis coheredi-

bus super premissis omnibus * perpetuum silentium imponentes.
Ut ergo arbitrium prolatum inconvulsum et illesum ab utraque parte semper observetur,

ad petitionem utriusque partis litteras istas sigilli mei appensione) roboravi.
(Actum anno Domini M° CC° vicesimo nono.)

967

(1230 december 24 – 1231 december 24 of kort daarvoor)

Hendrik I, hertog van Lotharingen, belooft abdis en kapittel van de
abdij van Thorn bescherming te verlenen en bijstand bij het beheer der
goederen, gelegen te Baarle, Gilze en in de omgeving van Breda.
(Deperditum)

Vermelding
Deze oorkonde, waarvan de tekst is verloren gegaan, is bekend uit de disposi-
tio van nr. 968: Dictus vero dux nobis bona fide promisit assistere in eorum-
dem bonorum gubernatione et omnem violenciam ammovere et super hec lit-
teras suas patentes concessit sigillo suo signatas.

Datering
Waarschijnlijk is deze oorkonde gelijktijdig met of kort voor nr. 968 uitge-
vaardigd.

968

(1230 december 24 –) 1231 (december 24)

Hildegonde, abdis, en het kapittel van de abdij van Thorn beloven aan
Hendrik I, hertog van Lotharingen, hun voogd, de goederen van de

a. 1230-1231 nr. 968
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abdij in Baarle, Gilze en de omgeving van Breda aan niemand te ver-
pachten of in beheer te geven. De hertog belooft op zijn beurt bescher-
ming te verlenen en bijstand bij het beheer.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
cartularium), fol. 19r, onder het opschrift: Thoren, naar [A].

Uitgaven
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641 (gedateerd 1231), p. 72, naar B. –
b. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 464, liber 9, cap. 9 (onvolledig),
naar a. – c. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 17242 (gedateerd 1231), p. 72,
naar a. – d. VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 414, nr. 11 (met ver-
taling), naar a. – e. WOLTERS, Notice historique Thorn, 1850, p. 88-89, nr. 7,
naar a.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 24. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 103 (gedateerd 1231). – WAUTERS, Table chronologique, IV,
1874, p. 158. – HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 11, nr. 11 (geda-
teerd 1231). – CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 13-
14, nr. 19. – VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, II-1, 1961,
p. 68 (gedateerd 1231).

Datering
Het gebruik van de kerststijl is verondersteld, zie Inleiding.

Samenhang
De zinsnede super hec litteras suas patentes concessit sigillo suo signatas ver-
wijst naar de oorkonde van de hertog van Brabant, zie nr. 967.

(O)mnibusa hec scriptum videntibus Heldegundis, abbatissa, totumque capitulum de
Toren salutem in vero salutari.

Notum facimus universis quod nos promisimus illustri principi advocato nostro
Henrico, duci Lotharingie, quod bona ecclesie nostre in Barle et in Gilse et in confinio
de Breda iacentia nulli ad firmam dabimus, nulli procuranda concedemus, sed per nos
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personaliter vel per proprium nuncium ea procurabimus et gubernari faciemus. Dictus
vero dux nobis bona fide promisit assistere in eorumdem bonorum gubernatione et
omnem violenciam ammovere et super hec litteras suas patentes concessit sigillo suo
signatas.

Nos vero in memoriam predicte promissionis conservande presentes litteras sigillis
nostris fecimus corroborari.

Actum anno gracie millesimo CC° tricentesimob primo.

969

1231 (maart 21 – 1232 april 10)

Beoorkond wordt dat Gillis, broer van wijlen Godfried III, heer van
Breda, en voogd van diens zonen, instemt met het testament van zijn
moeder Lutgarde, vrouwe van Breda, evenals zijn broer dat tijdens
diens leven heeft gedaan, waarvoor hij aan de kerk van de St.-Michiels-
abdij te Antwerpen 30 schelling Leuvens uit de molen van Castelree
toekent; onder bezegeling van Gillis van Breda en diens broer Hen-
drik, deken van de Dom te Utrecht.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens C in 1684 nog in het abdijarchief aanwezig, uit-

hangend bezegeld met beide aangekondigde zegels in groene was.

Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 37-38 (fol. 19r-19v), onder de rubriek: Confirmatio filiorum
domine Lutgardis de Breeda de elemosina decime de Perke, met door latere
hand toegevoegd: est vendita, naar [A].

C. 1684, ibidem, inv.nr. 6 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 3), fol. 224r,
nr. 258, onder caput (= de inhoud van Capsa 40): Breda; Brussel, met de
oude signatuur: Num. 6, authentiek afschrift, met vermelding van de bezege-
ling, door G. van Bredael, openbaar notaris te Antwerpen, naar [A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, V (1906), p. 334 = Oorkondenboek
S.-Michiels, I, 1909, p. 104, nr. 78 (gedateerd 1231), naar B.

Regest
HEERINGA, OSU, II, 1940, p. 255, nr. 830 (gedateerd 1231).

a. 1231-1232 nr. 969
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Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Notum sit universis tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis quod tes-
tamentum factum a Ludgarde, domina de Breedaa, dominus Godefridus filius eius quam-
diu vixit ratum habuit. Hoc etiam dominus Egidius frater predicti Godefridi, tutor filiorum
fratris eiusdem, approbavit et ad divina celebranda, scilicet ad vinum et ad oblatas et lam-
padem, omni nocte ardentem, sicut prenominata domina Ludgardis ordinavit in extremis,
dictus Egidius filius suus XXXtab solidos Louaniensesc de molendino de Casterle ecclesie
sancti Michaelis in Antwerpia assignavit. Quod si predicti denarii de redditud molendini
prefati persolvi non poterint, dictus dominus Egidius adimplere promisit; si vero sepedicti
molendini reddituse amplius valuerint, cedent in usus domini prelibati.

Et ne hoc in posterum ab aliquo possit infringi, sepedictusf Egidius et dominusg Henri-
cus fraterh, maior in Traiecto decanus, munimine sigillorum suorum corroboraverunt.

Datum anno Domini M° CC° XXXI°i.

970

1232 september 6 Luik, H.-Kruiskapittel

Hendrik, aartsdiaken van Luik en proost van het H.-Kruiskapittel te Luik,
Ribertus, deken van St.-Maarten en vicedeken van het H.-Kruis, en het
kapittel zelf dragen hun hof te Hildernisse vrij van lasten over aan Chris-
tiaan, voogd van St.-Truiden, tegen een jaarlijkse recognitiecijns van
1 gouden penning Luiks, nadat zij te voren, op 2 september 1232 te
St.-Truiden, met toestemming van de bisschop van Luik, deze hof met de
abdij van St.-Truiden geruild hebben voor een huis te St.-Truiden op de
markt, eveneens door de voogd van St.-Truiden van het kapittel in cijns
genomen tegen 50 schelling Luiks en 2 penning Truidense munt per jaar.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens B destijds nog in het kapittelarchief aanwezig, beze-

geld met meerdere zegels aan zijden koorden.

Afschriften
B. 15e eeuw, Luik, RA, Kerkelijke archieven, archief kapittel Ste.-Croix te Luik,

inv.nr. 5 (cartularium A), fol. 146v-147r, onder caput: Sequitur de L solidis
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bone habitis apud Sanctum Trudonem, en onder de rubriek: Permutatio curtis
de Hildenesem ad L solidis bone quos habet ecclesia supra domum quandam
in Sancto Trudone, met de aantekening: Item anno Domini millesimo ducen-
tesimo trecesimo secundo permutata fuerunt dicta bona de Hildenesen erga
Cristianum, advocatum oppidi Sancti Trudonis, pro quadam domo sita in dicto
oppido Sancti Trudonis supra forum, de qua habemus singulis annis quinqua-
ginta solidos Leodienses, ut patet ex carta cordis sericis pluribusque sigillis
sigillata, cuius etiam tenor sequitur et est talis, naar [A].

C. 16e eeuw, ibidem, cartularium VI, fol. 20r-20v, onder de rubriek: Permutatio
curtis de Hildenesen ad L solidis bone quos habet ecclesia nostra supra
domum quandam in Sancto Trudone, prout in eodem magno libro loco pre-
dicto, met dezelfde aantekening als onder B, naar B.

Niet eerder uitgegeven.

Regesten
PONCELET, Inventaire analytique de Sainte Croix à Liège, I, 1911, p. 30-32,
nrs. 58 en 59 (met editie van de getuigenlijsten). – COENEN, Limburgsche oor-
konden, IV, 1942, p. 309, nr. 3922.

Ontstaan en datering
De oorkonde is overgeleverd met twee rechtshandelingen, die beide door een
eschatocol met datering en getuigenlijst worden afgesloten. Gezien het ont-
breken van een bekrachtigingsformule aan het slot van het eerste gedeelte lijkt
het aannemelijk dat op 6 september te Luik de eigenlijke beoorkonding heeft
plaats gevonden naar aanleiding van de feitelijke overdracht of levering door
het kapittel van de op 2 september 1232 in St.-Truiden geruilde hof te Hilder-
nisse. Minder waarschijnlijk lijkt de veronderstelling van een dubbele beoor-
konding, zoals Poncelet gezien zijn twee regesten van deze ene oorkonde lijkt
aan te nemen. Wel wijkt het dictaat van de tweede rechtshandeling in zoverre
af van het eerste gedeelte, dat, terwijl de eerste rechtshandeling duidelijk sub-
jectief geformuleerd is, het tweede gedeelte eerder objectief gesteld lijkt te zijn
en, gezien de formulering in de zegelaankondiging (et nostri sigilli cum sigil-
lis Henrici enz.), eerder van het kapittel uit is geformuleerd. Er is op 2 sep-
tember dus wel een tekst ontstaan, maar dan eerder in de vorm van een con-
cept of notitia, waarna op 6 september de eigenlijke conscriptio van beide
rechtshandelingen in één oorkonde heeft plaats gevonden. Hierbij is de tekst
van 2 september overgenomen en voegde een redactor van het kapittel de
rechtshandeling van 6 september en een corroboratio met zegelaankondiging
toe.

Samenhang
Zie voor de schenking aan het kapittel en de ligging van Hildernisse nr. 893.
Ook het kapittel kende in de vijftiende eeuw (volgens Poncelet in de veertiende
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eeuw), ten tijde van de aanleg van het cartularium genoemd onder B, de lig-
ging van Hildernisse niet meer en verkeerde in onzekerheid of het wel de
schenking uit 1095 was die hier werd geruild, blijkens de aldaar, fol. 147r,
door Mathias van Leeuwen, de samensteller van het cartularium, onder de
rubriek: De relevatione curtis de Hildenesem toegevoegde aantekening: De
curte vero de Hildenesem pro dicta domo permutata ut superius patet, num-
quam audivi tempore meo aliquid tractari aut scire potui ubi sita esset vel quis
eam teneret, quia ut apparet ex tenore carte in pagina precedente conscripte illa
cum suis appendiciis teneri deberet a nobis mediante uno denario purissimi
auri pro recognitionem et relevari per novum heredem post decessus vel resig-
nationem tenentium mediantibus una ama vini et denario auri. Videtur tamen
quod ista curtis sit illa que vocatur in carta superius scripta de donatione nobis
facta per Otbertum, episcopum, allodium de Hildenesem in Taxandria
(dezelfde aantekening in het cartularium vermeld onder C, fol. 21r).

Tekstuitgave
Het verschil tussen c en t en u en n in B is niet altijd duidelijk.

Henricus, Dei gratia Leodiensis archidyaconus et ecclesia sancte Crucis in Leodio pre-
positus, magister Ribertus, decanus sancti Martini et vicedecanus sancte Crucis totumque
eiusdem ecclesie capitulum universis presentem paginam inspecturis eternam in domino
salutem.

Ne processu temporis quod communi pensata utilitate factum est nostris diebus, valeat
immutari vel per oblivionem deleri, ipsum factum presenti cartule ob perpetuam memo-
riam dignum duximus committendum.

Noverint igitur universi presentium inspectores quod nos de consensu venerabilis patris
et domini nostri Iohannis, Leodiensis episcopi, curtem nostram de Hildenesem cum omni-
bus pertinentiis suis salvo per omnia iure, tam advocati quam mansionariorum, eiusdem
curtis permutavimus pro domo, sita in oppido Sancti Trudonis super forum prope monas-
terium; cuius domus investituram Henricus, concanonicus noster, de manu Iohannis, abba-
tis sancti Trudonis, a quo descendit, recepit nomine ecclesie sub annuo censu duorum
denariorum Trudonensis monete, in Purificatione sancte Marie annis singulis solvendo-
rum. Quicumque autem concanonicorum nostrorum de domo eadem fuerit investitus,
exemptus erit ab omni iure forensi et pro requisitione tantum duos denarios Trudonensium
solvere tenebitur abbati memorato. Cristianus vero advocatus eiusdem oppidi investituram
dictam domus ‘en lansage’a recepit a predicto concanonico nostro sub eodem censu et in
eodem termino persolvendo. Tenetur etiam eadem domus annuatim nobis solvere quin-
quaginta solidos Leodiensium hiis terminis: in festo Petri ad Vincula viginti quinque so-
lidos, in Purificatione sancte Marie viginti quinque solidos. Si vero contingeret dictum
censum eisdem terminis non persolvi et expensas fieri mittendo vel laborando pro eo,
investitus qui eandem domum a nobis tenet nobis easdem expensas refundere teneretur.
Quod si iam dicte domus edificium aliquo casu destrui contingeret, nisi infra annum super
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aream reedificaretur, tota ipsa area in usus nostros libere cederet et absolute. Si autem
investitus a nobis in aliquo nos dampnificaret, pro recuperandis expensis occasione ipsius
factis, ad censum eiusdem domus qui super excrescet vel excrescit ultra predictos quin-
quaginta solidos et II denarios recursum haberemus.

Acta sunt hec anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo secundo, in vigilia Rema-
cli, apud Sanctum Trudonem, in presentia Iohannis, abbatis, Henrici et Rogeri, canonico-
rum nostrorum, Walteri, villici, Damiani, Godescalci, Egidii, Walteri Rufum, Arnuldi le
Tinniierb, alterius Arnuldi, Iordani, Walteri, mercatorumc, Richardi et alterius Godescalci,
scabinorum et parium curie abbatis, Wilhelmi de Monteneies, Henrici de Duras, castel-
lanorum, Octavianid, militis, et Cunoree, fratris sui, et aliorum quamplurium.

Premissa vero permutatione facta memoratus advocatus curtem de Hildenesen, sicut
superius expressum est, in capitulo nostro de manu vicedecani recepit, perpetuo tenendam
sub annuo censu unius denarii purissimi auri Leodiensis monete pro recognitione, in Puri-
ficatione sancte Marie solvendi. Is vero qui ei succedet in predictis bonis pro requisitione
tenebitur solvere amam vini et denarium aureum. Et si infra dies quadraginta post deces-
sum vel resignationem investiti requisitio facta non fuerit, successor pro emenda tenebitur
in viginti solidis Leodiensium et nichilominus solvet predictam amam vini et denarium
aureum. Protestatus est etiam predictus advocatus in medio capituli quod liberum sit ei
sepedictam curtem cum pertinentiis suis dare, vendere, legare cuicumcumque voluerit,
salvo tamen iure per omnia ecclesie nostre quod ei concessimus. Et ut particeps sit oratio-
num et elemosinarum nostrarum, ipsum in nostrum confratremf recepimus.

Ut autem que premissa sunt, firmum et plenissimum robur obtineant, appensione vene-
rabilis patris nostri Iohannis, Leodiensis episcopi, Iohannis, abbatis sancti Trudonis, et
ipsius oppidi sigillorum et nostri sigilli cum sigillis Henrici prepositi et Riberti, vicedecani
nostri, presentem paginam fecimus roborari.

Actum in capitulo sancte Crucis, eodem anno, VIII° ydus septembris, sub testimonio
Arnulphi et Theoderici sancti Martini, Riberti et Iohannis, sacerdotum, Egidii et Reneri,
dyaconorum, Ywani, Iohannis Phisici, Iohannis Cykade et Radulphi, subdyaconorum et
canonicorum ecclesie sancte Crucis.

971

1232 december 6

Beoorkond wordt de verzoening tussen Hendrik I, hertog van Brabant,
en Gillis van Breda, waar bij uitspraak door heer Albert van Cuijk en
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Arnoud van Wezemaal onder meer wordt bepaald dat de burcht van
Breda in bezit van de hertog blijft, dat de kosten voor het onderhoud
getaxeerd en bestreden worden uit de inkomsten van het land van
Breda, dat Gillis als wettig voogd bij overlijden van (Machteld),
weduwe van Godfried III van Breda, haar huwelijksgift zal bezitten;
tevens wordt er een regeling getroffen betreffende het land bij de Zoom.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
cartularium), fol. 37r-37v, onder de rubriek: Qualiter compositio et pax ordi-
nata fuerat inter Henricum, ducem Lotharingie, et dominum Egidium de
Breda, r., naar [A].

Uitgaven
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641 en 17242, Preuves, p. 73, naar B. –
b. BERNARD, Recueil des traitez, I, 1700, p. 62, naar a. – c. DU MONT, Corps
universel diplomatique, I, 1726, p. 172, naar b. – d. LÜNIG, Codex Germaniae
diplomaticus, II, 1733, kol. 1095, nr. 40 (gedateerd 1232), naar a. – e. VAN

GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 415-416, nr. 12 (met vertaling), naar a. –
f. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p. 84-86, vertaling
mogelijk naar e. – g. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956,
p. 14-15, nr. 20, naar B.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 25. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 103. – WAUTERS, Table chronologique, IV, 1874, p. 155. –
VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, II-1, 1961, p. 70.

In nomine sancte et individue Trinitatis.
Talis inter dominum Henricum, ducem Lotharingie, et dominum Egidium de Breda

compositio est ordinata.
(1) Ipse dominus dux hominium suum recognovit domino Egidio et omnibus coadiutori-
bus suis et fautoribus offensam suam remisit, et idem Egidius fautoribus ducis simile fecit
vice versa.
(2) Omne spolium hominibus ducis ablatum, idem Egidius in manus abbatis sancti
Michaelis in Antwerpia restituet, ita quod si domini Henricus et Godefridus, filii ducis,
hanc compositionem approbaverint et per suas litteras patentes affirmaverint, prefatus
abbas ablata restituet spoliatis et, si quid fuerit distractum, secundum dictum domini
Alberti de Kuyc et Arnoldi de Wesemale et abbatis Antwerpiensis et aliorum qui huic
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interfuerunt compositioni idem Egidius recompensabit. Quod si alter vel uterque prefato-
rum nobilium huic dicto interesse non poterit, alius loco ipsorum eligetur. De excessu spo-
liationis facte hominibus ducis emendam prestabit sepedictus Egidius eidem duci secundum
dictum Alberti de Kuych et Arnoldi de Wesemale predictorum. Si vero alter vel uterque
filiorum ducis dicte compositioni contradixerit, prefatum spolium sepedicto Egidio apud
Crudbeke restituetur et ipse cum suis cum securo conductu ducis transibit ad locum tutum.
(3) Dominus dux castrum de Breda tenebit salvo iure omnium heredum. Domini Raso de
Gauera et Arnoldus de Walem, Walterus de Pulle et Walterus, dapifer, sumptus castri de
Breda taxabunt et de redditibus terre de Breda tantum assignabunt quantum sufficiet ad
necessariam et honestam custodiam predicti castri.
(4) Carte et scripta de conventionibus inter ducem et dominum de Breda confecte, in loco
suo apud Breda reponentur. Que vero perdita fuerint, secundum dictum et recognitionem
eorum qui interfuerunt rescribentur et sigillata ibidem reponentur.
(5) Walterus de Borde et alii custodes terre de Breda sepefato Egidio de Breda et prefatis
quatuor de receptis terre de Breda rectam reddent computationem et quod in usus prefati
castri vel in utilitatem ducis versum est, ratum habebitur; residuum restituent ad manda-
tum predictorum.
(6) Nulla occasio frivola adversum sepedictum Egidium requiretur, sed, si excesserit, cita-
tus tractabitur per sententiam parium suorum.
(7) Terram prope Zome preter Woide quam Boidinus tenebat, statim rehabebit, quousque
prefati taxatores dictum suum promulgaverint, qui plus vel minus ei assignabunt pro
necessitate castri conservandi.
(8) Insuper si infra tempus tutele relicta domini Godefridi de Breda debitum carnis per-
solverit, sepefatus Egidius terram quam nomine dotis possidet tanquam legitimus tutor
possidebit.

Datum in festo beati Nycholaii, anno Domini millesimo ducentesimo XXX° secundo.

972

<1233 maart 4>

<Jan (sic), hertog van Brabant, neemt de villa Oosterhout in zijn
bescherming en verleent de inwoners hetzelfde recht van bestuur mid-
dels schepenen zoals de burgers van Brabant hebben.>

Schijnorigineel
<A>. Oosterhout, StrA, oud-archief gemeente Oosterhout, charter voorl. zonder

inv.nr. – Afmetingen: hoogte 261 (rechts 252) + pliek 17 (16) x breedte 145
(onder 146) mm; de pliek bedekt de laatste regel.

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen, waarvan slechts de sneden in de
pliek zichtbaar zijn, voor verder niet aangekondigde zegels (LS1, LS2).

a. 1233 nr. 972
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Afschriften en vertaling
[B]. 1618 juli 10, niet voorhanden, bekend uit GIKL, wellicht blijkens K toege-

voegd aan of opgenomen in een [Register van diversche charteren en muni-
menten aangaande den regt ende privilegien der vrijheid Oosterhout], fol. 50v,
authentiek afschrift, met vermelding van zegelbevestigingen: Exaratum princi-
pale diploma minio in corio ovillo referens vestigia transfixi vel transfixorum
sigillorum, door Aemilius (of Emilius) Joannis (Melis Jan Melissen), openbaar
notaris te Breda, naar <A>.

[C]. 1619 augustus 14 – september 1, niet voorhanden, vermeld in het proces van
Oosterhout en de dorpen van het land van Breda contra Roosendaal inzake de
hofdiensten, gevoerd voor de ‘Nassause’ domeinraad te ’s-Gravenhage, Oos-
terhout, StrA, oud-archief gemeente Oosterhout, voorl. inv.nr. 117, letternr. C
(derde stuk) = concept deductie, opgesteld en geschreven door Dirk Boot,
advocaat van Oosterhout (waarvan het origineel op 2 september 1619 met bij-
lagen door Oosterhout is overhandigd aan Breda), onder artikel 7-9 als ver-
bonden aan bijlage 1 (een afschrift van nr. 927, zie aldaar): copie authentyck
van seeckere privilegie van de hertog van Brabant aan den vrijheit van
Oosterhout gegeven den IIIen (sic) maart anno duisent tweehondert twee ende
derticht (…) geannexeerd aen de acte van donatie ende privilegie hiervooren
gepresteert ende hierbij gevoecht, authentiek afschrift, vermoedelijk naar [B].

[D]. 1620 na mei, niet voorhanden, vermeld in het proces van Oosterhout contra de
drossaard van Breda inzake de gage van de scherprechter, gevoerd voor de
Raad van Brabant te ’s-Gravenhage, Oosterhout, StrA, oud-archief gemeente
Oosterhout, voorl. inv.nr. 116, nr. 16 = Inventaris van stucken dienende totte
replicq, onder letter D: Het privilegie van Jan hertoge van Brabant van den
jaere 1233, copie atenticq, 3 fol., authentiek afschrift, vermoedelijk naar [B] of
[C].

[E]. ca. 1620, niet voorhanden, bekend uit HIL, gewaarmerkt afschrift door R.
Hulshouts, wellicht identiek aan [C] of [D], naar [B].

F. ca. 1623, ’s-Gravenhage, ARA, archieven Nassause Domeinraad 1581-1811,
inv.nr. 11867 (voorheen Hingman, nr. 4553) = registers Oosterhout vol. I, fol.
1r-1v, 8v, afkomstig uit het dossier van een proces van Oosterhout contra
Breda inzake de lakenhandel, gevoerd voor de ‘Nassause’ domeinraad,
bewijsstuk 2, met opschrift: Copia, en in dorso: Nu(mer)o II°, gewaarmerkt
afschrift door Antonis Willeboorts, secretaris van Oosterhout, geeft op naar
<A>, maar, gezien de aan [B] identieke opgave van de zegelbevestigingen,
eerder naar [B].

G. 1624 maart 29, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad van Brabant, inv.nr. 788,
nr. 454 = civiel procesdossier van Oosterhout contra Breda e.a. inzake de gij-
zeling van Oosterhoutse inwoners, letternr. J: Copia copiae, gewaarmerkt
afschrift door P. Gillis, griffier, naar [B].

H. 1649 mei 29, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980 (voor-
heen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr. 1135 =
Solutien voor de stadt Breda met XXXIV preuves, fol. 22r-22v, nr. 1, onder de
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rubriek: I. preuve dienende totte solutien: Pseudo-privilegium Oosterhouta-
num anno 1232, naar [E].

I. ca. 1650, ’s-Gravenhage, ARA, archieven Nassause Domeinraad 1581-1811,
inv.nr. 11913 (voorheen Hingman, nr. 4631, omslag A) = Oude stukken
betreffende Oosterhout, 1281-1618, nr. 2, onder de rubriek: Copia, eenvoudig
afschrift naar [E].

[J]. 1687 mei 1, niet voorhanden, bekend uit K, gewaarmerkt afschrift door Adri-
aan van Gils, secretaris van de vrijheid Oosterhout, naar [B].

K. 1687 kort na mei 1, Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 2179 =
Lijste van de drossarden der stad ende lande van Breda, fol. 14r-14v, onder het
hoofdstuk: Extract uit het register van diversche charteren en munimenten
aangaande den regt ende privilegien der vrijheid Oosterhout, afschrift door
Pieter Nuijts, schout van Etten, naar [J].

L. ca. 1750, Leeuwarden, PB, Hs 1689 (voorheen Bibliotheek Fries Genoot-
schap, IIa 9) = Recueil van eenige originele en andere brieven (geschreven
vermoedelijk door Thomas Ernst van Goor), p. 25-26, nr. 14, onder de
rubriek: Jan de III hertog van Brabant geeft aan die van Oosterhout ver-
scheyde voorrechten, naar [E].

M. 1751, ’s-Hertogenbosch, RA, archieven van de rentmeesters van prins Frede-
rik en hun opvolgers, inv.nr. 1224, nr. 2, vertaling.

Niet eerder uitgegeven.

Datering
De oorkonde staat op naam van hertog Jan, hetgeen voor het jaar 1232 een
onmogelijkheid is. Reeds Adriaan Havermans, griffier van de stad Breda,
noteerde in ca. 1645 over dit privilege, na eerst het jaartal 1333 geschreven te
hebben: anno 1233 4 meert: Doch is geenen hertogh geweest genaemt Jan,
maer wel Henrick toegenaemt den Saechtmoedigen (’s-Gravenhage, ARA,
archieven Nassause Domeinraad 1581-1811, inv.nr. 11913 (voorheen Hing-
man, nr. 4631, omslag B), nr. 20). Het gaat om een falsum (zie hierna), waar-
mee kennelijk aansluiting is gezocht bij andere stadsrechtverleningen uit
1232. Hierbij is het gebruik van de paasstijl verondersteld, zie Inleiding.
Overigens zal de 17e-eeuwse falsaris (zie hierna), zich van een gebruik van de
paasstijl vermoedelijk niet bewust zijn geweest (dit ondanks de diverse ver-
meldingen van 1233 in de traditie). Voor de hertogelijke stadsrechtverlenin-
gen uit dat jaar echter, zoals bijvoorbeeld die voor de inwoners van Eindho-
ven en St.-Oedenrode (zie nrs. 165 en 166), wordt het gebruik van de paasstijl
aangenomen.

Onechtheid, samenhang en ontstaan
De oorkonde is niet alleen gezien de naam van de oorkonder, maar ook op
grond van het handschrift, het formulier, de stijl en inhoud een apert falsum.
Het handschrift is duidelijk zeventiende-eeuws, ondanks de poging een middel-
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eeuwse geposeerde minuskel na te bootsen. Het formulier begint, ongebruike-
lijk voor hertogelijke oorkonden, met een arenga en de corroboratio ontbreekt
geheel, terwijl de datatio gebrekkig is geformuleerd. De stijl valt op door onge-
woon kort geformuleerde zinnen en een sterk afwijkend woordgebruik, waaron-
der vele zestiende/zeventiende-eeuwse woorden in gelatiniseerde vorm. De toe-
gekende voorrechten ten slotte zijn veelal volslagen anachronistisch.

Reeds in 1649 werd de oorkonde dan ook als een ‘pseudoprivilege’ geken-
schetst (zie afschrift H) en daarna is de echtheid ervan niet meer betoogd.
Alleen in de periode 1618-1624 heeft men zich van de oorkonde als rechtstitel
voor Oosterhout bediend, waarbij men overigens alleen van authentieke
afschriften ([B] en [E]) gebruik maakte. Ook Cerutti, door de oorkonde niet in
zijn Middeleeuwse Rechtsbronnen op te nemen, heeft de echtheid ervan afge-
wezen, hetgeen hij, naar aanleiding van het opduiken van een afschrift van het
falsum van 2 november 1199 (zie nr. 927), in een brief van 15 juni 1959 aan de
archivaris van Oosterhout, J.H. van Mosselveld, schrijft. Het vermoeden van
Cerutti, dat het gaat om een Oosterhouts complex van vervalsingen, waartoe
behalve het onderhavige en dat van 1199 onder meer ook het privilege van 29
juni 1262 (of 1272, zie nr. 1043) behoort, is door verder onderzoek bevestigd,
zie DILLO – VAN SYNGHEL, in Van Blauwe Stoep tot Citadel, 1988, p. 21-32.

Als terminus a quo voor het ontstaan van dit en andere Oosterhoutse falsa
heeft het genoemde onderzoek 28 april 1618 aangewezen met als vermoede-
lijke opsteller notaris Robrecht Hulshouts, die als (substituut)secretaris van
Oosterhout een actieve rol speelde bij het opstellen en aanleveren van allerlei
processtukken in de periode 1617-1620, wanneer Oosterhout haar pretenties
als zelfstandige vrijheid probeert waar te maken. De terminus ante quem
wordt in dit geval gevormd door de datum 10 juli 1618 (genoemd in [B]) wan-
neer dit falsum voor het eerst, in de vorm van een afschrift, opduikt. Vgl.
voorts ook het commentaar bij nr. 1043.

<Cum labilis sit hominum recordatio maiorum usu receptum scriptis commendare quea

futuris temporibus decretum est ab oblivione vindicare, hinc ego Ioanes, Dei clementia
Lotharingie Brabancieque dux, cum de consilio hominum meorum tam liberorum quam
ministerialium villam de Osterhoutb in meam sumpsi specialem salvagardiam et manbur-
niam et locum ipsum privilegiavi, qui hactenus frequentia habitantium est celebris et
dominorum meritis commendabilis et situ est oportunus. Iccirco et nostre sanctionis decre-
tum ne futuris temporibus sit controversum visum est explanare.

Noverint itaque universitas tam presentium quam futurorum
(1) quod hominibus ville de Osterhout dedi talem legem qualem habent burgenses terre
nostre Brabantensis et communiter habebuntur per keuram et cleugam iudicio scabinorum. 
(2) Item si scabini non sunt sapientes in causa poterunt ad advisum mittere Silvamducis.
(3) Item si quis per sentensiam convictus conqueritur, ad nos querelabit et audietur.
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(4) Item non erunt in lege duo fratres, sobrini aut germani.
(5) Item habebunt sigillum ad causas et marcam, pondus et mensuram propriam, quam ab
antiquo a domnis suis habent.
(6) Item facient pannos latos et eos notari curabunt et vendere poterunt et stare in halla
Louanii.
(7) Item gildas habebunt duas et sagittabunt iuxta chartam civitatis Bruxelle.
(8) Item mercatum habebunt bis in anno et semel hebdomade nec teneri poterunt qui veni-
unt ad mercatum ob debita.
(9) Item stallum habebunt inter libertates terre nostre et standardum.
(10) Item si quis alium occiderit, pro capite caput et pro membro membrum dabit.
(11) Item si quis de armigeris aut militibus burgensem de Osterholt quassaverit, erit ad
decem libras, si sit servus aut de plebe sexaginta petros pro prisonio dabit.
(12) Item si dixerit iniuriam et villaniam et per testes id ipsum patuerit, reparabit et erit ad
sex petros.
(13) Item si quis marescum aut dicagium inciderit, erit bannitus a terra Brabantia ad
decem annos.
(14) Item si forefecerit in templo aut scabinatu, non poterit habere stallagium.
(15) Item si textor aut drapparis falsam lanam operatur, erit absque signo et scindetur in
conclavio.
(16) Item si quis pannos marcatos extra ferat, debet decano et iuratis hominium et de sin-
gulis pannis duos denarios pro censu.
(17) Item si quis de extra veniat, non potest emere francisiam nisi post annum et diem.
(18) Item Iudeus, cauersinusc, usurarius non potest fieri scabinus nec de octo.
(19) Item qui volent burgenses braxare, non solvent grutam.
(20) Item quid volet vendere et tenere piscariam, erit in foro usque ad meridiem et teunce

in domistadio manebit.
Actum anno milesimo ducentesimo trigesimo secundo, quarta martii.>

(LS1) (LS2)

973

(kort voor 1234 juli 13)

Hildegonde, abdis, en het convent van de abdij van Thorn bestemmen
de inkomsten van een aantal goederen, waaronder de hoven te Baarle
en Gilze met de tienden, gedurende een periode van acht jaar tot del-
ging van schulden en verdelen het beheer van de goederen.

a. 1234 nr. 973
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Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, A, voorl. inv.nr. 13. – Afmetingen:

hoogte 191 + pliek 9 x breedte 195 (onder 198) mm; gaaf bewaard, behou-
dens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: door 14e-eeuwse hand: Littera que certe
decime in terra de Breda sunt vendite ad tempus propter incendia et alia debita
et est sepita effecte, 1234.

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen (waarvan slechts twee sneden in de
pliek zichtbaar zijn, met op de achterzijde van de pliek de nog zichtbare
afdrukken van een bevestigingsstrook), vermoedelijk voor de niet aangekon-
digde zegels van de oorkonders (LS1) en (LS2).

Afschrift
B. 1669, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 1629 = Codex

of cartularium IV, 992-1762 (band notariële afschriften abdij Thorn), authen-
tiek afschrift door J. Bachuys, apostolisch notaris, naar A.

Uitgaven
a. FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn, 1881, p. 12-13 (gedateerd
1234), nr. 7, naar A. – b. HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 12-
13, nr. 13 (gedateerd 1234), naar A. – c. CERUTTI, Middeleeuwse rechts-
bronnen Breda, I, 1956, p. 15-16, nr. 21 (onvolledig; gedateerd z.j.e.d.
1234?), naar A.

Regest
HAAS, Chronologische lijst, 1972, p. 42, nr. 81.

Datering
Deze oorkonde is te dateren kort voor de in de datumregel genoemde ingangs-
datum van deze regeling, namelijk 13 juli 1234.

Universis tam presentibus quam futuris ad quos presentis scripti noticia pervenerit, Hil-
degundis, Dei miseratione abbatissa in Thoren, totusque eiusdem loci conventus cognos-
cere veritatem.

Cum ecclesia nostra magnis et gravibus esset occupata debitis que per casus infortuna-
tos incendiorum, tempestatum, depradationum frequenter incurrit, nec aliquas haberemus
pre manibus facultates quibus eadem debita possemus persolvere, cum etiam frequenter
vexaremur et artaremur a creditoribus nostris super eisdem debitis, timentes ne in manus
usurariorum laberemur, habito cum viris prudentibus et discretis consilio et cum concano-
nicis et ministerialibus, nostris fidelibus, communi consensu et assensu in hoc consensi-
mus quod curiam de Barle cum decima sine appenditiis, curiam de Gilse cum decima eius-
dem ville sine appenditiis, decimam de Hemmerthe et decimam de Auesethe ad
persolvenda debita supradicta sequestravimus sub hac forma, quod fructus et proventus
predictarum curiarum sive decimarum totaliter cedent ad predicta debita tam diu quod
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erunt plenarie persoluta et consummata. Ad faciendam amministrationem prebendarum
dominarum, de communi consilio et consensu sunt assignate iste curie: de Thoren et eius
appenditia totaliter in omnibus proventibus, excepta minuta decima ville de Thoren sim-
pliciter que spectat ad dominam abbatissam; assignate sunt etiam ad usus dominarum cul-
ture de Vbac cum decima totaliter, curia etiam de Nere integraliter, curia de Eskede cum
appendiciis, bona etiam de Eykilberge totaliter; insula etiam sita ab oppositis de Wishem
cedet in communes usus. Ad faciendam amministrationem domine abbatisse, de communi
consencu et assensu assignantur ista: minuta decima in Thoren sine decimis appenditio-
rum; assignantur etiam ei appenditie tam curie de Bralea quam curie de Gilse cum univer-
sis accidentibus, tam feodalibus quamb mortuis manibus. Inserendum est etiam quod
cedent domine abbatisse omnia iura accidentalia in feodalibus et in mortuis manibus in
supradictis curtibus, exceptis duabus, videlicet Nere et Eskede, que cedent conventui. Nec
est oblivioni tradendum quod curia de Vtrem, preter censum et villicationem, cedet
domine abbatisse et etiam curia de Grathem elapsis terminis obligationis, videlicet termine
a festo beati Lamberti subsequente festum Margarete Uirginis; census autem et villicatio
predicte ville de Vtrem cedent conventui.

Facta est autem hec ordinatio de communi consensu et assensu, tam domine abbatisse
quam tocius conventus ad utilitatem ecclesie et ad absolutionem debitorum.

Habebit autem inicium anno Domini M° CC XXXIIII°, in festo beate Margarete et dura-
bit ad octo annos.

(LS1) (LS2)

974

1234 augustus

Arnoud, deken (van het O.L.V.-kapittel) te Antwerpen, en A., kanunnik
(van het St.-Gummaruskapittel) te Lier, oorkonden dat de cistercienzer
broeders Boudewijn, meester van Schoten, en A. Blygere (Blugere),
namens de abdij van Villers een ruil zijn aangegaan met Boudewijn,
kapelaan van Schoten, waarbij deze onder meer 2 lopenzaad rogge
nabij de kerk ontvangt voor afstand aan de abdij van de beemden van
Weselvort; onder de getuigen bevindt zich Herman, clericus van Hen-
drik III, heer van Breda.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.
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Afschrift
B. ca. 1750, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, Abdijen, inv.nr.

11210 (archief van de abdij van Villers, inv.nr. 262) = Cartulaire du prieuré
de Schooten; no 2 (cartularium van de priorij Schoten van de abdij van
Villers), fol. 35r-35v (oude p. 18-19), nr. 15, onder de rubriek: Littera XV°,
naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, II (1903), p. 253-254, nr. 1, naar B.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 69, nr. 123.

Opname
De oorkonde is opgenomen vanwege de zeldzame vermelding van Hendrik III,
heer van Breda. Voor enige andere vermeldingen (tot 1216) van heren van
Breda als getuigen in oorkonden die niet zijn opgenomen, zie de Bijlage bij dit
deel.

Universis presens visuris Arnoldus, decanus Antwerpiensis, et A., canonicus Lyrensis,
salutem in Domino.

Noverint tam presentes quam futuri quod frater Balduinus, magister de Schooten, et fra-
ter A. Blygere, Cysterciensis ordinis, quamdama commutationem fecerunt cum domino
Balduino, capellano de Schooten, ex parte abbatis et conventus Villariensis, talem scilicet
quod dicti fratres quandam terram que iacet prope atrium que erat Iohannis de Wetscot, in
qua seminantur duo lopini siliginis et que erat allodium Cisterciensis ecclesie, dederunt
domino Balduino ipsi et successoribus suis cum aliis bonis prebende sue in perpetuum
possidendum. Et dictus dominus Balduinus dictis fratribus ad opus Cysterciensis ecclesie
prata de Weselvort, que spectabant ad prebendam suam de Schoten cum omni integritate
in recompensationem dicte terre contulit et uterque iuri suo, quod ante habebat vel in terra
vel in pratis, resignavit.

Huic facto interfuerunt Andreas, quondam decanus Antwerpiensis, Hermannus, clericus
domini Henrici de Breda, Walterus Viltus, persona de Schoten, Renoldus, persona de
Marcxem, Balduinus Catrab, capellanus de Schoten, frater Balduinus, magister eiusdem
loci, frater A. Blugere dicti loci, Godefridus de Amberlo, Thomas de Schuren et alii
quamplures.

Actum anno Domini M° CC° XXXIIII°, mense augusto.
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975

1235 januari 13

Hendrik van Leuven, oudste zoon van de hertog van Lotharingen, meldt
aan de schouten Hendrik van Borgvliet en Hendrik van Herentals en
aan alle mannen in het land van Breda dat hij afziet van verzet tegen
Godfried IV, erfgenaam van Breda, dat hij toestaat dat deze diens recht
in de opvolging aanvaardt, en dat Wouter Berthout Godfried in het
bezit zal stellen van alle goederen die diens vader, de heer van Breda,
op dezelfde wijze van de hertog van Brabant in bezit had.

Origineel
A. Gent, RA, archief charters van de graven van Vlaanderen, collectie De St.-

Genois, inv.nr. 50, charter ad datum 14 januari 1234 (1235 n. st.). – Afmetin-
gen: hoogte 54 (rechts 44) + pliek (rechts 11) x breedte 172 (onder 163) mm;
beschadigd door vochtplekken, met tekstverlies.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met een afhangende strook perka-
ment) voor een niet aangekondigd zegel, vermoedelijk dat van de oorkonder
(LS).

Uitgaven
a. JUTEN, in Taxandria, XII (1905), p. 235, naar A. – b. BOEREN, De heren van
Breda en Schoten, 1965, p. 171-175, naar A.

Regesten
DE SAINT-GENOIS, Inventaire analytique des chartes des comtes de Flandres,
1843-1846, p. 18, nr. 50 (gedateerd 14 januari 1235). – JUTEN, in Taxandria,
XII (1905), p. 227-228.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Tekstuitgave
Een deel van de tekst van onderhavige oorkonde is slechts met behulp van een
kwartslamp leesbaar.

Henricus de Louanio maior natus ducis Lottharingie Henrico de Borgulit, Henrico de
Heeretehalsa, sculthetis, et omnibus hominibus in terra de Breda commorantibus salutem
et omne bonum.

Noveritis quod si aliqua violencia Godefrido, vero heredi de Breda, ex parte patris nostri
vel ex parte nostra illata fuerit, illam amovimus; permittimus etiam quod iam dictu[s]b
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heres de omni iure suo se intromittat. Insuper volumus quod vir nobilis dominus Waltero
Bertholt iam dictum heredem in possessionem omnium bonorum secundum ius quae pater
suus in fine vite sue a patre nostro tenebat, admittat.

Datum anno gratie M° CC° XXX° quarto, in octavis Epyphanie.

(LS)

976

1234 (maart 25 – 1235 maart 24) Echternach

Reinier, abt van de abdij van Echternach, schenkt aan Jan, abt van de
abdij van Tongerlo, de kerk van Alphen met haar toebehoren en de
kapel van Diessen, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde rech-
ten als zijn voorgangers die plachten te geven.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 110. – Afmetingen:

hoogte 91 + pliek 23 (rechts 25) x breedte 128 (onder 133) mm; gaaf bewaard,
behoudens de bezegeling; de pliek bedekt een gedeelte van de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-14e-eeuwse hand: Littere
acquisitionis ecclesiarum de Alphem (met andere inkt) et Diessen (met andere
inkt) ab abbate Epternacensi Reynero, 1234. – 2° door 17e-eeuwse hand: In
libro privilegiorum folio 160v, Alphen.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S staande-figuurzegel van oorkonder, van bruine was, zwaar beschadigd (zie
WAMPACH, Urkunden- und Quellenbuch, VIII, 1951, p. 40-42, nr. 40).

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 160v-161r, onder
caput: Incipiunt privilegia de Alphen, XXV, en onder de rubriek: Littere
acquisitionis ecclesiarum de Alphen et de Dyesen ab abbate Epternacensi Ray-
nero, naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo conti-
nentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (car-
tularium B), fol. 181v-181r, onder zelfde caput en rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 161, nr. 116 (gedateerd
1234), naar B. – b. WAMPACH, Urkunden- und Quellenbuch, VIII, 1951, p. 35-
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36, nr. 35 (gedateerd 1234), naar A. – c. CAMPS, Oorkondenboek Noord-Bra-
bant, I-1, 1979, p. 254-255, nr. 176, naar B.

Regesten
GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 396. – LAMY, L’abbaye de Tonger-
loo, 1914, p. 399, nr. 113.

Datering
Het gebruik van de in het aartsbisdom Trier gebruikelijke boodschapstijl is
verondersteld.

Tekstuitgave
De tekst is, behoudens een deel van de corroboratio, vrijwel woordelijk ontleend
aan de oorkonde verleend door Bartholomeus, abt van de abdij van Echternach,
aan de abdij van Tongerlo in 1223 (zie nr. 956). De tekstdelen die aan deze voor-
oorkonde (VO) zijn ontleend, staan afgedrukt in een kleiner lettertype.

Ego Reinerus, Dei permissione abbas in Epternaco, universis presentem paginam inspecturis in perpetuum.

Ad vestram desidero noticiam pervenire quod ego de consensu capituli Epternacensis ecclesiam de Alphem

cum suis pertinentiis et capellama de Disen Iohanni, abbatib de Tongerlo, recognovi et donavi sub ea

forma et iure quo antecessores mei antecessoribus suis donarec solebantc.
Ne vero super hoc aliquis in posterum ignorancie scrupulus possit oriri, presens scriptum

sigilli mei appensione duxi roborandum.

Testes: dompnus Godefridus, decanus, dompnus Bartholomeus, quondam abbas Epternacen-
sis, dompnus Karolus, prepositus, Thomas, Petrus, frater Gerardus de Tongerlo et item Gerardus
frater, et alii quamplures.

Actum ind capitulo Epternacensid, anno Domini M° CC° XXX° quarto.e

(S)

977

1235 oktober 25 Nijvel, kapittelkerk

Beoorkond wordt dat Hendrik II, hertog van Brabant, aan het reguliere
(St.-Gertrudis)kapittel van Nijvel tot nader orde de meierij van Gooik
teruggeeft, die door Arnoud, heer van Wezemaal, in bezit was geno-
men, en voorts wat de afspraken zijn, die het kapittel met Arnoud heeft
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gemaakt ter beslechting van het geschil inzake die bezetting, en met de
hertog ter beslechting van het geschil inzake de smalle tiend te Bergen
(op Zoom), waarvoor thans, namens de zoon van de onlangs overleden
Godfried III van Breda (Godfried IV), de voogd van Béthune optreedt,
en inzake Engelbert van Enghien.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. 15e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 1417

(archief St.-Gertrudiskapittel te Nijvel) = [Liber grossus venerabilis ecclesie
secularis et collegialis sancte Gertrudis Nivellensis] (grote cartularium van het
St.-Gertrudiskapittel), fol. 165r-166v (oude fol. 163r-164v), nr. 183, onder de
rubriek: Forma pacis de querelis quibusdam unde relique beate Gertrudis
erant humiliate, naar [A].

C. ibidem, inv.nr. 1477, fol. 10, vermoedelijk naar B.

Uitgaven
a. CAMPS, Stadsrechten, 1948, p. 169-172, bijlage 6, naar B. – b. CAMPS,
Stadsrechten(2), 1989, p. 84-86, nr. 8, naar BC.

Talis est forma pacis de querelis pro quibus erant humiliate reliquie in ecclesia Niuel-
lensi.
(1) Dux Brabancie reponet ecclesiam in tenuria sua de villicacione de Goy, quam ocupa-
verata dominus Ernoldusb de Wesemale, et prestabit ei garandiam in sua possessione usque
ad iusticiam et hec faciet incontinenti. Item faciet ei restitui quicquid acceptum est in
bonis villicacionis illius ab eo die quo eiecta fuit ecclesia a possessione usque modo et hoc
ad bonam veritatem erit restitutum usque ad festum beati Martini. Inquisitores veritatis
sunt magistri Daniel et Walterus de Lire et proferant dictum suum infra octo dies; alioquin
ecclesia mittet illuc duos viros honestos de corpore ecclesie, qui inquirent veritatem et
referent de perceptis et stabitur eorum relacioni. Item quicquid retro retentum et impedi-
tum est ne solvatur de prebendis dominarum et canonicarum usque hodie, totum erit per-
solutum usque ad festum beati Martini. De omnibus predictis firmiter tenendis fideius-
sores sunt fide data Arnoldus de Liemalle et Renbaldus de Tune, milites, ita quod, si hec
facta non essent, ipsi revirentc Niuellam non recessuri donec omnia essent impleta, sed si
unus eorum legitimum haberet impedimentum et hoc reciperet in ea fidelitate, quam debet
domino duci, posset alium militem ponere loco sui, sed quam cito impedimentum cessa-
ret, ipse veniret personaliter secundum formam predictam.
(2) De querela villicacionis de Goy ita consensum est ab ecclesia et domino Arnoldo de
Wesemalled sub pena centum librarum Louaniencium et amissione cause quod abbates
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Villariensis et Hafligensis, magistri Walterus de Lire et Hugo de Cellai, vel tres vel duo,
dummodo illi duo sint abbas Villariensis et magister Hugo, inquirent bona fide de iure
ecclesie et de iure domini Arnoldi, sive habeat a suis antecessoribus sive ex sua aquisicio-
nee. Vero debet ei nocere quod miles decimam tenere non potest. Item inquirent veritatem
de iure illorum, qui ius sibi vendicant post dominum Makarium in illa villicatione et domi-
nus Arnoldus debet eos tales habere quod ponant se in honesta inquisitione et in hoc com-
promisso eodem modo et sub eadem pena, qua et dominus Arnoldus; et hoc debent facere
ad diem, qua inquisitio fiet, videlicet in octavis beati Martini. Facta inquisitione et sigil-
lata isti quatuor inquisitores facient pacem si poterunt; alioquin tradent inquisicionem
clausam preposito et magistro Danieli, canonico Niuellensi et castellano de Brusella, nisi
se excuset sub fide, qua tenetur domino duci, quod iuraverit se amplius non recipere com-
promissum et si se excusaverit, tradetur domino Wilelmo de Grienbierges et Arnuldo,
militi de Liemale, qui secundum illam inquisitionem, habito consilio sapientum, aperta
prius inquisitione illa coram partibus, dicent ius inter eas quacumque die voluerint, parti-
bus tamen assignata usque ad Epifaniam et ultra non, nisi terminus de consensu parcium
fuerit prorogatus. Stabitur autem dicto predictorum quatuor vel trium ex ipsis sub pena
predicta, que peti non poterit, nisi a parte illa, que veniet contra dictum. Dux coget milites
proferre dictum suum et ecclesia bona fide laborabit apud episcopum ut compellat clericos
ad dicendum; et si aliquis predictorum venire non posset ad dicendum, eo quod forte esset
legitimo impedimento detentus, magister Hugo de Cella et Henemannus, miles de Oton-
cort loco illius ponerent alium bona fide.
(3) De querela de Berges ita consensum est inter ecclesiam et ducem propter primicias
peticionis sue postquam venit ad honorem ducatus quod data est ei dilacio de consensu
Goberti de Perueis salvo iure ipsius ad ecclesiam et ecclesie ad ipsum usque ad domini-
cam Invocavit Me. Et ipse veraciter repromisit quod usque ad terminum illum reponet
ecclesiam in sua possessione bonorum de Berges, quam detinet avocatus de Betunia
racione filii nobilis viri Godefridi de Bredan, novissime defuncti, et defendet usque ad ius-
ticiam; quod si non faceret iterum humiliaret reliquias, sicut prius, et interim non cessabit
ecclesia exercere vindictam excommunicationis et maledictionis, sicut fecit usque modo
contra predictum avocatum, non contra ducem.
(4) De querela domini Engleberti de Angien ita consensum est inter ecclesiam et ducem
quod castellanus de Brusellia et archidiaconus Henricus debent componere, si poterunt,
inter ecclesiam et dominum Englebertum recepta prius cautione a partibus de composi-
cione tenenda; alioquin requirent ambo vel alter eorum, quid iudicaverunt et quid iudica-
bunt scabini de Tubise de iure ecclesie et hoc referent domino duci et ipse faciet illud
teneri sicut debet facere advocatus ecclesie, et si dominus de Angien iniberet ne redderent
tale iudicium, quod reportarent a suo capitali loco, dux deberet ecclesiam defendere con-
tra talem inibitionem et hoc tenetur facere usque ad predictam dominicam Invocavit Me.
Alioquin ecclesia ex tunc etiam propter hoc humiliabit reliquias suas, sicut prius; interim
tamen curret excommunicatio et maledictio contra dominum Englebertum, non contra
ducem.

a. 1235 nr. 977

225

977 e aldus B, lees acquisitione.



Ut autem hec incommutabiliter observentur, sigilla sua apposuerunt in testimonium rei
geste abbas Villariensis, ecclesia Niuellensis, Arnoldus, dominus de Wesemale, magister
Hugo de Cella et primo loco dominus Henricus, dux Brabancie, qui omnia supradicta
debet facere observari.

Actum sollempniter in relevacione reliquiarum ecclesie Niuellensis, feria quinta ante
festum apostolorum Symonis et Iude, anno Domini M° CC° XXX° quinto.

978

1235 december

Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, schenkt het convent de ker-
ken van Gilze en Ubach.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertaling
[B]. vóór 1648, niet voorhanden, bekend uit [C], vertaling, mogelijk naar [A].
[C]. ca. 1648, niet voorhanden, bekend uit [G], authentiek afschrift door W. Riet-

raet, openbaar notaris te ’s-Gravenhage, naar [B].
[D]. vóór 1663, niet voorhanden, bekend uit E, cartularium van de abdij van Thorn

= Register beginnende van de fundatie van Thoor ende verscheijde andere
acten tot gerechticheijt ende privilegie die het stift Thoor is hebbende int lant
van Breda ende daer ontrent, fol. 3v, naar [B].

E. 1663, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 19233,
authentiek afschrift door Jan Bogaerts, openbaar notaris, naar [D].

F. 1666, ibidem, voorl. inv.nr. 19232, authentiek afschrift door Jan Bogaerts,
openbaar notaris, naar [D].

[G]. ca. 1662 – 1666, niet voorhanden, bekend uit H en J, authentiek afschrift door
Jan Bogaerts, openbaar notaris, naar [C].

H. ca. 1666, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 19232,
authentiek afschrift door J. Bachuys, apostolisch notaris, naar [G].

I. ca. 1690, ibidem, voorl. inv.nr. 19249, onder de rubriek: Giils et Ubach spec-
tant ad capitulum Thorensem, 1235, eenvoudig afschrift, vermoedelijk naar
[A].

J. ca. 1699, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Commissie van Breda, inv.nr. 675
= cartularium van de abdij van Thorn, fol. 2r, onder de rubriek: De gifte
van de kercke van Gilse ende Hubach aen het convent van Thoor, anno
1235, geauthenticeerd afschrift door W. Specken, openbaar notaris, naar
[G].
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K. tweede helft 17e eeuw, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl.
inv.nr. 19249, onder de rubriek: Giils et Ubach spectant ad capitulum
Thorensem, 1235, eenvoudig afschrift, naar I.

[L]. vóór 1780, niet voorhanden, bekend uit M, cartularium van de abdij van
Thorn, fol. 19, naar [A].

M. 1780, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 18783 = car-
tularium van de abdij van Thorn, ongefol., onder de rubriek: Gyls et Ubach
spectant ad capitulum Thorensem, 1235, naar [L].

N. eind 18e eeuw, ibidem, voorl. inv.nr. 18784, bundel stukken, eenvoudig
afschrift naar a.

Uitgaven
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 9. – b. MIRAEUS – FOPPENS,
Opera diplomatica, II, 1723, p. 855, cap. 72, naar a. – c. WOLTERS, Notice
historique Thorn, 1850, p. 89, nr. 8, naar b.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 27. – HABETS, Archieven kapittel
Thorn, I, 1889, p. 14, nr. 15.

Tekstuitgave
De onderstaande tekst is gebaseerd op I, dat het meest volledige afschrift is.

In nomine Domini, amen.
Universis Christi fidelibus hanc paginam inspecturis Hildegundis, divina miseratione

Thorensis ecclesie abbatissa, salutem et notitiam veritatis.
Ne res cum devotione geste evanescant cum tempore, stili sunt officio conscri-

bendi.
Noverint igitur omnes presentis pagine inspectores quod divino instinctu ego Hildegun-

dis, abbatissa Thorensis, conventui nostro de Thoren dedi duas ecclesias de Giilze videli-
cet et de Hubach libere et quiete ppetualitera possidendas, ut communis prebenda ipsius
conventus, que minus mihi tenua videbatur, redditibus dictarum ecclesiarum honorifice
augmentetur.

In cuius rei testimonium presentes sigillo meo litteras roborans. Testium nomina qui
interfuerunt sunt subscripta: dominus abbas Robertus de Auerbodio, qui suum sigillum
his meis litteris apposuit, Gerardus Spor, frater Balduinus de Coiterseb, Theodericus,
decanus, Gerardus et Conradus, canonici de Thoren, et totius eiusdem loci conventus et
alii pluresc.

Actum anno Domini 1235, mense decembri.
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979

1236 juli 9

P., preceptor van de tempeliers, Jan, abt en het convent van de abdij
van Tongerlo beloven zich neer te leggen bij de uitspraak door drie
scheidsrechters, aangesteld ter beslechting van hun geschil betreffende
de waarde van de hof te Alphen.

Originelen
A1. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 112. – Afmetingen:

hoogte 80 (rechts 85) + pliek 17 x breedte 193 (onder 190) mm; gelinieerd;
gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De
Alphem, VIII. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Littere compromissi facti per
preceptorem domorum militum Templi et Iohannem, abbatem Tungerlensem
super curte, 1236. – 3° door 17e-eeuwse hand: In libro privilegiorum folio 169.

Bezegeling: drie bevestigingen (met sporen van was op de uithangende
dubbele strookjes perkament), voor drie niet aangekondigde zegels (S1D, S2D
en S3D).

A2. Parijs, AN, S 5255, nr. 8/1. – Afmetingen: hoogte 78 (rechts 82) + pliek 18
(16) x breedte 191 (onder 190) mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behoudens de
bezegeling.

Aantekening op de achterzijde: door 14e-eeuwse hand: C’est de Tongrelout.
Bezegeling: drie bevestigingen (met sporen van was van S1D en S3D op de

uithangende dubbele strookjes perkament) voor drie niet aangekondigde
zegels (S1D, S2D en S3D).

Afschriften
B. eind 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II,

inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 164, onder caput, fol.
160r: Incipiunt privilegia de Alphen, XXV, en onder de rubriek: Littere com-
promissi facti inter P., preceptorem domorum militum Templi, et Iohannem,
abbatem Tongerlensem, super curte, naar A1.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo con-
tinentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem
(cartularium B), fol. 187v-188r, onder zelfde caput en rubriek als B, naar B.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 167-168, nr. 122, naar A1.

Regesten
WAUTERS, in Compte rendu de la CRHB, 4e série, II (1875), p. 173. –
WAUTERS, Table chronologique, VII, 1889, p. 696. – LAMY, L’abbaye de
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Tongerloo, 1914, p. 400, nr. 117. – CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen
Breda, I, 1956, p. 16-17, nr. 22.

Ontstaan
Paleografische analyse en onderzoek van de overige materiële aspecten van
beide originelen wijst het volgende uit: de scriptio is niet door identieke, maar
wel zeer sterk verwante handen verzorgd (de scriptor van A1 schreef tevens
als destinataris de oorkonden van Wouter van Zottegem en de hertog van Bra-
bant, bestemd voor de abdij van Tongerlo, respectievelijk d.d. 1231, 1232 en
1233, zie ERENS, Oorkonden abdij Tongerlo, I, 1948, nrs. 102, 103 en 114);
A1 en A2 hebben hetzelfde formaat; de zegelstroken van beide stukken zijn uit
zeer fijn, wit perkament gesneden en zijn 3 à 4 mm breed; ook hebben de ori-
ginelen eenzelfde liniëringspatroon, waarbij men de liniëringssporen van A1
op A2 kan zien. Hieruit blijkt dat er één groot vel perkament is geprepareerd
en de scriptor van A2 de oorkondetekst op de onderste helft schreef.

Samenvattend kunnen we stellen dat de materiële preparatie van A1 en A2
zeker, en de scriptio waarschijnlijk, binnen het scriptorium van de abdij van
Tongerlo totstandkwam.

Tekstuitgave
Voor de tekstuitgave is gebruik gemaakt van A1, daar A2 iets minder nauw-
keurig is. De varianten van A2 zijn in het notenapparaat verwerkt.

Nosa frater P., preceptor domorum milicie Templi in Francia, et frater Iohannes, dictus
abbas de Tongrelo, et eiusdem loci conventus, notum facimus tam presentibus quam futu-
ris quod cum inter nos questio verteretur super curte de Alpheinb prout circumcingitur fos-
satis, et super terris arabilibus iam ad culturam redactis, tandem mediantibus bonis viris
compromisimus in fratrem Danielem, canonicum de Tongrelo, fratem Hermannumc, tem-
plarium, et ·· priorem de Waure, sub pena centum librarum Parisiensiumd a parte resiliente
reddendarum parti dicto ipsorum parere volenti. Qui personaliter accedentes ad curtem de
Alphein bona fide inquirent quantum medietase fundi in quo sittaf est dicta curtis et terra
arabilis valebat antequam a fratribus de Tongrelo sartaretur, et quantum modo valeat, et
mediam eligentes viam inter utrumque valoremg estimabunt aliquem annuum redditum ab
ecclesia de Tongrelo templariis annuatim reddendum sive in peccunia censuali sive in
blado, et ecclesia de Tongrelo sub annuo censu a tribus predictis vel duobush ex ipsis
exprimendo, de cetero omnia supradicta quiete et pacifice possidebiti, nec extra fossata vel
sepes sive limites ponendos communiter circa terras arabilesj, quibus dicta curtis et terre
sunt arabiles circumdate, in toto alodio de Alphein poterunt se extendere nisi de licentia
preceptorisk Templil in Francia, in quo alodiom fratres militie Templi medietatem habere
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dicuntur; pascuis tamen et pasturis communiter remanentibus sicut prius. Et cum dicti
arbitratores dixerint dictum suum, partes tenentur sibi dare litteras ad invicemn de dicto
sine reclamatione qualibet observando. Quod si aliquem de duobus primis mori contigerit,
pars que ipsum elegerat eliget alium de suis, priore de Waure quicumque fuerit semper
loco tercii remanente.

Datum feria quarta post octavas apostolorum Petrio et Pauli, anno Domini M° CC°
XXX° sextop.q

(S1D) (S2D) (S3D)r

980

1236 november 17 Leuven, abdij van St.-Geertrui

Arnoud, prior van Waver, Daniel, kanunnik van Tongerlo, en Herman,
tempelier, scheidsrechters in het geschil tussen de abdij van Tongerlo
en de tempeliers inzake gronden te Alphen, bepalen dat de aanspraken
van de tempeliers hierop vervallen, waarvoor de abdij van Tongerlo
hun ter vergoeding een jaarrente van 4 sester rogge, 4 sester haver en
3 schelling Keuls zal betalen.

Originelen
A1. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 113. – Afmetingen:

hoogte 38 (rechts 45) + pliek 7 (10) x breedte 311 (onder 313) mm; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling; de pliek bedekt een gedeelte van de laat-
ste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-14e-eeuwse hand: Arbitra-
cio compromissi facti inter fratres militie de Alphen et abbatem de Tongerlo
super curte de Alphen et eius terris, 1236. – 2° door 17e-eeuwse hand: In libro
privilegiorum fol. 163v.

Bezegeling: vier uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 beeldzegel van Arnoud, prior van Waver, rond, van bruine was,
zwaar beschadigd, met randschrift: [***]RIS [***]. – S2 staande-figuurzegel
van de abt van Clairfontaine, spits-ovaal (hoogte zegelveld 35, breedte 20,
rand 6 mm), van bruine was, met beschadigd randschrift: + Sigillum AB[BATIS

***]E CLARIFONTIS. – S3 staande-figuurzegel van de abt van Park, spits-ovaal
(hoogte zegelveld 35, breedte 20, rand 6 mm), van bruine was, met rand-
schrift: + SIGILLum ABBATIS DE PARCO. – S4 staande-figuurzegel van de proost

230

a. 1236 nr. 979

979 n vicem A2. – o Petri A2. – p VI A2. – q hierna een sluitingsteken A1. – r bezegeling idem A2.



van de abdij van St.-Geertrui te Leuven, spits-ovaal (hoogte zegelveld 30,
breedte 16, rand 4 mm), van bruine was, met randschrift: + Sigillum PrePOSITI

SancTE GERTRUDIS IN LOVANIO.
A2. Parijs, AN, S 5255, nr. 8/2. – Afmetingen: hoogte 49 (rechts 45) + pliek 11

(12) x breedte 312 (onder 309) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.
Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 17e-eeuwse hand: Abbatia de

Tongerlo debet fratribus annue sextaria quatuor siliginis, item quatuor sextaria
avene et tres solidos Colonienses, 1236, La Bracq. – 2° door 17e-eeuwse
hand: R. nr. 2.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, name-
lijk: S1 beeldzegel van Arnoud, prior van Waver, van wit-gele was, zwaar
beschadigd (zie onder A1); en vier bevestigingsplaatsen, waarvan twee met
uithangende dubbele stroken perkament, vermoedelijk voor de drie overige
aangekondigde zegels (LS2, LS3 en LS4), het vierde (LS5) is abusievelijk
aanbracht.

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 163v-164r, onder
caput, fol. 160: Incipiunt privilegia de Alphen, XXV, en onder de rubriek:
Arbitracio compromissi facti inter fratres milicie de Alphen et abbatem Ton-
gerlensem super curte de Alphen et eius terris, naar A1.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr.3 = Copia libri privilegiorum in quo conti-
nentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (car-
tularium B), fol. 187r-187v, onder zelfde caput en rubriek als B, naar B.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 168-169, nr. 123, naar A1.

Regesten
WAUTERS, in Compte rendu de la CRHB, 4e série, II (1875), p. 173. – WAU-

TERS, Table chronologique, VII, 1889, p. 699. – LAMY, L’abbaye de Tonger-
loo, 1914, p. 400, nr. 118. – CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I,
1956, p. 17, nr. 23.

Ontstaan
Daar A1 en A2 door dezelfde (Tongerlose) hand, op twee even grote recht-
hoekige stukken perkament, met gelijke smalle zegelstroken, zijn geschreven,
zal zowel de preparatio als de scriptio in het scriptorium van de abdij van
Tongerlo zijn totstandgekomen.

Tekstuitgave
Voor de tekstuitgave is gebruik gemaakt van A1. De varianten van A2 zijn in
het notenapparaat verwerkt.

a. 1236 nr. 980
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In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.
Arnoldus, prior de Waure, et frater Daniel, canonicus de Tongherlo, et frater Hereman-

nus de domo militie Templia omnibus presentes litteras inspecturis salutem in Domino.
Universitati vestre notum facimus quod, cum inter fratres de militie Templia ex una parte

et abbatem et conventum de Tongherlo ex altera super curte de Alfiem et terris eius secun-
dum quod in compromissione exinde facta plenius continetur, ex utraque parte de dicta causa
in nos compromiserunt, nos igitur consideratis que consideranda sunt et observatis secundum
compromissionem in nos factam iurisperitorum et bonorum virorum superc hiisc usi consilio,
arbitrando pronunciamus quod dicti abbas et conventus de Tongherlo prefatis fratribus mili-
tie Templi quatuor sextaria siliginis et quatuor sextaria avene et tres solidos Colonienses inter
festum Omnium Sanctorum et Purificationem beate Marie annuatim reddere debent imperpe-
tuum, dictam annonam ad mensuram Andwerpensemd persolventes talem qualis ex ipsa terra
solet provenire. Et per hoc predicti templarii de fundo sepedicto nichil amplius exigere pote-
runt, insuper de omnibus ex utraque parte formam compromissionis observabunte.

Ad maioris autem robur firmitatis virorum venerabilium de Claro Fontef, de Parcho
abbatum et prepositi sancte Gertrudis in Lovanio sigillis et nostro presens factum fecimus
communiri.

Et quia nos frater Daniel de Tongherlog et frater Heremannus, templarius, sigilla non
habemus, utimur ad presens sigillo coarbitri nostri Arnoldi, prioris de Wavra.

Actum anno Dominih millesimo ducentesimo tricesimo sexto, feria secunda infra octa-
vas beati Martini, apud sanctam Gertrudemi in Lovanio.

(S1) (S2) (S3) (S4)j

981

1236 (maart 30 – 1237 april 18)

Hildegonde, abdis, en het convent van de abdij van Thorn dragen over
aan de abdij van Tongerlo het bos Chaam, in de parochie Gilze, tegen
een jaarlijkse erfcijns van 12 penning Keuls, en erkennen van de abdij
12 pond Leuvens ontvangen te hebben voor andere goederen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 114. – Afmetingen:

hoogte 112 (rechts 108) + pliek 12 x breedte 226 mm; gelinieerd; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling.

232

a. 1236 nr. 980

980 a Templi A2. – b Alphem B. – c na consilio A2. – d Antwerpiensem B. – e gewijzigd uit obserbabunt
door de teksthand A2. – f Fonte A2. – g Tongherlo A2. – h hierna anticiperend ducentesimo A2. – i

Gertrudem A2. – j (S1) (LS2) (LS3) (LS4) (LS5) A2.



Aantekeningen op de achterzijde: 1° door midden-13e-eeuwse hand: De
silva de Cambe, IX. – 2° door eind-14e-eeuwse hand: Littere acquisicionis
silve de Cambe (silve de Cambe door andere hand tussengevoegd) in par-
rochia de Ghilse ab Hildegunde, abbatissa de Thoren, 1236. – 3° door 17e-
eeuwse hand: In libro privilegiorum folio 165, Gilse.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 zittende-figuurzegel van Hildegonde, abdis van de abdij van
Thorn, spits-ovaal (hoogte zegelveld 42, breedte 27, rand 6 mm), van geel-
bruine was, onderaan beschadigd (= CSN 451), met randschrift: + HIL-

DEGVNDIS [DeI GRATIA ***]ENSIS ECCLesIE ABbatISSA (voor de aanvulling zie
hier nr. 983 S). – S2 zittende-figuurzegel van het convent van de abdij van
Thorn, spits-ovaal (hoogte zegelveld 55, breedte 48, rand [y] mm), van bruine
was, zwaar beschadigd (= CSN 450).

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 165r, onder de
rubriek: Littere acquisitionis silve de Cambe in parrochia de Ghilse ab Hilde-
gunde, abbatissa de Thoren, en onder caputnummer XXV, naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo conti-
nentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (car-
tularium B), fol. 188v-189r, onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 170-171, nr. 124 (gedateerd
1236), naar A.

Regesten
LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 400, nr. 119. – CERUTTI, Middel-
eeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 17-18, nr. 24.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ina nomine sancte Trinitatisa.
Notum facimus tam presentibus quam futuris quod ego Hildegundis de Thoren, abba-

tissa, totusque eiusdem loci conventus silvam nostram de Cambe que silva beate Marie
dicitur, sitam in parrochia de Gilse, contulimus ecclesie beate Marie de Tongerlo iure he-
reditario perpetuo possidendam, cum omni libertate sicut a nobis hactenus possessa fuerat,
sub tali conditione ut dicta ecclesia de Tongerlo nobis singulis annis duodecim denarios
Colonienses persolvat in crastino beati Remigii apud Gilse. Preterea noverint omnes quod
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nos duodecim libras Louanienses a prefata ecclesia de Tongerlo recepimus in aliis bonis
ad utilitatem ecclesie de Thoren convertendas.

Ne vero res gesta in tempore simul a memoria hominum dilabatur cum tempore, presens
scriptum sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum.

Testes: frater Henricus, frater Gerardus, sacerdotes et canonici de Tongerlo, dominus
Gerardus, sacerdos de Gilse, frater Iohannes, conversus de Tongerlo, dominus Arnoldus,
miles de Welde, Otto, Willelmus et alii quamplures.

Actum anno Domini millesimo CC° XXX° sexto.b

(S1) (S2)

982

1238 augustus

Robert, voogd van Atrecht en heer van Béthune en Dendermonde,
oorkondt dat heer Hendrik van Ossendrecht, ridder, verkoopt aan de
abdij Ten Duinen 17 gemet land te Helfsdijk en afziet van elke aan-
spraak op deze grond, alsmede op de gronden die hijzelf of zijn ouders
in de parochie Hontenisse bezaten.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde

nr. 710. – Afmetingen: hoogte 52 + pliek 22 x breedte 191 (onder 184) mm;
gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13/begin-14e-eeuwse
hand: De XVII mensuris terre quam nobis vendidit Henricus, miles de
Hossendrech, apud Zand. – 2° door 14e-eeuwse hand: De Zando, III. – 3°
door 15e-eeuwse hand: De Zando. – IIII. – 4° door 17e-eeuwse hand: JJJ. –
door andere hand: n. 42. – 5° door 18e-eeuwse hand: Titulo Zande, rub.
Hontenisse, no 43.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (waarvan slechts twee sneden in de
pliek zichtbaar zijn), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van oorkon-
der (LS).

Uitgave
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 570-571, nr. 513, naar A.
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Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 35, nr. 710. – VANDE PUTTE – VAN DE

CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de Dunis, 1864, p. 854, nr. 513.

Egoa Robertus Attrebatensis advocatus, Bethunie et Tenremonde dominus, notum
facio omnibus presentes litteras inspecturis quod dominus Henricus de Ossendrecht,
miles, in mea presentia constitutus recognovit se vendidisse legitime et bene ecclesie
de Dunis decem et septem mensuras terre iacentes in Helfdic in loco qui vocatur
Scaringhe, quamlibet mensuram pro quatuor libris Flandrensibus et de eisdem denariis
a dicta ecclesia se fuisse satisfactum. Et prefatus miles de terra predicta et de omni
terra, quam pater eius et mater vel ipse Henricus habebant in parrochia de Hontenesse,
et de omni querela et calumpnia, quam ipse vel antecessores sui contra ecclesiam
de Dunis hactenus habuerunt, in mea presentia in perpetuum liberam clamavit et
quitam.

In cuius rei robur et testimonium presentes litteras ad petitionem prefati militis scribi
feci et sigilli mei munimine roborari.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo, mense augusto.b

(LS)

983

1238 (april 4 – 1239 maart 26)

Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, bepaalt de voorwaarden
waaronder het bos Chaam, in de parochie Gilze, aan de abdij van
Tongerlo is overgedragen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 117. – Afmetingen:

hoogte 28 (rechts 43) breedte 145 (onder 137) mm; gaaf bewaard.
Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-14e-eeuwse hand: Littere

acquisicionis silve de Cambe in parrochia de Ghilse ab abbatissa de Thoren,
1238. – 2° door 17e-eeuwse hand: In libro privilegiorum folio 165, Alphen et
Gilse.

Bezegeling: één afhangend bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is, name-
lijk: S zittende-figuurzegel van oorkonder, spits-ovaal (hoogte zegelveld 44,
breedte 27, rand 5 mm), van bruin-gele was, linksonder afgebroken (zie CSN
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451), met randschrift: + HILDEGVNDIS DeI GRAT[IA] [***ENSIS ECCLesIE

ABbat]IS[SA] (voor de aanvulling zie hier nr. 981 S1).

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 165r, onder de
rubriek: Littere acquisicionis silve de Cambe in parrochia de Ghilse ab abba-
tissa de Thoren, en onder caputnummer XXV, naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo conti-
nentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem (car-
tularium B), fol. 109r, onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 173-174, nr. 127 (gedateerd
1238), naar A.

Regest
LAMY, L’abbaye de Tongerloo, 1914, p. 401, nr. 122.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Samenhang
Voor de overdracht van het bos Chaam door abdis en convent van de abdij
van Thorn zie nr. 981.

Universis presens scriptum inspecturisa, abbatissa de Thoren, salutem in Domino.
Universitati vestre notum facimus quod nos de communi consensu conventus nostri sil-

vam nostram, que dicitur Cambe, contulimus abbati et conventus beate Marie de Tongerlo
sub annuo censu duodecim denariorum Coloniensium, iure hereditario possidendam, nobis
allodio silve prefate ut prius per omnia reservato, et quod de lignis silve memorate debe-
bat nostre camere specialiter esse provisum, nec domino de Breda quicumque fuerit, cum
suis successoribus, nec etiam aliqui alii in silva sepedicta unquam habuisse vel adhuc
habere recognoscimus iurisdictionem.

Si quis vero contra predictos abbatem et conventum de Tongerlo aliquid attemptare pre-
sumpserit, dicens se in silva antedicta aliquid iuris habere, pro ipsis tamquam pro nobis-
met ipsis tenebimur laborare.

Datum anno Domini M° CC° XXX° octavo.

(S)
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984

1239 mei

Arnoud, abt, en convent van de St.-Michielsabdij te Antwerpen sluiten
een overeenkomst met de heer van Béthune als voogd van de minder-
jarige Godfried (IV) van Breda inzake de wederzijdse rechten te Zand-
vliet.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae Sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 160-161 (fol. 81r-81v), onder de rubriek: Compositio facta
inter tutorem domini de Breeda et abbatem sancti Michaelis de Zantuliet,
qualiter ordinabunt iustitias suas et alia ordinanda in villa predicta, naar [A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, V (1906), p. 341-344 = Oorkondenboek
S.-Michiels, I, 1909, p. 111-114, nr. 89, naar B. – c. KRUISHEER, OHZ, II,
1986, p. 194, nr. 594 (onvolledig).

Overlevering
Het origineel was in de tweede helft van de zeventiende eeuw bij de opstelling
van het nieuwe cartularium der abdij vermoedelijk reeds niet meer in het
abdijarchief aanwezig, aangezien een afschrift van de onderhavige oorkonde
in het zeventiende-eeuwse cartularium ontbreekt. Wel heeft Butkens in het
begin van die eeuw de oorkonde, mogelijk het origineel, nog geraadpleegd
voor zijn genealogie van de heren van Breda, blijkens zijn later gepubliceerde
aantekeningen. Hij vermeldt namelijk onder 1239 de rechtshandeling en getui-
gen (zie: BUTKENS, Trophées de Brabant, II, 1724, p. 75), en spreekt in een
vergelijkbaar geval duidelijk van oorkonde (‘lettres’) (zie nr. 1009).

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis ego Arnoldus, dictus abbas,
et conventus sancti Michaelis in Antwerpia salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod nos ex una parte et Robertus, Atrebatensis advocatus,
Bethuniensis ac Tenremundensis dominus et tutor Godefridi, pueri de Breeda, ex altera
talem inivimus compositionem de controversia et querela habita inter nos super Zantflite,
scilicet quod:
(1) ego abbas et conventus instituemus villicum nostrum in eadem villa;
(2) ego abbas et dominus de Breeda instituemus scabinos communiter de consilio pru-
dentum virorum eiusdem ville;
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(3) villicus vero noster sedebit pro tribunali, causas audiet et omnia minora iura mediante
iudicio seculari terminabit et omnes fructus inde emergentes ego abbas et dominus de
Breeda equa portione percipiemus;
(4) si autem dictus villicus noster in dictis causis audiendis modum iuris excesserit sive
aliquid preter iuris ordinem minus legitime fecerit, nuntius qui ibi erit ex parte domini de
Breeda movebit dictum villicum ut iuste iudicet;
(5) si vero propter monitionem dicti nuntii dictus villicus iuste iudicare recusaverit, dictus
nuntius domini de Breeda manum suam poterit apponere et debito modo per iudicium sca-
binorum corrigenda corrigere et fructus inde emergentes ego abbas et dominus de Breeda
eque percipiemus;
(6) si vero altiora iura iuraa aliqua emerserint, scilicet in contradictione scabinorum, cum
sederint in iudicio sententiario, et dictus villicus iudicia sua banniverit, vel sanguinis effu-
sio, vel media, vel oppressio mulierumb, sive alia altiora quam aliquid predictorum, domi-
nus de Breeda solus hec iudicabit et proventus inde emergentes solus percipiet;
(7) item dicta villa de Zantfliet stabit in eodem iudicio per omnia et in eodem iure quo
oppidum Antwerpiense;
(8) ordinatores, qui vulgaliter dicuntur bedrivere, et computatores, qui dicuntur rekennere,
dicorum ego abbas solus instituam et per eosdem ipsos dicos ordinabo et conservabo;
(9) si vero fructus inde emerserint, dicti ordinatores et dictus villicus iura sua mihi perci-
pient;
(10) si vero aliqua superflua fuerint, ego abbas et dominus de Breeda eque percipiemus;
(11) si vero dicti officiales in officiis suis inventi fuerint negligentes, dictus dominus de
Breeda vel nuntius suus movebit me abbatem sicut predictum est, quod si ego abbas ren-
nuerimc dictus dominus de Breeda neglecta emendabit;
(12) custodem agrorum et pratorum, qui dicitur scuttere, ego abbas instituam;
(13) piscarias totius ville infra dicum habeo ego abbas ad commodum meum, dominus
vero de Breeda, quotienscunque ibidem vel in circuitu venerit, piscari libere faciet ad opus
suum et familie sue;
(14) ego abbas et dominus de Breeda terram, que dicitur Nortlant, faciemus dicare bona
fide, uterque pro sua possibilitate, et reliquos dicos conservabimus et reparabimus com-
muniter modo predicto.
(15) Et propter has causas ego abbas dabo domino de Breeda tantum terre sine dico in ter-
ris, que dicuntur Sutlant et Nortlant, quantum due partes tertie partis valent totius decime
in predictis duabus terris;
(16) si vero alluvionem fieri contingat per easdem terras dico reparato et terris ad fertilita-
tem redactis, idem dominus habebit ius suum salvum in terris eisdem sicut predictum est.
(17) Et promisit idem tutor bona fide quod puerum de Breeda, cum ad annos discretionis
pervenerit, diligenter inducet secundum posse suum quod hanc compositionem ratam
observabit.
(18) Insuper mihi abbati licebit facere commodum meum per totam villam de Zantflite
salvo tamen iure per omnia de Breeda.

Insuper facta est talis conventio, quod
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(19) dicta villa solvet talliam annuatim XV librarum Louaniensium duobus proximis
annis, quibus evolutis summam denariorum dictus dominus de Breeda cum consilio meo
recipiet annuatim secundum quod dicta villa poterit sustinere et cum dicta summa predicta
villa ab omni exactione erit libera;
(20) et dominus de Breeda annuatim sumet de quolibet aratro unum modiolum ordei vel
dimidiam firtellam avene ad opus hospitii sui;
(21) insuper dominus de Breeda habebit servitia sua, cum opus habuerit, ab hominibus de
Zantflite, que dicuntur borchwerc et hervart, et hec servitia dictus dominus sumet ita mise-
ricorditer quod dicti homines bene poterint sustinere et hec servitia impendentur ab ipsis
ita secure quod terra, qued diclant, sine periculo permaneat, et predictus non poterit edu-
cere dictos homines ad servitium scilicet borchwerch extra terram suam;
(22) si vero contingerit, quod absit, quod sepedictus dominus de Breeda aliquo predicto-
rum duorum servitiorum gravare voluerit, dictos homines per consilium meum hoc dictus
dominus emendabit.

Ut autem hec compositio rata permaneat et inconvulsa ego abbas et conventus sigilla
nostra presenti pagine apposuimus.

Testes: frater Franco, dictus abbas Grimbergensis, et vir nobilis W. de Grimbergis,
dominus de Asca, qui arbitri fuerunt dicte compositionis, necnon venerabiles viri I. de
Tongerlo et B. de Walacria, abbates, vir nobilis Egidius de Breeda, G. de Winengheem,
milites, et alii quamplures.

Actum anno Domini M° CC° XXXIX°, mense mayo.

985

1239 (maart 25 – 1240 april 14)

Wolfert, heer van de Maalstede en schout van Hulst, beslecht samen
met broeder Pieter, magister van (de uithof te) Kloosterzande, het
geschil tussen de abdij Ten Duinen en Arnulf zoon van Aleid onder
meer inzake gronden die de abdij van Gerard, heer van Ossendrecht,
had gekocht.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr.

719. – Afmetingen: hoogte 117 (rechts 120) + pliek 26 x breedte 255 (onder
257) mm; gelinieerd; licht beschadigd, met tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13/begin-14e-eeuwse hand:
De controversia que fuit inter nos et Arnulphum filium Aelidis, per dominum
Wlfardum sopita. – 2° door 14e-eeuwse hand: De Zando, XXX. – 3° door
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andere 14e-eeuwse handen: De Zando, XXX en B. – 4° door 18e-eeuwse hand:
Titulo Zande, rub. accoorden, no 2. – 5° door andere 18e-eeuwse hand: no 2.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 wapenzegel van Ivo, baljuw van Gent, rond (doorsnede zegelveld
50, rand 5 mm), van bruine was, randschrift afgesleten, met randschrift: +:
SIGILLVM: IVONIS: DE: [***], met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde,
rond (doorsnede zegelveld 18, rand 4 mm), gaaf, randschrift afgesleten. – S2
wapenzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 42 mm, rand 7 mm),
van groene was, gaaf, met randschrift: +: SIGILLVM: DomiNI WLFARDI: DE:
ZELANDIA:; en een sneetje (het linkergedeelte van de inkeping) in het midden
van de pliek, dat mogelijk abusievelijk is aangebracht.

Afschrift
B. begin 14e eeuw, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter

Doest, hs. nr. 169/34 =cartularium van de abdij Ten Duinen, fol. 68r-69v,
onder de rubriek: De pace et concordia inter nos et Arnulphum filium Aelidis,
facta per dominum Wlfardum et scoutede de Hulst, naar A.

Uitgaven
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 326-327, nr. 226, naar B. – b. OBREEN, in BMHG, XLVII
(1926), p. 190-192 (gedateerd 1239), nr. 7, naar A.

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 35, nr. 719 (gedateerd 1239). – VANDE

PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de Dunis,
1864, p. 856-857 (gedateerd ca. 1239).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, maar mogelijk werd de bood-
schapstijl gebruikt, zie Inleiding. In dat geval luidt de datering 1239 (maart
25 – 1240 maart 24).

Samenhang
Deze oorkonde wordt opnieuw uitgevaardigd door Reinier, baljuw van Gent,
zie nr. 986. Onderhavige oorkonde is de vooroorkonde van nr. 986. Beide ori-
ginelen vertonen geen schriftverwantschap.

Wlfardusa, dominus de Malstede et scouthete de Hulst, universis presentes litteras
inspecturis salutem in Domino.

Scire volumus universitatem vestram quod cum abbas et conventus de Dunis ex una
parte et Arnulfusb filius Aelidis ex altera compromisissent in me et fratrem Petrum, magis-
trum de Zand, super querelis quas ipse Arnulfusb moverat contra dictos videlicet abbatem
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et conventum de Dunis de terris quas idem Arnulfusb dicebat se emisse in nova terra, a fra-
tribus de Dunis dicata, et de omni wasine sive communitate, id est meente, et dicbotinghe
necnon et de omni iure quod dicebat se habere in terra quam fratres de Dunis emerunt a
domino Gerardo de Ossendreghc, in qua terra fratres de Dunis dicebant illum nichil iuris
habere. Nos auditis hinc inde rationibus habito prudentium consilio, dictas querelas arbi-
trando terminavimus in hunc modum.

In primis tres mensuras terre, excepta quarte parte, quas dictus Arnulfusb habebat ad iar-
scare, iudicavimus suas esse hereditarie. Ipse vero Arnulfusb ad arbitrium nostrum quatuor
mensuras terre et dimidiam de terra que dicitur Vagenmet et ducentas virgas terre iacentes
super Elue et portionem quam se contingere dicebat in terra Olardi et mensuram terre et di-
midiam de terra filiorum Ymmen sororis Euerdei Deikin et unam mensuram terre et dimidiam
quam emit erga filios Pottuis, scilicet terram filiorum Busen, quas inquam terras iuris sui esse
dicebat et omnes terras quas protestabatur se emisse cum omni communitate, id est meente,
sive wasine et dicbotinghe, quam habebat vel habere poterat in Zantort et in den Grotenortd

et in omni nova terra reddidit in manus fratris Egidii, cellerarii de Dunis, et secundum legem
patrie coram nobis et scabinis werpivit. Porro pro bono pacis inter predictos scilicet abbatem
et conventum de Dunis et Arnulfume prefatum in posterum conservando, ordinavimus quod
vero ipse Arnulfusb nec filii eius nec aliquis ex parte ipsius aliquam terram de cetero aliquo
modo emere vel acquirere poterunt ultra Scoude versus occidentem. Et fratres de Dunis iure
perpetuo possidebunt octo mensuras terre quas emerunt a supradicto Arnulfof, de quarum pre-
cio recognovit sibi satisfactum esse. Quas quidem terras idem Arnulfusb emerat a Wittone de
Brocho. Fossas vero quas ipse Arnulfusb emit a dicto Wittone, si eas voluerit vendere, offeret
eas primo fratribus de Dunis, quas habebunt, si eas emere voluerint, pro iusto precio. Preterea
querelam quam sepedictus Arnulfus moverat contra ecclesiam de Dunis de terra domini
Gerardi de Ossendreghc quitam clamavit. Terram autem que dicitur Pauli hofsteda tenebunt
fratres de Dunis ad iarscare et si predictus Arnulfusb postea poterit probare se habere aliquod
ius in dicta terra, fratres de Dunis permittent eum absque placitatione iure suo gaudere. Nos
vero ad conservationem pacis utriusque partis dicimus arbitrando ut omnis querela et dis-
scentionis causa, que inter sepedictum Arnulfumf et ecclesiam de Dunis aliquando fuit vel
moveri potuit usque ad annum Domini Mm CCm XXXm octavum, sopita perpetuo conquies-
cat nec se invicem partes predicte super aliqua causa ante prefatum annum habita poterunt
convenire. Ad maiorem autem securitatem hoc arbitrium nostrum vallamus pena centum
librarum Flandrentium quas iudicamus dandas ecclesie de Dunis a dictis Arnulfo et filiis eius,
si contra prescriptum arbitrium nostrum venire presumpserint. Et nos pro iure dicte ecclesie
conservando, prout melius potuerimus, erimus contra predictos Arnulfum et filios suos.

Ing testimonium igitur et robur premissorum sigillum nostrum presenti carte apposuimus
et [dominus]h Iwo, ballivus Gandensis, ad petitionem partium sigillum suum apponere dig-
num duxit.

Actum anno Domini M° CC° XXX° IX°g.

(S1+CS1) (S2)

a. 1239-1240 nr. 985
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986

1239 (maart 25 – 1240 april 14)

Reinier, baljuw van Gent en de Vier Ambachten, en schepenen van
Hulst en Hulsterambacht oorkonden dat Arnulf zoon van Aleid ten
overstaan van hen afstand doet ten gunste van de abdij Ten Duinen
onder meer van de gronden die de abdij gekocht had van Gerard, heer
van Ossendrecht.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr.

724. – Afmetingen: hoogte 97 (rechts 99) + pliek 15 x breedte 179 (onder 181)
mm; gelinieerd; beschadigd, zonder noemenswaardig tekstverlies (de oor-
konde is doormidden gescheurd).

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13/begin-14e-eeuwse hand:
Reineri, ballivi Gendensis, de controversia que fuit inter nos et Arnulphum
filium Aelidis. – 2° door 14e-eeuwse hand: De Zando, XXX. – 3° door
andere 14e-eeuwse handen: XXX en C. – 4° door 17e-eeuwse hand: LL. – 5°
door 18e-eeuwse hand: Titulo Zande, rub. accoorden, no 2.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, name-
lijk: S beeldzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 25, rand 4
mm), van groene was, gaaf, met randschrift: + Sigillum · REINARI · DE ·
CLEMSKERKE; en één bevestigingsplaats (waarvan slechts twee sneden in
de pliek zichtbaar zijn), vermoedelijk voor het andere aangekondigde zegel
(LS2).

Uitgave
a. VAN WERVEKE, in Jaarboek De Vier Ambachten, 1938, p. 36-37, nr. 3
(gedateerd 1239), naar A.

Regest
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 35, nr. 724 (gedateerd 1239).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, maar mogelijk werd de bood-
schapstijl gebruikt, zie Inleiding. In dat geval luidt de datering 1239 (maart
25 – 1240 maart 24).

Samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is de naoorkonde van nr. 985. De tekstdelen die aan de voor-
oorkonde zijn ontleend, staan afgedrukt in een kleiner lettertype.
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Reinerusa, ballivus Gandensis et Quatuor Officiorum, et nos scabini de Hulst et scabini
officii de Hulst notum facimus universis presentes litteras inspecturis * quod Arnulfus filius Aelidis * in
presentia nostra constitutus ecclesiam de Dunis de universis querelis quas idem Arnulfus contra

dictam * ecclesiam habuit vel habere potuit usque ad annum Domini Mm CCm XXXm nonum de terris

quas idem Arnulfus dicebat se emisse in nova terra, a fratribus de Dunis dicata, et de omni wasine sive communi-

tate, id est meente, et dicbotingha necnon et de omni iure quod dicebat se habere in terra quam fratres de Dunis

emerunt a domino Gerardo de Ossendregh, in qua terra fratres de Dunis dicebant illum nichil iuris habere *, et
de quatuor mensuris terre et dimidia de terra que dicitur Vadgen * et ducentis virgis terre iacentis supra Elue

et portione quam se contingere dicebat in terra Olardi et de mensura terrab et dimidia de terra filiorum Ymmen

sororis Euerdei Deikin et de una mensura terre et dimidia quam emit erga filios Clais Pottuis, secundoc de
terra filiorum Busen, quas inquam terras iuris sui esse dicebat et omnibus terris quas protestabatur se emisse cum

omni communitate, id esse meente, sive wasine et dicbotingha, quas terras habebat vel habere poterat in Zand-

ord et in * Grotenort et in omni nova terra * ultra Scoude versus occidentem *, quitam clamavit * et secundum

legem patrie coram nobis et coram supradictis scabinis werpivit. * Ita quod nec ipse Arnulfus * nec ali-

quis ex parte ipsius aliquam terram de cetero aliquo modo emere vel acquirere potest ultra Scoude versus occi-

dentem.
Ut igitur hec omnia superius annotata inviolabiliter in posterum observentur presentem

paginam sigilli nostri munimine et dictorum scabinorum sigilli appositione in testimonium
duximus roborare.

Datum anno Domini M° CC° XXX° nono, mensed.

(S1) (LS2)

987

1240 juli 15

Beoorkond wordt dat Arnulf Villicus, en Hugo Noze in hun geschil
inzake de visrechten van Ekeren en het Schijn zijn overeengekomen
voortaan de rechten van Godfried IV, heer van Breda, op Deuzel,
Schijn en Holme, gezamenlijk te houden evenals de rechten van Hen-
drik III, hertog van Brabant, terwijl de sluisopbrengsten echter aan
Hugo zullen toekomen; onder bezegeling van beide partijen en de stad
Antwerpen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

a. 1240 nr. 987
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Afschrift
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
cartularium), fol. 116v (rubriek en initiaal niet ingevuld), naar [A].

Uitgaven
a. WILLEMS, Brabantsche yeesten of rymkronyk, I, 1839, p. 645-646, Codex
diplomaticus nr. 40 (gedateerd 1240 juli 25), naar B. – b. VISSCHERS, Histori-
sche verscheidenheden, 1858, p. 133, naar a.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 27 (gedateerd als a). – KLEYN,
Geschiedenis van Breda, 1861, p. 104 (gedateerd als a). – WAUTERS, Table
chronologique, IV, 1874, p. 332. – PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4,
1931, p. 14-15, hoofdlijst nr. 49 (gedateerd als a). – VERKOOREN, Inventaire
des chartes et cartulaires, II-1, 1961, p. 86-87.

(N)overinta universi scriptum presens intuentes quod discordia diu habita inter dominum
Arnulphum Villicum, ex una parte, et dominum Hugonem Nosen, ex altera, super pisca-
tura de Akerne et de Schinde, mediante consilio amicorum utriusque partis, ad concordiam
revocata fuit in hunc modum, quod dicti Arnulphus et Hugo omne ius quod Godefridus de
Breda habuit in piscatura de Donsele, Schinde et Holma perpetue equaliter tenebunt. Pre-
terea piscaturam de Akerne et de Schinde equaliter de viro illustri Henrico, ·· duce Lotha-
ringie, perpetuo tenebunt. Verum emolumenta que de slusis provenient ad dictum Hugo-
nem tantum perpetuo pertinebunt.

Testes huius rei sunt Nicholaus de Molendino, Hugo Bernecolf, Thomas, Euerardus,
Hugo Ruckelantb, Thibaldus, Willelmus Daen et Hugo Heldegor et Arnulphus Hildesware.

In cuius etiam rei testimonium sigillum utriusque partis cum sigillo ville Antwerpiensis
presenti paginnec est appensum.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo, in Divisione Apostolorum.

988

1240 juli Nieuwlande

Godfried, ridder, heer van Kruiningen, schenkt aan de abdij Ter
Doest goederen met tienden in zijn ambacht, verkoopt de ambachts-
heerlijkheid, draagt die aan de abdij over ten overstaan van de
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graaf en zijn mannen en van zijn moeder Bela en zal, voor zover
nodig, goedkeuring vragen aan de graaf van Holland en de heer van
Breda.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oor-

konde nr. 726c. – Afmetingen: hoogte 300 (rechts 296) + pliek 34 (rechts
25) x breedte 495 (onder 485) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezege-
ling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 13e-eeuwse hand: Privilegium
domini Godefridi de Cruningha de nostro moer apud Crabbendic. – 2° door
eind-13/begin-14e-eeuwse hand: Littera domini Godefridi de Cruninghen de
CCC XXXIII mensuris mori cum decima, officio, dominio et omni proprietate,
MCC XL iulio. – 3° door 14/15e-eeuwse hand: P. LIIII. – 4° door 17e-eeuwse
hand: N.11. – 5° door 18e-eeuwse hand: Titulo Doest, rub. confirmatien,
no 11.

Bezegeling: drie uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 wapenzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 50, rand
6 mm), van groene was (bruin geverfd), rechterzijde van het randschrift
afgebroken (= CSN 1021), met randschrift: + SIGI[*** GO]DE[F]RIDI DE CRV-

NINC. – S3 wapenzegel van Wolfert, ridder van de Maalstede, rond (door-
snede zegelveld 43, rand 8 mm), van groene was (bruin geverfd), randschrift
onder afgebroken (= CSN 1071 en zie hier nr. 985 S2). – S4 wapenzegel van
Pieter van Schoudee, rond (doorsnede zegelveld 35, rand 5 mm), van groene
was (bruin geverfd), randschrift rechts-, midden- en linksonder afgebroken
(= CSN 1199), met randschrift: +: SIGILLVM [***] DE SCOV[D]; en één
bevestigingsplaats (waarvan slechts twee sneden in de pliek zichtbaar zijn),
vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van G., deken van Kloetinge
(LS2).

Uitgaven
a. OBREEN, in BMHG, XLVII (1926), p. 192-195, naar A. – b. KRUISHEER,

OHZ, II, 1986, p. 201-203, nr. 604, naar A.

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 36, nr. 726c. – VAN DEN BERGH, Regis-
ter Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden, 1861, p. 27.

Samenhang en tekstuitgave
De schenking in onderhavige oorkonde is bevestigd door graaf Willem II in
1242, zie KRUISHEER, OHZ, II, 1986, p. 218-219, nr. 623. Van een eventuele
bevestiging door de heer van Breda ontbreekt elk spoor.

Het onderscheid tussen c en t is niet altijd duidelijk.

a. 1240 nr. 988
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Egoa Godefridus, dictus miles et dominus de Cruninghe, notum facio universis presen-
tibus et futuris quod, cum ecclesia de Thosan circiter centum et sexaginta duas moeri men-
suras, parum plus vel parum minus, in officio de Cruninghe ex dono bone memorie patris
mei, domini Walteri, cum decima, officio et omni dominio in elemosinam collatas per
multos annos libere possedisset et eadem ecclesia temporibus meis alias sibi circiter cen-
tum et quinquaginta tres moeri mensuras, parum plus vel parum minus, in eodem officio
partim in elemosinam partim emptione legitima postmodum adquisisset et de terris ita
adquisitis michi annis singulis de decima, officio et dominio totum ius meum plenissime
persolvisset, tandem pro salute et remedio anime mee et uxoris mee Ode tam de predictis
terris quam de aliis decem et octo mensuris quas homines mei in meo habuerunt officio,
decimam totam eidem ecclesie in elemosinam contuli perpetuo possidendam. Insuper offi-
cium et dominium cum omni iure et perpetua libertate quam in dictis terris habui vel
habere potui, ecclesie memorate vendidi et coram hominibus comitis et matre mea Bela,
que presens affuit et manum apposuit, donationem inde feci, prius recepto de facta vendi-
tione ab eadem ecclesia legitimo pagamento. Et quia mater mea in decima nominata
dotem suam prius a patre meo habuit assignatam, idcirco ipsam et maritum eius Wille-
mannum ad donationem factam prout debui vocavi et loco date decime aliam decimam
adeo bonam et etiam meliorem mee matri et marito eius in Noua Terra percipiendam fide-
liter assignavi, quam assignationem prelibata mater mea annuente marito suo per omnia
approbavit et astantibus comitis hominibus illam sibi sufficere uterque recognovit et deci-
mam memoratam ecclesie prelibate sua sponte ore et festuca, sicut lex est patrie, uterque
resignavit. Preterea sciendum me bona fide promisisse quod super hoc contractu per me
ipsum favorem et consensum comitis Hollandie et domini de Brede, si fuerit necesse,
ecclesie adquiram et coram ipsis donationem debitam et plenam ei warandisiam faciam,
sed et ecclesie sancti Saluatoris in Traiecto, a qua meas decimas sub annuo censu teneo,
ratione huius date decime nichil de pacto meo subtraham, sed sicut consuevi plenarie
annuatim persolvam in hac parte utrique ecclesie in suo iure cavendo et utramque indemp-
nem conservando. De predictis vero trecentis et triginta tribus mensuris de voluntate homi-
num meorum ita ordinavi quod ecclesia sepedicta dicum suum non per partes divisum sed
ab aliis sequestratum et in unum locum per se collectum continue observabit et eundem
dicum non de cetero per scoutetum sed per se ipsam libere, quia eius est officium, procu-
rabit annis singulis et dicabit. Item notandum quod vias communes et etiam hereweghe et
aqueductus ecclesie nullus in officio meo ei debet prefodereb, nullus impedire, sed idem
aqueductus cursum suum et exitum per Vlietum de Moerlode et per sluesam de Vocken-
kene semper observabunt, sicut a primo tempore dicationis facte consueti sunt habere.
Officii autem venditi et decime collate isti sunt termini: ab oriente videlicet et meridie
officium de Schoudhe, ab aquilone officia de Wala et de Noua Ecclesia et ab occidente
officia de Cruninghe et Henrici Buffles. De hominibus etiam secularibus inter me et eccle-
siam est ita ordinatum quod homines seculares in officio ecclesie hereditatem habentes et
commorandi gratia mansiones ibi construentes iuridictione mee et dominio sicut prius per
omnia subiacebunt, hoc excepto quod ab illis hominibus tantum suam decimam sepedicta
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ecclesia percipiet annuatim; quod si dicti homines de decima illa debito tempore ius eccle-
sie non exsolverint, tunc scoutetus meus ad petitionem ipsius ecclesie et ad opus eius
omnia bona mobilia et immobilia hominum predictorum sine contradictione et dilatione
debet arrestare nec umquam eis illa reddere donec ipsi homines de bonis arrestatis de iure
suo satisfecerint ecclesie cum debita quantitate.

Ut ergo tam decimam collatam quam venditionem a me factam cum omnibus que pre-
misi libere et quiete semper possideat ecclesia prenotata, presens privilegium in robur et
testimonium scribi feci et tam sygillo meo quam sigillis proborum virorum G., videlicet
decani de Clotingha, domini Wlfardi, militis de Malsthede, avunculi mei, et domini Petri
de Schoudhe eidem ecclesie perpetuo confirmavi.

Actum apud Nouam Terram anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimoc

quadragesimoc, mensec iulioc.

(S1) (LS2) (S3) (S4)

989

1240 (april 13 – 1241 maart 30)

Schepenen van Hulst oorkonden dat heer Hendrik van Ossendrecht,
ridder, aan de abdij Ten Duinen kwijting verleent voor de aankoop van
17 gemet land te Scaringhe en 17 gemet land An Witten Rigghe.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde

nr. 726e. – Afmetingen: hoogte 54 + pliek 20 (rechts 19) x breedte 147 (onder
145) mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13/begin-14e-eeuwse hand:
Scabinorum de Hulst de terra quam nobis vendidit Henricus de Ossendrech. –
2° door 14e-eeuwse hand: De Zando, XLV. – 3° door andere 14e-eeuwse
handen: XLV; – C; – de XXXIIII mensuris terre. – 4° door 17e-eeuwse han-
den: 34 ghemeten in Hossendrecht anno 1240 en SS. – 5° door 18e-eeuwse
hand: Titulo Zande, rubrica Hontenisse, no 11.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S staande-figuurzegel van oorkonders, rond, van groene was, zwaar bescha-
digd (zie CSN 600), met randschrift: + SIGILLum SanCtI WILLEBRORDI

SCABI[NORVM ***], met tegenzegel CS beeldzegel, rond (doorsnede zegelveld
ca. 26, rand 5 mm), zwaar beschadigd, met randschrift: [*** S]CA[BIN]ORV[M

***]T.

a. 1240-1241 nr. 989
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Uitgave
a. VAN WERVEKE, in Jaarboek De Vier Ambachten, 1938, p. 37-38, nr. 4
(gedateerd 1240), naar A.

Regest
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 36, nr. 726e (gedateerd 1240).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, maar mogelijk werd de bood-
schapstijl gebruikt, zie Inleiding. In dat geval luidt de datering 1240 (maart
25 – 1241 maart 24).

Nosa scabini de Hulst notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod domi-
nus Henricus, miles de Hossendrecht in presentia nostra constitutus decem et septem men-
suras terre iacentes in loco qui dicitur Scaringhe et alias decem et septem mensurasb terre
iacentes An Witten Rigghe quitas clamavit ecclesie de Dunis iure perpetuob possidendas
et de predictis mensuris confessus est sibi fuisse plenarie satisfactum.

In huius rei memoriam presentem paginam sigilli nostri roboravimus munimento.
Actum anno Domini M° CC° quadragesimo.

(S+CS)

990

1241 november 26

Scheidslieden doen uitspraak in het al meer dan vier jaar durende
conflict tussen het kapittel en de abdis van de abdij van Nijvel
inzake vervreemding van goederen, toewijzing van inkomsten en
schending van rechten van het kapittel, waaronder de weigering
van de abdis, ondanks aandringen van het kapittel, in te gaan op
het aanbod van de hertog van Brabant om in de villa Bergen op
Zoom en toebehoren tegen gewelddadige beslagleggers op te treden,
en spreken de abdis van de meeste aanklachten door het kapittel
vrij.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.
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Afschriften
[B]. afschrift of gelijktijdige registratie van het vonnis, niet voorhanden.
C. eind 15e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 1417

(archief St.-Gertrudiskapittel te Nijvel) = [Liber grossus venerabilis ecclesie
secularis et collegialis sancte Gertrudis Nivellensis] (grote cartularium van het
St.-Gertrudiskapittel), fol. 28r-31v (oude fol. 27r-30v), onder de rubriek: Arbi-
trium latum inter capitulum et abbatissam super multis rebus inter se hincinde
habitur anno M° IIC° XLI°, naar [B].

Niet eerder uitgegeven.

Overlevering en samenhang
De tekst is onvolledig overgeleverd. Niet alleen ontbreken de namen der
scheidslieden, maar ook volgt na de puntsgewijze opsomming der beslissingen
slechts een datering zonder een voorafgaande corroboratio met bijvoorbeeld
een zegelaankondiging. Ook het Latijn is niet altijd duidelijk. Vermoedelijk is
hier sprake van een afschrift naar een gelijktijdig vonnisregister waarin een
en ander slechts beknopt werd genoteerd.

Voor het oudere conflict onder meer inzake de usurpatie van Arnoud van
Wezemaal en over de tienden van het kapittel te Bergen op Zoom, eerder al in
1235 beslecht, zie nr. 977. Zie voorts ook HOEBANX, L’Abbaye de Nivelles,
1952, p. 273, 360, en VAN HAM, in Noordbrabants Historisch Jaarboek, II
(1985), p. 136.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.
Olim inter abbatissam Nyuellensem ex una parte et capitulum Nyuellense ex altera, ortis

diversis questionibus seu querelis, eedem partes communi consensu super eisdem questio-
nibus seu querelis, quarum tenor ad plenum inferius exprimetur, in nos compromiserunt,
promittentes sub pena quinquagentarum marcarum Leodiensium et sub fidei inter posi-
tione, se materiam arbitralem sententiam a nobis super eisdem querelis proferendam ser-
vaturas. Querele autem sive capitula questionum nobis simul a partibus inscriptis tradita
sunt.
(1) Hec orta questione inter abbatissam Nyuellensem et capitulum Nyuellense super eo
quod, dicebat idem capitulum, temere eam allodia ecclesie Nyuellensis a quocunque alie-
nata essent vel distracta suis sumptibus revocate. Capitulum Nyuellense cessavit contra
eam per quatuor annos et amplius sine causa manifesta et rationabili propria auctoritate et
nullius iudicio requisito in contemptum et iniuriam abbatisse, cum abbatissa semper dice-
tur et adhuc dicat se non teneri ad revocationem predictam et ius non esse capitulo requi-
rendi ab ea, ut allodia a quocunque alienata vel distracta revocet ad ius ecclesie suis sump-
tibus, et super hoc se semper exhibuit ad iusticiam propter quam cessationem passa est,
confusionem et iniuriam quam nollet sustinuisse pro mille libras et dampna propter hoc
sustinuit et expensas fecit ad valorem centum marcarum Sterlingorum.
(2) Item spoliavit eam capitulum proventibus prebendarum suarum propria auctoritate ad
valorem quinquaginta librarum Louaniensium.
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(3) Item capitulum requisitum ab ea quod faceret ei iustitiam consuetam de humiliatione
reliquiaruma et excommunicatione malefactorum suorum qui eam spoliareverunt theloneo
suo Nyuellensi et aliis redditibus suis hoc facere contradixit propter quidam dampnificata
est ad mille et quingentarum librarum Louaniensium.
(4) Dicit etiam abbatissa quod ipsa debet habere decimam in villa de Linhi, que decima
valet annuatim quinquaginta septem modios bladi ad mensuram de Linh, quem bladum
recepit capitulum pro XXti annos. Hec omnia petit abbatissa sibi fieri et restitui.
(5) Dicit capitulum canonicorum et canonicarum ecclesie Nyuellensis quod, cum domina
Nyuellensis abbatissa ad requisitionem ipsius capituli ad revocandum villicationem allodii
de Goy, a qua dominus Arnolphus de Wesemale et quidem alii Nyuellensem ecclesiam
eiecerant, adeo laborasset quod dominus dux Brabantie Nyuellensem ecclesiam in eius vil-
licationis possessionem verbo cuiusb reposuisset et garandiam eisdem super hoc promis-
sisset, illa nondum pacificato nec penitus revocata collegit, recepit eadem abbatissa pro
capellanum suum et per secularem potestatem aliquos fructus de dicta villicatione, quo-
niam ad prebendas canonicorum et canonicarum Nyuellensium pertinebant. Capitulum
memoratum requisivit ab abbatissa et monuit eam competenter, ut dictos fructus redderet
distribuendo in prebendas singularum, intimans eidem quod si hoc non faceret capitulum
cessaret contra eam et quia sufficient monita dictos fructus reddere non curavit, capitulum
cessavit contra ipsam secundum suam consuetudinem a longo tempore obtentam et appro-
batam. Item dicit idem capitulum quod eadem abbatissa post eandem cessationem dictam
villicationem sicut debebat et prius inceperat monita competenter a capitulo non pacifica-
vit nec ad pacificandum sive revocandum laboravit propter quidem idem capitulum damp-
num incurrit tricentarum librarum Louaniensium, quas petit ab eadem abbatissa sibi red-
dere.
(6) Item dicit idem capitulum quod, cum dominus dux Brabantie obtulisset capitulo et
abbatisse Nyuellensi quod ipse violenter detentores amoveret a villa de Bergis et appendi-
ciis, que sunt allodium beatae Gertrudis, et abatissam mitteret in corporalem possessionem
predictorum bonorum nomine ecclesie et eam tueretur, eadem abbatissa pluries requisita a
capitulo ut illic iret et predicta bona saisiret, sicut alia vice per nuntios suos, videlicet
Petrum et Iohannem, canonicos Nyuellenses, suis sumptibus saisiverat, hec facere recusa-
vit et propter hoc etiam idem capitulum cessavit contra ipsam, secundum suam consu-
etudinem a longo tempore obtentam et approbatam, istam causam cessacionis predicte
cause adiugendo. Item dicit idem capitulum quod dampnum trecentarum librarum Lo-
uaniensium incurrit propter hoc, quod eadem abbatissa dictam saisionem non fecit, quas
petit ab ea sibi reddere.
(7) Item dicit capitulum quod omnes abbatisse, que fuerunt in ecclesia Nyuellensi infra
LXa annos et ultra vel a tempore ex quo non existit memoria, quando a capitulo fuerunt
requisite, procuraverunt allodia ecclesie Nyuellensis distracta, alienata vel ab aliquo vio-
lenter detenta suis sumptibus ad ius et proprietatem ecclesie Nyuellensis revocari et
domina Oda nunc abbatissa quedam de talibus allodiis ad requisitionem capituli procura-
vit suis sumptibus a tempore quo fuit abbatissa usque ad tempus cessationis, de qua nunc

250

a. 1241 nr. 990

990 a uitgang onduidelijk C. – b cu- onduidelijk C.



agitur, ad ius et proprietatem ecclesie revocari quidem nunc in preiudicium eiusdem capi-
tuli facere contradicit et hoc revocari procuravit suis sumptibus ut dictum est, tam per iudi-
ces ecclesiasticos quam per secularem iusticiam, et quia nichil inde fecit eadem abbatissa
infra quatuor annos proximo preteritos dampnum incurrit idem capitulum mille libras Lo-
uanienses, quas petit ab abbatissa sibi reddi.
(8) Item dicit idem capitulum contra eandem abbatissam quod ipsa tenetur eidem capitulo
in duabus millibus librarum albarum nomine pene pro eo, quod cum deficeret eidem capi-
tulo prebenda et campanagium de Liniaco ipsa abbatissa non solvit campanagium sive
prebendam nec quod solveretur procuravit sicut debuit, prout continetur in carta super hoc
confecta, quas libras petit idem capitulum ab abbatissa eadem sibi reddi.
(9) Item dicit idem capitulum contra eandem abbatissam quod burgus Nyuellensis inte-
graliter pertinet et pertinere debet ad capitulum ecclesie Nyuellensis, excepto altari et
familia beate Gertrudis, prout in privilegiis eiusdem ecclesie continetur, unde petit idem
capitulum quod eadem abbatissa restituit eidem capitulo ea que in dicto burgo accepit ex
quo sint abbatissa in thelonio et maeria et aliis iuribus burgi eiusdem ultra familiam et
altare, que estimat ad mille libras Louanienses.
(10) Item dicit idem capitulum contra eandem abbatissam quod cum ipsa dominum
ducem Brabantie ad hoc invitasset sine consensu et voluntate capituli quod vindictam
faceret super quibusdam excessibus quorundam burgensium in villa Nyuellensi et super
hoc questio moveretur inter ipsos eadem abbatissa ex parte una et capitulum ex altera
sub pena quadraginta marcarum compromiserunt in dominum Iohannem, decanum Leo-
diensem, et idem decanus pro sententiam arbitralem ad quandem emendam infra certum
terminum faciendam eandem abbatissam eidem capitulo condempnavit sed ipsam ab
ipsius arbitrii dicto resiliens de dicta emenda nichil penitus fecit, unde dicit capitulum
quod ipsa abbatissa commisit penam quadraginta marcarum, quas ab ipsa petit sibi
reddi.
(11) Item dicit capitulum quod sive conveniat ecclesiam sive conveniatur super allodiis
suis, abbatissa tenetur et consuevit lites procurare suis sumptibus. Item dicit quod consu-
etudo de qua superius sit mentio obtenta fuit in contradictoris iudicio.
(12) Super quibus lite coram nobis solempniter contestata, auditis positionibus et confes-
sionibus partium, receptis sumptibus, et diligenter examinatis et eorum attestationibus
publicatis et tam eisdem attestationibus quam aliis instrumentis in modis probationis exhi-
bitis diligenter inscriptis, auditis etiam rationibus et allegationibus partium predictorum et
conclusio hinc inde in eadem causa commentato prudentum et iurisperitorum consilio die
ad diffiniendam partibus assignata,
(12.1) licet nobis constituere quod capitulum Nyuellense contra dictam abbatissam per
quadriennium vel circiter sine causa manifesta et rationabili cessavit a divinis, quia tamen
ex causa probabili erravit ei penam propter hoc non duximus imponendum, ab estimatione
iniurie dampnis et expensis, quas dicta abbatissa ab eodem capitulo propter hoc petit,
ipsum capitulum absolvendum.
(12.2) Super eo vero quod dicit abbatissa Nyuellensis contra predictum capitulum, quod
spoliavit eam proventibus prebendarum suarum propria auctoritate ad valorem quinqua-
ginta librarum Louaniensium, quas petit ab eodem capitulo sibi restitui, nos quidem capi-
tulum Nyuellense dicte abbatisse in XXV libras Louanienses condempnavimus.
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(12.3) Item super eo quod dicit abbatissa predicta contra capitulum Nyuellense quod idem
capitulum requisitum ab ea quod faceret ei iustitiam consuetam de humiliatione reliquia-
rum et excommunicatione malefactorum suorum qui eam spoliaverant theloneo suo Ny-
uellensi et aliis redditibus suis hoc facere contradixit propter quidam dampnificata est ad
mille quingentarum librarum Louaniensium, quas petit dicta abbatissa ab eodem capitulo
etc. restitui, nos idem capitulum ad impetitione ipsius abbatisse absolvimus.
(12.4) Item super eo quod dicit abbatissa, quod ipsa debet habere decimam in villa de
Lyni, que decima valet annuatim quinquaginta et septem modios bladi, ad mensuram de
Ligni, quem bladum recepit capitulum pro viginti annos, quem petit abbatissa ab eodem
capitulo sibi restitui, nos idem capitulum ab impetitione eiusdem abbatisse absolvimus.
(12.5) Super eo autem quod proponit capitulum Nyuellense contra eadem abbatissam,
quod ipsa abbatissa post cessationem capituli villicationem de Goy, a qua dominus Arnul-
phus de Wesemale et quidem alii Niuellensem ecclesiam prius eiecerant, sic debebat et
prius inceperat, pacificavit nec ab eisdem revocandam sive pacificandum laboravit, propter
quoc idem capitulum dampnum incurrit trecentarum librarum Louaniensium, quas petit ab
eadem abbatissa sibi tradi, nos dictam abbatissam ab impetitione capituli absolvimus.
(12.6) Item super eo quod proponit capitulum Nyuellense contra eandem abbatissam,
quod cum dux Brabantie obtulisset capitulo et abbatisse Nyuellensis, quod ipse violentes
detentores amoveret a villa de Bergis et appendiciis, que sunt allodium beate Gertrudis, et
abbatissam mitteret in corporalem possessionem predictorum bonorum nomine ecclesie et
eam tueretur, eadem abbatissa pluries requisita a capitulo ut illuc iret et predicta bona sai-
siret, sicut alia vice per nuntios suos, videlicet Petrum et Iohannem, canonicos Nyuellen-
ses, suis sumptibus saisiverat, hec facere non curavit et propter hoc etiam idem capitulum
cessavit contra ipsam, secundum suam consuetudinem a longo tempore obtentam et appro-
batam, istam causam cessationis predicte cause adiungendo usque illuc. Item dicit idem
capitulum quod dampnum trecentarum librarum Louaniensium incurrit propter hoc, quod
eadem abbatissa dictam saisionem non fecit, quas petit ab ea sibi reddere, nos dictam
abbatissam Nyuellensem ab impetitione capituli Nyuellensis absolvimus.
(12.7) Item super eo quod dicit capitulum Nyuellense contra dictam abbatissam, quod
omnes abbatisse, que fuerunt in ecclesia Nyuellensi infra sexaginta annos et ultra vel a
tempore ex quo non exstat memoria, quando a capitulo fuerint requisite, procuraverunt
allodia ecclesie Nyuellensis distracta, alienata vel a quocunque violenter detenta suis
sumptibus ad ius et proprietatem ecclesie Nyuellensis revocari et domina Oda nunc abba-
tissa, quedam de talibus allodiis ad requisitionem capituli procuravit suis sumptibus a tem-
pore quo fuit abbatissa usque ad tempus cessationis, de qua nunc agitur, ad ius et pro-
prietatem ecclesie revocari, quidem nunc in preiudicium capituli facere contradicit et hoc
procuravit revocari suis sumptibus ut dictum est, tam per iudices ecclesiasticos quam secu-
larem potentiam, et quia nichil inde fecit abbatissa infra quatuor annos proximo preteritos
dampnum incurrit idem capitulum mille libras Louanienses, quas petit ab eadem abbatissa
sibi reddi, nos dictam abbatissam ab instantiam iudicii absolvimus.
(12.8) Item super eo quod dicit idem capitulum contra eandem abbatissam, quod ipsa
tenetur eidem capitulo in duobus milled librarum albarum nomine pene pro eo, quod
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cum deficeret eidem capitulo prebenda et campanagium de Ligniaco, ipsa abbatissa
non solvit campanagium sive prebendam nec quod solveretur procuravit sicut debuit,
prout continetur in carta super hoc confecta, quas libras petit idem capitulum ab
eadem abbatissa sibi reddi, nos eandem abbatissam ab impetitione dicti capituli absol-
vimus.
(12.9) Item super eo quod dicit idem capitulum contra abbatissam, quod burgus Nyuel-
lensis integraliter pertinet et pertinere debet ad capitulum ecclesie Nyuellensis, excepto
altari et familia beati Gertrudis, prout in privilegiis ipsius ecclesie continetur, unde petit
idem capitulum quod eadem abbatissa restituit eidem capitulo ea que dicto burgo accepit
ex quo sint abbatissa in thelonio, materia et aliis iuribus eiusdem burgi ultra familia et
altare, que estimat ad mille libras Louanienses, nos dictam abbatissam ab impetitione capi-
tuli quantum ad fructus petitos absolvimus.
(12.10) Item super eo quod dicit idem capitulum Nyuellense contra dictam abbatissam,
quod cum ipsa ducem Brabantie ad hoc invitasset sine consensu et voluntate capituli
quod vindictam faceret super quibusdam excessibus quorundam burgensium in villa
Nyuellensi, cum super hoc questio moveretur inter ipsos eadem abbatissa ex parte una et
capitulum ex altera sub pena quadraginta marcharum Leodiensium compromiserunt in
dominum Iohannem, decanum Leodiensem, et idem decanus per sententiam arbitralem ad
quandem emendam infra certum terminum faciendum, eandem abbatissam eidem capi-
tulo condempnavit, sed ipsa ab ipsius arbitri dicto resiliens de dicta emenda nichil peni-
tus fecit, unde dicit idem capitulum quod ipsa abbatissa ab ea penam quadraginta mar-
charum, quas ab ea petit sibi reddi, nos dictam abbatissam ab impetitione eiusdem
capituli absolvimus.

Datum anno Domini M° IIC° XLI°, mense novembris feria tertia post festum beate Cle-
mentis.

991

1242 maart

Schepenen van Antwerpen oorkonden dat met hun advies Arnulf Villi-
cus, Gijsbert en Wilmar, ridders, de tarieven van de tol, die dezen te
Antwerpen bezitten, ten behoeve van de tollenaars hebben vastgesteld,
waarbij vrijstellingen gelden voor de steden en dorpen, die behoren tot
de vrijheid van het Antwerpse burchtwerk, welk gebied zich tot Ossen-
drecht en Hontemuden uitstrekt.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens E eind 16e of begin 17e eeuw nog te Antwerpen

aanwezig, bezegeld met het aangekondigde grootzegel van de stad Antwerpen
in groene was, uithangend aan een streng van groene zijde.
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Afschriften en vertalingen
[B]. 1270 februari 14, niet voorhanden, bekend uit de overlevering vermeld bij

nr. 1093, bevestiging en hernieuwing in verband met een nieuw stadszegel
door de schepenen van Antwerpen, zie aldaar, naar [A].

C. tweede helft 14e – eerste helft 15e eeuw, Antwerpen, RA, Antwerpse schepen-
brieven, nr. 2222 = toltarief van de Roedertol (roeierstol) (perkamenten rol),
vertaling, vermoedelijk indirect naar [A].

[D]. 14e – 16e eeuw, niet voorhanden, bekend door [F] uit de vermelding bij de
overlevering van K en door J, eertijds aanwezig te Brussel, berustend in de
Caemer van de rekeninghen op den thoren, in het hertogelijk archief, Reken-
kamer van Brabant, in een register mogelijk getiteld: [Registre van trecht van
den tolle van Antwerpen], fol. 11r e.v., vermoedelijk onder de rubriek: Rid-
dertol, vertaling naar [B].

E. eind 16/begin 17e eeuw, Antwerpen, SA, archief tresorier en tresorij van
Antwerpen, inv.nr. T 854 = Riddertol, I, 1241-1525, eerste katern, fol. (3)r-
(4)r, onder de rubriek: Copia, authentiek afschrift door Egidius de Beckere,
pauselijk en keizerlijk notaris, met vermelding van de bezegeling: Gesegelt
metten groten segel van Antwerpen van gruenen wasse uuythangende met
gruenen syen gaerve, naar [A].

[F]. 16e – 17e eeuw, niet voorhanden, bekend door [G] uit de vermelding bij de
overlevering van K, destijds aanwezig te Brussel, berustend in het hertogelijk
archief, Rekenkamer van Brabant, in een swert coffer daer de stucken pam-
pieren ende andere munimenten concurrerende trecht van de grooten water-
tholle van Brabant inneliggen, gewaarmerkt afschrift door B. Meerbeek, naar
vertaling [D].

[G]. 16e – 17e eeuw, niet voorhanden, bekend door [H] uit de vermelding bij de
overlevering van K en door I, gewaarmerkt afschrift door J. de Waelhem, naar
vertaling [F].

[H]. vóór 1656, niet voorhanden, bekend door K, destijds aanwezig te Antwer-
pen, in de privilegekamer van de stad, gewaarmerkt afschrift door Ph.
van Valckenissen, eerste secretaris van de stad Antwerpen, naar vertaling
[G].

I. 1656, Antwerpen, SA, archief tresorier en tresorij van Antwerpen, inv.nr. T
854 = Riddertol, I, 1241-1525, vierde katern, ongefol., onder de rubriek:
Dits trecht van den thol, die men heet den Riddertol, authentiek af-
schrift door Georgius (Joris) Viringus, notaris te Antwerpen, naar vertaling
[H].

J. 18e eeuw, Antwerpen, SA, archief tresorier en tresorij van Antwerpen, inv.nr.
T 854 = Riddertol, I, 1241-1525, tweede katern, fol. (1)r-(8)r, onder de
rubriek: Riddertol, gewaarmerkt afschrift door J. (of A.) Grootendael, naar
vertaling [D].

K. 18e eeuw, ibidem, derde katern, fol. (1)r-(6)v, onder de rubriek: Dits trecht van
den tohol, die men heet den Ridderthol, gewaarmerkt afschrift door J. (of A.)
Grootendael, naar [G].
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Uitgaven
a. STOCKMANS, in Bulletin de l’Académie royale d’archéologie de Belgique, I
(1904), p. 36-39, naar afschrift van [B], zie nr. 1093 – b. GIELENS, in Jaar-
boek Antwerpens oudheidkundige kring, XV (1939), p. 110-113, nr. B (met
afbeelding pl. VII), naar C.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 15, hoofdlijst, nr. 50. –
BETERAMS, Antwerpse schepenbrieven, 1959, p. 349, nr. 2222. – GYSSELING,
Corpus Middelnederlandse teksten, I-1, 1977, p. 41, nr. 6.

Datering en tekstuitgave
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

De tekst wordt afgedrukt naar E, gevolgd door de vertaling C.

Universis tam presentibus quam futuris quibus scriptum presens videre contigerit sca-
bini Antwerpiensis salutem.

Notum vobis facimus quod Arnulfus dictus Villicus, Gilbertus et Wilmarus, milites, et
eorum coheredes theloneum suum, quod habent Antwerpie, conscribi fecerunt mediante
consilio nostro, prout nobis constabat hactenus fuisse receptum. Ea maxime de causa quod
thelonarii ipsorum, quos pro diversitate tempore diversos habent, sciant de cetero quid et
a quibus accipere debeant.
(1) Omnes illi igitur de Aquis, de Tille, de Antwerpia et de villis quo ad opus castri Ant-
werpiensis pertinent, liberi sunt et exempti a solutione dicti thelonii, nisi qui bona deben-
tia thelonium in suis curribus duxerint sarcinanda; tunc enim debent iugale theloneum,
videlicet obolum Antwerpiensem, de quolibet palefrido trahente currus, quod tunc pro
ipsis solvere tenentur illi quorum bona sunt predicta.
(2) Libertas itaque castrensis operis extenditur usque ad villas et loca subscripta, ab Ant-
werpia scilicet usque ad Ossendrecht, inde ad dIbbruge, inde ad Turnoutervoirt, inde ad
Molrengne, inde recto tramite ad Testelt in Damere, inde ad Arscot et hec villa tota perti-
net ad dictum opus, inde ad Wergtere, inde ad Wisplar, inde ad Lelle, inde ad Stenvoirde,
inde ad Regisbuscum, inde ad Ledenberge in Scalda, inde ad Ridinxflite, inde in Scalda ex
hac parte Hontemuden. Preterea ad dictum opus pertinet Lenneke super Rure cum novum
villis campestribus. Universi autem alii dabunt theloneum prout est subscriptum.
(3) Scalda, que adducit sex vasa vini vel plus, debet quadraginta denarios Colonienses. Si
vero minus contineat, debet tres solidos Colonienses et quattuor denarios Antwerpienses
de rudertolle, sive duodecim denarios Antwerpienses de quolibet vase et hoc pendet in
arbitrio solventium.
(4) Quicumque de Flandria emit scaldam cum vino Antwerpie et ducit eam integram in
Flandria cum vino, debet tres solidos Colonienses. Si autem exponi facit vina sua Antwer-
pie et reponi in navi alia, debet duodecim denarios Antwerpienses de quolibet vase vel tres
Colonienses de qualibet navi, in qua ea reponi facit, et hoc pendet in arbitrio solventium.
(5) Quicumque de Brabantia adducit scaldam cum vino Antwerpie vel eam emit ibidem,
de iure facit ibidem vina sua exponi et tunc debet de vase quolibet duodecim denarios
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Antwerpienses vel tres solidos Colonienses de qualibet navi in qua ea reponi facit, excep-
tis illis de Lovanio, Bruxella et Vilvoirden, qui tantum debent quatuor denarios Antwer-
pienses de vase vini quod emunt Antwerpie.
(6) Item universi qui esarcinari faciunt vina sua Antwerpie et reponi in navibus aliis,
debent de quolibet vase duodecim denarios Antwerpienses vel tres solidos Colonienses de
qualibet navi, in qua ea reponi faciunt, et hoc pendet in arbitrio solventium.
(7) Cum autem contingit quod aliquis de Antwerpia emit in scaldis partem vini ab illis qui
debent thelonium et dicta pars congrue exponi non possit, nisi etiam alia vina exponantur,
illi a quibus emerunt dictam partem vini, non solvunt theloneum quod uutscepinge dicitur,
de vinis aliis necessario sic esarcinatis, dummodo in navi alia ea reponi non faciant; quod
si fecerint, debent dictum thelonium.
(8) Quicumque emit vas vini Antwerpie continens duodecim hamas, debet de vase duo-
decim denarios Antwerpienses. Si vero sex hamas contineat, debet sex denarios Antwer-
pienses, exceptis illis de Lovanio, Bruxella et Vilvoirden.
(9) Quicumque emit hamam vini debet unum denarium Antwerpiensem, hamam medonis
unum denarium Antwerpiensem, vas cervisie dimidium obolum Antwerpiensem, vas sa-
giminis vel mellis per se iacens, solvit quinque denarios Antwerpienses.
(10) Quicumque adducit lanam, caseum vel butirum, debet de waga unum denarium Ant-
werpiensem, et propter hoc, si vult, gratis sibi ponderabunt predictam, exceptis illis de
Lovanio, Bruxella et Vilvorden, qui tunc si Antwerpie emunt lanam, caseum vel butirum,
debent de waga unum denarium Antwerpiensem.
(11) Scarporsa cum sale debet septem denarios Antwerpienses, scalda cum sale solvit
quinque denarios Antwerpienses, scuta de Lovanio duos denarios Antwerpienses.
(12) Navis cum hantroder solvit unum Antwerpiensem, navis cum helmeroder duos dena-
rios Antwerpienses, navis cum sleperoder quatuor denarios Antwerpienses.
(13) Decimatio piscium incipit dominica que dicitur Quinquagesima in ortu solis et expi-
rat in die Palmarum in ortu solis. Termini intra quos dicta decima piscium debetur sunt
Tidgerwele et Molenbeke. Quicumque igitur infra dictum tempus decimationis inter dictos
terminos adducit pisces vel hallecia, debet decimum piscem de illis. Si vero ante dictum
tempus pisces vel hallec adduxerit et moram cum illis Antwerpie vel infra dictos terminos
fecerit usque dictum tempus decimationis incoaverit, solvit nichilominus decimam de illis
sicut piscibus et hallecibus que inde deduxerit; de hiis vero que ibi vendiderit non solvit
decimam in hoc casu.
(14) Quilibet summarius sarcinatus vel palefridus, qui adducit vel reducit bona, solvit
obolum Antwerpiensem; quem cum solverit in adventu, liber est in recessu. Palefridi
tamen de locis non pertinentibus ad opus castri, qui adducunt vel deducunt in curribus vel
alias bona burgentium de Antwerpia, non solvunt iugale theloneum; si vero deduxerint
bona aliorum, solvunt iugale theloneum.
(15) De palefrido, qui venditur in nundinis, emptor unum denarium Antwerpiensem sol-
vit et venditor unum, de bove vel vacca emptor obolum Antwerpiensem et venditor
unum.
(16) Trossellum ligatum in funibus, sive sit de pannis sive de pellibus ovium vel pecorum,
solvit quinque denarios Antwerpienses; non ligatum in funibus solvit duos denarios et
obolum Antwerpiensem. Trossellum quod terlinc dicitur solvit duos denarios et obolum
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Antwerpiensem. Trossellum quod portatur in collo solvit unum denarium Antwerpiensem.
Illi tamen de Lovanio, Bruxella et Vilvoirden non solvunt tale theloneum.
(17) Item ponderarius de Antwerpia predicto theloniio est adnexus. Quicumque igitur por-
tat dictum ponderarium ex parte dictorum coheredum instituendus annuatim mediante
consilio nostro et hic nullam mercedem recipiet de illis de Antwerpia, de extraneis vero
recipiet unum denarium Antwerpiensem de qualibet waga quam ponderat.
(18) Insuper universe naves et singule que ascendunt vel descendunt prope Antwerpiam
tenentur ascenddendo applicare ad terram sive litus sancti Michaelis et descendendo ad
Wargenesse applicare tenentur ad terram, si sint sarcinate, et theloneariis dictorum domi-
norum ius suum offerre, alioquin predictum ius nonuplum committunt.

Testes huius rei sunt Willelmus Nose, Hugo Nose et Theodoricus, fratres, Balduinus de
Borgflite et Symon, fratres, Hugo de Vlite et Mathias, fratres, et Wilhelmus de Scille.

In cuius etiam rei testimonium et perpetuam stabilitatem sigillum nostrum presentibus
litteris appendimus, nominibus nostris in eisdem conscriptis: Thomas Clare, Hugo Borne-
colve, Everardus Nose, Theobaldus de Castro, Wilhelmus Draco, Hugo Tuckelant, Hugo
Bechan et Arnulphus Hildeware.

Adhuc quicumque dictum theloneum dictis militibus et eorum coheredibus seu ipsorum
thelonariis subtraxerit et de hoc convictus fuerit, thelonium subtractum nonuplum eis resti-
tuet et solvet duci pro emenda viginti septem solidos Lovanienses.

Actum anno Domini millesimo CC° quadragesimo primo, mense martio.

C

Al dengenen die iegenwarden siin of na comen selen die dit scricht sien selen scepenen van Antwerpen, salut.

Wii doen u cont dat her Arnoud dien men heet Amman, Ghisebrecht ende Wilmar, ridders, ende hore geerven

den tol dien si hebben tAntwerpen, dien hebben si doen bescriven met onsen rade also alse ons cont was dat men

dien tol tote haer ghenomen hadde, met derre redenen alre meest dat hore tolnaren, die si hebben na wandelinghe

des tides, dat die selen hierna weten wat ende van wien sine selen nemen.

(1) Allea die van Aken, van Tille, van Antwerpen ende van den dorpen die behoren ten borgwerke van Antwer-

pen selen quite siin ende utghenomen van desen tolle te geldene die vore geseget es, hen si dat si goet voeren dat

tol sculdich es met horen waghenen, dan selen si ghelden ioctol, dat es eenen hallinc Antwerhs van elken perde

dat den wagen trecket; dat nochtan vore hen siin sculdech te geldene degene des dat goet es.

(2) Diea vriheit des borgwerkes strecket hare ten dorpen ende ten steden die hier na bescreven siin: van Antwerpen tote

Ossendreg, van daer tote dIbrugge, van daer tote Turnoutervort, van daer tote Molregraue, van daer rechts weges tote

Testelt in Dameir, van daer tote Arscot ende dese stat altemale behort ten vorsegheden borgwerke, van daer tote Werch-

tere, van daer tot Wisplaer, van daer tote Lelle, van daer tote Steenvort, van daer tes Coninxbosche, van daer tote Lede-

berghe int Sclet, van daer tote Ridinxfliete, van daer int Sclet in desside Hontmuden. Vort meer te desen vorsegeden

borgwerke behort Lenneke up de Rure met negen veltdorpen. Alle dandere siin sculdech den tol die vore bescreven es.

(3) Dea scoude die brenget ses vate wiins of meer, es sculdech virtech penninge Coilsce. Houd si min, so es si

sculdech drie scellinghe Coilsce ende vire penninghe Antwersce van rodertolle of tueil penninghe Antwersce van

elken vate. Ende dit sal siin in den wille des ghelders.
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(4) Wiea so van Vlaendren copet eene scoude met wine tAntwerpen ende diese voert al gheheel in Vlaendren met

den wine, es sculdech drie scellinghe Coilsche. Es oec dat hi ut doet doen sine wine tAntwerpen ende in een ander

scep doet legghen, so es hi sculdech tueil penninghe Antwersce van elken vate of drie scellinghe Coilsce van elken

scepe daer hi sine wine in legghen doet. Ende dit es in den wille des gelders.

(5) Wiea so van Brabant brenghet eene scoude met wine tAntwerpen of daer copet, van rechte zal hi sine wine

daer up doen slaen, ende dan es hi sculdech tueil penninge Antwersce van elken vate of drie scellinghe Coilsce

van elken scepe daer hi sine wine in leggen doet, van eere amen asiins eenen Antwerpscen penninc,b Louene, van

Brusele ende van Viluorden, die allene sculdech siin vire penninge Antwersce van den vate wiins dat si copen

tAntwerpen.

(6) Oeca alle degene die ontladen doen hore wine tAntwerpen ende doen verleggen in andere scepen, siin scul-

dech van elken vate tueil penninge Antwersce of drie scellinge Coilsce van elken scepe daer si hore wine in leg-

ghen doen. Ende dit sal siin in der gerre wille die gelden.

(7) Ghevalleta oec dat iemen van Antwerpen coichte in scouden een deel wiins iegen degene die den vorsegeden

tol sculdech siin ende men dat deel niet wel ut en conste gedoen, men moeste ander wine daer up slaen. Deghene

daer men dat deel wiins iegen copet, si ne siin niet sculdech tol dat men verscepinghe heet van den anderen winen

in derre noet up gheslegen, up dat si die wine in een ander scep niene doen leggen. Doen siit, so siin si sculdech

den vorsegeden tol.

(8) Wiea so copet een vat wiins tAntwerpen dat houd tuellef amen, es sculdech van den vate tuel penninge Ant-

wersce. Houdet oec ses amen, so es hi sculdech ses penninge Antwersce, utgenomen dien van Louene, van Brusele

ende van Viluorden.

(9) Wiea so copet eenen ame wiins, es sculdech eenen Antwerscen penninc, eene ame medes eenen Antwerscen

penninc, een vat biers eenen Antwerscen vierlin. Een vat smouts of honechs dat sonderlinge leget, gelt VI pen-

ninge Antwersce.

(10) Wiea so brenget wolle, case of botre, es sculdech van der wage eenen Antwerscen penninc. Ende hieromme,

of hi wille, sal ment weghen sonder cost die vore gheseget es, utghenomen dien van Louene, van Brusele ende van

Viluorden, die alleene op dat si tAntwerpen copen wolle, case of botre siin sculdech van der wage eenen Antwer-

scen penninc.

(11) Eenea scarpoise met zoute es sculdech seven penninge Antwersce. Eene scoude met soute geld VII penninge

Antwersce, eene scute van Louene tue penninghe Antwersce.

(12) Scep met handrodre geld eenen Antwerscen penninc, scep met helmrodre tue penninge Antwersce, scep met

sleiprodre vire penninge Antwersce.

(13) Diea tiende van vische begint des sondaghes vore Vastelavont te sonne upgange ende geet ut in Palmsondage

te sonne upgange. Die terminen daer men binnen de tiende van vische sculdech es, dat siin Tidergwele ende

Molenbeke. Wie so binnen desen vorsegeden tide derre tienden brenget visch of harinc, es sculdech den tienden

visch van dien. Es oec dat hi vore desen tiit visch of harinc brenget ende daermede tAntwerpen merret of binnen

den vorsegenden terminen tote dien dat dese tiit van derre tienden beginnet, sal geven tiende van vische of van

haringhe. Van dien die hi wechvoert, van dien oec die hi daer vercopet, en sal hi gene tiende geven in desen stic-

ken.

(14) Elca somere of perd dat gheladen es, dat brenget of wech draget goet, es sculdech eenen Antwerscen hallinc.

Ende alse hi geldt int comen, so es hi quite int wederkeren. Die perde nochtan van den staden die niene behoren

ten borgwerke die brengen of wech dragen in wagene of in andren dingen der porters goet van Antwerpen, en gel-

den genen ioctol. Es oec dat si wech dragen ander liede goet, so siin si sculdech ioctol.
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(15) Eena perd dat vercocht wordt in de merket, diet copet es sculdech eenen Antwerscen penninc ende diet ver-

copet eenen. Een osse of ene coe, diet copen eenen Antwerscen hallinc ende diet vercopet enen.

(16) Torseela dat besleghen es int ende weder, dat es van lakene of van vellen van scapen of van andren beesten, es

sculdech VII penninge Antwersce. Dat niet besleghen en es int endec, es sculdech derdehalf penninc Antwersce. Tor-

seel dat men heet terning, es sculdech derdehalf penninc Antwersce. Torseel dat men draget up den hals es sculdech

eenen Antwerscen penninc. Die nochtan van Louene, Brusele ende van Viluorden en siin niet sculdech dus gedanen tol.

(17) Diea wage oec van Antwerpen behort ten tolle die vore ghenomet es. Wie dat draget de wage van der macht

derre vorsegeder geerven, dien sal men kiesen iaerlikes met onsen rade ende dese en sal genen loen nemen van

dien van Antwerpen, van dien van buten sal hi nemen eenen Antwerscen penninc van elker waghe die hi weget.

(18) Oeca alle scepe ende elc sonderlinge die upvaren ende nedervaren bi Antwerpen, siin sculdech als si upva-

ren te comene ant lant bi desside sente Michiels werf, ende die nedervaren siin sculdech te comene ant lant bi des-

side Wargenesse, siin si geladen ende gelden den tolnaren derre vore gesegeder heren hore recht. Of si oec des

niene daden, so verborden si dat vorsegede recht negevout.

Orcondea derre sticken siin Willem Nose, Huge Nose ende Diederiic, gebroedere, Bouden van Borgfliete ende

Symon, broedere, Huge van den Vlite ende Mathiis, broedere, ende Willem van Scille. Ina derre sticken orconde

ende ewelike gedurecheit so hebbe wi onsen segel an dese iegenwordege lettre gehangen ende onse namen daer

binnen bescreven: Damais Clare, Huge Bornecolue, Euerard Nose, Dibbout van der Borg, Willem Drake, Huge

Tuckelant, Huge Bechaen ende Arnoud Hildeware.

(19) Hiera toe so wie desen vorsegeden tol, desen vorsegeden riddren of horen geerven of horen tolnaren onthilde

ende daer of verwonnen worde, desen tol dien hi dus onthilde soude hi negevout ghelden. Ende den hertoge soude

hi gelden omme betringe seven ende tuentech scellinge Louensce.

Dit was gedaen in de iare ons Heeren dusent tuehondert een ende virtech, in de maent van merte.

992

1243 juni

Godfried IV, heer van Breda, geeft aan Willem tegen een jaarlijkse
afdracht landbouwgrond te Chaam en stelt hem vrij van dienst en bede,
behoudens in bepaalde gevallen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. ca. 1500, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980 (voorheen

’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr. 1190 (oud
nr. 133), 3, naar [A].
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[C]. vóór 1649, niet voorhanden, bekend uit D, in een handschrift destijds in het
bezit van Jacob van Lanschot, schepen van Breda in 1637, naar onbekend
voorbeeld.

D. midden 17e eeuw, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980
(voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr.
1190 (oud nr. 133), onder de rubriek: Agricultura de Cambe, nu genaemt in
onser sprake Caem, naar [C].

Uitgave
a. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 18, nr. 25, naar
B.

Regest
JUTEN, in Taxandria, XLVIII (1941), p. 156.

Samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is de vooroorkonde (VO) van nr. 1537. Vermoedelijk hebben
beide oorkonden, die op eenzelfde blad zijn gecopieerd, betrekking op het-
zelfde goed te Chaam.

Voor de tekstuitgave is gebruik gemaakt van D, omdat dit afschrift
nauwkeuriger is dan B. De varianten van B zijn in het notenapparaat ver-
werkt.

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis Godefridus, dominus de
Breda, salutem in Domino sempiternam.

Ad notitiama voluimusb pervenire singulorum quod nos contulimus Wilhelmoc, latori
praesentiumd, agriculturame de Cambe hereditario iure possidendam sub hac forma
quod dictus Wilhelmusf annuatim duo sistaria siliginis et quatuor sistaria ordei et
sex solidos Lovanienses nomine petitionis nobis persolvet. Insuper adiectum est quod
si nos militari, vel filiam nostram nuptui tradere, vel in captivitateg detineri contige-
rit, prefatus Wilhelmus sicut alii homines nostri nobis tenebitur subvenire, et inh

expeditionibus nostris, sicut alii submansionarii nostri hereditarii, servitium nostrum
debet impendere et sic ab omnibus servitiisi aliis et exactionibus expers erit et im-
munisj.

In cuius rei testimonium presens scriptum appensione nostri sigilli duximus roboran-
dum.

Datum anno gratiaek millesimol ducentesimo quadragesimo tertiol, mense iunio.
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993

(kort voor 1243 december)

Robert, bisschop van Luik, hecht zijn goedkeuring aan de verkoop door
Hildegonde, abdis, en het convent van Thorn van de opbrengst van
5 mark Keuls, te heffen uit de cijns die de grondgebruikers van de
hoven te Baarle en Gilze jaarlijks aan de abdij verschuldigd zijn, aan
Godfried IV, heer van Breda. (Deperditum)

Origineel, afschriften, uitgaven noch regesten voorhanden.

Vermelding
Deze oorkonde, waarvan de tekst is verloren gegaan, is bekend uit de slotpas-
sage in de oorkonde nr. 995, die luidt: Reverendus vero pater et dominus Leo-
diensis episcopus Robertus predictam venditionem, a nobis factam, et emptio-
nem, a nobili memorato initam, ratam habuit et habet eam per litteras patentes
sigillo suo sigillas approbavit.

Datering
Waarschijnlijk is deze oorkonde uitgevaardigd kort voor de conscriptio van
nr. 995.

994

(kort voor 1243 december)

Hendrik II, hertog van Brabant, hecht zijn goedkeuring aan de verkoop
door Hildegonde, abdis, en het convent van Thorn van de opbrengst
van 5 mark Keuls, te heffen uit de cijns die de grondgebruikers van de
hoven te Baarle en Gilze jaarlijks aan de abdij verschuldigd zijn, aan
Godfried IV, heer van Breda. (Deperditum)

Origineel, afschriften, uitgaven noch regesten voorhanden.

Vermelding
Deze oorkonde, waarvan de tekst is verloren gegaan, is bekend uit de slotpas-
sage in de oorkonde nr. 995, die luidt: Illustris vero dominus Henricus, dux
Lotharingie et Brabancie, qui noster in loco predicto est summus advocatus,
venditioni et emptioni huic consensit et per litteras suas patentes ipsam ratifi-
cavit.
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Datering
Waarschijnlijk is deze oorkonde uitgevaardigd kort voor de conscriptio van
nr. 995.

995

1243 december

Hildegonde, abdis, en het convent van de abdij van Thorn verkopen
met toestemming van de bisschop van Luik en de hertog van Brabant
aan Godfried IV, heer van Breda, 5 mark Keuls uit de cijns die de
grondgebruikers van de hoven te Baarle en Gilze jaarlijks aan de abdij
verschuldigd zijn.

Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 2218. – Afmetingen:

hoogte 144 (rechts 148) + pliek 29 (rechts 26) x breedte 221 (onder 216) mm;
zwaar beschadigd, met tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 17e-eeuwse hand: De censibus in
Gylze et Baerle et (hierna nog één onleesbaar woord).

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen (waarvan slechts de sneden in de
pliek zichtbaar zijn) voor de twee aangekondigde zegels van de oorkonders
(LS1) en (LS2).

Afschriften en vertalingen
[B]. 1639, niet voorhanden, bekend uit E, authentiek afschrift door A. Winckens,

openbaar notaris, naar A.
C. 1654, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 18994, ver-

taling, naar [B].
D. 1665, ibidem, authentiek afschrift door J. Bogaerts, openbaar notaris, naar

vertaling C.
E. ca. 1699, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Commissie van Breda, inv.nr. 675

= cartularium van de abdij van Thorn, fol. 2r-2v, onder de rubriek: Bij het
naervolgende blijkt dat de vrouwe abdisse van Thoor vercoept aen de heere
van Breda vijff mercken Cuels uijt haeren chijnse van Baerle en Gilse, mits
den heere van Breda daer jarelijkckx moet uijtreijcken tot herkentenis
vertich gulden, de anno 1243, en in de marge: siet fol. 63, daer is desen
gelost, geauthenticeerd afschrift door W. Specken, openbaar notaris, naar
vertaling D.

F. eind 18e eeuw, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr.
18784, eenvoudig afschrift, naar c.
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Uitgaven
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 33, naar A. – b. LÜNIG, Das
Teutsche Reichs-Archiv, XIX, 1720, p. 1172-1173. – c. MIRAEUS – FOPPENS,
Opera diplomatica, II, 1723, p. 857, cap. 76, naar a. – d. WOLTERS, Notice
historique Thorn, 1850, p. 90, nr. 9, naar c. – e. CERUTTI, Middeleeuwse
rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 18-20, nr. 26, naar A.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 28. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 104. – WAUTERS, Table chronologique, IV, 1874, p. 405. –
HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 16, nr. 19. – PANHUYSEN, in
VROA, 1936, p. 120, nr. 608. – HAAS, Supplement chronologische lijst, 1972,
p. 174, nr. 2.

Toestand van het origineel
Blijkens E ontbrak reeds in 1639 één van de twee zegels, en vertoonde A een
onleesbare passage. Bij restauratie in de jaren zeventig van de twintigste eeuw
werd het perkament gedoubleerd met Goldschlägerhaut, doch door een te
zware persing werd het volledig doorzichtig.

Samenhang en interpretatie
Zowel de bisschop van Luik als de hertog van Brabant hebben een oorkonde
verleend ter goedkeuring van onderhavige koop en verkoop, zie nrs. 993 en
994. In 1277 wordt door de heer en vrouwe van Breda het gedeelte van de
cijns, gevestigd op de hof te Gilze, opnieuw aan de abdij van Thorn verkocht,
zie nr. 1146.

Tekstuitgave
De gehele onderhavige oorkondetekst is slechts met behulp van de kwartslamp
leesbaar. De lacunes zijn, waar mogelijk, aangevuld naar a.

Hildegundisa, Dei gratia abbatissa, et totus conventus Thorensis ecclesie universis pre-
sens scriptum inspecturis salutem et scire veritatem.

Sicut tempus nomquamb stabile est, sed semperc fluens defluit, sic cum ipso tempore
fluunt et defluunt actiones. Ne ergo labatur cum tempore is quod in tempore geritur, eter-
nari debet memoria litterarum.

Sciant ergo tam presentes quam posteri quod nos, gravi honered debitorum occupati, in
tantum etiam ut intolerabiles imminerent usure, tali urgente necessitate, unanimi consensu
vendidimus viro nobili Godefrido, domino de Breda, redditus quinque marcarum Colo-
niensium, annuatim in festo s[ancti]e Remigii a mansionariis ad curtim de Barle spectanti-
bus recipiendos, necnon in crastino sancti Dion[isii]e a mansionariis ad curtim de Ghilse
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spectantibus hereditario iure sibi et suis successoribus possidendos de annuo censu, ad dic-
tas curtes spectante, recipiendos. Si vero dicti mansionarii censum prenominatum prefato
nobili dictis temporibus persolvere neglexerint, idem nobilis eorum pignora accipiet et
emendam ab eis exiget secundum sententiam scabinorum et eadem emenda ad ususf suos
devolvetur. Insuper adiectum est quod dictus Godefridus, dominus de Breda, in recognitio-
nemf huius contractusg denarios Colonienses in crastino beati Dionisii annuatim persolvet.

Reverendus vero pater et dominus Leodiensis episcopus Robertus predictam venditio-
nem, a nobis factam, et emptionem, a nobili memorato initam, ratam habuit etf habet et
eam per litteras patentes sigillo suo sigillatas approbavit. Illustris vero dominus Henricus,
dux Lotharingie et Brabancie, qui noster in loco predicto est summus advocatus, vendi-
tioni et emptioni huic consensit et per litterasf suas patentes ipsam ratificavit.

In cuius robur et testimonium, ne in posterum oriatur questio super premissis, cartam
presentem inde fieri fecimus et eam sepedicto Godefrido nobili tradidimus, nostro et con-
ventus nostri sigillis roboratam.

Testes qui huic contractui interfuerunt sunt hii: dominus Henricus Bertolt, dominus Egi-
dius de Breda, [Egi]dius de Berclaer, miles, Anselmus de Gesthele, miles, Danihel de
Zele, Anselmus Heys, Henricus de Barle, Rodulfus Necke et alii quamplures.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo tercio, mense
decembri.h

(LS1) (LS2)

996

1244 juni 30

Hildegonde, abdis, en het convent van de abdij van Thorn maken een
verdeling op van een aantal goederen en inkomsten, onder meer te
Gilze en Baarle.

Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, A, voorl. inv.nr. 20. – Afmetingen: hoogte

154 (rechts 149) + pliek 11 x breedte 229 mm; beschadigd, met tekstverlies.
Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Divisio reddi-

tuum abbacie et capituli, 1244. – 2° door latere hand: T.
Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, na-

melijk: S1 ridderzegel, van witte was, fragment (de restanten zijn bij restau-
ratie in witte was gedrukt), met [CS1] (zie HABETS, Archieven kapittel Thorn,

264

a. 1243 nr. 995

995 f klein scheurtje in perkament A. – g hierna lacune A, oplossing naar afschriften, vertalingen of uit-
gave niet mogelijk. – h hierna een sluitingsteken A.



I, 1889, p. 14, nr. 14 en p. 18, nr. 20). – S2 figuurzegel van witte was, frag-
ment (de restanten zijn bij de restauratie in witte was gedrukt) (zie HABETS,
Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 18, nr. 20). Van de 3 overige aangekon-
digde zegels, waarvoor wel ruimte is voorzien, zijn geen sporen.

Afschriften en vertaling
B. 1663, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 18854, onge-

ordend dossier, gewaarmerkt afschrift door J. Bachuys, secretaris van het
kapittel van Thorn, naar A.

C. tweede helft 17e eeuw, ibidem, vertaling, van A.
D-E. 1669, ibidem, B, voorl. inv.nr. 1629 = Codex of cartularium IV, 992-1762

(band notariële afschriften abdij Thorn), authentiek afschrift door J. Bachuys,
apostolisch notaris, naar A.

F. eind 18e eeuw, ibidem, voorl. inv.nr. 1631 (voorheen cartularium nr. 6), p. 9-
11, onder de rubriek: Divisio bonorum facta abbatissam inter (sic) et capitu-
lum, anno 1244, naar A.

Uitgaven
a. FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn, 1881, p. 16-18, nr. 10, naar
A. – b. HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 17-18, nr. 20, naar A.

Regest
HAAS, Chronologische lijst, 1972, p. 45. nr. 91.

Tekstuitgave
De lacunes in A zijn aangevuld naar B.

Hildegundisa, Dei gratia abbatissa, et conventus sancte Marie in Thoren, Leodiensis
dyocesis, omnibus presens scriptum visuris salutem et scire veritatem.

Noveritis quod de communi ordinatione nostra et consensu, ego abbatissa in reditibus
annuatim percipiendis et michi deputatis ab ecclesia mea sub hac forma sum separata et
bona subscripta quam diu vixero nullum habens respectum ad meam ecclesiam percipiam et
in usus meos convertam. Eccleciab vero bona et reditus sibi hic deputatos percipiet sine con-
tradictione. Conventui siquidem de Thoren remanebit curiac inc Thorenc totaliterc cumc

omnic decima, censu et pacto; curmeide que obvenient in dicta curia cedent eidem conven-
tui. Item dicto conventui remanebit curia que dicitur De Fine inc villac pre[dicta. Item in]terd

nosc itac convenitc quod medietas bonorum ecclesie nostre quec sitac suntc inc villac dec

Buchotc ex una parte vie remanebit ecclesie, et aliae parse ex altera parte vie michic abbatis-
sec. Itemc convent[us percipi]d et singulis annis dee decimae ine Baxene trigintac sexc maldrac

siliginisc etc censum de Cobbenhesee. Iteme totae curia in Nere cum suis appendiciis cedetc

conventuic preterc placitac. Itemc inc Auesete et Hemert percipiet annuatimc sexc marcasc
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Coloniensesc. Itemc curiac in Esde cedet dicto conventui cum suis appendiciis, placitis exclu-
sis. Item curiac inc Eykelbergec cumc suisc appendiciisc cedet conventui, exclusis placitis.
Itemc curiac in Hubachc cedetc dicto conventui cum suis appendiciis, exclusis placitis. Item
conventui cedent quatuordecim bonuaria terre sita in insula de Weshem et pactum quod ibi-
dem solvite Engelbertus. Michi vero abbatisse remanebit viridarium de Thoren et census qui
solvitur de eodem viridario. Item totus novus census et novum pactum in Baxen et nova
decima michi cedet et omnis decima minuta et molendinum de Loiuerlo et molendinum de
Dasselre; item tota decima de Berselle et omnis decima de Rode; item totum pactum de Elle
et de Harle; item curia de Vteren cum suis appendiciis; item omnia bona tam in Gylse quam
in Barle; item omnia iura hominum decedentium tam ministerialium quam servorum perti-
nentium ad ecclesiam Thorensem; item tercia pars de feno quod crescit apude Thoren; iteme

medietase straminum de decima in Thoren; item curia in Grathem cum suis appendiciis.
Item tota terra in insula de Weshem michi [ce]detd exceptise quatuordecime bonuariise pre-
missise. Item reditus prebende mee percipiam singulis annis sic[ut]d consuevi. Et per hanc
conventionem penitus sum absol[u]tad a conventu, itae quod in nullo teneor ipsi conventui
amministrare, nec officiatis ecclesie, hoc excepto si inferatur eis iniuria quod ego pro iuribus
meis ipsos defensabo, et conventus de premissis bonis sibi deputatis prebendas suas recipiet
et Gerardo, decano, et H., canonico, Traiectensibus, eius concanonicis, prebenbasa suas
assignabit, et omnibus illis qui ius habent ab ecclesia tam ministerialibus quam scabinis et
officiatis satisfaciet de bonis eisdem. Item silvas ecclesief nec ego sine ecclesia nec ecclesia
sine me incidere vel aliquomodo potest alienare. Item ego abbatissa bona ecclesia non pos-
sum de novo aliquatenus alienare vel aliquem de ipsis bonis infeodare.

Ut autem hoc stabile permaneat quame diu vixero et inconvulsum et ne inter nos questio
oriatur, illustris domini Henrici Dei gratia ducis de Lemborg necnon nobilis viri Otthonis
comitis de Gelre, advocatorum nostrorum, et sigillum nostrum et conventus nostri et etiam
nobilis viri R. de Bremt, advocati etiam nostri, sigilla huic scriptog sunt appensa.

Actum et datum mense iunio, anno Dominih M° C°C° XL quarto.

(S1)+[(CS1)] (S2)

997

1245 december

Abt en convent van de abdij van Tongerlo oorkonden dat de preceptor
van de tempeliers hun toestemming heeft gegeven de nieuwe hof te
Alphen te vergroten met twee roeden land buiten de gracht, tegen een
jaarlijkse cijns van 1 penning Leuvens.
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Origineel
A. Parijs, AN, S 5255, nr. 8/3. – Afmetingen: hoogte 82 x breedte 192 mm; gaaf

bewaard, behoudens de bezegeling.
Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 17e-eeuwse hand: Accord, trans-

port de duabus virgis terre a l’abbé de Tongerlo, au charge de un denier
Lovain avecq aultres censes, 1245, La Bracque. – 2° door 17e-eeuwse hand:
Q nr. 20.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels (boven de linkeronderrand
is één snede, waardoor een brede perkamenten strook is getrokken die onder
het stuk in tweeën splitst, en die twee zegels draagt), die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 zegel van de preceptor van de tempeliers, van gele was, zeer
zwaar beschadigd; S2 staande-figuurzegel van abt en convent van Tongerlo,
spits-ovaal (hoogte zegelveld 34, breedte 22, rand 5 mm), van wit-gele was,
zwaar beschadigd, met randschrift: [*** D]E TO[NGERLO].

Uitgave
a. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 20, nr. 27, naar A.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding

Samenhang
De zinsnede prout continetur in litteris quas habemus de predictis preceptore et
fratribus et predicti preceptor et fratres nostras similiter habent litteras de pre-
dicta pace, sigillo nostro roboratas verwijst naar de oorkonde d.d. 1236
november 17 (zie nr. 980), die in twee originelen is uitgevaardigd, namelijk
een exemplaar voor de abdij van Tongerlo en een voor de tempeliers.

Omnibus presentes litteras inspecturis abbas et conventus de Tongerlo salutem in
Domino.

Noverint universi quod, cum pax facta fuerit inter nos ex una parte et preceptorem et
fratres militie Templi in Francia ex altera de omnibus controversiis que vertebantur inter
nos et ipsos, ita quod non possumus nec debemus aliquid acquirere extra fossata domus
nostre de Alphen que notatur Nova Curia, nec etiam debemus augmentare curiam predicte
domus ultra predicta fossata, sine mandato et assensu predictorum preceptoris et fratrum,
prout continetur in litteris quas habemus de predictis preceptore et fratribus et predicti pre-
ceptor et fratres nostras similiter habent litteras de predicta pace, sigillo nostro roboratas,
predicti tamen preceptor et fratres, videntes necessitatem predicte domus nostre de Nova
Curia, pietatis intuitu et de mera liberalitate sua, licentiam nobis dederunt augmentandi
curiam predicte domus nostre de duabus virgatis terre in latitudine ultra predicta fossata a
porta domus predicte usque ad culturam, ita quod nos tenemur reddere pro predictis
duabus virgatis terre unum denarium Louaniensem annuatim cum reliquo censu nostro
inter Natale Domini et Purificationem beate Virginis solvendo preceptori et fratribus mili-
cie Templie antedictis.
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In cuius rei testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine dedimus preceptori et
fratribus antedictis roboratas.

Actum anno Domini M° CC° XL° quinto, mense decembri.a

(S1) (S2)

998

(1243 juni 28 – 1246 april 24)

Paus Innocentius IV bevestigt het vonnis, uitgesproken in het geschil
tussen de abdij van Villers en Godfried IV, heer van Schoten (en
Breda), inzake weidegronden, geld en andere aangelegenheden.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. begin 14e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

10966 (archief abdij van Villers, inv.nr. 5) = cartularium van de abdij van Vil-
lers, fol. 46r-46v, onder caput, fol. 60r: Tituli privilegiorum papalium de Vil-
lari in Brabantia, met in de inhoudsopgave, fol. 64r, de rubriek: LXXI, Inno-
centius IIIIus, confirmatio sententie diffinitive inter nos et dominum
Godefridum de Scotis super quibusdam pascuis, en onder de rubriek: Inno-
centius papa IIIIus, confirmatio sententie diffinitive inter nos et Godefridum,
dominum de Scotis, super quibusdam pascuis, onvolledig, naar [A].

Niet eerder uitgegeven.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 100, nr. 233 (gedateerd 28 juni
1243 – 7 december 1254).

Datering
De datumregel ontbreekt. Een aanzienlijk aantal afschriften van pauselijke
oorkonden in bovenvermeld cartularium heeft als datumregel datum etc.,
zodat de precieze datering via het cartularium niet is te reconstrueren. Blij-
kens de 14e-eeuwse rubricering is onderhavige oorkonde van Innocentius IV.
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Terminus post quem is 27 juni 1243, de aanvang van het pontificaat van Inno-
centius IV; terminus ante quem is 25 april 1246, de sterfdatum van Godfried
IV, heer van Schoten en Breda, zie hiervoor nr. 1000.

Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui monaste-
rii de Villari in Brabantia, Cisterciensis ordinis, Leodiensis diocesis, salutem et apostoli-
cam benedictionem.

Ea que iuditio vel concordia terminantur, firma debent et illibata persistere et ne in reci-
dive contentionis scrupulum relabantur, apostolico convenit presidio communiri.

Exhibita siquidem nobis vestra petitio continebat quod cum dudum inter vos ex parte
una et nobilem virum Godefridum, dominum de Scotis, Cameracensis diocesis ex alia
super quibusdam pascuis, pecunie summa et rebus aliis coram decano Hoxensi et coniudi-
cibus suis auctoritate apostolica questio verteretur, iidem iudices cognitis cause meritis pro
vobis diffinitivam sententiam promulgarunta, quam petivistis apostolico munimine robo-
rari, nos igitur, vestris iustis postulationibus inclinati, sententiam ipsam, sicut est iusta nec
legitima provocatione suspensa, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti
patrocinio communimus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei
ausu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omni-
potentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum Eius, se noverit incursurum.

Datumb.

999

1246 april 25

Broeder Willem van Eike, predikheer te Antwerpen, Hendrik Berthout,
Willem van Grimbergen en Gillis van Berlaar verklaren in welke
bewoordingen Godfried IV, heer van Breda, zijn testament heeft
gemaakt.

Origineel
A. Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, doos Varia,

oorkonde ad datum 1246. – Afmetingen: hoogte 419 (rechts 417) + pliek 23
(25) x breedte 332 (onder 330) mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behoudens de
bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Testamentum
Godefridi de Breda. – 2° door andere 14e-eeuwse hand: De quitatione XX
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solidorum Louaniensium annuatim. – 3° door 16e-eeuwse hand: 1246. – 4°
door andere 16e-eeuwse hand: Godefridus, heere van Breda, maect tgasthuys
een chynse van twintich s. [***] (slechts onder kwartslamp leesbaar). – 5°
door 18e-eeuwse hand: Godefridus, dominus de Breda, remittit hospitali cen-
sum 20 solidorum Lovaniensium pro anniversario suo in perpetuum anno
1246, HT.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S2 ridderzegel van Hendrik Berthout, rond (doorsnede zegelveld 55
mm, rand [y]), van witte was, rand beschadigd, met randschrift: +:
SIGIL[LVM] · HENRICI · [***], met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde,
rond (doorsnede zegelveld 23, rand 5 mm), gaaf, met randschrift: + HEN-

RICVS: BERTOVT. – S4 wapenzegel van Willem van Grimbergen, rond (door-
snede zegelveld 45, rand 6 mm), van witte was, zegelveld linksonder afgebro-
ken en rand grotendeels afgebroken, met randschrift: [· S]IGILLum
[W]I[LHELMI ***], met tegenzegel CS4 wapenzegel van dezelfde, rond (door-
snede zegelveld 20, rand 4 mm), gaaf, met randschrift: + SECRETVM WIL-

HELMI; en twee bevestigingsplaatsen met uithangende dubbele stroken perka-
ment, vermoedelijk voor de twee overige aangekondigde zegels (LS1, LS3)

Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 152-154 (fol. 77r-78r), onder de rubriek: Testamentum
Godefridi, domini de Breeda, naar A.

[C]. Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 77, thans onvindbaar.
[D]. vóór 1708, niet voorhanden, bekend uit d, handschrift in 1708 nog berustend

in het archief van de St.-Michielsabdij te Antwerpen.
E. 1748, Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, inv.nr.

227, bundel afschriften, onder de rubriek: 1246, Godefridus, dominus de
Brede, remittit hospitali censum 20 solidos Lovanienses, quos ipsi debebat
annuatim pro anniversario suo in perpetuum, sic ut heredibus suis in recogni-
tione dominii teneatur solvetea annuatim 6 denarios Lovanienses, en met de
signatuur: HT, eenvoudig afschrift door J.C. Dierxcsens, pastoor van het St.-
Elizabethgasthuis, onvolledig, naar A.

Uitgaven
a. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum, 1630, p. 640-641 (onvolledig), caput CCXVII,
mogelijk naar A. – b. VAN RYCKEL, Vita sanctae Beggae, 1631, p. 623 (on-
volledig), mogelijk naar a. – c. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 160 en
384 (onvolledig), resp. naar A en B. – d. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae,
17082, p. 13-14, cap. 9, naar [D]. – e. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diploma-
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tica, I, 1723, p. 764-765, cap. 190 (onvolledig), naar d. – f. VAN GOOR,
Beschryving Breda, 1744, p. 416-419, nr. 13 (onvolledig), met vertaling, naar
d. – g. DIERCXSENS, Antverpia Christo nascens, I, 1773, p. 266-267 (onvolle-
dig), naar A. – h. GOETSCHALCKX, in BGHB, V (1906), p. 355-358, nr. 101 =
Oorkondenboek S.-Michiels, I, 1909, p. 125-128, nr. 101, naar B. – i. GOET-

SCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1909, p. 94-96, vertaling naar h. –
j. PHILIPPEN, in Oudheid en kunst, XXV (1934), p. 16-20, naar A. – k. CERUTTI,
Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 21, nr. 28 (onvolledig), naar
A. – l. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek Sint-Elizabethospitaal,
1976, p. 44-48, nr. 29, naar A. – m. KRUISHEER, OHZ, II, 1986, p. 308-309,
nr. 682 (onvolledig), naar A.

Regest
WAUTERS, Table chronologique, IV, 1874, p. 470.

Ontstaan en samenhang
BOEREN, De heren van Breda en Schoten, 1965, p. 179-182, beschouwt onder-
havige oorkonde als een pseudo-testament en een vormelijke vervalsing. Fou-
ten die hij als vernietigend beschouwt voor de authenticiteit zijn de bezegeling
door Willem van Eike als executeur, terwijl Godfried IV daartoe de prior der
predikheren gekozen had, én de vermelding als leken-executeur van Gillis van
Berlaar in plaats van Robert van Béthune. Boeren gaat bij deze redenering
echter voorbij aan het feit dat Godfried IV zelf uitdrukkelijk stipuleert dat
zowel de geestelijk als lekenexecuteurs anderen hiertoe kunnen afvaardigen.
Bovendien zijn in de onderhavige oorkonde twee tekstlagen te onderkennen,
namelijk een eerste met de optekening van de wilsbeschikking van Godfried
IV, waarbij hij als executeurs onder meer de prior van de predikheren en
Robert van Béthune aanwijst, en een tweede, waarbij de getuigen, aanwezig
bij het opstellen van het testament, ordinatores aanstellen. De overgang naar
de tweede tekstlaag, beginnend met de slotclausule ne igitur istud testamen-
tum, wordt gemarkeerd door een wijziging van het subject. De oorkonde gaat
niet langer uit van Godfried IV als oorkonder, maar van de ordinatores, die
verklaren onder welke bewoordingen Godfried IV zijn testament heeft
gemaakt. Dit tekstgedeelte met de datering is aan de tekst van het door God-
fried IV gedicteerde testament toegevoegd. Willem van Eike presenteert zich in
dit tekstgedeelte echter niet als prior, maar als predikheer en verkozen ordi-
nator. Veelzeggend in dit verband is ook de afwezigheid van Jacob, toenmaals
prior van de predikheren, zodat het niet onlogisch is dat de uitvoerende taak
aan Willem gedelegeerd wordt. Ook Gillis van Berlaar is op legale wijze als
ordinator verkozen. Het voorgaande impliceert dat de bezegeling, in tegen-
stelling tot wat Boeren veronderstelt, niet in strijd is met de wilsbeschikking en
aldus niets afdoet aan de authenticiteit van deze oorkonde.

De conscriptio van de wilsbeschikking is dus, na toevoeging van de aanvul-
lende bepaling, pas na de dood van Godfried IV totstandgekomen. Dat onder-
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havige oorkonde een beoorkonding achteraf is, blijkt ook uit het getuigenis
van de ordinatores: testamur Godefridum istud condidisse testamentum en het
opschrift testamentum Godefridi, domini de Breda.
In onderhavige oorkonde wordt door Godfried IV de tiend van Zandvliet aan
de St.-Michielsabdij te Antwerpen geschonken. Deze schenking wordt door
Willem van Eike als predikheer beoorkond op diezelfde dag, 25 april, na het
overlijden, zie nr. 1000 onder Ontstaan, samenhang en tekstuitgave.

Testamentumb Godefridi, domini de Bredac.
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.
Ego Godefridus dictus de Bredac ob remedium anime mee parentumque meorum tale

condidi testamentum.
(1) Predicatoribus in Antwerpia, apud quos sepulturam elegi, centum libras Louanienses,
in decem annis solvendas, pro quibus annuatim apud Hildernisse quinquaginta sextaria
avene infra dictum terminum recipient, in elemosinam contuli.
(2) Item in subsidium Terre Sancte, pro redemptione Crucis, in terra de Bredac centum
marcas Sterlingorum in molendinis, conductibus, et quadraginta sextariorumd siliginis et
XX sextariorumd ordei et conductu Montis Sancte Gertrudis, cum censu de Scothen,
Marxeme et Ekren, videlicet viginti quinque libras Louanienses et centum et XX sextaria
avene dictarum villarum, ad duos annos in dictis terminis recipiendas.
(3) Item pro iniuste receptis, tam a me quam a patre et matre, quingentas libras Lo-
uanienses super medietate proventuum de Scothen, Marxene et Ekerenf, infra quinquen-
nium quolibet anno centum libras Louanienses recipiendas.
(4) Insuper Arnoldo de Diest, fratri meo, mille libras Louanienses in elemosinam contuli
super villas Scothen, Marxeme et Ekerenf, quas cum omni iure integraliter tenebit, salvo
testamento prenotato et salvo iure uxoris mee, fructibus in sortem non computandis, donec
dicte mille libre Louanienses a meis heredibus ipsi Arnoldo totaliter fuerint persolute.
(5) Insuper cuilibet ecclesie in terra mea site ad fabricam reparandam XX solidos Lo-
uanienses contuli, sacerdotibus vero istarum ecclesiarum tricenalem, monialibus de Borch-
flito C solidos Louanienses, hospitali de Bredac III libras Louanienses, hospitali de Berg-
hen III libras Louanienses, hospitali Antwerpiensi XX solidos Louanienses annuatim,
quos nobis super diversa bona in censu solvere tenebatur, ita tamen quod in recognitione
dominii inde heredibus solvere tenebuntur VI denarios Louanienses, et pro ista elemosina
anniversarium meum imperpetuum observabunt et de hiis denariis in die anniversarii mei
pauperes reficientur; leprosis ibidem XLa solidos Louanienses, begghinis clausis ibidem
XX solidos Louanienses, in Machglinia leprosis quinquaginta solidos Louanienses, hospi-
tali ibidem XXX solidos Louanienses, ad fabricam ecclesie fratrum minorum ibidem quin-
quaginta solidos Louanienses, sacerdotibus emeritis ibidem XXX solidos Louanienses,
ad fabricam Beate Katerine ibidem XX solidos Louanienses, begghinis decumbentibus
ibidem XX solidos Louanienses, recluse Beate Marie ibidem V solidos Louanienses,
recluse Beati Rumoldi XX solidos Louanienses, ad fabricam Beati Rumoldi XX solidos
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Louanienses, in Ualle Lyliorumg C solidos Louanienses, in Ualle Rosarumh C solidos Lo-
uanienses, ad fabricam monachorum sancti Bernardi C solidos Louanienses, ad fabricam
ecclesie de Scothen XXX solidos Louanienses, sacerdotibus eiusdem ecclesie XXX soli-
dos Louanienses.
(6) Decimam meam de Zantfliti conventui beati Michaelis in Antwerpia in elemosinam
contuli, ita videlicet ut, si ego vel aliquis antecessorum meorum conventum illum turbavi
vel dampnificavi, per talem elemosinam absolvamur, et quod anniversarium meum ibidem
in perpetuum observent.
(7) Item abbati et conventui Villariensi centum marcas Sterlingorum in elemosinam con-
tuli, ita videlicet ut, si ego vel aliquis antecessorum meorum ipsos in aliquo dampnificavi-
mus vel molestavimus, per istam elemosinam inde absolvamur. De controversia autem que
inter ipsos et nos vertitur in abbatem sancti Michaelis in Antwerpia et priorem fratrum
predicatorum in Antwerpia sic compromittimus ut ipsi diligenter et fideliter inquirant ius
monasterii Villariensis et nostrum et quicquid de iure habere tenebuntur, eis libere assig-
nent.
(8) Homines vero in terra nostra manentes servilis conditionis existentes liberos dimitti-
mus, tali conditione ut post obitum eorum singuli XII denarios Louanienses pro curmedo
persolvant.
(9) Apud Frisendike decem libras Louanienses ad capellaniam meam in domo mea Sco-
then assigno, ita videlicet ut ego, vel successores mei, vel uxores nostre, dum ibidemj non
manemus, capellanus in ecclesia de Scothen ad altare beate Virginis tenebitur deservire. Et
si uxor mea medietate istorumk proventuum noluerit carere, ipsi recompensatio fiat, ubi-
cumque rationabiliter elegerit in terra nostra.
(10) Item Henrico, filio meo unico, C marcas Colonienses in elemosinam contuli super
medietate conductus de Bredac et super tres mansus, videlicet Willelmi Bant et Henrici
VVlpis et Iohannis de Colonia. Anselmo dicto Heya pro servicio suo dedi XX libras Lo-
uanienses, Danieli de Zela XX libras Louanienses, Henrico de Barle decimam de Ghinne-
ken, quam a me in pacto habuit, liberam dimitto, Rogero C solidos Louanienses, Conen C
solidos Louanienses, Boydinol de Bergenm C solidos Louanienses, Nicholao de Beke,
notario meo, X libras Louanienses, Iohanni, garcioni meo, III libras Louanienses, Wil-
lelmo Baruotn III libras Louanienses, Willelmo van der Mere III libras Louanienses.
(11) Huius igitur executores testamenti duxi eligendos viros religiosos abbatem videlicet
Villariensem et abbatem sancti Michaelis in Antwerpia et priorem Fratrum Predicatorum
in Antwerpia, quibus eo libentius, ut fideliter pro testamento meo laborarent, elemosinam
meam contuli, cum etiam hoc facere teneantur, cum sim cruce signatus. Insuper cum eis
laicos executores elegi viros nobiles advocatum Bethunensem, dominum Henricum dictum
Berthoto et dominum Willelmum de Grinbergisp, quibus humiliter pro anime mee remedio
supplico intuitu divine pietatis ut hoc testamentum meum fideliter exequantur cum viris
religiosis prenotatis. Et si aliquem de prenominatis executoribus aliis prepeditum negociis
abesse contigerit, abbates vel prior unum de suis fratribus per litteras suas ad executionem
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huius testamenti pro se miserint, in omnibus potestatem eorum obtineant ac si ipsi abbates
et prior essent presentes. Si etiam nobiles iamdicti aliquando interesse non poterunt, quos-
que etiam per litteras suas patentes pro se transmiserint, potestatem eorum in hiis exe-
quendis obtinebunt.

Testes autem qui huic facto interfuerunt sunt: magister Gaufridusq, decanus Louanien-
sis, frater Willelmus de Eike et frater Lambertus, suus socius, dominus Henricus Berthoto

et dominus Willelmus de Grinbergisp, dominus Egidius de Berchlar, Nicholaus, canonicus
de Beke, Anselmus Heya, Daniel de Zele, Henricus de Barle, Rogerus, Robbertus et alii
quamplures.

Ne igitur istud testamentum ab aliquo indebite possit impediri, ego frater Willelmus de
Eike ordinis fratrum predicatorum et ego Henricus dictus Berthoto et ego Willelmus dictus
de Grinbergisp et ego Egidius dictus de Berchlar, qui ordinatores istius testamenti sub
testimonio competenti electi eramus coram testibus prenominatis, cum appensione sigillo-
rum nostrorum testamur Godefridum istud condidisse testamentum. Et quia ego frater Wil-
lelmus sigillum proprium non habeo, presentibus pro me sigillum abbatis sancti Michaelis
in Antwerpia postulavi apponi.

Actum anno Domini M° CC° XL° sexto, in die Marchir ewangelistes.t

(LS1) (S2+CS2) (LS3) (S4+CS4)

1000

1246 april 25

Broeder Willem van Eike, predikheer te Antwerpen, verklaart dat
wijlen Godfried IV, heer van Breda, in zijn aanwezigheid zijn tiend van
Zandvliet heeft geschonken aan de St.-Michielsabdij te Antwerpen om
daarvoor eeuwigdurend diens jaargetijde te houden.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 157 (oude fol. 79v), onder de rubriek: Frater Willelmus de
Eike, ordinis Predicatorum, quod Godefridus, dominus de Breeda, contulit in
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elemosinam ecclesie sancti Michaelis decimam suam in Zantuliete condicio-
naliter, naar [A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, V (1906), p. 358 = Oorkondenboek S.-Michiels,
I, 1909, p. 128, nr. 102 (gedateerd 23 april 1246), naar B.

Ontstaan 
Blijkens onderhavige oorkonde is Godfried IV, heer van Breda, op 25 april
1246 reeds overleden. In het testament van de heer van Breda, dat op die-
zelfde dag is gedateerd, schenkt Godfried echter, nog in leven zijnd, de tiend
van Zandvliet aan de St.-Michielsabdij te Antwerpen (zie nrs. 999 en 1004).
Dit is slechts een ogenschijnlijke tegenspraak, die kan worden verklaard
wanneer men uitgaat van de veronderstelling dat het testament pas na het
overlijden van de heer van Breda kort voor of op 25 april, op basis van de
door hem gedicteerde en in concept vastgelegde beschikkingen, is gemun-
deerd en van diezelfde dagtekening is voorzien (zie nr. 999, onder Ontstaan
en samenhang).

Samenhang en tekstuitgave
Betreffende de schenking bij testament van de tiend van Zandvliet aan de
St.-Michielsabdij te Antwerpen door Godfried van Breda (zie nr. 999) zijn
nog twee aparte verklaringen afgelegd, namelijk de eerste door Willem van
Eike op 25 april 1246 (zie hieronder), en de tweede door meester Godfried,
koordeken te Leuven, op 24 februari 1248 (zie nr. 1004). De tekst van onder-
havige oorkonde is duidelijk ontleend aan de desbetreffende passage in het
testament. Of het testament zelf, of het concept ervan is gebruikt als vooroor-
konde. De tekstdelen die aan deze vooroorkonde zijn ontleend, staan afgedrukt
in een kleiner lettertype. Afwijkingen in de woordvolgorde zijn niet aangege-
ven. Bij de tweede verklaring kan geen ontlening aan het formulier van het
testament worden aangetoond.

Universis ad quos presens scriptum pervenerit frater Willelmus de Eike, ordinis Predi-
catorum in Antwerpia, salutem in Domino nostro Ihesu Christo.

Noverit universitas vestra quod Godefridus bone memorie, quondam dominus de
Breeda, abbati sancti Michaelis in Antwerpia et conventui contulit in elemosinam decimam suam de

Santflite, ita videlicet ut, si ipse vel aliquis antecessorum suorum conventum illum turbavit vel dampnificavit,
per illam elemosinam inde absolvantur. Protestatus etiam fuit idem Godefridus quod anniversarium

suum in perpetuum pro dicta elemosina servare tenerentur.
Et quia tali collationi interfui, dictis abbati et conventui litteras presentes in testimonium

sigillo prioris Antwerpiensis contuli roboratas.
Actum anno Domini M° CC° XLVI°, in die Marci ewangeliste.

a. 1246 nr. 1000

275



1001

1246 juli 15 legerkamp voor Hinglem

Hendrik IV, heer van Breda, belooft Hendrik Buffel, ridder, te belenen
met de ambachtsheerlijkheid de Agger en Iempolder, onder het beding
van geheimhouding.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. 1330 september 15, niet voorhanden, bekend uit drie vermeldingen in enige

15e- en 16e-eeuwse inventarissen van het archief van de grafen van Holland,
’s-Gravenhage, ARA, archief graven van Holland, 1) inv.nr. 2117, fol. 60v, 2)
inv.nr. 2118, fol. 29v, nr. 61, en 3) inv.nr. 2135, I, fol. 35r, nr. 176, vidimus
door schepenen van Gent, naar [A].

[C]. vóór 1637, niet voorhanden, bekend uit D, afschrift in [Tit. Holl.] (verzame-
ling oorkondenafschriften), fol. 13r, mogelijk naar [A].

D. 1637, Leiden, UB, hs. BPL nr. 938, I = Matthijs van der Houve, Handvest- of
chartrekronijk, derde deel, fol. 107v, met de aantekening: Bij ander hantvest is
Henrick, heer van Breda, den getrouwen Henrick, ridder, van Buffel schen-
ckende t’gehele ambogt van Agger ende Iempolre, gedaen int leger voor Hing-
lem int jaer 1246, naar [C].

E. vóór 1737, ’s-Gravenhage, ARA, collectie C. van Alkemade en P. van der
Schelling, inv.nr. 11 (voorheen verzameling handschriften, nr. 1427) = Corne-
lis van Alkmade en P. van der Schelling, Aanteykeningen tot de beschryvingen
van het aal-oude graafschap daarna de heerlykheid van Stryen, fol. 42r, naar D.

Uitgaven
a. VAN MIERIS, Groot charterboek, I, 1753, p. 216 (gedateerd 10 juli 1240),
naar D. – b. VAN DEN BERGH, OHZ, I, 1866, p. 204, nr. 375 (gedateerd als a),
naar a. – c. KRUISHEER, OHZ, II, 1986, p. 320-321, nr. 691, naar D.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 27 (gedateerd als a). – KLEYN,
Geschiedenis van Breda, 1864, p. 104 (idem gedateerd). – WAUTERS, Table
chronologique, IV, 1874, p. 331 (idem gedateerd).

Datering
De juistheid van de onderhavige datering, tegenover de oudere van 10 juli
1240 (op grond van de lezing: 1240, sexto idus iulii), is evident, aangezien de
oorkonder eerst na het overlijden van Godfried IV op 25 april 1246 heer van
Breda is geworden (zie nr. 999). Deze herdatering, waar enige auteurs reeds
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op hadden gewezen, is door KRUISHEER op basis van de onder [B] 2) en 3)
genoemde inventarissen aangetoond (zie uitgave c; vgl. ook tekstnoot a). Hier
kan nog aan worden toegevoegd dat ook Matthijs van der Houve blijkens zijn
aantekening (zie onder D) de oorkonde wel degelijk in 1246 dateerde, zodat de
onjuiste interpretatie van de datum eerst op Van Mieris (uitgave a) zal terug-
gaan.

Samenhang
Voor een bevestiging van wellicht deze belofte, zie nr. 1030.

Henricus, dominus de Breda, universis presens scriptum visuris aeternam in Domino
salutem.

Quoniam ea que geruntur in tempore, cum tempore ne labantur, scriptorum solent et
sigillorum testimonio perhennari.

Sciant igitur tam presentes quam posteri quod nos dilecto ac fideli nostro Henrico,
militi, dicto Buffel, propter quedam servitia nobis ab ipso exhibita et exhibenda, totum
officium de Aggere et Iempolre promisimus totaliter conferendum, adiecto etiam quod
dictus Henricus hanc promissionem nulli nisi de consilio nostro et de voluntate speciali
revelaret aut necessitate eum super iis quamplurimum perurgente.

Datum in castris coram Hinglema, anno Domini 1240b sextob, idusc iulii.

1001a

1246 augustus 17 Lyon

Paus Innocentius IV bevestigt zijn kapelaan Hendrik, proost van het
kapittel te Xanten, in het bezit van de proosdijen van de Dom van
Utrecht en van Deventer, die hem door de aartsbisschop van Keulen
waren verleend, nadat deze de vorige bezitters, te weten Godfried van
Perwez, proost van de Dom te Utrecht, en Hendrik (IV) van Breda,
proost van Deventer en deken van de Dom te Utrecht, had geëxcom-
municeerd en, na ruim een jaar, aan hen de proosdijen had ontno-
men.

a. 1246 nr. 1001a
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. gelijktijdig, Rome, Archivio Segreto Vaticano, Registri Vaticani, nr. 21 =

Innocentii IV, Bullarum an. I ad V tom. I (kanselarijregister van Innocentius
IV, vol. I), fol. 319v, nr. 75, onder caput: Regestum quarti anni, en onder de
rubriek met het adres: Henrico, preposito Xanctensis ecclesie, capellano
nostro, registratie, naar [A].

Uitgaven
a. RODENBERG, in MGH, Epistolae saeculi XIII, vol. II, 1887, p. 178, nr. 237
I, naar B. – b. BROM, Bullarium Trajectense, I, 1891, p. 71, nr. 181, naar a. –
c. HEERINGA, OSU, II, 1940, p. 440-441, nr. 1091, naar ab.

Regesten
BÖHMER – FICKER – WINKELMANN, Regesten des Kaiserreichs, 2. Abt., I,
1882, p. 1294, nr. 7684. – BERGER, Registres d’Innocent IV, I, 1884, p. 308-
309, nr. 2070. – WAUTERS, Table chronologique, VII-2, 1889, p. 1390. –
BROM, Regesten sticht Utrecht, I, 1908, p. 201, nr. 1068. – KNIPPING, Reges-
ten der Erzbischöfe von Köln, III-1, 1909, p. 183, nr. 1277.

Samenhang, overlevering en tekstuitgave
Met deze bevestiging hangen de volgende twee nummers samen van dezelfde
datum, zie nrs. 1001b en 1001c. Alle drie zijn alleen in geregistreerde vorm
overgeleverd, waarbij gedeelten van het formulier en reeds eerder genoteerde
tekst met etcetera of met de verwijzing ut supra zijn weggelaten. Deze gedeel-
ten zijn aangevuld tussen ronde haken.

(Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio)a Henrico, preposito Xanc-
tensis ecclesie, cappellano nostrob, (salutem et apostolicam benedictionem)a.

Ex parte tua nobis extitit intimatum quod cum olim venerabili fratri nostro ·· Coloniensi
archiepiscopo nostris dederimus litteris in mandatis, ut clericos sue provincie moneret et
induceret diligenter, quod efficaciter ecclesie Romane assistere procurarent, eos ad id, si
necesse fuerit, censura ecclesiastica compescendo, et si eam contepnerentc, beneficiis suis
ecclesiasticis privaret eosdem, ipsa prout honori et utilitati eiusdem ecclesie expedire vide-
ret, personis idoneis conferendo, dictus archiepiscopus in Gobertum de Perewez, quondam
maiorem prepositum Traiectensem, et Henricum de Breda, Dauentrensem prepositum et
maiorem decanum Traiectensem, quia id efficere sollicite ab ipso moniti contumaciter
denegarunt, excommunicationis sententiam exigente iustitia promulgavit. Sed ipsi male-
dictionem bibentes ut aquam, redire non curarunt ad mandatum ecclesie anno et amplius
iam elapso, propter quod prefatus archiepiscopus predictos prepositos preposituris privans
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eorum, illas tibi duxit canonice conferendas. Tuis igitur supplicationibus inclinati, quod
per eundem archiepiscopum provide factum est in hac parte, auctoritate apostolica confir-
mamus et presentis scripti patrocinio communimus.

Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam)d nostre confirmationis (infringere vel
ei ausu temerario contraire)d. Si quis (autem hoc attemptare presumpserit, indignationem
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum Eius, se noverit incursurum)d.

Datum Lugduni, XVI kalendas septembris, (pontificatus nostri)a anno quarto.

1001b

1246 augustus 17 Lyon

Paus Innocentius IV bevestigt Engelbert, kanunnik van het St.-Janska-
pittel te Utrecht, in het bezit van de dekenij van het kapittel van St.-
Marie te Utrecht, die hem door de aartsbisschop van Keulen was ver-
leend, nadat deze Hendrik (IV) van Breda, proost van Deventer en
deken van de Dom te Utrecht, en Gijsbrecht van Amstel, deken van het
kapittel van St.-Marie te Utrecht, had geëxcommuniceerd en, na ruim
een jaar, aan hen de proosdijen had ontnomen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. gelijktijdig, Rome, Archivio Segreto Vaticano, Registri Vaticani, nr. 21 =

Innocentii IV, Bullarum an. I ad V tom. I (kanselarijregister van Innocentius
IV, vol. I), fol. 320r, nr. 76, onder caput: Regestum quarti anni, en onder de
rubriek met het adres: Enkelberto, canonico ecclesie sancti Iohannis Traiec-
tensis, registratie, naar [A].

Uitgaven
a. RODENBERG, in MGH, Epistolae saeculi XIII, vol. II, 1887, p. 178, nr. 237
II (verkort), naar B. – b. HEERINGA, OSU, II, 1940, p. 441, nr. 1092, naar a.

Regesten
BERGER, Registres d’Innocent IV, I, 1884, p. 309, nr. 2071. – WAUTERS, Table
chronologique, VII-2, 1889, p. 1390. – BROM, Bullarium Trajectense, I, 1891,
p. 72, nr. 182. – BROM, Regesten sticht Utrecht, I, 1908, p. 201, nr. 1069.
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Samenhang en tekstuitgave
Zie nr. 1001a.

(Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio)a Enkelberto, canonico eccle-
sie sancti Iohannis Traiectensis,b (salutem et apostolicam benedictionem)a.

Ex parte tua nobis extitit intimatum quod cum olim venerabili (fratri)c nostro ·· Colo-
niensi archiepiscopo nostris dederimus litteris in mandatis, ut clericos sue provincie
(moneret et induceret diligenter, quod efficaciter ecclesie Romane assistere procurarent,
eos ad id, si necesse fuerit, censura ecclesiastica compescendo, et si eam contempnerent,
beneficiis suis ecclesiasticis privaret eosdem, ipsa prout honori et utilitati eiusdem eccle-
sie expedire videret, personis idoneis)d conferendo, dictus archiepiscopus in Henricum de
Breda, Dauentrensem prepositum et maiorem decanum Traiectensem, et Gilbertum dictum
de Amestelle, decanum ecclesie sancte Marie Traiectensis, quia id efficere sollicite ab ipso
moniti contumaciter denegarunt, (excommunicationis sententiam exigente iustitia pro-
mulgavit. Sed ipsi maledictionem bibentes ut aquam, redire non curarunt ad mandatum
ecclesie anno et amplius)e iam elapso, propter quod prefatus archiepiscopus predictos
decanos decanatibus privans eorum, decanatum ipsius ecclesie sancte Marie Traiectensis
tibi duxit canonice conferendum. Tuis igitur supplicationibus inclinati, quod per eundem
archiepiscopum (provide factum est in hac parte, auctoritate apostolica confirmamus et
presentis scripti patrocinio)f communimus.

Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam)g nostre confirmationis (infringere
vel ei ausu temerario contraire)g. Si quis (autem hoc attemptare presumpserit, indignatio-
nem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius se noverit incursu-
rum)g.

Datum Lugduni, (XVI kalendas septembris, pontificatus nostri anno quarto)h.

1001c

1246 augustus 17 Lyon

Paus Innocentius IV bevestigt Dirk van Wikerode, cantor te Utrecht en
verwant van de aartsbisschop van Keulen, in het bezit van de dekenij
van de Dom van Utrecht, die hem door de aartsbisschop van Keulen
was verleend, nadat deze Hendrik (IV) van Breda, proost van Deventer
en deken van de Dom te Utrecht, en Gijsbert van Amstel, deken van het
kapittel van St.-Marie te Utrecht, had geëxcommuniceerd en, na ruim
een jaar, aan hen de proosdijen had ontnomen.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. gelijktijdig, Rome, Archivio Segreto Vaticano, Registri Vaticani, nr. 21 =

Innocentii IV, Bullarum an. I ad V tom. I (kanselarijregister van Innocentius
IV, vol. I), fol. 320v, nr. 77, onder caput: Regestum quarti anni, en onder de
rubriek met het adres: Theodorico de Wikerode, cantori Traiectensi, consan-
guineo venerabilis fratris nostri archiepiscopi Coloniensis, registratie, naar
[A].

Uitgaven
a. RODENBERG, in MGH, Epistolae saeculi XIII, vol. II, 1887, p. 178, nr. 237
III (citaat), naar B. – b. HEERINGA, OSU, II, 1940, p. 441-442, nr. 1093 (met
verkeerde aanvulling), naar a.

Regesten
BERGER, Registres d’Innocent IV, I, 1884, p. 309, nr. 2072. – WAUTERS, Table
chronologique, VII-2, 1889, p. 1390. – BROM, Bullarium Trajectense, I, 1891,
p. 72, nr. 183. – BROM, Regesten sticht Utrecht, I, 1908, p. 201, nr. 1070.

Samenhang en tekstuitgave
Zie nr. 1001a.

(Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio)a Theodorico de Wikerode,
cantori Traiectensi, consanguineo venerabilis fratris nostri archiepiscopi Coloniensisb,
(salutem et apostolicam benedictionem)a.

Ex parte tua nobis extitit intimatum quod cum olim venerabili fratri nostro archiepis-
copo Coloniensi (nostris dederimus litteris in mandatis, ut clericos sue provincie moneret
et induceret diligenter, quod efficaciter ecclesie Romane assistere procurarent, eos ad id,
si necesse fuerit, censura ecclesiastica compescendo, et si eam contempnerent, beneficiis
suis ecclesiasticis privaret eosdem, ipsa prout honori et utilitati eiusdem ecclesie expedire
videret, personis idoneis)c conferendo, dictus archiepiscopus in Henricum de Breda, Da-
uentrensem prepositum et maiorem decanum Traiectensem et Gilbertum dictum de Ames-
telle, decanum ecclesie sancte Marie Traiectensis, quia id efficere sollicite ab ipso moniti
contumaciter denegarunt, (excommunicationis sententiam exigente iustitia promulgavit.
Sed ipsi maledictionem bibentes ut aquam, redire non curarunt ad mandatum ecclesie anno
et amplius)d iam elapso, propter quod prefatus archiepiscopus predictos decanos decanati-
bus privans eorum, decanatum Traiectensis tibi duxit canonice conferendum. Tuis igitur
supplicationibus inclinati, (quod per eundem archiepiscopum provide factum est in hac
parte, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.
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Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignatnem
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum Eius, se noverit incursurum.

Datum Lugduni, XVI kalendas septembris, pontificatus nostri anno quarto)e.

1002

1246 augustus 18

Oda, abdis, en het kapittel van de abdij van Nijvel en Hendrik IV, heer
van Breda, verklaren zich te zullen houden aan de uitspraak van
scheidslieden in hun geschil inzake betalingen uit abdijgoederen te
Bergen op Zoom, op boete van 100 mark zilver.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 15e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 1417

(archief St.-Gertrudiskapittel te Nijvel) = [Liber grossus venerabilis eccle-
sie secularis et collegialis sancte Gertrudis Nivellensis] (grote cartularium
van het St.-Gertrudiskapittel), fol. 361v (oude fol. 370v), nr. 372, onder de
rubriek: Compromissum super bonis de Berghen etc., vermoedelijk naar
[A].

Uitgave
a. JUTEN, in Taxandria, XLIII (1936), p. 2, nr. II, naar B.

Ontstaan en samenhang
De oorkonde hangt samen met nr. 1003 van dezelfde datum. Zij zal chronolo-
gisch echter daaraan voorafgaand geplaatst dienen te worden, daar de
scheidsrechterlijke uitspraak waarvan in nr. 1003 sprake is, in de onderhavige
oorkonde nog staat te gebeuren.

Nos abbatissa et capitulum ecclesie Nivellensis, ex una parte, et ego Henricus, dominus
de Breda, ex altera, notum facimus universis presentes litteras visuris quod, cum inter nos
esset querela super arriragiis pensionis annue decem librarum alborum debitis terminis
non solute ab antecessoribus meis Henrici, domini de Breda, nobis, abbatisse et capitulo
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predictis, pro bonis de Bergen cum appendiciis suis, tandem per conciliuma communium
amicorum super hoc compromissum est in meb Odamb, abbatissamb Nivellensemb, magis-
trumc Hugonem de Cella; observabiturd autem omnimodo dictum ipsorum sub pena cen-
tum marcharum argenti, quam penam pars contraveniens solvere tenebitur parti arbitrium
observanti.

Datum et actum sabbato infra octavas Assumptionis beate Virginis, anno Domini M°
CC° quadragesimo sexto.

1003

1246 augustus 18

Hendrik IV, heer van Breda, verklaart na scheidsrechterlijke uit-
spraak in het geschil met abdis en kapittel van de abdij van Nijvel
inzake abdijgoederen te Bergen op Zoom, voor het gebruik van die
goederen gedurende zijn leven 10 mark sterling per jaar te zullen
betalen.

Originelen
[A1]. Niet voorhanden, exemplaar bestemd voor de abdij van Nijvel; blijkens B in

1430 nog in het abdijarchief aanwezig, bezegeld met twee zegels in groene was.
[A2]. Niet voorhanden, exemplaar bestemd voor de heer van Breda.

Afschriften
B. 1430 september 29, ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven,

inv.nr. 568 = vidimus door Pieter, prior van het Wilhelmietenklooster St.-
Catharina bij Nijvel, en Johannes Danielis, openbaar notaris, naar [A1].

C. 15e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 1417
(archief St.-Gertrudiskapittel te Nijvel) = [Liber grossus venerabilis ecclesie
secularis et collegialis sancte Gertrudis Nivellensis] (grote cartularium van het
St.-Gertrudiskapittel), fol. 32v-33r, nr. 39, onder de rubriek: Arbitrium super
decem libras alborum de bonis de Berghen et suis pertinentiis, vermoedelijk
naar [A1].

Uitgave
a. JUTEN, in Taxandria, XLIII (1936), p. 1, nr. I, naar B.

a. 1246 nr. 1003

283

1002 a aldus B, lees consilium. – b wellicht corrupt overgeleverd B; ook verwacht men de naam van de
tweede arbiter magister Adam, scolasticus, canonicus Nivellensis, genoemd hierna in nr. 1003. – c

hiervoor ontbreekt wellicht et B, vgl. de voorgaande en volgende noot. – d wellicht is vóór deze
werkwoordsvorm nog meer weggevallen B.



Ontstaan en samenhang
De oorkonde is, blijkens de vermelding in de corroboratio, dubbel uitgevaar-
digd geweest, voor elk van beide partijen één exemplaar. Tevens hangt zij
samen met nr. 1002, maar zal erna zijn totstandgekomen, zie aldaar.

Noverint universi quod, cum inter nos Henricum, dominum de Breda, ex una parte, et
abbatissam et capitulum ecclesie Nivellensisa, ex altera, orta fuisset quedam contentio
super bonis de Bergen cum pertinentiisb suisb, que dicebamus et dicimus nos habere ab
ipsis hereditarie sub quadam annua pensione decem librarum alborum, quod ipsi negabant,
tandem mediantibus bonis viris dicti abbatissa et capitulum spem habentes quod nos sine
questione et calumpnia deberemus ipsis bonis cedere et predicte ecclesie ea quitta dimit-
tere, concesserunt nobis quod habeamus et teneamus bona prefata quiete ad vitam nostram
sub annua pensione ad dictic magistri Ade, scolastici, et magistri Hugonis, canonici Nivel-
lensisa, qui augendam pensionem predictam dixerunt, quod nos annuatim solvamus pro
bonisd illisd, quamdiu vixerimus, decem marchas sterlingorum, duodecim solidos pro mar-
cha computatis, apud Nivellame receptori bonorum ecclesie Nivellensisa, in crastino
Omnium Sanctorum. Et si dicta pensio non solveretur per triennium continuum, convenit
inter nos et ipsam ecclesiam quod contractus iste omnino esset irritus et inanis et nos in
bonis predictis nichil iuris possemus clamare.

Huic instrumento nos et ipsa ecclesia consensimus et sigilla nostra apposuimus et simile
instrumentum habet utraque pars.

Datum et actum sabbato infra octavas Assumptionis beate Virginis, anno Domini mille-
simof CCg quadragesimo sexto.

1004

1248 februari 25

Meester Godfried, koordeken te Leuven, verklaart dat onder meer in
zijn aanwezigheid en in die van broeder Willem van Eike, prior der
predikheren te Antwerpen, wijlen Godfried IV, heer van Breda, destijds
in diens huis te Schoten, heeft geschonken aan de St.-Michielsabdij te
Antwerpen diens tiend van Zandvliet.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens C in 1684 nog in het abdijarchief aanwezig, afhan-

gend bezegeld, waarschijnlijk met het aangekondigde zegel van oorkonder.
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Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr. 3

= Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartularium
der abdij), p. 158 (fol. 80r), onder de rubriek: Magister Godefridus, decanus in
Louanio, testatur quod Godefridus, dominus de Breeda, contulit in elemosinam
decimam suam in Zantuliete abbati et conventui sancti Michaelis, naar [A].

C. 1684 mei 20, ibidem, inv.nr. 10 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 7), fol.
81r, nr. 99, onder caput (= de inhoud van Capsa 96): Santvliet: Thienden, met
de oude signatuur: litt. A 1, authentiek afschrift, met vermelding van een afhan-
gend zegel, door G. van Bredael, openbaar notaris te Antwerpen, naar [A].

Uitgaven
a. REUSENS e.a., in AHEB, I (1864), p. 476 (gedateerd 24 februari 1248), naar
B. – b, c. GOETSCHALCKX, in BGHB, V (1906), p. 360-361 = Oorkondenboek
S.-Michiels, I, 1909, p. 130-131, nr. 105 (gedateerd als a), naar BC.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Samenhang
Blijkens het testament van Godfried IV, heer van Breda, van 25 april 1246
waren inderdaad meester Godfried, deken van Leuven, en broeder Willem van
Eike aanwezig bij de schenking van de tiend (zie nr. 999). De laatste legde na
het overlijden van Godfried IV op diezelfde datum een vergelijkbare verklaring
af als de onderhavige oorkonde (zie nr. 1000). Het formulier daarvan verschilt
echter te zeer om het als een vooroorkonde van deze tekst te beschouwen.

Universis Christi fidelibus presentia visuris magister Godefridusa, decanus chori in Lo-
uanio, salutem et scire veritatem.

Noverit universitas vestra quod ego una cum fratre Willelmob de Eike, priore ordinis
Predicatorum in Antwerpia, et aliis quampluribus interfui ubi bone memorie Godefridus,
quondam dominus de Breedac, in domo sua de Scoten, cum adhuc esset compos mentis
sue, decimam suam de Zantflited, quam ipse et pater suus longo iam tempore ab ecclesia
beati Michaelis in Antwerpia habuerant, pure et absolute dicte ecclesie, in presentia nostra
et aliorum quamplurium nobilium virorum, recognovit et ob remedium anime sue, patris
et matris ac predecessorum suorum, in elemosinam, perpetuo legitime possidendam, le-
gavit.

Et ut predictis fides plenior adhibeatur, presentem sedulam sigilli nostri munimine pre-
dicto abbati sancti Michaelis in Antwerpia et eius conventui in signum testimonii tradidi
roboratam.

Datum anno gratie M° CC° XLVII°e, in die sancti Mathie apostoli.

a. 1248 nr. 1004
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1005

1248 juni 26

Arnulf, abt, en het convent van de abdij van Villers en Hendrik IV, heer
van Breda, maken de overeenkomst bekend inzake de verdeling der
goederen te Schoten en Merksem.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
Villers te Schoten, fol. 36r-37r (oude p. 19-21), onder caput, fol. 23r: Incipiunt
tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 9r de rubriek: Decima
sexta littera abbatis et conventus Villariensis et domini de Breda, continens
concordiam inter eos factam de bonis nostris apud Schotes et Mercxem, data
anno Domini 1248, quere folio 19, en onder de rubriek: Littera XVIa, naar [A].

[C]. 1768, niet voorhanden, bekend uit Antwerpen, RA, archief gemeente Schoten,
inv.nr. 167 = procesbundel, fol. 9v, vermelding van afschrift ten behoeve van
een proces tussen de abdij van Villers en J.B. Cornelissen van Weijnsbroeck,
heer van Schoten, nr. 4.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 97-98, nr. 1 (gedateerd 29 juni
1248), naar B.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 85-86, nr. 182.

Samenhang
De zinsnede centum marcis Sterlingorum, quas nobilis vir Godefridus, quon-
dam dominus de Scotis, prenotate ecclesie Villariensi in suo legavit testamento
verwijst naar de schenking bij testament door Godfried IV aan de abdij van
Villers, zie nr. 999.

Frater Arnulphus, dictus abbas, et conventus de Villari et dominus Henricus, dominus
de Breda, universis quibus presens scriptum videre contigerit, eternam in Domino salutem.

Noverint universi quod super controversia que vertebatur inter nos apud Schotes et
Mercxem super terris, nemoribus, pratis, pascuis et piscaturis ita concordavimus quod,
si dictus dominus de Breda in antiquis bonis suis, infra aliquota palos suos secundum
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cognitionem proborum virorum et fidedignorum iacentia, plus obtinet quam ducenta bona-
ria terre sive culte sive inculte seu in nemoribus quam ecclesia Villariensis obtinet infra
antiquos palos suos, illa equa portione inter ipsum et dictam ecclesiam dividentur et, si
minus quam ducenta bonaria, ut premissum est, obtineat, dicta ecclesia Villariensis nullam
ei tenetur facere restitutionem. Quod si infra dictos terminos antiquos vel ecclesia Villa-
riensis vel dictus dominus de Breda vel sui antecessores aliquid in feodum sive mansiona-
riis de propriis bonis hereditarie contulerint, hoc intra cuiuslibet palos solum computabi-
tur. Preterea quidquid utraque partium de terris extra antiquos palos iacentibus sibi
attraxit, hoc ad suam partem remanebit et si invenitur quod altera pars sibi plus appli-
cuerit, tantum de communi residuo parti minus habenti restituetur quod ad equam portio-
nem poterunt pervenire. Residuum vero dicta ecclesia Villariensis et dictus dominus de
Breda equa portione inter se participabunt, consideratione habita per ipsos quod antedicti
Villarienses et dictus dominus de Breda sibi ipsi et hominibus ville de Schotis de commu-
nibus pascuis et nemoribus pro sepibus eorum et clausuris faciendis, quantum eis videlicet
dominis bonum videbitur, retinebunt. Qua ordinatione facta nec sepedicta ecclesia Villa-
riensis nec prefatus dominus de Breda sibi specialiter de residuo poterunt aliquid appro-
priare, nisi de communi consensu. Si vero inter se concordare non poterunt, tertium sibi
assument et cum qua partium ille concordaverit, hoc ratum manebit et firmum. Quod si
diei assignate de communi consensu ad premissam ordinationem terminandam altera par-
tium interesse non posset, vices suas alii de quo confidit committere poterit. Condictum
est etiam quod omnes querele inter dictos Villarienses et dominum de Breda a retroactis
temporibus usque ad hanc diem existentes, per premissam ordinationem plenarie mane-
bunt sopite, exceptis iustitia superiori de Schotis et centum marcis Sterlingorum, quas
nobilis vir Godefridus, quondam dominus de Scotis, prenotate ecclesie Villariensi in suo
legavit testamento. Premissa omnia sub pena ducentarum marcarum Sterlingorum hinc
inde promittimus observare, ita tamen quod, soluta pena a parte resiliente, nihilominus
secundum conceptam formam procedatur.

Datum et actum in die beatorum Iohannis et Pauli anno Domini M° CC° XLVIII°.

1006

1249 april 29 Lyon

Paus Innocentius IV bevestigt abt en convent van de St.-Michielsabdij
te Antwerpen in het bezit van al haar rechten en goederen, waaronder
het patronaatsrecht van de kerk van Woensdrecht.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens C in 1669 nog in het abdijarchief aanwezig,

aanhangend bezegeld met het loden zegel (bulla) van oorkonder aan een geel
en rood zijden streng.

a. 1249 nr. 1006
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Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 4-5 (fol. 2v-3r), onder de rubriek: Privilegia Innocentii pape
quarti de confirmatione bonorum nostrorum et specialiter de decimis nostris in
Perke et iure patronatus de Minderhout, de Cortbeke, Meerbeke et Westrehem
etc., onvolledig, naar [A].

C. 1669 november 9, ibidem, inv.nr. 4 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 1),
fol. 12v-13v, nr. 16, onder caput (= de inhoud van Capsa 2): Confirmatio bono-
rum ac privilegiorum, met de oude signatuur: N. 9, authentiek afschrift, met
natekening van rota en monogram (Benevalete) en met vermelding van de beze-
geling, door Nicolaus van Riemer, openbaar notaris te Antwerpen, naar [A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 282-285 = Oorkondenboek
S.-Michiels, I, 1909, p. 133-136, nr. 108, naar BC.

Datering
Hoewel de datering in B 1247 luidt, is er geen reden om aan een datering in
1249 van C te twijfelen. Ook C is naar het origineel totstandgekomen en in B
is duidelijk een rasuur van het jaartal zichtbaar (vergelijk tekstnoot y). Boven-
dien stemmen de in beide afschriften genoemde zevende indictie en het zesde
pontificaatsjaar van Innocentius IV met 1249 overeen (vergelijk POTTHAST,
Regesta pontificum Romanorum, II, 1875, nrs. 13325-13327).

Tekstuitgave
Dit grote of plechtige pauselijk privilege wordt hier uitgegeven naar C, daar
in het oudere afschrift B het gedeelte direct na de context tot aan het incarna-
tiejaar ontbreekt (vergelijk tekstnoot v). De varianten van B ten opzichte van
C staan in het notenapparaat gesignaleerd.

Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati sancti Michaelis de
Antuerpiaa eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis, in
perpetuum.

Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet
temeritatis incursus aut eos a preposito revocet aut robor, quod absit, sacre religionis in-
fringat.

Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et
monasterium sancti Michaelis de Antuerpiaa, Cameracensis diocesisb, in quo divino man-
cipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscepimusc et presentis scripti
privilegio communimus.
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(1) In primis siquidem statuentes ut ordo canonicus, qui secundum Deum et beati Augus-
tini regulam atque institutionem Premonstratensium fratrum in eodem monasterio institu-
tus esse dignosciturd, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur.
(2) Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem monasterium inpresentia-
rume iuste et canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel
principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma
vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus expri-
menda vocabulis: locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est, cum omnibus per-
tinentiis suis; duas partes decimarum quas habetis in villa que dicitur Parcaf; ius patronatus
quod habetis in de Mindrehoutg, de Wunsdrechth, de Corbeke, de Merbekei et de Wester-
hem ecclesiis; annuos redditus quos habetis decem videlicet marcarum Coloniensis monete
in villa que vocatur Malla, quadraginta solidorum alborum in villa que dicitur Rupelmunda,
et trium librarumj et dimidie Louaniensis monete in villa que Antuerpiaa nominaturk, in vico
ubi panni venduntur; mansos quos habetis ibidem, cum pertinentiisl eorumdem; reditusm

quos habetis in aqua que dicitur Scalda, et in villa que Dorna vocatur; terras et possessio-
nes quas habetis in villa que dicitur Calulo; terram ad comburendum, que mur vulgariter
nominatur, quamn habetis ibidem; et terras quas habetis in villa que dicitur Serlaro, cum
pratis, vineis, terris, nemoribus, usuagiis, pascuis, in bosco et plano, in aquis et molendinis,
in viis et semitis; et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis.
(3) Sane novalium vestrorum, que propriis manibus aut sumptibus colitis, de quibus hac-
tenus aliquis non percepit, sive de vestrorum animalium nutrimentis nullus a vobis deci-
mas exigere vel extorquere presumat.
(4) Liceat quoque vobis clericos vel laicos liberos etp absolutos e seculo fugientes, ad
conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua retinere.
(5) Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum, post factam in monasterio vestro pro-
fessionem, fas sit sine abbatis sui licentia nisi arctiorisq religionis obtentu de eodem loco
discedere, discedentem vero absque communium litterarum vestrarum cautione nullus
audeat retinere.
(6) Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat vobis, clausis ianuis, exclusis
excommunicatis et interdictis non pulsatis campanis, dummodo causam non dederitis
interdicto, suppressa voce, divina officia celebrare.
(7) Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes
clericorum qui ad ordines fuerint promovendi, a diocesano suscipietis episcopo, siquidem
catholicus fuerit et gratiam et communionem sacrosancte Romane sedis habuerit et ea
vobis voluerit sine pravitate qualibet exhibere.
(8) Prohibemus insuper ut infra fines parrochie vestre nullus sine assensu diocesani epis-
copi et vestro capellam seu oratorium de novo construere audeat, salvis privilegiis ponti-
ficum Romanorum.
(9) Ad hec novas et indebitas exactiones ab archiepiscopis, episcopis, archidiaconis seu deca-
nis aliisque omnibus ecclesiasticis secularibusve personis a vobis omnino fieri prohibemus.
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(10) Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse decernimus et eorum devotioni et
extreme voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel inter-
dicti sint, aut etiam publici usurarii, nullus obsistat, salva tamen iustitia illarum ecclesia-
rum a quibus mortuorum corpora assumuntur.
(11) Decimas preterea et possessiones ad ius ecclesiarum vestrarum spectantes, que a lai-
cis detinentur, redimendi et legitime liberandi de manibus eorum et ad ecclesias ad quas
pertinent revocandi, libera sit de nostra vobis auctoritate facultas.
(12) Obeunte vero te nunc eiusdem loci abbate vel tuorum quolibet successorum nullus
ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi con-
sensu vel fratrum maior pars consilii sanioris, secundum Deum et beati Augustini regulam
providerint eligendum.
(13) Paci quoque et tranquillitati vestre paterna imposterum sollicitudine providere volen-
tes, auctoritate apostolica prohibemus ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestra-
rum nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem
temere capere vel interficere, seu violentiam audeat exercere.
(14) Preterea omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris, Romanis pontifi-
cibus, monasterio vestro concessas, nec non libertates et exemptiones secularium exactio-
num, a regibus et princibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas, auctoritate
apostolica confirmamus et presentis scripti privilegio communimus.
(15) Decernimus ergor ut nullir omnino hominum liceat prefatum monasterium temere
perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexa-
tionibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sus-
tentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate et
diocesani episcopi canonica iustitia et in predictis decimis moderatione consilii generalis.
(16) Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis
paginam sciens contra eam temere venire tentaverits, secundo tertiove commonita nisi
reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitatet careatt

reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo cor-
pore et sanguine Dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo
examine districte subiaceat ultioni; cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax
Domini nostri Iesu Christi, quatenusu et hic fructum bone actionis percipiant et apud dis-
trictum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amenv, amen, amen.

(Rota) Ego Innocentius, catholice ecclesie episcopus, subscripsi (BV).
(SC) Ego Petrus, titulo sancti Marcelli presbiter cardinalis, subscripsi.
(SC) Ego Petrus, Albanensis episcopus, subscripsi.
(SC) Ego Petrus, sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalisw.
(SC) Ego Wilhelmus, basilice Duodecim Apostolorum presbiter cardinalis, subscripsi.
(SC) Ego Wilhelmus, Sabinensis episcopus, subscripsi.
(SC) Ego Ioannes, sancti Nicolai in Carcere Tulliano diaconus cardinalis, subscripsi.
(SC) Ego frater Ioannes, titulo sancti Laurentii in Lucina presbiter cardinalis, subscripsi.
(SC) Ego frater Hugo, titulo sancte Sabine presbiter cardinalisw.
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Datum Lugduni per manum magistri Mannix, sancte Romane ecclesie vicecancellarii,
tertio kalendas maii, indictione septima, incarnationisv dominice anno millesimoy ducen-
tesimo quadragesimo nonoy, pontificatus vero domini Innocentii pape quarti anno
sexto.

1007

1249 mei 17 Lyon

Paus Innocentius IV draagt de deken van St.-Paulinus te Trier op er
voor zorg te dragen dat Arnoud (van Diest) in het bezit gesteld wordt
van Schoten, Merksem en Ekeren, zoals diens vader Arnoud, heer
van Diest, was toegewezen bij testament van Godfried IV, heer van
Breda.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. gelijktijdig, Parijs, BN, Manuscrits Latins, nr. 4039 = Regesta Vaticana, deel

21, fol. 49r-49v, registratie, naar [A].
C. 1779, Rome, Archivio Segreto Vaticano, Registri Vaticani, nr. 21A, fol. 49v,

nr. 559, naar B.

Uitgaven
a. BERGER, Registres d’Innocent IV, II, 1887, p. 84, nr. 4549, naar B. – b.
RODENBERG, in MGH, Epistolae saeculi XIII, II, 1887, p. 535-536, nr. 725,
naar a.

Regest
POTTHAST, Regesta pontificum Romanorum, II, 1875, p. 1134, nr. 13659.

Samenhang en tekstuitgave
De zinsnede prout in litteris… plenius contineri verwijst naar de oorkonde d.d.
25 april 1246, waarin de laatste wilsbeschikking van Godfried IV, heer van
Breda, is opgetekend (zie nr. 999). De onderhavige oorkonde is alleen in gere-
gistreerde vorm overgeleverd. Ontbrekende tekstdelen van het standaardfor-
mulier zijn gereconstrueerd en tussen ronde haken geplaatst.
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(Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio)a decano ecclesie Sancti Pau-
lini Treuerensis (salutem et apostolicam benedictionem).a

Sua nobis dilectus filius Arnoldus, natus nobilis viri Arnoldi, domini de Disth, petitione
monstravit quod cum Godefridus, dominus de Bredal, germanus eiusdem Arnoldi, mille
libras Louaniensis monete in ultima voluntate sibi legasset de Scothem, Marcon et Ekecim,
villas ad ipsum Godefridum de iure spectantes, eidem propter hoc obligatas, dimittens tam-
diu retinendas ab ipso donec heredes dicti defuncti sibi de premissis satisfactionem plena-
riam exhiberent, fructibus ipsarum villarum quos interim perciperet in sortem nullatenus
computandis, prout in litteris inde confectis dicitur plenius contineri, Henricus de Bredal,
canonicus Leodiensis, qui pro herede ipsius defuncti se gerit ad feudum suum spectare,
asserens dictas villas ipsas occasione huiusmodi nulla de hiis satisfactione premissa detinet
in eiusdem Arnoldi preiudicium et gravamen, super quo idem Arnoldus sibi petiit per Sedis
Apostolice providentiam subvenire. Mandamus quatinus, si rem inveneris ita esse, fratrem
Willelmum de Eike ordinis predicatorum, nobilem virum Henricum dictum Bertoldum et
alios executores testamenti prefati Godefridi ut eundem Arnoldum in corporalem dictarum
villarum possessionem inducant, predictumque canonicum ut ipsum Arnoldum pacifica
illarum villarum possessione gaudere permittat, donec ei de hiis plene fuerit satisfactum,
monitione premissa per censuram ecclesiasticam appellatione remota previa ratione com-
pellas, non obstante aliqua Sedis Apostolice indulgentia, per quam posset huiusmodi man-
dati executio impediri vel quod idem Arnoldus defectum patitur in etate.

Datum Lugduni, XVI kalendas iunii, (pontificatus nostri)a anno VI°.

1008

1250 maart 5 Leuven

De hertog van Brabant (Hendrik III) aanvaardt en bekrachtigt de
bevindingen en conclusies van Wouter Clutinc, Hendrik van Sterrebeek
en Hendrik van Vilvoorde betreffende zijn geschilpunten met Hugo
Noze inzake Lillo, de tollen van Ossendrecht en Borgvliet en inzake
gronden rond Antwerpen en in het land van de heer van Breda.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
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ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
cartularium), fol. 20r, onder de rubriek: Qualiter inquisitio emptionis ville de
Lillo per dominos ·· Walterum Clutinc, Henricum de Stertbeke et Henricum de
Filfordia facta fuerat, naar [A].

Uitgave
a. WILLEMS, Brabantsche yeesten of rymkronyk, I, 1839, p. 651-652, Codex
diplomaticus nr. 48 (gedateerd 12 maart 1250), naar B.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 31 (gedateerd 12 maart 1250/51). –
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 106 (gedateerd 5 of 12 maart
1250/51). – WAUTERS, Table chronologique, IV, 1874, p. 582. – VERKOOREN,
Inventaire des chartes et cartulaires, II-1, 1961, p. 102.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
De oorkonde heeft een afwijkend formulier en lijkt zelfs objectief te zijn gefor-
muleerd. Gezien echter de redactie van het onderschrift is zij totstandgekomen
doordat de hertog het verslag dat de drie scheidslieden bij hem indienden
direct bekrachtigde zonder daar eerst nog een aparte oorkonde voor te laten
opstellen. Het eigenlijke oorkondenformulier komt dus als het ware als sub-
scriptio aan het slot van het objectief gestelde verslag, waarbij intitulatio en
dispositio syntactisch een geheel vormen met corroboratio en datatio.

Voor het geschil met Hugo Noze zie ook de teruggave door de hertog van
gronden aan Antwerpen op 1 januari 1250 (regest bij PRIMS, Geschiedenis
van Antwerpen, II-4, 1931, p. 16, hoofdlijst nr. 68).

(1) (D)ominusa Walterus Cluetinc, Henricus de Stertbeke et Henricus de Filfurden
experti sunt apud Antwerpiam mediante veritate quod dominus Hugo Nose emit Lillo pro
centum libris, quibusdam dicentibus pro centum libris Flandrensibus, aliis pro centum
libris Louaniensibus; licet dictam villam emerit nomine ducis. Unde videtur eis iustum
quod dux restituat ei dictos denarios ad minus, quia dedit eos de proprio. Item videtur eis
iustum quod dux reddat dicto Hugoni XIIII spaden terre, quas idem Hugo propriis expen-
sis apud Lillo acquisivit, et quod reddat sibi allodium, quod emit ibi rationabiliter et quod
cessit sibi de suis progenitoribus; et quod reddat sibi molendinum ventale, quod emit ibi.
(2) Item videtur eis bonum quod reddat dicto Hugoni III ghemete terre supra molendiec
de Scintbroec, que idem Hugo emit, et in Peterspolre III ghemete et ibidem III1⁄2 ghemete,
que de iure sunt dicti Hugonis.
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(3) Item sunt experti quod idem Hugo emit thelonium de Ossendrecht pro XL libris
Flandrensibus, quod ablatum est ei pro eo quod plus inde recepit, quam deberet. Unde
videtur eis equum quod dux restituat ei dictas XL libras.
(4) Item experti sunt quod idem Hugo dedit pro thelonio de Borchflite C libras Louanien-
ses de proprio catallo; licet illud fecerit emi nomine ducis. Unde videtur eis bonum quod
dux reddat ei dictas C libras et dicta thelonia debito modo recipi faciat.
(5) Item experti sunt quod idem Hugo emit vetera bona de Kieleb XL libris Flandrensi-
bus; licet sint de merita bona ducis. Unde videtur eis bonum quod dux restituat ei dictos
denarios.
(6) Item videtur eis equum quod dux restituat ei allodium monacorum sancti Michaelis et
canonicorum Antwerpiensium, quod idem recepit ad colendum ab ipsis ad terminum
XVIII annorum, quod situm est in palude de Bernescot.
(7) Item videtur eis bonum quod dux reddat ei terras liberas, quas idem Hugo habet in
terra domini de Breda, in quibus scilicet dux nullum habet ius, et que idem Hugo tenuit in
feodum a domino de Breda.

Nos vero dux Lotharingie et Brabantie istam premissam inquisitionem ex parte nostra
factam audivimus, vidimus, sigillavimus, ut immutabiliter observetur, sabbatoc ante domi-
nicam Letare Ierusalem, apud Louanium, anno Domini millesimo CC° quadragesimo nono.

1009

1250 maart (1-26)

Hendrik IV, heer van Breda, schenkt aan abt en convent van de
St.-Michielsabdij te Antwerpen tienden te Zandvliet, die hij als erfge-
naam en opvolger van wijlen zijn broer Godfried III, heer van Breda,
en diens zoon Godfried IV ontving, met de verplichting voor de abdij
hem jaarlijks gedurende zijn leven 15 sister gerst en 15 sister haver te
leveren en de betwistingen van rechtsmacht te Zandvliet en Woens-
drecht te beëindigen.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden; blijkens C bezegeld met een groot uithangend zegel, ver-

moedelijk van oorkonder, in groene was.

Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
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rium der abdij), p. 150 (fol. 76r), onder de rubriek: Dominus Henricus de
Breeda quitavit et werpiavit omnem decimam in terra aggerata in allodio abba-
tis et conventus ad opus abbati et conventui predictorum, naar [A].

C. 1684 mei 20, ibidem, inv.nr. 10 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 7), fol.
81r-81v, nr. 100, onder caput (= de inhoud van Capsa 96): Santvliet: Thienden,
met de oude signatuur: litt. A 2, authentiek afschrift, met vermelding van de beze-
geling (et dictis litteris appendebat sigillum magnum viridis coloris in cordula
alba duplici), door G. van Bredael, openbaar notaris te Antwerpen, naar [A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 286-288 = Oorkondenboek
S.-Michiels, I, 1909, p. 137-139, nr. 110 (gedateerd maart 1250), naar BC.

Overlevering
Ook deze oorkonde is, evenals nr. 984, door Butkens nog in het begin van de
zeventiende eeuw geraadpleegd voor zijn genealogie van de heren van Breda,
blijkens zijn later gepubliceerde aantekeningen. Hij citeert de rechtshandeling
uit de context, gedateerd 1249, terwijl hij de oorkonde uitdrukkelijk noemt (‘de
quoy il donna ses lettres’), en vermeldt getuigen (zie BUTKENS, Trophées de
Brabant, II, 1724, p. 75).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis presentes litteras inspecturis ego Henricus, dominus de Breedaa, salutem et
cognoscere veritatem.

Noverit universitas vestra quod ego pro salute anime mee et omnium antecessorum meorum
quitavi et werpiavi omnem decimam, quam receperunt Godefridus frater meus, quondam
dominus de Breedaa, et Godefridus filius dicti Godefridi et ego Henricus tanquam verus heres
et successor eorum, apud Zantfliteb de terra aggerata in omni allodio abbatis et conventus
beati Michaelis in Antwerpia, ipsis abbati et conventui in perpetuum libere possidendam. Pre-
dicti vero abbas et conventus de benevolentia sua pro bono pacis ad invicem conservande
assignaverunt michi Henrico, domino de Breedaa, XXX sistaria, XV ordei, XV avene, Ant-
werpiensis mensure, quoad vixero michi hiis terminis persolvenda, videlicet medietatem in
festo beati Andree apostoli, reliquam vero medietatem in Purificatione beate Virginis, me
vero Henrico, domino de Breedaa, de medio sublato dicti abbas et conventus a dicta solutione
liberi erunt et absoluti, hoc addito quod si per inundationem aquarum dicta terra aggerata, in
qua sita est decima predicta, rumperetur, pro quantitate dampni ipsisc per aquam ipsis illati,
quantitas dictorum sistariorum michi Henrico, domino de Breedaa, debet diminui.

Insuper quitaverunt et werpiaverunt omnes querelas, motas antecessoribus meis et michi
ab ipsis abbate et conventu, ac movendas michi et meis successoribus in villa de Zantfli-
teb, quoad dominium et iustitiam secularem, que ego Henricus perpetuo obtinebo salvo
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ipsis, videlicet abbati et conventui, per omnia allodiod ipsorum in villa memorata et michi
Henrico salvis per omnia in eodem allodio, dominio et iustitia seculari. Simili modo qui-
taverunt et werpiaverunt omnes querelas et omnia iura quecumque et quocumque modo
ipsis competebant contra me Henricum, dominum de Breedaa, et meos in villa de Guns-
drecht michi et successoribus meis in perpetuum possidenda.

Testes: Godefridus, prior, Egidius, supprior, Leonius, sacrista, Arnoldus, provisor,
canonici ecclesie beati Michaelis in Antwerpia, Arnoldus, clericus, persona de Rinsberga,
Iohannes, clericus, persona de Mexxeeme, viri nobiles Theodericus dictus Iamponoesf,
Walterus de Berchem, milites, Gilbertus dictus Pape, miles, Ziricusg, senescalcush meus in
terra de Breedaa, et alii quamplures.

In cuius rei testimonium presentes litteras abbati et conventui predictis sigillo meo con-
tuli roboratas.

Datum et actum anno Domini M° CC° XLIX°i, mense martio.

1010

1251 juni 22

Hendrik IV, heer van Breda, en Wouter, abt, en het convent van de abdij
van Villers maken een ontwerp bekend inzake de verdeling van het
allodium te Schoten en Merksem, gemaakt door Servaas van Steenland,
Arnoud Ludinc, en broeder Adam en Simon van de abdij van Villers.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
Villers te Schoten, fol. 38r-39r (oude p. 23-25), onder caput, fol. 23r: Incipiunt
tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 9r, de rubriek:
Decima octava littera de divisione et compositione bonorum nostrorum in
Schotes et Mercxem cum domino de Breda; hec littera correspondet decime
sexte littere, data anno Domini 1251, quere folio 23, en onder de rubriek: Lit-
tera XVIIIa, naar [A].

[C]. 1768, niet voorhanden, bekend uit Antwerpen, RA, archief gemeente Schoten,
inv.nr. 167 = procesbundel, fol. 9v, vermelding van afschrift ten behoeve van
een proces tussen de abdij van Villers en J.B. Cornelissen van Weijnsbroeck,
heer van Schoten, nr. 5.
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Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 98-100, nr. 2, naar B.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 91-92, nr. 199.

Samenhang
De zinsnede prout in priori cartha super hoc et quibusdam aliis confecta conti-
netur en in priori compositione, sigillis nostris signata verwijst naar alle waar-
schijnlijkheid naar de oorkonde d.d. 26 juni 1248 (zie nr. 1005).

Henricus, dominus de Breda, ex una parte, frater Walterus, dictus abbas, et conventus
de Villari ex altera, universis presentium inspectoribus, salutem et cognoscere veritatem.

Noveritis universi quod nos de partitione allodii nostri de Schotes et Marcxem sic conve-
nimus ad invicem quod videlicet mensuratis sexcentis sexaginta sedecim et dimidio boneriis
in parte illa que nos Villarienses contingit infra veteres palos nostros, mensuratis etiam octin-
gentis sexaginta sedecim et dimidio boneriis in parte illa que nos predictum dominum de
Breda contingit infra veteres palos nostros, residuum dicti allodii extra palos positos feria
quarta ante Nativitatem beati Ioannis Baptiste anno Domini millesimo ducentesimo quin-
quagesimo primo de consensu utriusque partis secundum mensuram superius taxatam, sive
sit infeodatum seu mansionariis hereditarie traditum, equis portionibus dividetur seu per
pacis compositionem sive per sortis iactationem, que sors vulgariter nominatur loth, pro qua
partitione facienda electi sunt pro me, domino de Breda, Servatius de Stenlande et Arnoldus
dictus Ludinc, pro nobis vero Villariensibus frater Adam et frater Symon, conversi nostri,
qui, postquam divisiones equales pro sua estimatione de dicto allodio fecerint, nos partes pre-
dicte convenire debemus certa die ad videndum id, quod per ipsos fuerit ordinatum. Que
ordinatio, si partibus placuerit, stabilis permanebit. Sin alias, dicti divisores aliam partitio-
nem incontinenti, id est, ipsa die vel saltem infra proximo sequens triduum, ordinabunt, quas
nos partes predicte tenemur acceptare modo predicto, scilicet per pacis compositionem vel
sortis iactationem. Omnibus rite actis nos sepedicte partes de nostris possessionibus tenemur
assignare equali portione, illud quod remanere debet ad communem usum tam nostrum quam
etiam nostrorum hominum et mansionariorum, de quo, si concordare non poterimus, quod
absit, probos viros eligemus, quorum arbitrio vel dicto quantum ad commune predictum
separandum vel assignandum nos stare oportebit. Si vero aliquem de dictis partitoribus quo-
cumque casu contingeret abesse, pars illa ad quam absens spectaret alium idoneum loco eius
constituet incontinenti. Ne per cuius piam absentiam ordinatio predicta retardetur, hoc addito
quod nos, dicte partes, nos et homines nostri seu etiam mansionarii communicabimus ad
invicem altera pars alteri parti usum communem pascuorum communium, que de porcione
alter utrius partis ad hoc assignabuntur, salve querela de iusticia superiori, prout in priori car-
tha super hoc et quibusdam aliis confecta continetur. Ita etiam quod portionem illam que pre-
dicte communitati ad communem usum erit assignata, neutra partium sine consensu alterius
partis ad proprium usum suum poterit revocare. De ceteris vero in priori compositione, sigil-
lis nostris signata, contentis ad ipsam cartam de ipsis facientem mentionem est recurrendum,
hoc tamen cauto quod presenti charte per hoc in nullo derogetur. Premissa omnia sub pena
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ducentarum marcarum Sterlingorum hinc inde promittimus observare, ita tamen quod, soluta
pena a parte resiliente, nihilominus secundum conceptam formam procedetur.

Datum anno Domini M° CC° L primo, feria quinta ante Nativitatem beati Iohannis Bap-
tiste.

1011

1251 juni 22

Hendrik IV, heer van Breda, en Wouter, abt, en convent van de abdij
van Villers maken een overeenkomst bekend betreffende de verdeling
van 225 bunder allodiaal land te Schoten (en Merksem), dat de hertog
van Brabant hun betwistte.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
[B]. eerste helft 18e eeuw, niet voorhanden, bekend uit Brussel, ARA, Kerkelijke

archieven van Brabant, inv.nr. 11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) =
cartularium van de abdij van Villers te Schoten, met in de inhoudsopgave, fol.
9r-9v, de rubriek: Decima nona littera de concordia, facta inter nos et domi-
num de Breda, quod equaliter solvemus damnum si quod dux Brabantie intu-
lerit alteri nostrum vel utrique parti simul in bonis nostris de Schotes et
Mercxem, et facit hec littera principaliter mentionem de ducentis viginti quin-
que bonnariis allodii, data anno 1251, quere folio (hierna ontbreekt het folio-
nummer).

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, II (1903), p. 254, nr. 2, naar het cartularium
vermeld onder [B], fol. 37v.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 93, nr. 203+.

Samenhang en tekstuitgave
De zinsnede prout in aliis litteris nostris est expressum verwijst naar de oor-
konde d.d. 22 juni 1251 (zie nr. 1010). De tekst van onderhavige oorkonde is
niet in het onder [B] genoemde cartularium overgeleverd, hoewel Goet-
schalckx (uitgave a) daar expliciet naar verwijst. Voor de tekstuitgave is bij-
gevolg noodgedwongen gebruik gemaakt van a.
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Universis presentium inspectoribus Henricus, dominus de Breda, frater Walterus, dictus
abbas, et conventus de Villari notitiam attingere veritatis.

Noverint universi quod talis conditio inter nos facta est super ducentis et viginti quin-
que bunneriis allodii nostroa de Scotis, super quibus controversia est ad presens inter
nos partes predictas ex una parte et dominum ducem Brabantie ex altera, quod nos
dominus de Breda et Villarienses predicti dictum allodium inter nos equaliter dividemus
per partitores nostros, qui alias allodii dicti partes dividere debent, prout in aliis litteris
nostris est expressum, ita quod, si altera pars de nobis in aliquota parte dicti allodii
calumniose contra dominum ducem violentia vel iuris decisione a causa ceciderit, altera
pars in pace remanens, penes partem lesam de damno pro media parte resarciendo
eidem se et sua obligant. Quod si ambe partes per dictam calumniam ledantur, damnum
per hec illatum inter se equaliter participabunt, nec dicta querela facere vel inquisitio-
nem poterunt subire.

Datum anno Domini M CC L primo, feria quinta ante Nativitatem Ioannis Baptiste.

1012

1251 juni 28

Hendrik IV, heer van Breda, verklaart schuldig te zijn aan Hendrik III,
hertog van Brabant, 900 pond Leuvens, in drie termijnen tussen 1251
en 1253 te betalen, uit hoofde van beërving van goederen afkomstig
van zijn vader, zijn broer en zijn neef.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
cartularium), fol. 36v-37r, onder de rubriek: Qualiter Henricus, dominus de
Breda, Henrico, duce Brabantie, in nongentis libris Louaniensibus terminis ad
hoc statutis efficaciter tenebatur obligatus et persolvere promiserat, naar [A].

Uitgave
a. KLUIT, Historia critica, II, Codex diplomaticus, II, 1782, p. 604-605, nr.
183, naar B.

a. 1251 nr. 1012
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Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 32 (gedateerd 28 januari 1250/51. –
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 106. – WAUTERS, Table chronolo-
gique, V, 1877, p. 9. – CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956,
p. 21-22, nr. 29. – VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, II-1,
1961, p. 104. 

(E)goa Henricus, dominus de Breda, notum facio universis presentes litteras inspecturis
quod debeo domino meo Henrico, ·· duci Brabantie, nongentas libras Louaniensis monete,
tribus terminis persolvendas: primas trecentas libras in Nativitate beati Iohannis Baptiste
nuper preterito, quod fuit anno Domini M° CC° LI°; item trecentas libras in Nativitate
beati Iohannis Baptiste proximo futuro, quod eritb anno Domini millesimo CC° LII°; ab
illo festo Nativitatis beati Iohannis Baptiste in revolutione anni in dicta Nativitate beati
Iohannis Baptiste trecentas libras Louanienses persolvam, quod erit anno Domini M° CC°
LIII°. Quibus solutis sum deliberatus erga dictumc ducem, dominum meum, de dictis non-
gentis libris Louaniensibus, quas sibi promiseram pro adeptione bonorum meorum a patre
et fratre meo et similiter nepote meo ad me devolutorum.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo meo duxi roborandas.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo primo, in vigilia beatorum

apostolorum Petri et Pauli.

1013

1251 juli 5

Hendrik IV, heer van Breda, en Wouter, abt, en het convent van de
abdij van Villers maken een ontwerp bekend inzake de verdeling van
hun allodium te Schoten en Merksem.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. 1299, niet voorhanden, bekend uit de rubriek in de inhoudsopgave van C,

afschrift door de abt van de St.-Michielsabdij te Antwerpen, waarschijnlijk
naar [A].

C. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.
11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
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Villers te Schoten, fol. 40r-42r (oude p. 27-31), onder caput, fol. 23r: Incipiunt
tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 9v, de rubriek: Vige-
sima prima littera Henrici, domini de Breda, et abbatis Villariensis de divi-
sione et partitione allodii nostri in Schoten et Mercxem, respondet 16,18 et 19,
anno Domini 1251, et est transcriptum abbatis sancti Michaelis, 1299 (duo)
1299, quere folio 27, en onder de rubriek: Littera XXIa, naar [A].

[D]. 1768, niet voorhanden, bekend uit Antwerpen, RA, archief gemeente Schoten,
inv.nr. 167 = procesbundel, fol. 9v, vermelding van afschrift ten behoeve van
een proces tussen de abdij van Villers en J.B. Cornelissen van Weijnsbroeck,
heer van Schoten, nr. 6.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 100-102, nr. 3 (gedateerd 4 juli
1251), naar C.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 94, nr. 11 (gedateerd 4 juli
1251). – DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 92, nr. 200.

Universis visuris presentia Henricus, dominus de Breda, ex una parte et frater Walterus,
dictus abbas, et conventus de Villari ex altera, Cysterciensis ordinis, Leodiensis diocesis,
salutem et cognoscere veritatem.

Noveritis universi quod talis conditio et conventio facta est inter nos, partes predictas,
super partitione allodii nostri de Schotes et de Marcxem, quod partitores ad me, dominum de
Breda, Servatius de Stenlande videlicet et Arnoldus Ludinc talem fecerunt particionem, inci-
pientes itaque terminos ponere ad dividendum pro sua opinione dictum allodium nostrum a
loco, in quo crux quedam lignea stetit ab antiquo prope Crumvenne, dirigendo a dicto loco
directa linea super Stalboem ad arborem que media est inter plures et a Stalboem usque ad
ultimos terminos allodii nostri predicti versus Brechte, hoc adiecto quod medietas dicti allo-
dii nostri in parte illa, que calumniosa est inter nos, partes predictas, ex una parte et domi-
num ducem ex altera, sicuti est limitata a loco qui dicitur Ekenbosch recta linea incedendo
ad crucem quandam factam in terra per partitores nostros prope locum qui dicitur Kenboem
et ab hinc usque ad fines extremos allodii versus Marleputte cum omnibus solo adherenti-
bus, tam domibus quam aliis, cum Olme et Elsout et Sodert pro parte illa que cecidit par-
tienda in communi et ceteris omnibus infra veteres palos domini de Breda, que nuper exci-
derunt in communi partiende, tam in feodum quam ad censum datis. Altera vero medietas
calumnie predicte remanet cum Ghor et ceteris omnibus Ghor adherentibus. Partitores vero
Villarienses videlicet frater Adam et frater Symon talem fecerunt divisionem, incipientes
siquidem a cruce lignea que ad presens stat in loco qui dicitur Crumvenne, dirigendo termi-
nos suos recta linea ad crucem que stat in loco qui dicitur Greffeninge et a cruce illa de
Greffeninge usque Stalboem directa linea et a Stalboem usque ad extremos terminos dicti
allodii nostri directe incedendo versus Brechte, ex uno latere dictorum limitum pars una, ex
alio vero latere eorum limitum pars altera possidebit tota calumniosa terra, ex parte Ghor
cedente. Propositis igitur dictis partitionibus nec ipsis partitoribus super hoc concordantibus
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nos, abbas et conventus predicti, talem domino de Breda dedimus optionem quod vel ipse
eligat quam partem maluerit de divisione per partitores nostros facta et nobis infra festum
Omnium Sanctorum proximo venturum conferet quadraginta libras Lovaniensis monete vel
ipse nobis cedet electionem de parte dicti allodii faciendam, secundum divisionem a partito-
ribus suis de dicto allodio factam, quadraginta libris Lovaniensis monete infra dictum festum
Omnium Sanctorum sibi propter hoc a nobis refundendis, de qua peccuniaa pars, que illam
conferet parti eamdem recipienti de solutione, ad diem facienda, competentem incontinenti
dabit securitatem. Ceterum nos dominus de Breda dictis Villariensibus promisimus per sti-
pulationem quod, si contingat possessiones a nobis vel a predecessoribus nostris in feodum
et ad censum traditas in partem ipsorum Villariensium cedere, nos eis easdem possessiones
feodales et censuales deliberare tenemur ab omni impedimento infra quindenam proximo
instantem aut secundum estimationem partitorum ad valorem de nostro proprio restituere. Et
nos Villarienses tenemur domino de Breda deliberare ab omni impedimento novam curiam
nostram cum pertinentiis immobilibus infra quindenam predictam. Si tamen in parte dicti
domini cesserit dicta curia per electionem propositam, fructibus tamen nunc existentibus et
solo adherentibus a die ista et deinceps unicuique parti nostrum, in parte que ei excidet ad
plenum cedentibus. Nos vero dominus de Breda predictus dictam optionem a dictis Villa-
riensibus propositam die presenti, que est feria quarta infra octavas Petri et Pauli apostolo-
rum, infra solis occasum eligere debemus et iuxta formam prescriptam ad plenum terminare.
Ceteris omnibus de quibus presens littera non facit mentionem in suo statu remanentibus.
Quod si predicti partitores concordare non poterunt de valore predictorum censualium et
feudalium, nos eligimus quintum magistrum Henricum dictum Nose, canonicum Antwer-
piensem, et stabitur parti cui concordabit, conditione superapposita de feodalibus et censu-
alibus per nos, dominum de Breda, dictis Villariensibus infra terminum pretaxtatumb delibe-
randis remanente.

Datum anno Domini M° CCLI°, feria quarta post apostolorum Petri et Pauli Passionem.

1014

1251 juli 6

Hendrik IV, heer van Breda, patroon van de kerk van Schoten, maakt
de goederenruil tussen de abdij van Villers en de kerk van Schoten
bekend en keurt deze samen met Jacob van Antwerpen, persoon, en
Wouter van Breda, bedienaar van de kerk van Schoten, goed.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.
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Afschrift
B. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
Villers te Schoten, fol. 39r-40r (oude p. 25-27), onder caput, fol. 23r: Incipiunt
tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 9v, de rubriek: Vige-
sima littera Henrici, domini de Breda, de commutatione cuiusdam terre altaris
beate Marie virginis de Schotis, data anno Domini 1251 (hierna ontbreekt
quere folio) 25, en onder de rubriek: Littera XXa, naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 355-356, nr. 1, naar B.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 94, nr. 12 (gedateerd 15
juli 1251). – DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 92-93, nr. 201.

Universis presentes litteras inspecturis Henricus, dominus de Breda, patronus ecclesie
de Schotis, salutem et diligere veritatem.

Noverit universitas vestra quod nos de manu nostra propria quandam commutationem feci-
mus cum vestris religiosis abbate et conventu de Villari Cysterciensis ordinis, Leodiensis dio-
cesis, super quadam terra, sita in loco quo dicitur Dunck prope curtem dictorum Villarien-
sium, quam pater noster bone memorie pro suo remedio anime in puram contulit
eleemosinam altari beate Marie de Schotis, quam terram concessimus dictis Villariensibus
perpetuo possidendam, dominium quod in ea habebamus eisdem conferentes et quittantes,
excepta tamen querela de iusticia superiori, pro alia terra que erat dictorum Villariensium,
sita in territorio de Schotis, quam ipsi Villarienses dicto altari per dictam commutationem
quoad proprietatem, nobis vero quoad dominium, contulerunt et quittaverunt. Cui commuta-
tioni tenore presentium auctoritatem impartimur quantum ad nos pertinet et confirmationem
tamquam patroni ecclesie et altaris de Schotis predictorum et ad maiorem huius rei perpetui-
tatem obtinuimus quod dominus Iacobus de Antwerpia, presbyter et persona existens dicte
ecclesie de Schotis, et dominus Walterus de Breda, qui pro tempore in dicto altari deservit,
suum dicte commutationi assensum prebuerunt. Cum autem credamus verisimiliter ius dicti
altaris per hanc commutationem in nullo ledi sed magis ipsius utilitatem procurari, nos cum
persona et capellano predictis dictam commutationem approbamus, quantum in nobis est et
ad nos pertinet, et ratam habemus, renunciantes omni exceptioni, restitutioni in integrum,
officio iudicis et omni iuris auxilio tam canonici quam civilis, quantum ad nos nostrosque
successores per que dicta commutatio tam serio facta revocari posset in irritum vel in aliquo
infirmari.

In cuius rei testimonium presentes litteras pro nobis et tam pro persona quam capellano
predictis et ad preces eorumdem ipsis Villariensibus tradidimus sigilli nostri munimine
roboratas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo primo, feria quinta infra
octavas apostolorum Petri et Pauli.
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1015

1251 juli 7

Hendrik IV, heer van Breda, draagt Hendrik van Baarle en Servaas
van Steenland op alle gewonnen nieuwe gronden in het land van Breda
in cijns uit te geven, voorts al zijn cijnzen op schrift te stellen en de
cijnsgoederen opnieuw op te meten, en machtigt hen zijn bossen te ver-
kopen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, het oorspronkelijke afschrift

in het aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar [A].
C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-

nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 11r, nr. A 12
(mogelijk eerder 11), onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum
de Breda, met in de inhoudsopgave, fol. 3r, onder A 11 de rubriek: Littera
eiusdem (i.e. domini Henrici de Breda) in qua committit bona sua Henrico de
Baerle et Servatio de Steenlande, geauthenticeerd door J. Andriessen(s), apos-
tolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door J. Rubens, openbaar
notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 11r,
nr. A 12, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven
en geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, X (1911), p. 186-187, nr. 135,
naar C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926,
p. 142-143, nr. 135, herdruk van a. – c. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbron-
nen Breda, I, 1956, p. 22, nr. 30, naar C. 

Henricus, dominus de Breda, dilectis et fidelibus suisa omnibus hominibus in terra sua
manentibus, salutem et dilectionem sinceram.

Noveritis universi quod nos commisimus latoribus presentium Henrico de Barbeb et Ser-
vatio de Steenlande, vel alteri eorum si ambo non possent interesse, ut omnia novalia in
terra meac, ubi eis videbitur expedire, conferant ad censum. Commisimus etiam eisdem ut
de quantitate census mei per totam terram meam cognoscant et in scriptis redigant, et
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terram meam censualem, quicumque eam tenuerint, remensurent seu remensurari faciant.
Dedimus etiam ipsis in mandatis ut nemora meac vendant, quibuscumque voluerint et ubi-
cumque voluerint. Quidquid super premissis omnibus et singulis fecerint ratum et firmum
habituri.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro communivimus.
Datum anno Domini M° CC° Ld primo, feria sexta post octavas apostolorum Petri et

Pauli.

1016

1251 juli 19

Hendrik IV, heer van Breda, verpandt met toestemming van zijn
echtgenote Isabella aan Amelis, pastoor van Ekeren, zijn van Wouter
Berthout in leen gehouden tiend te Ekeren voor 200 pond Leuvens,
losbaar in 20 jaar, en staat toe de opbrengst van deze tiend eventueel
voor een kapelanie in de kerk aldaar te gebruiken.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 182r, nr. K 1 (met restau-
raties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notaris-
sen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 112r-112v, nr. K 1, onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostri
apud Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Littera domini
Henrici de Breda super obligatione decime sue apud Ekerne que dicitur rie,
facta domino Amelio, curato in Ekerne, geauthenticeerd door J. Rubens, open-
baar notaris (ongedateerd ca. 1653), naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, X (1911), p. 189-190, nr. 138
(gedateerd 21 juli 1251), naar C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB
St-Bernaards, I, 1926, p. 145-146, nr. 138, herdruk van a.

a. 1251 nr. 1016
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Universis presentes litteras visuris Henricus, dominus de Breda, salutem et noscere ve-
ritatem.

Noverit universitas vestra quod ego de consensu Elizabetha uxoris mee, obligavi deci-
mam meam apud Ekerne, que vulgariter vocaturb rie, quam teneo in feodum a nobili viro
domino Waltero dicto Berthoutc, ipso et domino meo super hoc consensum prebente, viro
discreto domino Amelio, presbytero, curato in dicta ecclesia de Ekerne, pro ducentis libris
Lovaniensis monete, fructibus eiusdem decime nullo modo computandis in sortem, ita
quod ego vel heres meus, si superstes non fuero, possimus cum nobis placuerit de anno in
annum in festo beati Remigii pro dicta summa pecunie redimere eandem. Cui prefato pres-
bytero confero potestatem ut relinquat, si voluerit, dictam decimam in prefata ecclesia de
Ekerne ad capellaniam ibidem pro quantitate dicte pecunie michid vel heredi meo redi-
mendam. Si vero contingat, quod absit, me vel heredem meum, ut est premissume, infra
viginti annos a die obligationis ipsius decime immediate sequentes, dictam decimam non
redimere, confero licentiam nobili viro domino Waltero dicto Berthoutc, a quo eandem
decimam in feodum teneo, quod ipse vel heres suus redimant eandem extunc in antea pro
summa pecunie prenotata eo modo quo superius est expressum. Promittimus etiam, ego et
uxor mea pronominataf, fide et iuramento interpositis, omnia premissa memorato Amelio,
curato de Ekerne, fideliter et firmiter observare.

Quod ut robur obtineat firmitatis, presentes litteras ego et uxor mea prenominata una
cum predicto nobili ac domino meo domino Waltero Berthoutc sigillorum nostrorum
munimine duximus roborandas.

Datum et actum feria quarta ante festum beate Marie Magdalene, anno Domini M° CC°g

quinquagesimo primo.

1017

1251 augustus 25

Hendrik IV, heer van Breda, belooft, zoals zijn klerk Arnoud reeds deed,
aan Arnoud van Zellaar, scholaster van (het kapittel van St.-Rombout
te) Mechelen en persona van Ekeren, deze alsnog ten overstaan van de
hertog van Brabant te bevestigen in het bezit van het van hem gekochte
een derde deel van de gehele tiend van Ekeren en verleent hem kwijting
van de betaalde koopsom van 500 pond Leuvens.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens vermelding in nr. 1057 bezegeld met het aangekon-

digde zegel van oorkonder.
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Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 184r, nr. K 7 (met restaura-
ties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notarissen
Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 115v-116r, nr. K 7, onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostris
apud Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Littera Henrici
domini de Breda super conditionibus promissis dicto Arnoldo de Zellaer in
emptione duarum riarum, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris
(ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB X (1911), p. 190, nr. 139, naar
C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926, p. 146,
nr. 139, herdruk van a.

Universis presens scriptum visuris Henricus, dominus de Breda, salutem et scire verita-
tem.

Noveritis quod sicut Arnoldus, clericus noster, data fide promisit viro discreto domino
Arnoldo de Zellara, scolastico Mechliniensi, persone de Ekerne, nos eidem simili modo
data fide promittimus quod terciam partem totius decime de Ekeren, quam ipse erga nos
emit pro quingentis libris Lovaniensis monete, sibi resignabimus coram duce Brabantie,
cum ipsum reverti in terram suam continget, et omnes confirmationes, quas dicto Arnoldo
ad sentenciam hominum dicti ducis facere tenemur, eidem plenarie exhibebimus.

Presentium testimonio litterarum sigillo nostro roboratarum recognoscimus et quod
memoratus Arnoldus dictas quingentas libras Lovaniensesb nobis plenarie persolvit.

Datum anno Domini M° CC° quinquagesimo primo, feria VIa post festum beati Bartho-
lomei apostoli.

1018

1251 (april 14 – 1252 maart 30)

Zimar, schout van Antwerpen, stelt na zes wijze lieden uit de eninge van
Turnhout, Beerse en Merksplas gehoord te hebben, onder wie Wouter
van Boshove (?), de grenzen vast van het vrij eigen goed van de St.-
Michielsabdij in de parochie Merksplas.

a. 1251-1252 nr. 1018
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. 1295 november 6, niet voorhanden, bekend uit D, vidimus door Gillis van Wij-

negem, deken, en Raas Berthout, cantor van het O.L.V.-kapittel te Antwerpen
(zie hier nr. 1352), naar [A].

C. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.
3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 104-105 (oude fol. 53r-53v), onder de rubriek: Declaratio
terminorum territorii ville de Merxblas per Zimarum, scultetum Antwerpien-
sem, sex enim viri requisiti iuraverunt prout noverunt, naar [A].

D. 1355 – 1356, ibidem, p. 116 (oude fol. 59r), onder de rubriek: Decanus et can-
tor beate Marie Antwerpiensis viderunt litteras sculteti Antwerpiensis de limi-
tatione parrochie de Merxblas facta per sex virorum iuratorum, naar [B].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 289-291, nr. 113 = Oorkonden-
boek S.-Michiels, I, 1909, p. 140-142, nr. 113 (gedateerd 1251), naar C.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis presentes litteras visuris Zimarus, scultetus Antwerpiensis, salutem in
Domino.

Noverint tam presentes quam posteri quod, cum quedam lis seu questio moveretur super
terminis territorii de Merxblaes veri allodii ecclesie sancti Michaelis Antwerpiensis, ordi-
nis Premonstratensis, dividendis seu declarandis, nos de mandato domini ducis Brabantie
domini nostri ad villam de Merxblaes predictam personaliter accessimus et ibidem convo-
cari fecimus universitatem seu unionem de Turnout, de Berse et de Merxblaes ac circum-
quaque, ex qua universitate seu unione sex probos homines eligi fecimus de senioribus
fidedignosa, videliceta Rabodonem de Merxblaes, Gilbertum de Wortele, Henricum de
Sonderheighen, Walterum de Boschoven, Arnoldum Moer et Iohannem Bodonc, et ipsos
sub suo sacramento ab ipsis per nos recepto requisivimus super terminis de Merxblaes
dicere veritatem, secundum quod a predecessoribus suis audierunt et intellexerunt et
secundum quod dictos terminos observari viderunt. Qui requisiti et iurati dixerunt sub
dicto suo sacramento, prout viderunt et intellexerunt a suis predecessoribus terminorum
divisionem parochie de Merxblaes observari: primum terminum dicti allodii in dicta par-
rochia de Merxblaes fore Cloberch super Scerpgoer, in quo termino quedam arbor plantata
fuerat que aruit; secundum terminum Papenvoert; tertium terminum Coeberch; quartum
Ovenhout; quintum Drilaer; sextum Scurboem, in quo steterat domus quedam de qua
ecclesia de Marxblaes iura sua receperat tam in decimis quam in aliis.
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Item invenimus quod quodam tempore venerunt quidam domini de Welde ad predic-
tum terminum, qui dicitur Drilar, et asportarunt fenum sex curruum quod ibidem cre-
verat. Quod videntes colentes dictum fenum accesserunt ad dominum Theodericum
de Ghestele, a quo provenitb dictum allodium ecclesie sancti Michaelis predicte, pre-
dicto Theoderico super huiusmodi asportatione querimoniam deferentes. Ad quorum
querimoniam dicti asportatores fenum predictum reducere, iustitia exigente, compulsi
fuerunt et domino duci Brabantie predicto emendam condignamc prestare de violentia
antedicta.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est annexum.
Datum anno Domini M° CC° quinquagesimod primod.

1019

1252 april 1

Hendrik IV, heer van Breda, ridder, stelt zich op verzoek van Lodewijk
Berthout en diens verwant Hendrik borg voor een periode van zes jaar,
voor hun overdracht van de novale tiend van het bos van Waver aan de
bisschop (Nicolaas III) van Kamerijk.

Origineel
A. Lille, AdN, archief bisdom Cambrai, inv.nr. 3G 405 (dossier Wavre-Notre-

Dame), charter nr. 8162. – Afmetingen: hoogte 208 (rechts 198) + pliek 26
(28) x breedte 181 (onder 162) mm; beschadigd, met gering tekstverlies;
behandeld met een tinctuur.

Aantekening op de voorzijde: door 15e-eeuwse hand: In novalibus. – Aan-
tekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: De novalibus de
Waure. – 2° door 16/17e-eeuwse hand: VICLXXXIIII. – 3° door 18e-eeuwse
hand of handen: 6, 8; 1252.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met uithangende dubbele afgescheurde
strook perkament), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van oorkonder
(LS).

Afschrift
B. ca. 1490, Lille, AdN, archief bisdom Cambrai, inv.nr. 3G 538 = Liber reddi-

tuum et onerum (derde cartularium van bisschop Hendrik van Bergen), fol.
220v-221r, nr. 8, onder caput: De novalibus de Wavre, en onder de rubriek:
Item octave, naar A.

a. 1252 nr. 1019
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Niet eerder uitgegeven.

Samenhang
De oorkonde maakt samen met nr. 1020 deel uit van een dossier van
achttien oorkonden, alle bijeen afgeschreven in het cartularium genoemd
onder B, inzake onenigheid over de desbetreffende tienden tussen leden van
de familie Berthout en de bisschop van Kamerijk in de periode ca. 1251-
1265.

Egoa Henricus, dominusb de Breda, miles, notum facio univ[e]rsis quod ego super deci-
mis foreste de Waure in no[vali]bus, que ibidem facta sunt vel fient in futurum, quas deci-
mas viri nobiles dominus Lugdouicusc dictus Bertaus et Henricus consanguineus eius in
manus revere[n]di patris domini Cameracensis episcopi nomine Cameracensis ecclesie
reportarunt, ad petitionem dictorum nobilium Lugdouici et Henrici erga dictum episcopum
me obligavi et fideiussi pro ipsis de dampnis si que domino episcopo fieri contingat, usque
ad sex annos continuos ex nunc in decimis memoratis, promittens fide super hoc a me pre-
stita corporali, quod dampna, si que dictus dominus episcopus in predictis decimis usque
ad dictos sex annos continuos incurrerit vel hiis qui ex parte dicti episcopi dictas decimas
manu tenebit, dicta dampna tanquam proprium debitum meum ipsi episcopo ad submoni-
tionem ipsius per planum et plenum dictum suum sive alia probatione persolvam et red-
dam, quod si non facerem, teneor in propria persona tenere prisoniam in villa Montensi
nec inde recedam ultra unam leucam donec de dicto dampno dicto domino episcopo sit
plenarie satisfactum.

In cuius rei testimonium dicto domino episcopo presentes litteras tradidi sigilli nostri
munimine roboratas.

Datum et actum anno Domini M° CC° quinquagesimo secundo, in crastino dominice
Resurrectionis.d

(LS)

1020

1252 april 4

Hendrik IV, heer van Breda, ridder, stelt zich ten behoeve van Wouter
Berthout, ridder, voogd van Mechelen, borg voor de teruggave aan
Nicolaas III, bisschop van Kamerijk, van de opbrengst van augustus
laatstleden van de novale tiend van het bos van Waver.
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Origineel
A. Lille, AdN, archief bisdom Cambrai, inv.nr. 3G 405 (dossier Wavre-Notre-

Dame), charter nr. 8165. – Afmetingen: hoogte 97 (rechts 93) x breedte 184
(onder 179) mm; beschadigd.

Aantekeningen op de achterrzijde: 1° door 13/14e-eeuwse hand: De garan-
dia de Waure. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: J, IX.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met afhangende afgescheurde strook),
vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van oorkonder (LS).

Afschrift
B. ca. 1490, Lille, AdN, archief bisdom Cambrai, inv.nr. 3G 538 = Liber reddi-

tuum et onerum (derde cartularium van bisschop Hendrik van Bergen), fol.
222r, nr. 12, onder caput: De novalibus de Wavre, en onder de rubriek: Item
duodecime, naar A.

Niet eerder uitgegeven.

Samenhang
Zie nr. 1019.

Egoa Henricus, dominusb de Breda, miles, notum facio universis quod ego super resti-
tutione fructuum, qui provenerunt in augusto ultimo preterito, in decimis novalium
foreste de Wauere, quam restitutionem vir nobilis dominus Walterus dictus Bertaut,
miles, advocatus Machlinie, promisit se facturum reverendo patri ac domino Nicholao,
Dei gratia Cameracensi episcopo, infra Nativitatem beati Iohannis Baptiste proximo
venturo, me fideiussorem pro dicto nobilic erga dictum dominum episcopum superd hu-
iusmodi restitutione fructuum predictorum seu estimationis eorundem fructuum constituo
et me obligo super hoc per litteras meas presentes predictoe domino episcopo tanquam
fideiussorem pro ipso nobilie, ita quod si dictus nobilis fuisset in defectu restituendi dic-
tos fructus vel estimationem eorundem infra dictum tempus, quod idem dominus epis-
copus extunc in antea haberet ad mef recursum tanquam ad fideiussorem ac responsalem
ipsius Walteri, nobilis.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigilli mei munimine dicto episcopo tradidi
roboratas.

Datum et actum anno Domini M° CC° L secundo, feria quinta ante Quasimodo.g

(LS)

a. 1252 nr. 1020
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1021

1252 juni 23

Hendrik IV, heer van Breda, stelt de burgers van Breda vrij van elke
heffing, behoudens bij bepaalde gevallen, verplicht hen tot landweer en
staat hun toe voor vonnissen hoofdlering te halen te Antwerpen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens B bezegeld met één rond uithangend zegel van

groene was, aan zijden strengen, en blijkens C voorzien van een tegenzegel.

Afschriften
B. 1549 december 22, Breda, GA, afd. I-1a, oud-administratief archief van de

stad Breda, inv. (Hingman) nr. 3 = Out keurboeck, p. 1 (nieuwe fol. 47),
onder de rubriek: Copie 1252, geauthenticeerd door Johan van de Corput,
naar [A].

C. 1565, ibidem, inv. (Hingman) nr. 5 = tGroot keurboeck der stadt Breda, p. 1,
door Peter van den Broeck, naar B.

D. 1580, ibidem, inv. (Hingman) nr. 4 = Oude keuren ende privilegien der stadt
Breda (Perkamenten Boek), fol. 25r, onder caput: Previlegien ende vesten
gegeven by den ouden heeren des landts van Breda der stadt ende ingesetenen
van Breda, 1252, en onder de rubriek: Privilegium Henrici, domini de Breda,
afschrift op 10 september 1653 naar [A] geauthenticeerd door J. van Vliet,
naar B.

E. ca. 1645, ibidem, afd. IV-1, collectie Havermans, inv.nr. 10 = Privilegie-
boeck; L (gebundelde afschriften), fol. 50, eenvoudig afschrift door Adriaan
Havermans, griffier van de stad Breda, naar [A].

Uitgaven
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 32, waarschijnlijk naar D. –
b. VAN GOOR, Beschryving van Breda, 1744, p. 420, nr. 14 (met vertaling),
naar a. – c. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p. 119-
120, naar b. – d. VAN DER HEYDEN – MULDER, Handvesten, 1926, p. 23-24,
naar B. – e. VAN DE KIEFT – NIERMEYER, Elenchus fontium, I, 1967, p. 494,
naar d.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 32 (gedateerd 3 maart 1252-1253). –
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 106-107 (gedateerd 1252). – WAU-

TERS, Table chronologique, V, 1877, p. 34. – HINGMAN, Inventaris archief
stad Breda, 1885, p. 1. – PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p.
17, hoofdlijst nr. 77. – CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956,
p. 22-23, nr. 31.
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Universis presentes litteras visuris et audituris Henricus, dominus de Breda, eternam in
Domino salutem.

Noverit universitas vestra quod nos talem libertatem opidanis nostris de Breda conces-
simus tenendam et habendam, videlicet quod dicti opidani ad nullam nobis vel successori-
bus nostris tenebuntur exactionem, nisi ad militiam filiorum nostrorum et ad maritationem
filiarum nostrarum necnon ad deliberationem captivitatis nostre, si fortasse contingeret nos
captivari. Insuper dicti opidani, cum necesse habuerimus, ad defensionem terre nostre
venire tenebuntur. Concessimus etiam eisdem ut omnes sententias suas de quibus dubita-
verint apud Antwerpiam requirant.

Ut vero premissa omnia rata et firma permaneant, presens scriptum sigilli nostri muni-
mine roboravimus.

Datum et actum in vigilia beati Iohannis Baptiste, anno Domini millesimo ducentesimo
quinquagesimo secundo.

1022

1254 juli 2 legerkamp bij Brussel

Rooms-koning Willem gelast de baljuws, ambachtsheren en hun onder-
zaten in Zeeland en Holland er op toe te zien dat niemand uit het (gra-
felijke) gebied van de koning dan wel uit het gebied van de heer van
Breda schade toebrengt aan de goederen die de abdij Ten Duinen door
zijn gebied voert of daar bezit, noch aan de abdijbezittingen te Kloos-
terzande.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. 1370, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, hs. nr.

168/13 = inventaris van het archief van de abdij Ten Duinen, fol. 121r, onder
caput: XVIII, en onder de rubriek: In Zando minora, de theloneis, X, onvol-
ledig, naar [A].

C. tweede helft 14e eeuw, Brugge, RA, collectie Aanwinsten nr. 3466 = cartula-
rium van de abdij Ten Duinen, fol. 183v, onder caput: De theloneis; impera-
tor, Anglia, nr. XIX, en onder de rubriek: Domini Willelmi, regis Almanie, de
theloneis, en in de ongefolieerde inhoudsopgave: De libertate thelonei per
Hollandiam et Zeelandiam a domino Willelmo, rege Romanorum, naar [A].

Uitgaven
a. HÄGERMANN, Urkundenwesen Wilhelms von Holland, 1977, p. 372, nr. 8,
naar C. – b. KRUISHEER, OHZ, II, 1986, p. 720-721, nr. 1011, naar C.

a. 1254 nr. 1022
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Regesten
VAN DEN BERGH, OHZ, I, 1866, p. 320, nr. 597. – WAUTERS, Table chrono-
logique, V, 1877, p. 86. – BÖHMER – FICKER – WINKELMANN, Regesten des
Kaiserreichs, 1882, p. 971, nr. 5195. – KRUISHEER, Oorkonden graven van
Holland, II, 1971, p. 294, nr. 307.

Ontstaan
Volgens KRUISHEER, OHZ, II, 1986, p. 129, nr. 527 en p. 358, nr. 724 behoort
deze oorkonde niet tot de groep destinatarisoorkonden met West-Vlaams dic-
taat noch tot de dictaatgroep van kanselarijhand E (zie voor deze hand KRUIS-

HEER, Oorkonden graven van Holland, I, 1971, p. 89-90).

Tekstuitgave
Onderhavige oorkonde is uitgegeven op basis van C, aangezien B onvolledig
is. De varianten van B zijn, behalve wijzigingen in de woordvolgorde, opge-
nomen in het notenapparaat.

Willelmus, Deia gratiaa Romanorum rex et semper augustusb, universis ballivis,
scultetis acc eorum subditis per Zelandiam et Hollandiam constitutis salutemd et suam
gratiam.

Noverit universitas vestrad quod nosa bona ecclesie beate Marie de Dunis que per nos-
trume dominium transire velf haberea contigerit ina eodema, tam in lignis quam ina rebus aliis
necnon omniaa eorumf bona de Zando in Quatuor Officiis existentia in nostramg protectio-
nemh et conductumi recepimus et precipimusj omnibusk qui aliquam querimoniam habent
erga dictam ecclesiam, sive fuerint de dominio nostro sive de dominio domini de Breda,
quatinus fratribus et monachis de Zando et eorum servientibus pacem bonam teneantk necl

eisa molestiam aliquam inferant vel gravamen.
Si quis vero eis ausu temerario aliquam violentiam seum aliquoda dampnum irrogare pre-

sumpserit, nostramn se noverit offensam incurrisse eto plenariam restaurationem de singu-
lis ablatis ac dampnis eis exhiberi faciemus. Et istud sicut pacem nostram diligitis, nulla-
tenus admittatis.

In cuius rei testimonium presens scriptum sigillo nostro iussimus communiri.
Datum in castris iuxta Brocele, VI° nonas iulii, indictione XIIao.
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1023

1255 juni 25

Raas VII (X), heer van Liedekerke, voogd van Hendrik V, erfgenaam
van wijlen Hendrik IV, heer van Breda, geeft met instemming van diens
verwanten en leenmannen aan Boudewijn, ridder, zoon van Poppo van
Stavenisse, Nieuw-Schakerlo uit ter bedijking volgens Zeeuws recht.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; was blijkens B bezegeld met het zegel van oorkonder; het

tweede aangekondigde zegel, namelijk dat van Isabella, moeder van de min-
derjarige Hendrik V, heer van Breda, wordt door B niet vermeld.

Afschriften
B. 1302 december 1, vidimus door Nicolaas, abt van de O.L.V.-abdij te Middel-

burg, en de gardiaan van de minderbroeders aldaar (zie hier nr. 1431), naar
[A].

C. tweede helft 15e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer
Bergen op Zoom, inv.nr. 1 = Register van alderhande privilegien, concessien
etc. (cartularium van de heren van Bergen op Zoom), fol. 132v-133v, geïnse-
reerd in vidimus d.d. 1302 december 1 (zie hier nr. 1431), naar B.

Uitgaven
a. BRUGGEMAN, in BVGO, 5e reeks, IV (1917), p. 47-48, naar B. – b. JUTEN,
in Taxandria, XLI (1934), p. 285-286, nr. I, naar C. – c. KRUISHEER, OHZ, II,
1986, p. 748-749, nr. 1049, naar BC.

Regest
VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 3-B, 1980, p. 588,
nr. 713.

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen.
Egho Raso, dominus de Lydekerkea, tutor Henricib, directi heredis Heinrici, bone

memorie domini de Breda, notum facimus tam posteris quam presentibus quod ego de
consilio parentum et hominum Heinrici, domini de Breda, contuli Balduino, militi, filio
Popponis de Stauenisse terram que dicitur Nuescakersloec aggerandam lege Zelandensid,
sitam infra terminos subscriptos, scilicet sicut de Scakersvliet aqua currit in Scelt de
Scakersberghae secus Aggerem usque in Zevenhouen, item de Zeuenhouen usque Betten-
berghaf, item de Bettenberghaf secus Heinigheg usque ad Boent et Boenth infra, item de

a. 1255 nr. 1023
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Aelwinberghei usque Meenthej et de Meentek usque in Ghawechl, item de Ghawechm

directa linea usque Wardenborenhoesn, ita quod dominus de Breda et dictus Balduinus,
miles, equanimiter parcientur decimas annone, legghescat et zelle et agnorum, salva tercia
parte sacerdoti decime agnorum. Minores iusticie cedent dicto Balduino, militi, cum fruc-
tibus inde provenientibus; maiores iusticias dominus de Breda iudicabit, salva medietate
dicto Balduino, militi, omnium fructuum de eisdem iusticiis provenientium. Dictus vero
Balduinus, miles, eliget et statuet presbiterum parrochialem terre eiusdem et custodiam et
vereman, et idem ius quod competebat Popponi, patri dicti Balduini, militis, de duodecim
bakene cedet eidem Balduino in integrum secundum bonam veritatem. Exactio sive tallia,
si qua fiet in dicta terra, f[i]et de communi voluntate domini de Breda et sepedicti Bal-
duini, militis, et illam equaliter partientur. Sepedictus vero Balduinus insipieto aggerare
terram eandem pro sua voluntate de polere et si minus aggeret quam aggerare poterit, et
super hoc culpatus fuerit a domino de Breda, invocandum erit arbitrium domini Godefridi
de Cruninghenp, domini de Wildrechq et Ziricir de Zantwlichs; si tercius de istis defuerit
vel decesceritt, duo de predictis sibi tercium assument; si vero duo defuerint vel decesce-
rintu, dominus de Breda et dictus Balduinus, miles, alios duos substituent, et secundum
eorum arbitrium dictus Balduinus terram aggerabit eandem. Cum vero dictum Balduinum
mori contingerat, filius suus vel filia et sic de prole in prolem directe in dictis bonis et iuri-
bus succedent eidem, aliis heredibus indirectis exclusis. Prefatus vero Balduinus serviet
domino de Breda cum tribus equitaturis in expensis ipsius domini de Breda, se tercio, cum
fuerit requisitus ab eodem.

Et ut hec rata et firma habeantur, presens scriptum feci roborari sigillo meo ac sigillo
nobilis domine Ysabele, matris Heinriciv predicti domini de Breda.

Decima vero sacerdotis iacebit in eodem loco in quo iacebat quando terra fuit aggerata.
Acta sunt hec anno Domini M° CC° L° quinto, in crastino beati Iohannis Baptistew.

1024

(1247 oktober 3 – 1256 januari 28)

Willem II, rooms-koning, beleent Alard zoon van Margaretha van
Duvenee onder meer met 2/3 van Frisenmordiko (Vriezendijkse moer),
waarvan het overige in het bezit is van de heer van Breda. (Deper-
ditum)

Origineel noch afschriften voorhanden.
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Vermelding
Het bestaan van dit deperditum, waarvan het origineel reeds vóór 23 mei 1256
door diefstal verloren ging, is bekend uit de bevestigingsoorkonde van die
datum door Floris, ruwaard van Holland. In die uitvaardiging staat in de nar-
ratio tevens de inhoud, vermoedelijk geparafraseerd, weergegeven: Cum feli-
cis recordacionis dominus Wilhelmus, Romanorum rex, frater noster, in feo-
dum dederit Alardo filio Margarete de Duvine eiusque filio seniori et sic eorum
legitimis heredibus in perpetuum terram in Frisenmordiko, prout ad eum spec-
tabat, videlicet duas partes dicte terre, cum tercia ad dominum de Breda de iure
spectare noscatur, eodem iure quo ipse eam possidebat et prout ad eum et suos
progenitores spectabat, per omnia feodaliter possidendam; – – – prefatusque
dominus rex super hiis omnibus eidem Alardo dederit suas patentes litteras spe-
ciales, que ipsi per latrocinium sunt suscepte. Voor de editie en de overlevering
van deze bevestigingsoorkonde van ruwaard Floris van 23 mei 1256, die
slechts bekend is door insertie in een bevestiging door graaf Floris V van 28
juli 1271, waarvan evenmin het origineel voorhanden is, zie KRUISHEER, OHZ,
III, 1992, p. 13-16, nr. 1098, resp. p. 637-638, nr. 1565.

Regesten
KRUISHEER, Oorkonden graven van Holland, II, p. 297, nr. 323. – BÖHMER –
ZINSMAIER, Regesten des Kaiserreichs 1198-1272, IV, 1983, p. 106, nr. 742. –
KRUISHEER, OHZ, II, 1986, p. 771 nr. 1072. – HÄGERMANN – KRUISHEER,
MGH DD reg. et imp., XVIII-2 (in voorbereiding).

Datering
De termini van het onderhavige deperditum zijn die van het koningschap van
de oorkonder.

Opname en samenhang
Voor het criterium van opname in dit oorkondenboek van oorkonden
betreffende de perifere gebieden van de heerlijkheden Breda en Bergen op
Zoom, zie Inleiding. De vermelding van deze oorkonde is voor dit oorkonden-
boek in zoverre van belang dat daaruit rechten van de heer van Breda in Vos-
semeer blijken, alwaar het moer moet hebben gelegen.

1025

1256 januari

Johannes, abt van de abdij Ter Doest, en de abt van de St.-Michiels-
abdij te Antwerpen vidimeren de oorkonde van Hendrik I, hertog van
Brabant, d.d. 1229 (juli – 1230 april 5) (zie nr. 965).

a. 1256 nr. 1025
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Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde

nr. 352bis. – Afmetingen: hoogte 143 (rechts 149) + pliek 12 (rechts 16) x
breedte 153 (rechts 141) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Transcriptum
Henrici, ducis Lotharingie, de dominio Wardi erga dominum Egidium de
Breda. – 2° door 15e?-eeuwse hand: IX. – 3° door 17e-eeuwse hand: n 6. –
4° door 17e-eeuwse hand: In rub. accorden (hierna N doorgestreept), tit.
Sande.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, na-
melijk: S1 staande-figuurzegel van de abt Ter Doest, spits-ovaal (hoogte
20, breedte 13, rand 3 mm), van groene was, beschadigd (onderste helft
zegelveld afgebroken), met randschrift: SIGILLVM A[BBA]TIS DE THOSAN;
en één bevestigingsplaats (met op de achterzijde van de pliek de nog
zichtbare afdruk van een bevestigingsstrook, waarvan twee sneden in de
pliek zichtbaar zijn, vermoedelijk voor het andere aangekondigde zegel
(LS2).

Uitgaven
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 431, nr. 340, naar A. – b. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 1,
nr. 1085, naar A.

Regest
VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 872, nr. 340.

Datering
Het gebruik van de paasstijl of boodschapstijl is verondersteld, zie Inlei-
ding.

Universisa presentes litteras inspecturis frater Iohannes, dictus abbas de Thosan, et fra-
ter ··b, divina permissione abbas sancti Michaelis in Antwerpia, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod nos inspeximus privilegium illustris viri domini
Henrici, ducis Lotharingie, sanum et integrum nec in aliqua parte sui viciatum, in hec
verba:

– – – (hierna volgt de tekst van nr. 965).
In cuius rei testimonium presentibus sigilla nostra duximus apponenda.
Datum anno Domini M° CC° L° V°, mense ianuarii.c

(S1) (LS2)
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1025a

<1256 juni 11>

Twee kerkmeesters, (twee) heilige-geestmeesters en acht geburen,
inwoners van Meerle, beoorkonden de instellingen, lasten en gebruiken
van de kerk van Meerle, eertijds gesticht afhankelijk van de kerk van
Baarle door de heer van Hoogstraten, met medewerking van de heer
van Breda en de abdis en de kanunniken van het kapittel van Thorn en
met toestemming van de pastoor van Baarle.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en (onvolledige?) vertaling
[B]. vóór 1619, niet voorhanden, bekend uit de overlevering van F, te weten de

directe of indirecte Vorlage van [C], afgeschreven voorin in het missaal van de
kerk van Meerle, vermoedelijk als een (gedeeltelijke?) vertaling van een oor-
spronkelijk Latijnse tekst, wellicht gedateerd ‘1358’ (zie onder [C]), naar [A].

[C]. 1619, niet voorhanden, bekend uit de overlevering van F, afschrift in het
manuaal van Jacobus van den Bosch, pastoor van Meerle, vermoedelijk geda-
teerd ‘1256’, maar het onderschrift geeft voor [B] de afwijkende datering
‘1358’: Item daerna in ’t jaer ons Heeren M CCC en LVIII (sic, a geeft hier
door een leesfout of op grond van mogelijk een andere traditie: duysent twee-
hondert acht ende vyftich, zie a, p. 45 noot 1) weerdt geordineert ende
geschreven den dienst ende last van de kercke van Meerle in ’t Latijn op
’t kortste met consent van heer Hendrick van Boxtele, onsen parochiaen rec-
toir, ende dat soude geschreven sijn in ’t beginsel van den misboeck naer
onsen verstaen, ende daeraff is dese copije in eeuwighe gedenckenisse, ver-
moedelijk afschrift van een al eerder vertaalde tekst, naar [B] (of misschien
eerder naar [D]).

[D]. vóór ca. 1640 (of wellicht al vóór 1619), niet voorhanden, bekend uit de over-
levering van F, het andere afschrift naast [C] dat door [E] oud en slecht lees-
baar wordt genoemd en door F een mogelijk onvoldoende verbeterd afschrift
door Lucas Matthei, vermoedelijk naar [B] en misschien de directe Vorlage
van [C].

[E]. ca. 1640 (tussen 1623 en 1672), niet voorhanden (niet aangetroffen in het ca.
1960 aan het RA te Antwerpen overgedragen archief van de parochie Meerle,
noch in het gedeelte dat te Meerle achterbleef), bekend uit de overlevering van
F en als Vorlage genoemd door a (waarschijnlijk abusievelijk in plaats van F),
afschrift in het manuaal van Petrus Leemans, pastoor van Meerle, met diens
onderschrift: Concordat cum alia copia valde antiqua et pre vetustate vix legi-
bili. Ita ex manuali domini van den Bosch, P. Leemans, pastor in Meerle, naar
[C] en vergeleken met [D].
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F. 1679, Hoogstraten, GA, archief van de parochie Meerle (tot september 1997
nog in de pastorie te Meerle), ongeïnventariseerd hs. = Manuale omnium
emolumentorum cappellani in Meerle, renovatum a me J. Sprangers ibidem ab
anno 1662 usque ad annum 1679 cappellano, indigena eiusdem parochie
(manuaal van J. Sprangers, kapelaan verbonden aan de kerk van Meerle en
geboortig uit die plaats), p. 249-253, onder de rubriek: Copije van de funda-
tie der parochiekercke van Meerle, en met diens onderschrift: Ego autem pre-
ter copiam domini Leemans usus sum in exscribendo alia quadam scripta a
Luca Matthei, sed negatur illa erat satis emendate scripta, naar [E] en [D].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IX (1910), p. 42-45 (gedateerd 1256 en met
enige omissies), geeft op naar [E], maar bedoelt mogelijk F.

Betrouwbaarheid
De oorkonde, in de literatuur meestal op 1256 gedateerd en conform F meer
precies op 11 juni 1256 te dateren, wordt wel als de meer of minder verdachte
stichtingsoorkonde (‘fundatiebrief’, vgl. onder F) van de kerk van Meerle
beschouwd. Dit ten onrechte, daar weliswaar als eerste punt de kerkstichting
van Meerle als dochterkerk van Baarle wordt beschreven, maar de beoorkon-
ding zelf een getuigenverklaring is over de instellingen van de kerk van
Meerle, waarbij men ook op de stichting ingaat. Zij is dus eerst nadien tot-
standgekomen. Inderdaad heeft die kerkstichting zeer waarschijnlijk kort voor
1261 plaats gevonden (vgl. nr. 1039), maar de datering in het jaar 1256 van
deze oorkonde kan niet juist zijn. Goetschalckx (zie onder a, p. 41), die wel
van de juistheid van dit jaartal uitgaat, meent dan ook dat de stichting
geruime tijd voor 1256 moet hebben plaatsgevonden. Hij zet echter verder wel
vraagtekens bij de oorspronkelijkheid van de vorm van de oorkonde, die hij
voor een waarschijnlijk uit het Latijn vertaald verdrag houdt, in 1256 tussen
de pastoor, de kerkmeesters en de geburen van Meerle gesloten (de heilige-
geestmeesters ontbreken bij hem). De inhoud oordeelt hij voor echt (zie a,
p. 41-42 met noot 1). Muësen, die Goetschalckx en diens editie nergens noemt,
acht de oorkonde een verzinsel uit 1619 of een afschrift van een veertiende-
eeuwse oorkonde met valse informatie, waarvan men de datum misschien ver-
keerd heeft gelezen (zie MUËSEN, Meerle en het land van Hoogstraten, 1996,
passim en i.h.b. p. 116-117). Ook Leenders denkt aan een vervalsing uit wel-
licht 1619 (zie LEENDERS, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde, 1996,
p. 291-292).

Inderdaad maakt de tekst voor de dertiende eeuw een afwijkende indruk.
Het formulier, eerst objectief geformuleerd, gaat al spoedig over in een sub-
jectieve stijl en maakt vooral ook in het slot een late indruk, maar overigens
past dit met een datering aan het begin van de tekst zeker in een dergelijke
getuigenverklaring. De spelling en sommige woorden zijn echter niet middel-
eeuws. Dit kan zeker aan een eventuele zeventiende-eeuwse vertaling en aan
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het afschrijven worden geweten, maar de stijl en verschillende specifieke
bewoordingen (vgl. doe men schreef, usantie ende possessie, enz. en de ver-
schillende namen van munten, zie ¶9 en 16) maken ook in oorsprong geen der-
tiende-eeuwse indruk. Andere gedeelten, vooral de paragrafen over het lezen
van missen en de liturgie, kunnen oorspronkelijk in het Latijn geschreven zijn.
De reden voor de optekening wordt niet gegeven, evenmin als enige vorm of
aankondiging van een bekrachtiging, afgezien van de vermelding van de
instemming van de bedienaar voordien, de parochiepriester en rector Hendrik
van Boxtel. Deze wordt dus niet als verdragspartner, zoals Goetschalckx wil,
maar eerder als autoriteit ten aanzien van de opgesomde gebruiken genoemd.
Het oorspronkelijke stuk zal derhalve hoogstens ondertekend zijn geweest en
als getuigenverklaring als bijlage bij een ander stuk in een of andere kwestie
gefunctioneerd hebben. Een in zodanige vorm opgesteld stuk dateert zeker van
na de dertiende en eerder nog van na de veertiende eeuw. Wellicht, gezien de
grote aandacht voor de koster in het stuk, moet dan ook aan het vijftiende-
eeuwse conflict tussen de geburen en de heer van Hoogstraten gedacht wor-
den, dat handelde over de benoeming van de koster. In dit geschil besliste de
officiaal van Luik op 5 juli 1476 (conflict vermeld door Goetschalckx, zie a,
p. 50-51 en 130). De oorkonde kan dan, met uitzondering van het jaartal, als
echt worden beschouwd.

Datering
Inhoudelijk is de oorkonde bij een latere datering inderdaad niet verdacht. Wat
echter de precieze datering moet zijn, is moeilijker aan te geven. Op grond van
bovenstaande moet een datering in de vijftiende eeuw aangenomen worden. De
eenvoudigste oplossing is dan, zoals ook Muësen doet (maar dan uitgaande van
een datering in de veertiende eeuw), te veronderstellen dat men bij het afschrij-
ven of vertalen, al dan niet opzettelijk, een fout heeft gemaakt. Vermoedelijk is
dit al in het missaal [B] geschied of eerst door de afschrijver van [C] totstand-
gebracht, doordat men ‘1256’ in plaats van een oorspronkelijk ‘1456’ heeft
gelezen. In dat geval dateert de oorkonde van 23 mei 1456, daar Sint Salva-
torsdag, de zondag na Pinksteren, in dat jaar op die dag viel. De bij de opstel-
ling van de tekst betrokken pastoor Hendrik van Boxtel, door Goetschalckx op
basis van deze bron ten onrechte in de dertiende eeuw geplaatst, dient dan als
een voorganger van de bij het conflict betrokken pastoor Johannes Back
beschouwd te worden (zie a, p. 130). Dit is mogelijk, daar vermeldingen van
een rector ecclesie tussen 1445 en 1456 ontbreken en Johannes Back van 1456
tot 1476 pastoor van Meerle was (zie BIJSTERVELD, Laverend tussen Kerk en
wereld, 1993, Bijlage 4, p. 87, en Bijlage 5, nr. 1035*). De verklaring is dan
met een datering op 23 mei 1456(?) niet lang na diens aanstelling op 22 maart
1456 totstandgekomen, dus eerst na de ambtstermijn van zijn voorganger. Dit
stemt in zoverre met de inhoud overeen, dat Hendrik van Boxtel weliswaar
mogelijk nog in leven wordt genoemd, maar zijn gebruiken toch als verleden
tijd worden beschouwd (vgl. ¶3, ¶9 en het slot).
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Anderzijds vermeldt Jacobus van den Bosch na zijn afschrift [C] het jaartal
‘1358’ voor het oorspronkelijk in het Latijn geschreven stuk, dat met toestem-
ming van Hendrik van Boxtel, pastoor van Meerle, is totstandgekomen en dat
afgeschreven stond (en wellicht vertaald) in het missaal van de kerk. Het lijkt
niet waarschijnlijk, gezien ook de aantekening onder [C]: ende daeraff is dese
copije in eeuwighe gedenckenisse, dat hiermee weer een ander stuk dan de
onderhavige tekst bedoeld wordt. Het kan echter niet uitgesloten worden dat de
oorkonde als vijftiende-eeuwse verklaring mede op basis van een veertiende-
eeuws stuk (waarin dan vooral het lezen van missen en de liturgie aan de orde
kwamen) is opgesteld, waarbij Hendrik van Boxtel betrokken is geweest. De
datum van dat stuk zou dan 1358 kunnen zijn, maar ook deze datum kan weer
corrupt zijn overgeleverd (gezien ook de vermelde kwaliteit van afschrift [D] en
de afwijkende lezing hiervan in a). Doorslag kan de datering van Hendrik van
Boxtel geven, maar over deze pastoor als pastoor van Meerle zijn verder geen
gegevens voor een datering in de veertiende of vijftiende eeuw aangetroffen. Bij
gebrek aan meer zekere gegevens blijft het eindoordeel over de precieze date-
ring onbeslist, hoewel voor de datering van de uiteindelijke oorkonde dus eer-
der aan de vijftiende eeuw dan aan de veertiende zal moeten worden gedacht.
Steun voor een dergelijke datering wordt ook gevonden in enige vergelijkbare
teksten die eerst vanaf de vijftiende eeuw worden aangetroffen, waarop Bijster-
veld attendeerde (vgl. ook BIJSTERVELD, a.w., p. 331-332): te weten een sche-
penoorkonde d.d. 17 maart 1454 met bijbehorende verklaring omtrent de aan
pastoor en koster van Etten toekomende bedragen bij kerkelijke plechtigheden
(zie CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, II, p. 592-594, nrs. 592-
593), en een regeling van onder meer de inkomsten van de pastoor van Nispen
d.d. 1 september 1421 (CERUTTI, a.w., p. 62-66, nr. 360). Niet alleen was ook
Etten van Thorn afhankelijk, maar ook de vorm van de teksten uit 1454, met de
verklaring als bijlage, versterkt de uitkomst van het diplomatisch onderzoek.

Het opgegeven jaartal wordt derhalve tussen spitse haken geplaatst, als een
al dan niet bewuste vervalsing van een oorspronkelijk vijftiende-eeuwse oor-
konde.

In den jaere ons Heeren, doe men schreef duijsent <tweehondert en sesenvijftich>a, op
sinte patroonsdach Salvator, tot eeuwighe gedenckenisse voor ons ende onse naevolgers,
hebben twee kerckmeesters ende heijlichgeestmeestersb met acht gebueren, als principaele
ingesetenen van Meerle, eendrachtelijck doen beschrijven de institutiën van onse kercke
met haeren last en gewoonte doen ter tijt, dat wij verstaen hebben van onse ouders en onse
ouders van haere ouders ende dat wij gehouden hebben bij onsen tijt en noch houden.
(1) In den eersten hebben wij verstaen dat een van Meerlc was bij ongeval van eenen
dootslaeghe ende verbeurde sijn lijff ende goet. Die hadde eenen acker met eenen huijse
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tot een schaepskoij, staende int groot acker van Meerle, ende die gaff de heer van Hooch-
straten om een kerck ende cappel daerop geordineert te worden, alsoo bij hulpe Godts
ende die heer voors. ende die heere van Breda ende oock bij rade ende hulpe der abdisse
ende capitulairen van Thoor geschiet is, consent gecreghen sijnde van den persoon van
Baerle om een appendice van Baerle te wesen ende oock om een vocht geset te worden in
die kercke behoudelijck persoons rechten en sijn privilegiën, daerin niet verkort ofte
gecrenckt te worden in eeniger manieren aen sijn bendend ende die capitulairen aen hare
thienden, met alsulcken last, te weten:
(2) Dat die parochiaen ende rectoor van Meerle sondaechs en ’s heijlichdaechs en alle
vrijdaghen sal misse lesen aen den hooghen autaer ende in die andere weeckmissen en is
hij niet verbonden, uijtgenomen als er een bruijt oft lijck waer.
(3) Ende oock hebben wij gesien dat die parochiaen, heer Hendrick van Boecxsele, oft
iemant van sijnen weghen, hebben misse gelesen altoos op den vrijdach, hij en hadde van
huijs geweest oft siecke dan dede hij de vrijdaeghsche misse op eenen anderen dach daer-
nae, welck bij ons verstaen is ende houden voor ons possessie dat die parochiaen ende rec-
tor van onser kercken verbonden is in die vrijdaeghse misse metter missen voorgaende.
(4) Item op de drie principaele hoochtijden, te weten Kerssemisse, Paesschen ende Pincx-
teren, sal men singhen vesperen, metten en misse met haere processie. Ende op Alder-
heijlighendach sal men singhen misse met haere processie ende daernaer, te vespertijt, sal
men singhen vigiliën met negen lessen ende tsanderdaechs misse van requiem voor alle
sielen.
(5) Item noch op de principaele feestdaeghen, te weten Heilighe Drijvuldicheijt, Epipha-
nia Domini, Palmdach, Ascensionsdach en allen Onser Lieve Vrouwendaghen sal men
singhen misse met haer processie. Ende die vesperen ende metten gesonghen te worden,
staen tot parochiaens beliefte, maer wij hebben gesien dat die vesperen wierden geson-
ghen op het laetste voors. hoochtijt.
(6) Item op Heiligh Sacramentsdach sal men singhen vesperen, metten ende misse met
haeren processie naer de misse.
(7) Item op alle sondaghen naer Paesschen, als de processie gedaen is, sal men de misse
singhen oft lesen naer parochiaens wille ende devotie.
(8) Item die parochiaen sal predicken alle veertien daghen eens het woort Godts sijne
ondersaeten, ende in den advent ende in den vasten alle sondaghen. Ende bij onse ouders
tijt plach die parochiaen op den Goeden Vrijdach te predicken alle twee jaeren eens de
passie ons heeren Jesu Christi ende bij onsen tijt alle Goede Vrijdaeghen de passie voors.
op koste. Ende daervoor wort geordineert dat hij soude senden sijnen korff met den cos-
ters corff om eijeren te geijren, die hem sijne ondersaeten gunnen. Oock soude hij hebben
de offerhanden die voor ’t kruis geoffert wort binnen den dienst Godts van den Goeden
Vrijdach.
(9) Item alle vier hoochtijden plaghen de sommighe van de rijcken te offeren eenen sil-
veren penninck, die genoemt wiert Parachisee oft Tournoesen, ende de sommighe een
oude mijte, die genoemt wierdt van def eenen ouden siba, ende die XII oude mijten waert
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gewisselt en betaelt om eenen oude boddrager voor XII communicanten. Ende heer Hen-
drick voors. plach te leeren op den stoel des waerheijts dat elcken communicant tot elck
van de vier hoochtijden schuldich waer een oude mijte.
(10) Item wanneer daer een lijck waer, alsoo las men vigiliën in de kercke ofte ten huijse
van de lieden naer erffgenaems begeerte. Men songh misse voor den lijcke ende daervoor
hadde de parochiaen een oude groote ende den coster voor luijdegelt, vigiliën en misse
hadde oock een oude groote. Ende gaff men hem eenich gelt in de hant oft leijde men
eenen goeden penninck op den autaer, dat was betaelinghe ende afcortinghe van die voors.
oude groote.
(11) Item in de misse offert men tweewerf ende iegelijck dat hem geliefde bij onser
ouders tijt sonder licht ende bij onsen tijt wert geoffert met twee lichten ende de meeste
gemeijnte sonder licht.
(12) Item men beginck serenden, maentgewaert ende jaergetijt eens sonder licht met sim-
pel offerhande. Ende de uijtvaert werdt begaen van de rijcke met X of XII stalkeerssen en
met een tortijse, en die tortijse met twee stalkeersen behielt ons kerck ende de andere kers-
sen wierden gesonden van de erffgenaemen ende vrinden tot ander kercken, omme gele-
ghen, met haer vrinden om voor de siele gebeden te worden; ende ’t gemeijn volck met
acht stalkeerssen ende sonder tortijse, ende van den matenlijcken met vier stalkeerssen
ende niet meer, ende daeraf behielt de kercke twee stalkeerssen ende de andere keerssen
wierden oock gesendt tot andere kercken, omme geleghen.
(13) Item als men luijdt tot een lijck, soo helpt den erffgenaem den coster luijden voor de
siele.
(14) Item in het beginsel waren der luttel ploeghen, alsoe wierdt geordineert van onser
ouders ouders dat iegelijck gebuer, die hadde acht loopensaet lants meervoorich, soude
een ploegh sijn, ende die hadde vier loopensaet lants, soude wesen een half ploegh. Ende
de heel ploeghen sullen jaers geven twee broijen, te Keersavont een en te Paessen een,
ende die half ploeghen sullen geven jairs een broot te Paeschen. Ende elck broot in
gewichte sal wesen van vier ponden ende daer beneden niet. Ende sommighe van de rij-
ken gaven den parochiaen een broot van ses pont ende sommighe van vijf pont ende de
maete van vier ponden.
(15) Item den coster sal hebben van elcke heel ploeghe een loopen rogghe jairs, ende van
half ploeghen een half loopen rogghe jairs.
(16) Item den parochiaen van de kercke ende sijnen coster bij onse ouders tijt plaghen te
nemen van elcken cossaet eenen halve jangelaer oft roesbebaeng ende bij onsen tijt eenen
halven boddrager ofte de weerde daervoor, te weten 15 grooten Brabants.
(17) Item als iemant begraven wierdt sonder uijtvaert, alsoo dede men de uitvaert op
eenen werckdagh ofte op eenen misdach naer de begeerte van den erfgenaem sonder
eenich wedersegghen van den parochiaen.
(18) Item men beset altoos den parochiaen van de kercke ende sijnen coster seker testa-
ment alsoo groot alst de siecken geliefde naer haer devotie.
(19) Item wij hebben verstaen van onse ouders dat die costerije van onse kercke is geor-
dineert voor een manuael dienst van jaer tot jaer te moghen stellen eenen coster bij consent
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van onsen parochiaen ende die heer van Hoochstraten ende de gemeijn gebueren van
Meerle. En overmits dat de renten van de costerije kleijn waren, alsoo werdt ingeset eenen
clerck, die een ambacht coste, om beter sijnen cost te moghen winnen ende sijnen staet te
moghen onderhouden. Ende die besorghden altijt den wijn tot den hooghen autaer ende
daervoor gebruijckte hij het kerckhoff met sijnen vervallen van de boomen.
(20) Item in usantie en gebuerlijcke rechte alsoo moet iegelijck van de gebueren te twee
jaeren twee kerckmeesters en twee heijlichgeestmeesters wesenh. Ende oock ist oude usan-
tie soo wanneer als onsen kerckmeester oft heijlichgeestmeester aff willen sijn, alsoo kie-
sen sij op haer conscientie twee en twee daertoe, die daer nut toe sijn, bij acht gebueren
van onse parochie, te weten twee van de Straet, de Voort en den Rode, en desgelijckx twee
van Heijrle en twee van Groot Eijssel, Cleijn Eijssel, Meerssel en Strijbeeck, en twee van
de Cruijsstraet, den Elsacker, Oosteneijndt en Lijnbeeck. Ende die acht gebueren met de
oude kerckmeesters ende heijlichgeestmeesters ordineeren twee nieuwe kerckmeesters en
twee nieuwe heijlichgeestmeesters. En wanneer ’t geschiet was, alsoo gaven sij ’t te ken-
nen haeren parochiaen, ende die was daermede tevreden ende beval de nieuwe kerck-
meesters ende heijlichgeestmeesters dat sij dat bewaeren souden naer gebuerlijcke rechten
ende haer best.
(21) Ende alle twee jaeren dede men rekeninghe van der kercken weghe ende van den
Heijlighen Geest weghe, in de kercke openbaerlijck. Ende oock sommighe gebueren
waren kerckmeesters ende heijlichgeestmeesters vier jaeren, ses jaeren, acht jaeren, twelf
jaeren ende de sommighe meer uijt bede van alle gemeijn gebueren, overmits dat se
getrouw waere haere parochiekercke ende niet van rechte weghe.

Ende dese voors. possessie ende usantie bevelen wij onse naevolgers dat sijt alsoo
onderhouden, want onse voorsaeten ende heer Hendrick van Boecxtele, onsen parochiaen
ende rector, content waeren ende sijn in de voors. usantie ende possessie.

Alsoo helpe ons Godt.
Geschreven int jaer ende tijt voors.

1026

1256 juli 2

Raas VII (X) van Gavere, ridder, heer van Liedekerke en voogd van de
kinderen van wijlen Hendrik IV, heer van Breda, belooft abt en convent
van de abdij Ten Duinen en hun onderhorigen bescherming te verlenen
binnen het land van Breda en zegt tevens toe zorg te dragen voor
bevestiging van het bezit van Waarde door de heer van Breda bij diens
meerderjarigheid.
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Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde

nr. 350. – Afmetingen: hoogte 90 (rechts 95) + pliek 28 x breedte 202 (onder
194) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Domini Raso-
nis de Lidekerke. – 2° door andere 13e-eeuwse hand: Quod nos recipit sub
tuttela sua et promittit nobis confirmationem dominii de Wardo. – 3° door
14e-eeuwse hand: De theloneo; in Zando, XLIII, quod dominus Raso de
Liedekerke nos contra quoscumque defendere debet. – 4° door 15e-eeuwse
hand: XLV. – 5° door 16e-eeuwse hand: B.

Bezegeling: één bevestiging (met sporen van was op de uithangende dub-
bele strook perkament) voor het aangekondigde zegel van oorkonder (SD).

Afschrift
B. 15e eeuw, Brugge, RA, collectie Aanwinsten, nr. 3466 = Privilegia, iura et

possessiones abbatie Dunensis (cartularium van de abdij Ten Duinen), fol.
188r, onder caput, fol. 179r: De theloneis, en onder de rubriek: De Breda, en
in de marge: XLV, naar A.

Uitgaven
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 213, nr. 105, naar A. – b. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 19,
nr. 1101, naar A.

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 15, nr. 350. – VANDE PUTTE – VAN DE

CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de Dunis, 1864, p. 873. –
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 23, nr. 32.

Samenhang
De bevestiging in het bezit van Waarde heeft niet plaatsgevonden bij de meer-
derjarigheid van Hendrik V, heer van Breda, zoals in onderhavige oorkonde
was toegezegd. Pas in 1273 kreeg de abdij Ten Duinen de bevestiging van
Arnoud van Leuven en diens echtgenote Isabella, zie nr. 1114.

Universisa Christi fidelibus presentes litteras inspecturis vel audituris Raso de Gauera,
miles, dominus de Lidekerke, tutor liberorum nobilis viri Henrici quondam domini de
Breda, pie recordationis, salutem in Domino.

Noveritis quod nos obtentu salutis eterne abbatem et conventum de Dunis, eorum fami-
liares ac homines contra molestatores quoscumque in dominio nostre tutele constitutos
promisimus et tenemur defensare. Insuper promisimus eisdem quod cum heres de Breda
ad discretionis annos pervenerit, confirmationem possesionisb et dominii de Wert pro
posse nostro secundum Deum et hominem in quantum ius patitur fideliter procurare.
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In cuius rei testimonium et munimen sigillum nostrum presentibus litteris est appensum.
Datum anno Domini M° CC° quinquagesimo sexto, dominica post octavam beati Iohan-

nis Baptiste.c

(SD)

1027

1256 oktober 24 Meerssen

Engelbert van Valkenburg, aartsdiaken van Luik, gelast D. van
Dinther, priester, Jan, zoon van Wouter van Tongerlo, kanunnik van
de St.-Michielsabdij te Antwerpen, te installeren als pastoor van
Meer.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. 1256 november 4, niet voorhanden, bekend uit de insertie in de oorkonde van

D. van Dinther, plaatsvervanger van Engelbert van Valkenburg, aartsdiaken
van Luik (zie nr. 1028), naar [A].

C-D. twee afschriften van de onder [B] genoemde oorkonde nr. 1028, zie aldaar.

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 310-311 = Oorkondenboek
S.-Michiels, I, 1909, p. 161-162, nr. 136, naar twee afschriften van de oor-
konde, vermeld onder [B].

Samenhang en tekstuitgave
Voor de uitvoering van dit mandaat zie nrs. 1028-1029. De tekst is uitgegeven
op basis van het oudste afschrift van de oorkonde, genoemd onder [B].

Enghelbertus, Dei gratia de Valkenborgh Leodiensis archidiaconus, dilecto suo et fideli
D. de Dintert, sacerdoti, salutem in Domino.

Cum nos curam animarum et custodiam reliquiarum et ceteras sollempnitates ecclesie
de Mere fratri Iohanni, filio Walteri de Tongerlo, canonico beati Michaelis in Antwer-
pia ordinis Premonstratensis, contulimus, vobis precipiendo mandamus quatenus per
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vos vel per alios quos videbitis expedire dictum fratrem Iohannem in possessionem
corporalem dicte ecclesie et omnium proventuum ad investituram spectantium mittatis
vel mitti faciatis. Contradictores, si qui fuerint, per censuram ecclesiasticam compes-
cendo.

Datum apud Mersene, anno Domini M° CC° LVI°, in crastino Severini.
Reddite litteras.

1028

1256 november 4

D. van Dinther, plaatsvervanger van Engelbert van Valkenburg, aarts-
diaken van Luik, draagt overeenkomstig het geïnsereerde mandaat van
genoemde aartsdiaken van 24 oktober 1256 (zie nr. 1027) de pastoors
van Minderhout, Loenhout en Rijsbergen op broeder Jan te installeren
als pastoor van Meer.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens C bezegeld met het zegel van oorkonder.

Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 106 (oude fol. 54r), onder de rubriek: Mandatum archidia-
coni Leodiensis de introducendo seu mittendo fratrem Iohannem de Tongerlo
in corporalem possessionem ecclesie de Mere; item executio mandati, naar
[A].

C. 1684, ibidem, inv.nr. 9 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 6), fol. 31r-31v,
nr. 66, onder caput (= de inhoud van Capsa 70): Mera: Ius patronatus, matri-
cularia, capellania in Meere: capellania sancte Marie, capellania sancti Antho-
nii, altare sancti Michaelis, met de oude signatuur: N. 4, met vermelding van
vier zegels, waaronder drie van het transfix nr. 1029, authentiek afschrift door
G. van Bredael, openbaar notaris te Antwerpen, naar [A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 310-311 = Oorkondenboek S.-
Michiels, I, 1909, p. 161-162, nr. 136, naar BC.

Samenhang
Aan het verzoek om teruggave van deze oorkonde door de drie pastoors, met
hun zegels, is inderdaad voldaan, zie oorkonde nr. 1029.
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Universis presentes inspecturis D. de Dintert, vices gerens venerabilis viri domini En-
ghelberti de Valkenborgh, Dei gratia Leodiensis archidiaconi, salutem in domino sempiter-
nam.

Noveritis nos litteras domini archidiaconi Leodiensis recepisse in hec verba:
– – – (hierna volgt de tekst van nr. 1027).
Cum igitur predictum mandatum exequi non possumus ad presens variis negotiis occu-

pati, vobis de Minrehout et de Loenhout et de Risenberga presbyteris districte precipiendo
mandamus in virtute sancte obedientie, auctoritate predicta, quatenus ad ecclesiam de
Mere personaliter accedentes, quum requisiti fueritis, predictum fratrem Iohannem in cor-
poralem possessionem predicte ecclesie inducatis. Si autem ad hoc exequendum vos tres
simul interesse non contingat, duo vestrum in exequendo tertium non exspectent.

Reddite litteras cum appensione sigillorum vestrorum, in signum executionis mandati.
Datum anno Domini M° ducentesimo quinquagesimo sexto, in crastino beati Huberti.

1029
(na 1256 november 4)

De pastoors van Minderhout, Loenhout en Rijsbergen berichten de uit-
voering van hun opdracht, overeenkomstig het mandaat van D. van
Dinther van 4 november 1256 (zie nr. 1028).

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens afschrift C van nr. 1028 bezegeld met drie zegels.

Afschrift
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 106 (oude fol. 54r), onder de rubriek: Mandatum archidia-
coni Leodiensis de introducendo seu mittendo fratrem Iohannem de Tongerlo
in corporalem possessionem ecclesie de Mere; item executio mandati, naar
[A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 310-311 = Oorkondenboek S.-
Michiels, I, 1909, p. 161-162, nr. 136, naar B.

Samenhang en datering
Deze oorkonde hangt nauw samen met het mandaat van D. van Dintert (zie nr.
1028), en was daar ook materieel aan verbonden als transfix. Dit blijkt uit het
gebruik van de term annexum in onderhavige oorkonde, en de vermelding van
de bezegeling door afschrift C van nr. 1028, dat vier zegels vermeldt, namelijk
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één van het mandaat en drie van de oorkonde met het bericht van de uitvoe-
ring.

De datering in dit stuk ontbreekt. De installatie van Jan als nieuwe pastoor
te Meer heeft mogelijk niet onmiddellijk aansluitend op de opdracht van 4
november 1256 plaatsgevonden, doch eerst kort na 14 augustus 1257, het
moment waarop Dirk, als pastoor van Meer, ten overstaan van abt en convent
van de St.-Michielsabdij te Antwerpen afstand doet van het pastoorsambt (zie
GOETSCHALCKX, a.w. onder Uitgaven, p. 164-165, nr. 140). Na de dood van
Dirk (zeker voor 1263), wordt de benoeming van Jan aangevochten door
Wouter, zoon van Arnoud van Zellik. Op 16 maart 1267 volgt een scheids-
rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat Jan, krachtens bovengenoemd man-
daat, reeds vier jaar en langer voor het overlijden van Dirk het pastoorsambt
bekleedde, en in dit recht wordt bevestigd (zie GOETSCHALCKX, a.w. onder
Uitgaven, p. 204-207, nr. 176).

Noverint universi presentes litteras visuri quod nos de Minrehout et de Loenhout et de
Risenberga sacerdotes, exsecuti sumus mandatum littere huic annexum.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillis nostris communimus.

1030

1257 maart 30

Raas VII (X), ridder, heer van Liedekerke, voogd van Hendrik V, wettige
erfgenaam van Breda, schenkt aan Hendrik Buffel, ridder, het land de
Agger voor de periode van acht jaar en bevestigt de voorwaarden zoals
aan deze beloofd door zijn oom wijlen Hendrik IV, heer van Breda.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. tweede helft 15e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer

Bergen op Zoom, inv.nr. 1 = Register van alderhande privilegien, concessien
etc. (cartularium van de heren van Bergen op Zoom), fol. 77v, onder de
rubriek: Van den Agger, en met de aantekening: Collationata, naar [A].

Uitgaven
a. BRUGGEMAN, in BVGO, 5e reeks, IV (1917), p. 55, naar B. – b. JUTEN, in
Taxandria, XLI (1934), p. 286-287, nr. II (gedateerd 1257 maart 26), naar B.
– c. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 139-140, nr. 1141, naar B.
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Regest
VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 3-B, 1980, p. 588,
nr. 714.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Samenhang
Voor de in deze oorkonde vermelde belofte, gedaan door Hendrik IV, heer van
Breda en oom van de oorkonder, zie wellicht nr. 1001.

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis, Raso, miles, dominus de Lie-
dekerke, tutor Henrici, legitimi heredis de Breda, salutem in vero salutari.

Ad noticiam universorum volumus pervenire, quod nos terram, que dicitur Agger, cum
omnibus redditibus et emolmentisa quibuscumque in dicta terra provenientibus, Henrico,
militi, dicto Buffel ad octo annos libere et absque ulla controversia contulimus possiden-
dam. Quod si dictum Henricum, militem, infra predictos octo annos, dominica bonitate
providente, decedere contingeret, superstes sepedicti Henrici, militis, in dictis redditibus et
emolimentisa succederet eidem, quousque tempus prelibatum expirasset. Preterea volumus
et statuimus omnes condiciones, quas Henricus bone memorie avunculus noster, dominus
de Breda, Henrico, militi, dicto Buffel faciendas et facturas promiserat eidem per omnia
illisas observare.

Ut autem hec rata et firma permaneant, presentem paginam sigilli nostri munimine duxi-
mus roberandamb.

Datoc anno Domini M CC LVI°, feria sexta ante Ramos Palmarum.

1031

1257 april 10

De abt van de abdij van Eekhout te Brugge en de prior van de pre-
dikheren aldaar vidimeren de oorkonde van Godfried II (van Breda
en) van Schoten d.d. 14 februari 1203 (zie nr. 928) alsmede de oor-
konde van Wouter van Kruiningen d.d. ca. 14 februari 1203.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde

nr. 503. – Afmetingen: hoogte 172 + pliek 18 x breedte 208 (onder 214) mm;
gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

a. 1257 nr. 1031
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Transcriptum
de venditione terre de Morlodenesse. – 2° door 15e-eeuwse handen: Trans-
scriptum de litteris Walteri de Cruninghen de venditione totius terre de Mor-
lodennesse et Godefridi de Scoten. – 3° door 15e-eeuwse hand: S XX. – 4°
door 17e-eeuwse hand: n 19. – 5° door 18e-eeuwse hand: Titulo Doest, rub.
confirmatien, no 19.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd
zijn, namelijk: S1 zegel van eerste oorkonder, spits-ovaal (hoogte zegelveld
35 [+ x], breedte 20, rand 5 mm), van bruine was, beschadigd (deel zegel-
veld en randschrift afgebroken), met randschrift: · Sigillum WAL[***]
A[***] IN BRVG[IS], met CS1, beeldzegel, rond (doorsnede zegelveld 11,
rand 4 mm), gaaf, met randschrift: + DVCiTE SIGNo BACVL[i]. – S2 zegel
van tweede oorkonder, spits-ovaal (hoogte zegelveld 28 [+ x], breedte
19, rand 3 mm), van bruine was, beschadigd (zegelveld en randschrift
afgebroken), met randschrift: [.] PRIORIS FRatruM PREDICATORum In
BRVG[IS].

Uitgave
a. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 142, nr. 1151, naar A.

Regest
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 242, nr. 503.

Universisa presentes litteras inspecturis ··b abbas Sancti Bartholomei de Echoud in Bru-
gis eta prior fratrum predicatorum eiusdem loci salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod nos quedam privilegia ecclesie beate Marie de
Thosan in nulla sui parte vitiata inspeximus, in quibus ea que subscripta suntc continen-
tur:

– – – (hierna volgt een gedeelte van de tekst van de oorkonde van Wouter van Kruinin-
gen (zie KOCH, OHZ, I, 1970, p. 428-431, nr. 257) en van nr. 928).

Nos vero ··b abbas et ··b prior privilegia in quibus prescripta continentur inspeximus
anno Domini M° CC° Lmo VII°, feria tercia post Pascha.

Et ad petitionem dicte ecclesie de Thosan sigilla nostra presentibus litteris duximus
apponenda.d

(S1+CS1) (S2)
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1032

1257 mei

Amelis, pastoor van Ekeren, getuigt dat Arnoud van Zellaar, scholaster
van (het kapittel van St.-Rombout te) Mechelen, in zijn aanwezigheid
een derde deel van de gehele tiend van Ekeren heeft gekocht van wijlen
Hendrik IV, heer van Breda, voor 500 pond Leuvens.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 185r, nr. K 10 (met restau-
raties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notaris-
sen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 116v, nr. K 10, onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostris apud
Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Testimonium Amilii
super contractu habito inter dominum Henricum de Breda et dominum Arnol-
dum de Zellaer de duabus riis, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar
notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XI (1912), p. 26, nr. 204, naar
C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926, p. 203,
nr. 204, herdruk van a.

Samenhang
Deze getuigenverklaring is opgemaakt vanwege de gelijktijdige schenking van
de genoemde tiend door Arnoud van Zellaar aan de St.-Bernardsabdij, zie de
uitgaven a en b, nr. 203. Voor de verkoop destijds door Hendrik IV, heer van
Breda, zie nr. 1017.

Universis Christi fidelibus quibus presens scriptum videre contigerit Amilius, sacerdos
de Ekerna, salutem et cognoscere veritatem.

Presentium testimonio litterarum notum facio universis tam presentibus quam futuris
quod ego interfui, vidi et audivi quod venerabilis vir Arnoldus de Zellaara, scolasticus
Machliniensisb, duas rias decime, sic vulgariter nominatas, sitas in parrochia mea de
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Ekerna, que due rie sunt tercia pars tocius decime ville predicte, exemit a viro nobili pie
memorie domino Henrico de Breda, pro quingentis libris Lovaniensis monete, nichil iuris
sibi, nihilc suis heredibus in dictis riis ind posterumd reservante. Predicte autem rie ipsius
domini Henrici purum erant allodium et pro puro allodio dictus scolasticus easdem acqui-
sivit et recepit.

In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum.
Datum anno Domini M° CC° L° septimo, mense maio.

1033

1259 september 7

Schepenen en alle burgers van Breda getuigen dat zij van oudere en
geloofwaardige lieden hebben vernomen dat de zoutmarkt steeds in
Antwerpen gevestigd is geweest.

Origineel
A. Brussel, ARA, Charters van Brabant, inv.nr. 72. – Afmetingen: hoogte 64

(rechts 58) + pliek 5 (6) x breedte 145 (onder 148) mm; beschadigd, met
gering tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14/15e-eeuwse hand: Breda, I. –
2° door mogelijk dezelfde als voorgaande hand: m.

Bezegeling: met één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is,
namelijk: S monumentaalzegel van de stad Breda, rond (doorsnede zegelveld
39 [+ x] mm, rand [y]), van witte (gele) was, rand en gedeelte van het zegel-
veld afgebroken (zie CSN 576 en hier nr. 1090 S3), met tegenzegel CS beeld-
zegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 15, rand 4 mm), beschadigd (zie
CSN 577), met randschrift: + SECreTum DE BREDA.

Afschriften
B. ca. 1360 – ca. 1390, Brussel, ARA, Charters van Brabant, inv.nr. 223 = Copie

(los perkament met veertien afschriften van oorkonden betreffende de zout- en
vismarkt van Antwerpen, het elfde afschrift is dat van de onderhavige oor-
konde), gewaarmerkt afschrift door mr. Dirk Gherbode (genoemd ook onder
C), naar A.

C. ca. 1390 (vóór 1396 april 8), ibidem, verzameling Handschriften, nr. 1 (aan-
winst 1837 uit Lille; VERKOOREN, nr. I) = Registre de Brabant et de Malines
soubz mestre Sohier de le Beke, cancellier / Registre touchant les chartres de
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Brabant apporté en la Chambre des comptes à Lille le VIIIe jour d’avril l’an M
CCC IIIIXX et XVI après Pasques par maistre Thierry Gherbode, sécrétaire de
monseigneur de Bourgogne (hertogelijk cartularium), fol. 20v, naar A.

D. 1433 juni 4, Mechelen, SA, aanwinst 1992/1993 (voorheen Antwerpen, RA,
oud archief stad Mechelen, nr. 2bis (aanwinst 1956; nog eerder Brussel, ARA,
verzameling Handschriften, nr. 5bis)) (VERKOOREN, nr. X) = cartularium van
de heerlijkheid Mechelen (hertogelijk cartularium), fol. 6v, naar B.

E. 1464 – 1474, Brussel, SA, oud archief stad Brussel, afd. 3, Cartulaires,
inv.nrs. I-III (volgnr. 1) = Petrus de Thimo (of: a Thymo = Peter van der
Heyden), Historia Brabantiae diplomatica (3 dln.), II, pars 4, titulus 6, cap. 15
De foro salis, fol. 68r, naar B.

Uitgaven
a. WAUTERS, De l’origine des libertés communales, Preuves, 1869, p. 193
(gedateerd 8 september 1259), naar E. – b. CERUTTI e.a., Geschiedenis van
Breda, I, 1952, afb. 11, tussen p. 32-33 (met afbeelding en moderne vertaling),
naar A. – c. VAN DER GOUW, Oud schrift, 1978, nr. 136 (met afbeelding), naar
A.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 211. – VERKOOREN, Inventaire
des chartes et cartulaires, I-1, 1910, p. 58, nr. 72. – PRIMS, Geschiedenis van
Antwerpen, II-4, 1931, p. 20, hoofdlijst nr. 105 (gedateerd 6 september 1259).
– CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 23, nr. 33.

Ontstaan, samenhang en overlevering
Deze getuigenverklaring is er een in een grotere reeks van dergelijke verkla-
ringen, die tussen 1 en 14 september 1259 door de stadsbesturen van resp.
Tienen, Brussel, Turnhout, Herentals, Aarschot, Oisterwijk, ’s-Hertogenbosch,
Hoogstraten, Breda, Lier en Zierikzee zijn afgegeven, en bovendien op 18
november nog door Leuven (C heeft 15 september, aldus aanvankelijk ook B,
maar dit is naar het origineel gecorrigeerd door Dirk Gherbode) (zie de tek-
sten in uitgave a, Preuves, p. 189-194, overigens naar het handschrift vermeld
onder E; zie voor die van Oisterwijk en ’s-Hertogenbosch bovendien dit oor-
kondenboek, deel I, nrs. 276 en 277, voor die van Zierikzee bovendien KRUIS-

HEER, OHZ, III, 1992, nr. 1220). De teksten, hoe verschillend ook in uitvoe-
righeid, vertonen zeker enige dictaatverwantschap, zodat, zoals te verwachten
is, een vertegenwoordiger van Antwerpen bij de opstelling betrokken zal zijn
geweest.

In het gewaarmerkte afschrift genoemd onder B zijn bovendien al deze ver-
klaringen nog eens bijeengezet, volgend op de herroeping van de overbren-
ging van de zout- en vismarkt van Antwerpen naar Mechelen op 29 oktober
1309 door rooms-koning Hendrik VII en de bevestiging hiervan (terwijl
rooms-koning Karel IV de oorkonde van Hendrik VII nog op 25 juli 1349
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bekrachtigde en inserreerde) op 9 december 1356 door Wenceslas I en
Johanna, hertog en hertogin van Luxemburg. In de verdere overlevering van
deze stukken zijn de genoemde verklaringen van 1259 echter niet altijd weer
overgenomen (zie VERKOOREN, a.w. onder Regesten, I-1, p. 166-167, nr. 223,
en resp. I-2, 1911, p. 327, nr. 969).

Universis presentes litteras visuris scabini [a]c universi opdani de Breda, salutem et
congnoscere veritatem.

Noverint universi quod nos ab antiquioribus nostris et fidedignis investigavimus de foro
salis in Antwerpiaa, qui nobis responderunt veraciter affirmantes forum salis semper fuisse
ibidem.

In cuius rei testimonium super hoc presentes litteras dedimus sigillob nostrob munimine
roboratas.

Datum anno Domini M° CC° L° nono, in nocte Nativitatis Marie virginis.

(S+CS)

1034

1260 augustus

Pieter van Marbais, heer van Roseil, ridder, schenkt met toestemming
van zijn echtgenote Elizabeth, vrouwe van Breda, aan Servaas zoon
van Jutta 5 spade lands in de (Zuid)Polder bij Bergen op Zoom en 28
bunder te Wuustwezel, onder het beding van een jaarlijkse cijns van 10
schelling Leuvens.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 170v, nr. H 13 (met res-
tauraties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door Judocus
Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1659), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 73r, nr. H 13, onder caput: H rubra: Littere oppidi de Berghen et de
Zuyt-Landt, met in de inhoudsopgave, fol. 67r, de rubriek: Littera de 5 fossa-
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riis terre in Polre apud Berghen et de 28 bonariis apud Wlte Wesele, geauthen-
ticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XI (1912), p. 59, nr. 238, naar
C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926, p. 237, nr.
238, herdruk van a.

Universis presentes litteras visuris ac inspecturis Petrus, miles de Marbaesa et dominus
de Roseel, salutem et cognoscere veritatem.

Cum humana memoria labilis sit et caduca et que facta sunt per homines, ut firmitatem
habeant, debent esse per sigillatas litteras ornatasb, noverint igitur universi presentes et
futuri quod ego Petrus, miles de Marbaesa, contuli ac dedi Servatio filio Iuten de propria
voluntate ac de consensu Elisabeth, domine de Breda, uxoris ac domine mee, quinque fos-
saria terre in loco qui dicitur Polre apud Bergenc et XXVIII bonaria apud Wlte Wesel in
deserto, qui alio nomine appellatur Watine, et prenominatus Servatius dabit annuatim
propter recognitionem huius facti X solidos Lovanienses in festo sancti Remigii predicto
Petro, militi de Marbaes, et suis successoribus.

Ceterum ad ampliorem custodiam et firmitatem iuris id nobis adiungere placuit quod
tam opidani de Breda quam opidani de Bergc sigilla sua litteris apponerent presentibus.
Hiis rebus interfuerunt viri providi et disertid Walterie de Righeltf, Henricus dictus
Habraen, Obreg de Woude et quidam alii.

In cuius rei testimonium eidem dare literasg decrevimus sigilloh nostroh munimine robo-
ratas.

Datum anno Domini M° CC°i LX°, mense augusti.

1035

1261 maart 10 Lier

Wouter, pastoor van Lier, Wouter, pastoor van Duffel, en Jan Lumbart
oorkonden dat ten overstaan van hen Jan en Hendrik, tempeliers van
de commanderij van Ter Brake (te Alphen), abt en convent van de
St.-Michielsabdij te Antwerpen vrijwaren voor elk recht dat de tempe-
liers toekomt inzake een kruis uit Jerusalem, gekregen van wijlen Dio-
nysius, pastoor van Lier, en op diens testament, door middel van negen
pond oude witte die abt en convent aan de tempeliers zullen voldoen.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden; volgens DAILLIEZ, Les Templiers, in 1978 nog aanwezig te

Parijs, Archives Nationales, S 5255.

Afschrift
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesie sancti Michaelis Antverpie (oude cartularium
der abdij), p. 146 (oude fol. 74r), onder de rubriek: Frater Iohannes et frater
Henricus de Brake, fratres militie Templi, quitos clamaverunt abbatem et con-
ventum sancti Michaelis ratione crucis Iherosolomitane accepte a Dyonisio,
presbitero de Lyra, pro IX libris alborum, naar [A].

Uitgaven
a. DE REIFFENBERG, Monuments pour servir à l’histoire de Namur, IV, 1846,
p. 428, nr. 8 (gedateerd 1260), naar B. – b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VI
(1907), p. 328, nr. 152, naar B.

Regest
DAILLIEZ, Les Templiers, 1978, p. 362-363, nr. 140.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis presens scriptum visuris Walterus, plebanus de Lyra, et Walterus, plebanus de
Duffla, et Iohannes dictus Lumbart salutem in omnium Salvatoria.

Universitati vestre notum facimus quod frater Iohannes et frater Henricus de Brake,
fratres militie Templi, coram nobis ad hoc vocatis viros religiosos dominum abbatem et
conventum beati Michaelis in Antwerpia Premonstratensis ordinis quitos clamaverunt
super omni iure quod ipsis fratribus militie Templi competebat vel competere potuit
ratione vel occasione crucis Iherosolimitane, accepte a Dyonisio, presbitero de Lyra, feli-
cis memorie ut dicebatur, et super testamento quod condidit idem Dyonisius in extremis,
ex quacumque gratia eis auctoritate apostolica concessa vel indulta, mediantibus novem
libris alborum veterum quas dicti abbas et conventus dictis fratribus templariis persolve-
runt.

Et in robur et testimonium premissorum ad preces dictorum templariorum presenti
scripto nostra sigilla duximus apponenda.

Actum apud Lyram, datum anno Domini M° CC° LX°, feria quinta post Cineres.

338

a. 1261 nr. 1035

1035 a aldus B.



1036

(1260 april 3 –) 1261 (april 23)

Hendrik III van Gelre, bisschop van Luik, vidimeert de oorkonde van
rooms-koning Frederik I d.d. 17 juni 1154 (zie nr. 908). (Deperdi-
tum)

Origineel, afschriften noch uitgaven voorhanden.

Vermelding
Deze oorkonde is bekend uit een vermelding in een zestiende-eeuwse archief-
inventaris van de abdij van Park (Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief,
inv.nr. R VII-33, fol. 12r, ad datum 1260), waaruit blijkt dat het origineel in
1551 nog in het abdijarchief aanwezig was.

1037

1261 mei

Amelis, pastoor van Ekeren, bericht Hendrik III, bisschop van Luik,
zijn goedkeuring te hechten aan de toekenning door Arnoud van
Zellaar, investiet van Ekeren, aan een kapelanie in de kerk van Ekeren
van zekere tiend in de parochie Ekeren, destijds door wijlen Hendrik
IV, heer van Breda, aan deze in pand gegeven.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 182r, nr. K 2(a) (met res-
tauraties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de nota-
rissen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559),
naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 112v, nr. K 2(a), onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostris
apud Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Testimonium
domini Amelii super receptione ad opus domini Arnoldi de Zellaer, geau-
thenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar
[A].
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Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XI (1912), p. 312, nr. 244, naar
C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926, p. 244,
nr. 244, herdruk van a.

Reverendo patri suo in Christo dominoa Henrico, episcopo Leodiensi, Amilius, sacerdos
de Ekerne, quicquid potest obsequii cum obedientia tam debita quam devota.

Paternitati vestre reverende per presentia notum fieri cupio quod ego recepi a nobili
viro, pie recordationis domino, Henrico de Breda, obligationem cuiusdam decime, site in
parrochia mea, factam cum pecunia domini Arnoldi de Zellarb, investiti dicte ecclesie, et
hoc feci de voluntate et ordinatione predicti Arnoldi, reservans dictam decimam sub
nomine meo ad opus et voluntatem predicti investiti, ut ipse, cum sibi placeret, de eadem
disponeret prout vellet, ipse igitur salubri ductus consilio idem ius quod habuit in dicta
decima ad capellaniam in ecclesia de Ekerne iam assignavit, prout littera super hoc facta,
quam paternitati vestre transmittit, aperte declaratur1. Ego autem predicte assignationi,
quia pia est et parochianis nostris quamplurimum grata et necessaria, quantum in me est
consensum adhibeo benevolum et paratum.

Datum anno Domini M° CC° sexagesimo primoc, mense maio.

1038

(kort voor 1261 juni 10)

Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, schenkt aan de kanunniken
en nonnen der abdij het patronaatsrecht van de kerken van Gilze,
Baarle en Geertruidenberg. (Deperditum)

Origineel, afschriften noch uitgaven voorhanden.

Vermelding
Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, volgt uit
de vermelding in een oorkonde van Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn,
d.d. 10 juni 1261, nr. 1039, waarin zij aan de scholaster van Tongeren vraagt
om bemiddeling bij de goedkeuring van deze schenking door de bisschop van
Luik. In de narratio wordt naar genoemde schenking verwezen: Cum nos – – –
ius patronatus ecclesiarum de Ghilse, de Barle et de Monte Sancte Gertrudis
competenti deliberatione prehabita, ex certa conscientia et ex mera et libera
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voluntate nostra, pietatis intuitu, perpetualiter contulimus canonicis et monia-
libus predictis ipsosque de ipso iure patronatus per nostras patentes litteras
corporaliter investiverimus sub testimonio conpetenti.

Uitgave van de vermelding
a. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 266, nr. 1259, naar de vermelding.

1039

1261 juni 10

Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, verzoekt Reinier, scholaster
van Tongeren en procurator in geestelijke zaken van de bisschop van
Luik, te bewerkstelligen dat de bisschop haar schenking aan kanunni-
ken en nonnen der abdij van het patronaatsrecht van de kerken van
Gilze, Baarle en Geertruidenberg met de daarbij vastgestelde bepalin-
gen, goedkeurt.

Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 2219. – Afmetingen:

hoogte 181 (rechts 178) + pliek 23 (rechts 25) x breedte 196 (onder 195) mm;
vrijwel gaaf bewaard, behoudens de bezegeling; de pliek bedekt de laatste
regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: De iure patro-
natus ecclesiarum de Ghilse, Baerle et Montis Sancte Gertrudis capitulo dato,
1261 (door andere hand). – 2° door latere hand: Littera G.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S1 zittende-figuurzegel van oorkonder, spits-ovaal, van groene was, zwaar
beschadigd (zie CSN 451 en hier nr. 981 S1), en één bevestigingsplaats (waar-
van slechts twee sneden in de pliek zichtbaar zijn), vermoedelijk voor het
andere aangekondigde zegel (LS2).

Afschriften en vertaling
[B]. mogelijk 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit C, afschrift in sekeren

geschreven boeck gebonden in geel horen in folio, fol. 10.
C. 1638 oktober 28, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, A, voorl. inv.nr. 26,

authentiek afschrift door Frederik Winckler, openbaar notaris, naar [B].
D. ca. 1639, ibidem, C, voorl. inv.nr. 19233, authentiek afschrift door Antoon

Winckens, openbaar notaris, naar A.
E. ca. 1650, ibidem, onder de rubriek: Ius patronatus ecclesiarum de Gylze,

Baerle et Montis Sancte Gertrudis, 1261, eenvoudig afschrift, mogelijk naar A.
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F. 1654, ibidem, voorl. inv.nr. Habets nr. 26, vertaling door Jan Bogaerts, open-
baar notaris, van D.

G. 1659, ibidem, C, voorl. inv.nr. 19233, authentiek afschrift door J. Bachuys,
apostolisch notaris, naar A.

H. 1661, ibidem, authentiek afschrift door J. Bachuys, apostolisch notaris, naar A.
[I]. ca. mei 1663, niet voorhanden, bekend uit Maastricht, RA, archief abdij van

Thorn, C, voorl. inv.nr. 19170, authentiek afschrift, mogelijk naar A.
J. ca. 1665 – 1670, ibidem, voorl. inv.nr. 19233, eenvoudig afschrift, naar F.
K. ca. 1699, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Commissie van Breda, inv.nr. 675 =

cartularium van de abdij van Thorn, fol. 2v-3r, onder de rubriek: Blijckt bij
het naervolgende wat de vicarissen trecken voor competentie van de halff
kercken, d’anno 1261, des vrijdachs voor Pincxteren, geauthenticeerd afschrift
door W. Specken, openbaar notaris, naar J.

[L]. vóór 1780, niet voorhanden, bekend uit M, cartularium van de abdij van
Thorn, fol. 20, mogelijk naar A.

M. 1780, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 18783 = car-
tularium van de abdij van Thorn, ongefol., onder de rubriek: Ius patronatus
ecclesiarum de Gylse, Baerle et Montis Sancte Gertrudis, 1261, naar [L].

Uitgaven
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 10. – b. MIRAEUS – FOPPENS,
Opera diplomatica, II, 1723, p. 862, cap. 85, naar a. – c. WOLTERS, Notice
historique Thorn, 1850, p. 93, nr. 12, naar b. – d. VAN DEN BERGH, OHZ, II,
1873, p. 38, nr. 74 (gedateerd 7 juni 1261), naar a. – e. FRANQUINET, Berede-
neerde inventaris Thorn, 1881, p. 19-21, nr. 12 (gedateerd 11 juni 1261), naar
C. – f. HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 20-22, nr. 26 (gedateerd
juni 1261), naar C. – g. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I,
1956, p. 24-25, nr. 34, naar A. – h. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 267-268,
nr. 1260, naar A.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 34. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 107 (gedateerd 1261). – WAUTERS, Table chronologique, V,
1877, p. 247. – MOLLENBERG, Onuitgegeven bronnen Geertruidenberg, 1899,
p. 181-182, nr. 6. – JUTEN, Parochiën bisdom Breda, II, 1935, p. 62. – PAN-

HUYSEN, in VROA, IX (1936), p.120, nr. 609. – HAAS, Suppl. chronologische
lijst, 1972, p. 175, nr. 5.

Ontstaan en samenhang
De zinsnede per nostras patentes litteras corporaliter investiverimus sub testi-
monio conpetenti verwijst naar de oorkonde waarin Hildegonde, abdis van de
abdij van Thorn, aan de scholaster van Tongeren bemiddeling vraagt bij de
goedkeuring van haar schenking door de bisschop van Luik. Deze oorkonde is
niet bewaard gebleven, zie nr. 1038a. De goedkeuring door de bisschop van
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Luik is wel bewaard gebleven, zie nr. 1040. Onderhavige oorkonde is de voor-
oorkonde van nr. 1040.

Viroa discreto magistro Renero, scolastico Tungrensi, procuratori in spiritualibus vene-
rabilis patris domini Henrici, episcopi Leodiensis, Hildegundis, Dei permissione abbatissa
Thorencisb, salutem in vero salutari.

Cum nos considerata tenuitate nimia prebendarum tam canonicorum quamc monialium
ecclesie nostre Thorensis, de consilio iurisperitorum ius patronatus ecclesiarum de Ghilse, de
Barle et de Monte Sancte Gertrudis competenti deliberatione prehabita, ex certa conscientia
et ex mera et libera voluntate nostra, pietatis intuitu perpetualiter contulimus canonicis et
monialibus predictis ipsosque de ipso iure patronatus per nostras patentes litteras corporaliter
investiverimus sub testimonio conpetenti, nos collationem et factum nostrum huiusmodi
coram vobis iterum per presentes nostras litteras sollempniter innovamus, cum ad vestram
presentiam personaliter ad presens pervenire non possimus, discretionem vestram rogantes
antentiusb quatenus vos dictum ius patronatus dictarum trium ecclesiarum dictis pauperibus
canonicis et monialibus Torensibus divine remunerationis intuitu a reverendo patre, domino
nostro Leodiensi predicto, confirmari procuretis, inter cetera, si placet ex vestro officio ordi-
nantes quod dictarum ecclesiarum filie dimidied ecclesie fiant et canonici et moniales pre-
dicte in dictas ecclesias, cum eas vacare contigerit, investitos instituant qui personaliter re-
sideant et deserviant in eisdem, quibus etiam investitis de proventibus earundem ecclesiarum
providentur de beneficiis competenter, considerata multitudine [et]e paucitate plebis cuiusli-
bet ex porrochiisb predictis, inspecto etiam labore deservientis cuiuslibet investiti et in hunc
modum quod investito de Ghilse viginti libre Louaniensium annis singulis assignentur, inves-
tito autem de Merterchem viginti et quinque libre Louaniensium, investito de Ghinneke
decem et octo libre Louanensium, investito de Ettene quindecim libre Louanensium, investito
de Barle quindecim libre, investito de Merle duodecim libre et investito de Monte Sancte
Gertrudis viginti libre Louaniensium. Residuum autem proventuum earundem ecclesiarum
dicti canonici et moniales in communes usus suos convertant, ita quod prebende canonico-
rum et monialium Thorensium statim vacante una ex dictis porrochialibusb ecclesiissf equales
fiant et extunc perpetuo equales permaneant. Investiti etiam predicti dyocesano loci qui pro
tempore eritg, archidiaconis et decanis de suis iuribus respondeant integraliter et ad plenum.
Et nos omni defentioneh et iuri nobis competenti ad infringendum premissa vel aliquidi pre-
missorum scienter renuntiavimus et renuntiamus in hac parte.

In cuius rei evidentiam presens scriptum nostrij sigillij munimine roboratum sigillo
etiam dicti nostri conventus procuravimus communiri.

Datum annoj Domini millesimo ducentesimo sexagesimo primo, feria sexta ante Pente-
chosten.

Et per manum Petri de Eykerberghe, nostri clerici et notarii, significari virok discretok.

(S1) (LS2)
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1040

1261 augustus 2

Hendrik III, bisschop van Luik, keurt de schenking goed door
Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, aan kanunniken en non-
nen der abdij van het patronaatsrecht der kerken van Gilze, Baarle
en Geertruidenberg met de daarbij vastgestelde bepalingen (zie
nr. 1039).

Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 2220. – Afmetingen:

hoogte 208 (226) + pliek 27 (16) x breedte 256 (onder 253) mm; gelinieerd;
beschadigd, met tekstverlies.

Aantekening op de achterzijde: door 17e-eeuwse hand: Ius patronatus
ecclesiarum Gylse, Merterse, Barle, 1261.

Bezegeling: één bevestigingsplaats met ingehangen bevestigingskoorden,
voor het aangekondigde zegel van oorkonder (LS), dat blijkens C ca. 1639 nog
aanwezig was.

Afschriften en vertaling
B. ca. 1635, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 19233,

authentiek afschrift door M. Heylermans, openbaar notaris, naar A.
C. ca. 1639, ibidem, A, voorl. inv.nr. 27, authentiek afschrift door Antoon Win-

ckens, openbaar notaris, naar A.
D. 1648 juli 2, ’s-Gravenhage, ARA, archieven Nassause Domeinraad 1511-

1811, inv.nr. 8037 (voorheen Hingman, nr. 1109) = Registers Breda, vol. 34,
fol. 2r-4v, authentiek afschrift door W. Rietraet, openbaar notaris te ’s-Gra-
venhage, naar C.

E. ca. 1650, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 19233,
eenvoudig afschrift.

F. 1653 augustus 12, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad van Brabant, inv.nr.
788, nr. 1141, authentiek afschrift door H. van den Couwenberch, openbaar
notaris, naar C.

G. 1656, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 1629 =
Codex of cartularium IV, 992-1762 (band notariële afschriften abdij Thorn),
ongefol., authentiek afschrift door Jan Bogaerts, openbaar notaris, naar
A.

H. 1659, ibidem, C, voorl. inv.nr. 19233, authentiek afschrift door J. Bachuys,
apostolisch notaris, naar A.

[I]. ca. 1661, niet voorhanden, bekend uit K, vertaling door Jan Bogaerts, open-
baar notaris, van [D].

J. 1668, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 19233,
authentiek afschrift door J. Bachuys, apostolisch notaris, naar A.
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K. ca. 1699, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Commissie van Breda, inv.nr. 675 =
cartularium van de abdij van Thorn, fol. 3v, onder de rubriek: Den bisschop
van Luyck confirmeert de translatie van ’t ius patronatus van de kercke van
Gilse, Baerle ende Sinte Gertrudenberch van die abdisse van Thooren tot de
canonicken ende relisiuesen (sic), alsmede de separatie van de kercke tot
Gilse, Baerle, Sinte Gertruydenberch ende voorts van de Hage, Etten, Ginne-
ken ende Meerle, wat ideren pastor is toe geleijt etc., anno 1261, geauthenti-
ceerd afschrift door W. Specken, openbaar notaris, naar [I].

L. 17e eeuw, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 1629 =
Codex of cartularium IV, 992-1762 (band notariële afschriften abdij Thorn),
ongefol., onvolledig eenvoudig afschrift.

Uitgaven
a. FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn, 1881, p. 21-23, nr. 13, naar
C. – b. HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 22-23, nr. 27, naar C. –
c. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 271-272, nr. 1263, naar foto A.

Regesten
JUTEN, Parochiën bisdom Breda, II, 1935, p. 62. – PANHUYSEN, in VROA, IX
(1936), p. 121, nr. 610. – HAAS, Suppl. chronologische lijst, 1972, p. 175, nr. 6.

Ontstaan, samenhang en tekstuitgave
In deze oorkonde bevestigt de bisschop van Luik de schenking door de abdis
van Thorn van het patronaatsrecht van de kerken van Gilze, Baarle en Geer-
truidenberg aan kanunniken en nonnen der abdij (zie nr. 1039). De tekst van
de schenkingsoorkonde zelf is niet bewaard gebleven, zie nr. 1038a, wel het
verzoek om bekrachtiging door de bisschop, dat de abdis aan zijn provisor
richt (zie nr. 1039). Mogelijk heeft niet alleen nr. 1039, maar ook het deperdi-
tum als vooroorkonde (VO) gediend, zie nr. 1038. De tekstdelen die aan de VO
nr. 1039 zijn ontleend, staan afgedrukt in een kleiner lettertype. De lacunes in
A zijn aangevuld naar B.

Henricusa, Dei gratia Leodiensis episcopus, universis presentes litteras visuris, salutem in

vero salutari.

Universitati vestre significamus quod cum religiosa matrona Hildegundis, abbatissa de
Torne, ordinis sancti Benedicti nostre dyocesis, Deum habens pre oculis sibi et aliis in
posterum abbatissis Torensibus perpetuum memoriale constituerit feliciter in ecclesia
Torensi ius patronatus trium porrochialiumb ecclesiarum de Gilse videlicet, de Barle et de Monte sancte

Gertrudis *, canonicis et monialibus Torensibus libere et perpetualiterc pietatis intuituc in elemosinam
conferendo, et eosdem canonicos et moniales * de dicto iure patronatus per suas patentes litteras

coram nobis corporaliterd investiendo *, nos attendentes paupertatem nimiam tam canonico-
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rum quam monialium predictorum, [f]ac[tum et processum]e huiusmodi ratum et gratum
habentes, ipsumque ex nostro officio sollempniterf approbantes et auctoritate pre[sentium]e

conf[irmantes, de bonorum]e et iurisperitorum consilio in premissis et circa premissa
sta[tuendum]e duximus et ordinandum quod dictarum porrochialiumb ecclesiarum filie dimidie sint
ecclesie et perpetuo sic permaneant et canonici et moniales antedicti in dictas ecclesias, cum eas vacare

contigerit, investitos instituant qui personaliter resideant et deserviant in eisdem, qui etiam alia beneficia si
forte habeant ea libere resignabunt et singulariter firmabunt hec singula sub suo iuramen-
tog, quibus etiam investitis de proventibus earundem ecclesiarum providentur de beneficiis competenter * et in

hunc modum ad minus quod investito de Gilsen viginti libre Louaniensium annis singulis assignentur, investito

* de Mertersen viginti et quinque libre *, investito de Ginke decem et octo libre *, investito de Ettene quinde-

cim libre *, investito de Barle quindecem libre, investito de Merle duodecim libre et deh Monte Sancte Gertrudis

investitoh anno quolibet Louaniensiumi viginti librei. Dicti etiam investiti singuli [sine]e diminu-
tione aliqua singulas portiones predictas recipient et habebunt ut est dictum, et hoc iura-
bunt. Residuum a[utem]e pro[v]entuume earundem ecclesiarum dicti canonici et moniales in conmunes usus

suos convertent, ita quod prebende canonicorum et mo[ni]aliume * predictorum statim vacante una ex dictis

porrochialibusb ecclesiis equales fiant et extunc perpetuo equales permaneant. Dictij etiam investitij dyocesiano

loci qui pro tempore erit, archidyanisb et decanis de suis iuribus respondebunt *.
In cuius r[e]ie evidentiam presens scriptum sigillik nostrik munimine duximus roborandum *.
Datum anno Domini mil[le]simoe ducentesimo sexagesimo primo, in crastino sancti Petri ad vincula.

(LS)

1041

1261 december 24

Folpert, cantor van het O.L.V.-kapittel te Antwerpen, draagt de geeste-
lijkheid van onder meer Bergen op Zoom, Woensdrecht en Ossendrecht
op de vrijheden door de Duitse keizers aan de St.-Baafsabdij te Gent ver-
leend, te verdedigen en schendingen met excommunicatie te bestraffen.

Origineel
A. Gent, RA, archief abdij St.-Baafs te Gent, inv.nr. O 239 ad datum 24 decem-

ber 1261 (voorheen nr. O 393). – Afmetingen: hoogte 176 (163) x breedte 312
(320) mm; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littere exac-
tionis contra illos qui bone nostra in ipsio thelonei (slechts onder kwartslamp
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leesbaar). – 2° door 18e-eeuwse hand: Littere monitorie contra eos qui
monasterium sancti Bavonis in imperio ratione theloneorum molestant etc. de
anno 1261, Casse 1, nr. 2, nr. 55.

Bezegeling: één afhangend bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is, name-
lijk: S staande-figuurzegel van oorkonder, ovaal (hoogte zegelveld 26, breedte
16, rand 4 mm), van groene was, beschadigd (randschrift links- en rechtsbo-
ven afgebrokkeld) (zie VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek Sint-Eliza-
bethospitaal, 1976, p. 88, nr. 57), met randschrift: + Sigillum F[***]TORIS

ANTW[ERP]IE[n]SIS.

Uitgaven
a. VLEESCHOUWERS, Oorkonden St.-Baafsabdij, II, 1990, p. 426-427, nr. 395,
naar A. – b. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 288-289, nr. 1278, naar A.

Regesten
VAN LOKEREN, Histoire de l’abbaye de Saint-Bavon, II, 1855, p. 36. – PRIMS,
Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 96, nr. 8. – GYSSELING, Inventaris
St.-Baafsabdij, I, 1997, p. 55, nr. 353.

Folpertus, cantor ecclesie beate Marie in Antwerpia, iudex executor sive conservator
privilegiorum monasterii sancti Bauonis in Gandauo, subdelegatus a venerabili viro ·· pre-
posito sancte Pharahildis Gandensis, iudice seu conservatore privilegiorum dicti monaste-
rii a domino papa dato, viris discretis presbiteris parrochialibus civitatis Coloniensis, de
Nussia, de Werden, de Smethusen, de Lobedde, Nimaghen, de Tilne, de Zulingghen, de
Nimensvrint, de Dordrech, de Tholle, de Hendrech, de Berghen super Zoem, de Wons-
drech, de Ossendrech, de Zantflita, de Antwerpia, de Rupermondea ac aliis universis ··
presbiteris, capellanis et singulis ecclesiarum rectoribus Coloniensis, Leodiensis, Monas-
teriensis, Traiectensis, Camracensis et Tornacensis civitatum et dyocesium ad quos pre-
sentes litteras pervenire contigerit, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod religiosi viri ·· abbas et conventus predicti monasterii
sancti Bauonis Gandensis a divis imperatoribus sunt privilegiis decorati ut ipsi de blado,
seminibus, vino, lingnisb, lapidibus et aliis bonis suis ad usum sui monasterii et suorum
pertinentibus, que deducunt seu deduci faciunt per terras aut per aquas in regno seu per
regnum Alemannie, tributum, passagium, thelonium, conductum, vectigal, winagium aut
aliquas exactiones alias seu extortiones persolvere minime teneantur et quod ipsos religio-
sos dominus papa tueri mandat super hiis et defendi contra molestatores et perturbatores
per predictum ·· prepositum sancte Pharahildis Gandensis qui nobis vices suas commisit in
hac parte, sicut evidentius tam in privilegiis divorum imperatorum quam in litteris conser-
vatoriis summi pontificis continetur, que propter viarum discrimina et insultus malingnan-
tiumc et rebellium emittere non consuevimus, non volumus nec audemus, que tamen uni-
cuique venienientid ad nos ostendere parati sumus et fidem facere super eis. Unde cum nos
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presidio defensionis assistere supradictis religiosis ex iniuncto nobis mandato et officio
teneamur vobis in virtute sancte obedientie auctoritate domini pape qua fungimur in hac
parte sub pena suspensionis et excommunicationis quas in hiis scriptis in vos ferimus. Si
presens mandatum non feceritis diligenter precipiendo mandamus firmiter iniungentes
quatinus singuli vestrum prout super hoc requisiti fueritis moneatis omnes molestatores,
perturbatores seu detentores bonorum predicti monasterii cuiuscumque dignitatis, ordinis,
religionis aut conditionis sint occasione thelonii, passagii, winagii, tributi, vectigalis seu
conductus aut aliarum exactionum ut dictis religiosis aut nuncio eorum bona sua delibe-
rent et deliberare faciant sine custu et dampno, labore et quiete nec aliquis ab eis ratione
premissorum exigere, requirere aut recipere presumant vel etiam extorquere et quod
exacta, extorta et recepta restituant indilate. Alioquin quicumque sint quos exnunc in hiis
scriptis excommunicamus, biduo pro monitione elapso, excommunicatos publice in facie
ecclesiarum vestrarum nuncietis, precipientes eos a Christi fidelibus arcius evitari, nullum
ius christianitatis ipsis vel familie eorum exhibentes vel exhiberi permittentes donec super
hiis sepedictis religiosis competentem prestiterint emendam et per nostras litteras patentes
beneficium absolutionis meruerint obtinere. Quid inde feceritis et nomina monitorum et
excommunicatorum nobis liquide rescribatis in hiis exequendis unus vestrum alium vel
alios non exspectet immo quilibet ex vobis qui super hoc requiritur premissa diligenter et
fideliter exequatur ne quod absit pro inobedientia redargui valeat et puniri.

Datum in vigilia Natalis Domini, anno Domini M° CC° LX° primo.
Reddite litteras.e

(S)

1042

1262 juni 8

Margaretha, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, vidimeert de oor-
konde van Godfried II (van Breda en) van Schoten d.d. 14 februari
1203 (zie nr. 928).

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr.

502. – Afmetingen: hoogte 103 (rechts 108) + pliek 19 x breedte 221 (onder
219) mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Transcriptum
comitisse Flandrie de litteris domini Godefridi de Breda. – 2° door 14e-eeuwse
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hand: De Morlodenesse. – 3° door 15e-eeuwse hand: I, XX. – 4° door 18e-
eeuwse hand: Titulo Doest, Zuytbeverlanden, no 3.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (waarvan slechts een snede in de pliek
zichtbaar is), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van oorkonder (LS).

Uitgaven
a. VANDE PUTTE – CARTON, Chronique de l’abbaye de Ter Doest, 1845, p. 52-
53, nr. 27, naar A. – b. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 101-102,
naar A. – c. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 304, nr. 1292, naar A.

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 24, nr. 502. – WAUTERS, Table chrono-
logique, V, 1877, p. 269.

Margaretaa, Flandrie ac Haynoie comitissa, universis presentes litteras inspecturis salu-
tem in Domino.

Noveritis quod nos subsequentes litteras ecclesie beate Marie de Thosan inspici fecimus
que sane et integre, bene sigillate, non abolite non cancellate invente sunt in hec verba.

– – – (hierna volgt de tekst van nr. 928).
Nos igitur Margareta, Flandrie ac Haynoie comitissa, ad preces ecclesie de Thosan, in

testimonium premissorum presenti pagine sigillum nostrum duximus apponendum.
Datum anno Domini M° ducentesimo sexagesimo secundo, in die beati Medardi epis-

copi et confessoris.b

(LS)

1043

<1262 juni 29> <Roosendaal>

<Arnoud van Leuven (sic), heer van Breda, verleent de inwoners van
de villa Oosterhout vrijheid van tol, weggeld en van de kosten van jaar-
geding, gruit en mout, en staat toe een weekmarkt te houden en een
jaarlijkse vrije markt zoals de andere steden van zijn land.>

Schijnorigineel
[<A>]. Niet voorhanden; volgens de overlevering, bekend uit FI, ondertekend door

Witzen of Witsen en afhangend bezegeld met een zegel van groene was.
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Afschriften
[B]. kort voor 1618 mei 14, niet voorhanden, bekend uit FI, authentiek afschrift

door Bartholomeus de Catere, notaris te Brussel toegelaten door de Souve-
reine Raad van Brabant, gevolgd door de gezegelde getuigenis van het stads-
bestuur van Brussel over de goede naam van de notaris d.d. 14 mei 1618,
onder vermelding van ondertekening en bezegeling van het (schijn)origineel:
subsignatum Witzen (aldus F, Witsen I) et munitum sigillo appendenti in cera
viridi, naar [<A>].

[C]. 1619 augustus 14 – september 1, niet voorhanden, vermeld in het proces van
Oosterhout en de dorpen van het land van Breda contra Roosendaal inzake de
hofdiensten, gevoerd voor de ‘Nassause’ domeinraad te ’s-Gravenhage, Oos-
terhout, StrA, oud-archief gemeente Oosterhout, voorl. inv.nr. 117, letternr. C
(derde stuk) = concept deductie, opgesteld en geschreven door Dirk Boot,
advocaat van Oosterhout, waarvan het origineel op 2 september 1619 met bij-
lagen door Oosterhout is overhandigd aan Breda, onder artikel 28-30 als bij-
lage 3: dat heer Aernout van Leuven, heere van Breda, d’ingesetenen van de
vrijheit van Oosterhout groot pre[….] ende vrijdommen toegestaen heeft bij
seeckere sijne brieven van de XXIXsten iunii anno duisen twee hondert ende
twee ende sestich – – – gelyck gesien kan worden bij copie autentyck van de
X brieven hierbij gevoecht sub numero III, authentiek afschrift, wellicht naar
[B].

[D]. 1620 mei, niet voorhanden, vermeld in het proces van Oosterhout contra de
drossaard van Breda inzake de gage van de scherprechter, gevoerd voor de
Raad van Brabant te ’s-Gravenhage, Oosterhout, StrA, oud-archief gemeente
Oosterhout, voorl. inv.nr. 116, nr. 16 = Inventaris van stucken dienende totte
replicq, onder letter E: Het privilegie (van) Arnout, van Leuven den anno
1262, copie autenticq, 2 fol., authentiek afschrift, naar [B] of [C].

[E]. 1618 – 1620, niet voorhanden, bekend uit FI, wellicht blijkens I toegevoegd
aan of opgenomen in een [Register van diversche charteren en munimenten
aangaande den regt ende privilegien der vrijheid Oosterhout], fol. 49v, authen-
tiek afschrift door Aemilius Johannis (Melis Jan Melissen), notaris te Breda,
naar [B].

F. ca. 1620 – 1623, Oosterhout, StrA, oud-archief gemeente Oosterhout, voorl.
inv.nr. 10 (15e stuk), niet gewaarmerkt (wel afgelijnd) afschrift door de hand
die ook het falsum van 1328 afschreef (zie ibidem, voorl. inv.nr. 6), met
opschrift: Copia copiae, en in dorso: N° VII, naar [E].

G. 1655, ’s-Gravenhage, ARA, archieven Nassause Domeinraad 1581-1811,
inv.nr. 11913 (voorheen Hingman, nr. 4631, omslag A) = Oude stukken
betreffende Oosterhout, 1281-1618, toegevoegd aan het 9e stuk, 2e blad,
gewaarmerkt afschrift door J. van Vliet, naar a.

[H]. 1687 mei 1, niet voorhanden, bekend uit I, gewaarmerkt afschrift door Adri-
aan van Gils, secretaris van de vrijheid Oosterhout, naar [E].

I. 1687 kort na mei 1, Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 2179 =
Lijste van de drossarden der stad ende lande van Breda, fol. 14v-15r, onder het
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hoofdstuk: Extract uit het register van diversche charteren en munimenten
aangaande den regt ende privilegien der vrijheid Oosterhout, afschrift door
Pieter Nuijts, schout van Etten, naar [H].

J. ca. 1699, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen hs. nr. 5) = Pie-
ter Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd Etten met den
gevolge ende aankleve van dien, fol. 40v, onder de rubriek: Vrijdom van tol
voor die van Oosterhout (gedateerd 1272), naar [H] of I.

K. eind 18e eeuw, ibidem, archief hervormde gemeente Etten, inv.nr. 910 (voor-
heen hs. nr. 5a) = Beschrijvinge van de vreijheijd ende heerlijkheijd van Etten
(afschrift ms. Pieter Nuijts), p. 94, naar J.

Uitgaven
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, Preuves, p. 217 (gedateerd 1272),
naar ‘Recueils de feu Michiel Piggen’, wellicht het register genoemd onder
[E]. – b. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 457, liber 9, cap. 2, geeft op
naar een exemplaar in het archief van de prins van Oranje te Breda (wellicht
[E]), maar gezien de varianten naar a. – c. BUTKENS, Trophées de Brabant, I,
17242, Preuves, p. 217, herdruk van a. – d. VAN GOOR, Beschryving Breda,
1744, p. 423, nr. 18, met vertaling (gedateerd 29 juli 1272), naar [H] of I.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 40 (gedateerd 28 juni 1272). –
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 116 (gedateerd 28 juni 1272). –
WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 501. – STEURS, in BCRALO, XXV
(1971-1972), p. 269-270, preuve nr. 59 (gedateerd 29 juni 1272). – BREKEL-

MANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 182, nr. 11
(gedateerd 28 juni 1272).

Datering en overlevering
Een datering in 1262 is voor Arnoud van Leuven als heer van Breda onmoge-
lijk en een emendatie die beter met diens regeringsjaren overeenstemt, ligt
voor de hand. Aldus wordt dit privilege reeds voor het midden van de zeven-
tiende eeuw door BUTKENS in editie a en sindsdien ook door anderen op 1272
gedateerd. Het gaat echter om een falsum (zie hierna) en alle vermeldingen uit
de tijd direct na het ontstaan van dit falsum ca. 1618 geven wel degelijk het
jaartal 1262, zodat vermoedelijk dit jaartal door de falsaris aan deze oor-
konde zal zijn meegegeven. De onderhavige oorkonde dient dan ook op die
datum geplaatst te worden, ook al heeft de falsaris zich vergist, maar derge-
lijke vergissingen maakte hij ook bij andere vervalsingen (vgl. nr. 972).

De datering bij BUTKENS zal derhalve niet zijn overgenomen uit diens voor-
beeld, maar door hem zijn aangebracht bij de publicatie van het bewijsstuk
temidden van de andere oorkonden van Arnoud van Leuven, zoals de uitgever
overigens meer in de tekst verbeterde (vgl. de tekstnoten b, e, f, h hierna). Het
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onbekende register door hem gebruikt, moet gezien de naamgeving later aan
de door Michiel Piggen, raadsheer en charterbewaarder van de Raad en
Rekenkamer van Breda (overleden 4 december 1587, vgl. ook deel I, p. 595,
nr. 491), nagelaten registers zijn toegevoegd, wellicht gaat het om het na ca.
1620 te Breda gevormde register, dat genoemd wordt onder [E]).

Onechtheid, samenhang en ontstaan
Deze oorkonde is door BOEREN, in Jaarboek De Ghulden Roos, XXV (1965),
p. 73, op basis van editie a, voor onecht verklaard. Dit geschiedde vooral op
inhoudelijke gronden, namelijk een verlening van vrijdom van lasten waartoe
Arnoud van Leuven niet de bevoegdheid bezat. Het andere argument van Boe-
ren, de dubieuze herkomst uit de verzameling Piggen, vervalt, daar de Vorlage
van a eerst enige tijd na de dood van Michiel Piggen kan zijn ontstaan (zie
onder Datering). Eerder al had Cerutti, door de oorkonde niet in zijn Rechts-
bronnen op te nemen, de echtheid ervan afgewezen, hetgeen hij, naar aanlei-
ding van het opduiken van een afschrift van het falsum van 2 november 1199
(zie nr. 927), in een brief van 15 juni 1959 aan de archivaris van Oosterhout,
J.H. van Mosselveld, schrijft. Het vermoeden van CERUTTI, dat het gaat om
een Oosterhouts complex van vervalsingen, waartoe onder meer ook het zoge-
naamde stadsrecht van 1232 (of 1233, zie nr. 972) behoort, is door verder
onderzoek bevestigd, zie DILLO – VAN SYNGHEL, in Van Blauwe Stoep tot
Citadel, 1988, p. 21-32.

Als terminus a quo voor het ontstaan van dit en andere Oosterhoutse falsa
heeft het genoemde onderzoek 28 april 1618 aangewezen met als vermoede-
lijke opsteller notaris Robrecht Hulshouts, die als (substituut)secretaris van
Oosterhout een actieve rol speelde bij het opstellen en aanleveren van aller-
lei processtukken in de periode 1617-1620, wanneer Oosterhout haar pre-
tenties als zelfstandige vrijheid probeert waar te maken. De terminus ante
quem wordt gevormd door de datum 14 mei 1618 (genoemd in [B]) wanneer
dit falsum voor het eerst opduikt. Wellicht is evenals bij nr. 972 in dit geval
eveneens een schijnorigineel vervaardigd, en niet zoals vermoedelijk bij
nr. 927 een authentiek schijnafschrift op naam van een gefingeerde notaris,
daar de uitdrukkelijke verklaring over de geloofwaardigheid van notaris
Bartholomeus de Catere, uitgegeven door het stadsbestuur van Brussel, niet
vervalst zal zijn. Deze notaris verklaart in zijn afschrift dat het origineel
bezegeld was en ondertekend. Dit laatste past natuurlijk niet voor een der-
tiende-eeuwse oorkonde van de heren van Breda, maar is wel gewoon voor
de zeventiende eeuw. Hierdoor bezat ook dit falsum, hoewel qua uiterlijke
vorm weer van een ander type dan de falsa van 1199 en 1232/1233, juist,
evenals deze vervalsingen, kenmerken, die eerder in de zeventiende eeuw
dan in de middeleeuwen thuis horen. Ook in het woordgebruik vertoont de
onderhavige oorkonde evenals de andere falsa typisch late niet-middel-
eeuwse kenmerken en in onder meer het villa de Oisterhout zelfs een directe
verwantschap met nr. 972.
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Tekstuitgave
Hierna volgt de tekst als overgeleverd door F met de varianten van I in het
notenapparaat, daar beide onafhankelijk van elkaar op [E] en daarmee op [B]
teruggaan. Ook worden de varianten van editie a vermeld, daar ook deze uit-
gave een zelfstandige traditie vertegenwoordigt, wellicht eveneens teruggaand
op [B].

<Ego Arnoldus aa Louanio, dominus de Breda, notum facio tam presentibus quam futu-
ris quod homines villeb de Oisterhoutc sintd et debeante esse liberi per totam terram Bra-
bantief, liberig ab omni telonio, pedagio, placito, grutah etg camba, et habebunt diem mer-
catus in octiduoi et francum forum in anno sicut alia bona oppida terref nostreb.

Datum in Rosendaelj, IIIk kalendis iulii MCCLXIIl.>

1044

1262 oktober 10

Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, bekrachtigt de bepaling
door Hendrik III, bisschop van Luik, aangaande de installatie van
de pastoor van Baarle, en de vaststelling van diens inkomsten (zie
nr. 1046).

Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, A, voorl. inv.nr. 28. – Afmetingen:

hoogte 165 + pliek 21 (18) x breedte 324 (onder 320) mm; beschadigd, met
tekstverlies.

Aantekening op de achterzijde: door 14e-eeuwse hand: De Barle.
Bezegeling: één uithangend zegel, dat aangekondigd is, namelijk: S zegel

van oorkonder, spits-ovaal, van witte was, zwaar beschadigd.

Uitgaven
a. FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn, 1881, p. 23-25, nr. 14,
naar A. – b. HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 23-24, nr. 28,
naar A.

Regest
HAAS, Chronologische lijst, 1972, p. 53, nr. 119.
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Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde vertoont sterke dictaatverwantschap met nr. 1045 en is door
dezelfde hand geschreven. Deze hand schreef ook nr. 1060. Zie voor de
samenhang nr. 1046 onder Datering, ontstaan en samenhang.

Deze oorkonde is mogelijk de naoorkonde van nr. 1046, of is op basis van
éénzelfde concept geschreven.

Tekstuitgave
De tekstdelen die aan de vooroorkonde (VO) zijn ontleend, staan afgedrukt in
een kleiner lettertype. De lacunes in A zijn aangevuld naar nr. 1046, afschrift B.

Hildeghundisa, Dei gratia abbatissa Thorensis ecclesie Leodiensis diocesis, universis tam pre-
sentibus quam futuris presens scriptum inspecturis, eternam in Domino salutem.

Cum de specialib mandato et auctoritateb reverendi patris domini Henrici, Dei gratia Leo-
diensis episcopi, discretusc virc * magister Reinerus, scolasticus Tungrensis, ipsius domini episcopi
in spiritualibus provisor, assumptis secum viris providis et discretis * in nostro monasterio * visitationis offi-

cium * nobis presentibus diligenter nuper exerceret *, inter alia * in eadem visitatione * invenit quod prebende

canonicorum et monialium monast[er]iid nostri adeo tenues eerunte et exiles, quod ip[s]i per [e]as * nul-

latenus valerent sustentari propter quod ipsumf monasteriumf gravem et multiplicem in spiritualibus et tem-

poralibus sustineret dispendium et iactu[r]am, quapropter prefatus reverendus pater Leodiensis
episcopus bonorum virorum et iurisperitorum usus consilio circa premissa statuendum duxit et ordinandum de

consensu et voluntate nostra quod nos vel abbatissa que pro tempore erit in parrochialem ecclesiam de Barle,

cuius collatio et presentatio ad nos [hac]tenus pacifice pertinebat, in qua ecclesia investitus vix umquam ullo in

tempore personaliter deservivit, de consensu canonicorum et monialium dicti monasterii nostri quotiens-

cumque eam vacare contigerit, investitum instituat qui curam geratg animarumg et personaliter resideat et deser-

viat in eadem, nec aliquis in ipsam ecclesiam instituatur nec per nos nec per successores nostras nisi

sacerdos vel talis qui a die institutionis sue infra annum vel[it], possit et debeat esse residens, et [sac]erdos nec ali-

quid [re]cipiat de sua investitura quousque promotus fuerit in sacerdotem. Medio autem tempore dicti canonici et

moniales monasterii nostri predicti percipiant fructus investiture sue eosque convertant ad onera sui monas-

terii subportanda, proviso tamen quod medio [tem]pore dicta ecclesia de Barle debitis ob[seq]uiis non fraudetur.

Voluit etiam et ordinavit idem venerabilis pater quod eidem investito provideatur de beneficio [com]petenti

videlicet ad valorem viginti [libr]arum Louaniensium ad minus annuatim. Residuum autem fructuum dicte eccle-

sie dicti canonici et moniales monasterii nostri cum sint pauperes ad augmentum prebend[arum] suarum con-

vertent, ipsum enim residuum ad augmentum huiusmodi duxit deputandum. Iurabit etiam idemh investitus sol-

lempniterh quod dictam portionem sine diminutione recipiet et in usus suos convertet. Et si forte alias beneficiatus

esset in beneficio quod [a]d residentiam teneretur, quod illud statim post assecutionem presentis investiture libere

resignabit. Idem quod investitus diocesano loci, archidiacono et decanis de s[ui]is iuribus respondebit. Voluit
etiam et ordinavit predictus dominus episcopus quod a festo beati Iohannis Baptiste proximo futuro in

posterum in perceptione fructuum prebende [c]anonicorum et monialium predictorum sint equales et perpetuo per-

maneant equales.
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Nos igitur predictam ordinationem a prefato reverendo patre Leodiensi episcopo
rite in m[o]nasterio nostro factam, nobis et nostro monasterio utilem et proficuam,
ratam habemus et firmam, prout in litteris ipsius domini episcopi super hoc confectis
plenius continetur, et eam prout legitime est confecta et ordinata sigilli nostri munimine *
roboramus.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo secundo, in crastino beati Dionisii mar-
tiris.i

(S)

1045

1262 oktober 10

Hildegonde, abdis van de abdij van Thorn, bekrachtigt de bepaling
door Hendrik III, bisschop van Luik, aangaande de teruggave van de
tiend van Gilze, de installatie van de pastoor aldaar en de vaststelling
van diens inkomsten (zie nr. 1047).

Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 2221. – Afmetingen:

hoogte 154 (rechts 148) + pliek 18 (24) x breedte 314 (onder 305) mm; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Abbatissa con-
firmat restitutionem factam canonicis et monialibus de decimis in Gilse, 1262.
– 2° door 16e-eeuwse hand: Ghilse LXII.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met ingehangen bevestigingskoorden),
voor het aangekondigde zegel van oorkonder (LS), dat blijkens B ca. 1635 nog
aanwezig was.

Afschriften en vertaling
B. ca. 1635, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 19233,

gewaarmerkt afschrift door M. Heylermans, secretaris van het kapittel van
Thorn, naar A.

[C]. 1640, niet voorhanden, bekend uit D, authentiek afschrift door Antoon Win-
ckens, openbaar notaris, naar A.

D. ca. 1647, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, inv.nr. 12 (register Q),
fol. 93, gewaarmerkt afschrift door Adriaan Havermans, griffier van de stad
Breda, naar [C].
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[E]. ca. 1661, niet voorhanden, bekend uit FJ, vertaling door Jan Bogaerts, open-
baar notaris, van B.

F. 1661, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 19233,
authentiek afschrift door Jan Bogaerts, openbaar notaris, naar [E].

G. 1665, ibidem, voorl. inv.nr. 19170, authentiek afschrift door Jan Bogaerts,
openbaar notaris, naar B.

H. 1665, ibidem, voorl. inv.nr. 19233, authentiek afschrift door J. Bachuys, apos-
tolisch notaris, naar A.

I. 1673, ibidem, authentiek afschrift door J. Bachuys, apostolisch notaris, naar A.
J. ca. 1699, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Commissie van Breda, inv.nr. 675 =

cartularium van de abdij van Thorn, fol. 69r-69v, onder de rubriek: Dat
de groote ende clijne thienden van Gilse met haere appendentien behooren aen
het stift Thoor ende de proffijten van tijt tot tijdt daer van hebben genooten,
totdat eenige edele van Breda de selve ’t onrecht ende met gewelt eenige
jaeren hebben gehouden ende daernaer wederom gerestitueert, anno 1262,
geauthenticeerd afschrift door W. Specken, openbaar notaris, naar [E].

Uitgaven
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 107-108, naar D. – b. FRANQUI-

NET, Beredeneerde inventaris Thorn, 1881, p. 25, noot 1 (onvolledig), naar a.

Regesten
HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 24-25, nr. 29. – PANHUYSEN, in
VROA, IX (1936), p. 121, nr. 611. – CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen
Breda, I, 1956, p. 25-26, nr. 35. – HAAS, Suppl. chronologische lijst, 1972,
p. XXX, nr. 7.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde vertoont sterke dictaatverwantschap met nr. 1044, en is door
dezelfde hand geschreven. De intitulatio, inscriptio, narratio, corroboratio en
datatio zijn vrijwel identiek aan die van nr. 1044, maar de dispositio is hoogst-
waarschijnlijk, naar analogie van nrs. 1044 en 1046, ontleend aan de bisschop-
pelijke oorkonde nr. 1047, die een deperditum is. Afgezien van de dispositio zijn
nr. 1044 en onderhavige oorkonde vermoedelijk op basis van eenzelfde concept
geschreven. Zie voor de samenhang nr. 1047 onder Bron, ontstaan en datering.

Hildeghundisa, Dei gratia abbatissa Thorensis ecclesie, Leodiensis diocesis, universis
tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis, eternam in Domino salutem.

Cum de speciali mandato et auctoritate reverendi patris domini Henrici, Dei gratia Leo-
diensis episcopi, discretus vir magister Reinerus, scolasticus Tungrensis, ipsius domini
episcopi in spiritualibus provisor, assumptis secum viris providis et discretis in nostro
monasterio visitationis officium nobis presentibus diligenter nuper exerceret, inter alia in
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eadem visitatione invenit quod decima de Ghilse et suorum appendiciorum maior et minor
cum suis pertinentiis, a tempore quo non est in memoria ad dictum monasterium nostrum
pertineret, et quod ipsum monasterium fructus exinde perceperit pacifice et quiete, quous-
que quidam nobiles de Breda dictam decimam sibi iniuriose attraxerunt, eamque multis
annis violenter detinuerunt, qui tandem ad cor reversi decimam eamdem cum suis perti-
nentiis predicto monasterio nostro libere restituerunt, quam quidem decimam taliter aliena-
tam ad ius et proprietatem dicti monasterii nostri predictus reverendus pater Leodiensis
episcopus duxit revocandam; voluit etiam et ordinavit idem dominus episcopus quod sta-
tim cum dictum monasterium nostrum fructus dicte decime percipere inceperit, quod
extunc prebende canonicorum et monialium sint equales et perpetuo permaneant equales in
monasterio nostro predicto. Ordinavit etiam de consensu et voluntate nostra quod nos vel
abbatissa que pro tempore fuerit, de consensu canonicorum et monialium monasterii nostri
predicti in ecclesiam de Ghilse, quotienscumque eam vacare contigerit, investitum instituat
et in ipsius ecclesie appendicia vicarios qui personaliter resideant et deserviant in eisdem,
qui de suis beneficiis predictis nichil penitus percipiant nisi sint sacerdotes et residentes.
Medio autem tempore dicti canonici et moniales monasterii nostri predicti fructus dictorum
beneficiorum percipiant, eosque convertant ad onera sui monasterii subportanda, proviso
tamen quod dicta ecclesia cum suis appendiciis debitis interim obsequiis non fraudeatur.
Insuper sicut sepedictus dominus episcopus ordinavit, providebitur dicto investito de Ghilse
de beneficio competenti videlicet ad valorem viginti librarum Louaniensium, de quibus pre-
dictus investitus diocesano loci, archidiacono et decanis de suis iuribus respondebit.

Nos igitur ordinationemb predictam a prefato reverendo patre Leodiensi episcopo rite in
monasterio nostro factam, nobis et nostro monasterio valemc et proficuam, ratam et fir-
mam habemus, prout in litteris ipsius domini episcopi super hoc confectis plenius conti-
netur, sigilli nostri munimine roboravimus.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo secundo, in crastino beati Dio-
nisii martiris.d

(LS)

1046

1262 oktober 13 (abdij van Thorn)

Hendrik III, bisschop van Luik, bepaalt dat de abdis van de abdij van
Thorn, die het patronaatsrecht van de kerk van Baarle bezit, met goed-
keuring van kanunniken en nonnen der abdij een pastoor zal installe-
ren, en stelt tevens diens inkomsten vast.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens G bezegeld met een uithangend zegel in witte was.

Afschriften en vertaling
B. eerste helft 15e eeuw, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl.

inv.nr. 1628 (voorheen cartularium nr. 1) = Cartularium abbatiae imperialis
Thorensis, 966-1600, p. 161-162 (oude fol. 85r-85v), onder de rubriek: De
ecclesia de Baerle incorporatio, geauthenticeerd afschrift door S. van Neeroe-
teren, naar [A].

C. 1612, maart 24, ibidem, voorl. inv.nr. 2035 (voorheen portefeuille 23), losse
stukken, vidimus door meier, schout en schepenen van Thorn, naar [A].

D. 1616, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad van Brabant, inv.nr. 788, nr. 498,
geauthenticeerd afschrift door F. Lomans, waarschijnlijk naar B.

[E]. ca. 1661, niet voorhanden, bekend uit F, vertaling door Jan Bogaerts, open-
baar notaris, mogelijk van C.

F. ca. 1699, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Commissie van Breda, inv.nr. 675 =
cartularium van de abdij van Thorn, fol. 6r-6v, onder de rubriek: Incorporatie
der kercke van Baerle, anno 1262, incorporatie, geauthenticeerd afschrift door
W. Specken, openbaar notaris, naar [E].

G. 1728 – 1759, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 19221,
authentiek afschrift door Cornelis Frissche, openbaar notaris, naar [A].

[H]. vóór 1780, niet voorhanden, bekend uit I, cartularium van de abdij van Thorn,
fol. 45v-46r, mogelijk naar [A].

I. 1780, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 18783 = car-
tularium van de abdij van Thorn, ongefol., onder de rubriek: Incorporatio
ecclesie de Baerle prope Bredam, 1262, naar [H].

J. eind 18e eeuw, Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 1388 = cartula-
rium van het kapittel van Geertruidenberg, fol. 4v-5r, onder de rubriek: Incor-
poratio ecclesie de Barle prope Bredam, 1262, mogelijk naar [H].

Uitgaven
a. FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn, 1881, p. 25-26, nr. 15, naar
B (onvolledig). – b. HABETS, Archieven kapittel Thorn, 1889, p. 25, nr. 30
(onvolledig), naar B.

Datering, ontstaan en samenhang
De datering van deze oorkonde, 13 oktober 1262, is in tegenspraak met de
datum van haar bevestigingsoorkonde, die drie dagen eerder door de abdis
van Thorn is uitgevaardigd (zie nr. 1044). Aangezien de abdis in de corrobo-
ratio expliciet naar de oorkonde van de bisschop verwijst, en deze op 10 okto-
ber klaarblijkelijk al geschreven is, kan de tegenstrijdigheid in de data niet
worden verklaard uit een tijdsverschil tussen de actio en conscriptio. Waar-
schijnlijk refereert de abdis aan het te Thorn klaargemaakte mundum voor de
bisschop, dat pas drie dagen later in de bisschoppelijke kanselarij is geva-
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lideerd en gedateerd.
Deze oorkonde is aldus de vooroorkonde (VO) van nr. 1044. Tevens is zij de

VO van nr. 1096.

Tekstuitgave
De letters c en t zijn vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Henricus, Dei gratia Leodiensis episcopus, universis presentes litteras visuris, in
Domino salutem.

Ex relatione viri discreti et dilecti nobis magistri Reyneri, scolastici Tongrensis, nostri
in spiritualibus provisoris qui assumptis secum viris providis et discretis auctoritate nostra
et speciali mandato in Thorensi monasterio nostre diocesis visitationis officium de novo
exercuit, sane inter alia nuper didicimus quod ipse in eadem visitatione nuper invenerat
quod prebende canonicorum et monialium Thorensium sint adeo tenues et exiles quod per
eas tantum nullatenus valeant sustentari propter quod monasterium ipsum gravem et mul-
tiplicem in spiritualibus et temporalibus sustineat iacturam, nos bonorum virorum et iuris-
peritorum usi consilio circa premissam statuendum duximus et ordinandum de consensu et
voluntate domine Hildegundis, abbatisse Thorensis, quod ipsa abbatissa vel que pro tem-
pore erit in parrochialem ecclesiam de Barle, cuius collatio et presentatio ad ipsam abba-
tissam hactenus pacifice pertinebat, in qua ecclesia investitus vix umquam ullo in tempore
deservivit, de consensu canonicorum et monialium Thorensium quotienscumque dictam
ecclesiam vacare contigerit, investitum instituat qui curam animarum gerat et personaliter
resideat et deserviat in eadem, nec aliquis in ipsa ecclesia instituatur nisi sacerdos vel talis
qui a die institutionis sue infra annum velit, possit et debeat esse residens, et sacerdos nec
aliquid recipiat de sua investitura quousque promotus fuerit in sacerdotem. Medio autem
tempore dicti canonici et moniales Thorenses percipiant fructus investiture sue eosque
convertant ad honeraa sui monasterii subportanda, proviso tamen quod medio tempore
dicta ecclesia de Barle debitis obsequiis non fraudetur. Volumus etiam et ordinamus quod
eidem investito provideatur de beneficio competenti videlicet ad valorem viginti librarum
Louaniensium ad minus annuatim. Residuum autem fructuum dicte ecclesie dicti canonici
et moniales cum sint pauperes ad augmentum prebendarum suarum convertent, ipsum
enim residuum ad augmentum huiusmodi duximus deputandum. Iurabit etiam sollempni-
ter idem investitus quod dictam portionem sine diminutione recipiet et in usus suos con-
vertet. Et si forte alias beneficiatus esset in beneficio quod ad residentiam teneretur, quod
illud statim post assecutionem presentis investiture libere resignabit. Idem quod investitus
diocesano loci, archidiacono et decanis de suis iuribus respondebit. Volumus etiam et
ordinamus quod a festo sancti Iohannes Baptiste proximo futuro in posterum in percep-
tione fructuum prebende canonicorum et monialium predictorum sint equales et perpetuo
permaneant equales.

In cuius rei evidentiam presens scriptum sigilli nostri munimine duximus roborandum.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo secundo, feria sexta post

festum sancti Dionisii.
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1047

(1262 oktober 10-13) (abdij van Thorn)

Hendrik III, bisschop van Luik, bevestigt de teruggave aan de abdij van
Thorn van de tiend van Gilze, en bepaalt dat de abdis, die het patro-
naatsrecht van de kerk van Gilze bezit, met goedkeuring van kanunni-
ken en nonnen der abdij een pastoor zal installeren, en stelt tevens
diens inkomsten vast. (Deperditum)

Origineel, afschriften noch uitgaven voorhanden.

Bron, ontstaan en datering
Deze oorkonde wordt vermeld in de corroboratio van de oorkonde van Hilde-
gonde, abdis van Thorn, die op 10 oktober 1262 de oorkonde van de bisschop van
Luik bekrachtigt (zie nr. 1045). Op diezelfde dag bekrachtigt zij eveneens een oor-
konde van de bisschop betreffende Baarle (zie nrs. 1044 en 1046). Naar analogie
van deze twee oorkonden zijn de termini van dit deperditum 10-13 oktober 1262.

1048

1263 mei 10

Hendrik V, heer van Breda, bevestigt de overeenkomst tussen abt en
abdij Ter Doest en de ambachtsheren van Mare, Koeveringe, Valkenisse
en Waarde inzake de afdamming van de Hinkele d.d. (1-10) mei 1263.

Origineel, afschrift noch uitgaven voorhanden.

Vertaling
B. eind 13/begin 14e eeuw, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-

Ter Doest, oorkonde nr. 944, los vel perkament, Middelnederlandse vertaling,
van [A].

Uitgaven van de vertaling
a. OBREEN, in BMHG, XLIX (1928), p. 253-254, nr. 32, naar B. – b. KRUIS-

HEER, OHZ, III, 1992, p. 331, nr. 1315, naar B.

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 46, nr. 944. – GYSSELING, Corpus Mid-
delnederlandse teksten, I-1, 1977, p. 78, nr. 23.
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Samenhang en tekstuitgave
Voor de tekst van de overeenkomst waarnaar in onderhavige oorkonde wordt
verwezen, zie KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 327-331, nr. 1314. De geïnse-
reerde tekstdelen die aan de vertaling van de overeenkomst zijn ontleend,
staan afgedrukt in een kleiner lettertype.

Allen Goeds ghetrouwen die dese letteren sullen bescouwen Heynric, here van Breda,
saluyt in onsen Here.

Weet alle ghemeenlike dat wi die lettere die aldus beghint: Allen kersten ghetrouwen haer

Ghodeuaerd van Cruninghe, ruddere, ende die aldus endet: dit was ghedaen int iaer ons Heren dusent twe-

hondert drie ende tsestich, in die maent van meye, up die dicage van Hincline, wi houden ghestade
ende confirmeren ende willen dat men se onghequetst houde. Waer dat sake dat yement
ware die dese voerseyde dikaghe wilde beletten, dien sullen wi duinghe dat hie se houde.

Dit was ghedaen int iaer ons Heren M° CC° LXIII, up den Ascencioendach.

1049

1263 juli

Hildegonde, abdis, en het convent van de abdij van Thorn, kennen aan
Ost, gewezen pastoor van Gilze, vanaf 1 november 1265 een jaarrente
toe van 50 pond Luikse penningen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens C bezegeld met zes zegels in groene was, blijkens D

in witte.

Afschriften en vertaling
[B]. vóór 1662, niet voorhanden, bekend uit C, gewaarmerkt afschrift door J.

Bachuys, secretaris van het kapittel van Thorn, naar [A].
C. 1662, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 2035 (voor-

heen portefeuille 23), losse stukken, authentieke vertaling door Jan Bogaerts,
openbaar notaris, van [B].

D. 1667, ibidem, A, voorl. inv.nr. 32, gewaarmerkt afschrift door J. Bachuys,
secretaris van het kapittel van Thorn, naar [A].

E. 1673, ibidem, C, voorl. inv.nr. 19233, gewaarmerkt afschrift door J. Bachuys,
secretaris van het kapittel van Thorn, naar [A].

Uitgave
a. FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn, 1881, p. 26-27, nr. 16, naar
D.
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Regest
HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 26, nr. 32.

Ontstaan
Deze oorkonde vertoont dictaatverwantschap met nr. 1045.

Hildegundis, Dei gratia abbatissa, totusque conventus Thorensis ecclesiae omnibus pre-
sens scriptum visuris cognescerea veritatem.

Noveritis quod cum Oysto, quondam investitus ecclesiae de Gilse, cruce signatus, bono-
rum et religiosorum usus consilio pro remidioa animae suae de mera liberaliteb sua et bona
voluntate dictam ecclesiam de Ghilse sine omni contradictione libere et absolute resignas-
set, sicut magister Renerus, scolasticus ecclesie Tungrensis, reverendi patris domini Hen-
rici Dei gratia Leodiensis episcopi in spiritualibus provisor, autoritatec dicti domini Hen-
rici, Dei gratia Leodiensis episcopi, et de speciali mandato ipsius officium visitationis
assumptis secum viris providis et discretis in dicta ecclesia nostra Thorensis diligenter de
novo exercuisset, idem magister Renerus decimam predictae ecclesiae de Ghilse ac suorum
appendiciorum maiorem scilicet et minorem invenit a tempore que vix est perd memoriad

per quosdam nobiles de Breda a dicta ecclesia nostra Thorensis esse minuse iustee aliena-
tam, quam decimam maiorem scilicet et minorem dictae ecclesiae de Ghilse ac suorum
appenditiorum predictus reverendus pater Leodiensis episcopus ad ius et proprietatem dic-
tae ecclesiae nostrae Thorensis duxit revocandam, prout in litteris dicti domini Leodiensis
episcopi super hoc confectis plenius continetur. Processu vero temporis nos abbatissa et
conventus predicti meram liberalitatem et bonam voluntatem dicti Oystonis, cruce signati,
considerantes et dictamf prae oculis habentes, ipsi Oystoni provisimusg omni anno quoad
vixerit pensionem quinquaginta librarum Leodiensium denariorum de bonis nostris dare et
persolvere in hunc modum: in festo Omnium Sanctorum viginti libras, et in festo sancti
Servatii triginta libras, de anno in annum qui anni sive termini annorum incipient anno
Domini M° CCmo LXto quinto, in festo Omnium Sanctorum predicto, tali etenim conditione
apposita quod si fecit quod absit dictus Oysto vel aliquis alius occasione ipsius vel et con-
silio vel auxilio suo, nos vel bona nostra, homines nostros vel bona eorumh exequii loco-
rum laederet vel invaderet vel aliquam iniuriam inferret, vel nos vel nostrisj in bonis nostris
vel nostrorum molestaret, quod extunc inantea pensionem quinquaginta librarum predicta-
rum sine omni contradictione nobis retinebimus nec quidquam ei inde solvemus donec nos
vel nostros, bona nostra vel bona nostrorum absolverit et deliberaverit et omnem iniuriam
nobis vel nostris ab eo vel ab aliquo alio occasione ipsius illatam suis laboribus et expen-
sis deposuerit et dampnum si quod per hoc incurrerimus, restituerit competenter. Praeterea
adiectum est quod quandocumque dictum Oystonem ordinem aliquem intrare vel Domino
iubente mori contigerit, statim in introitu suo assumpto habitu suo et ipso mortuo liberi
eorumk et absoluti in perpetuum a solutione pensionis memoratae.
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In cuiusl robur et testimonium tam nos abbatissa et conventus predicti quam Oysto pre-
dictus rogavimus virum venerabilem dominum Richardum, Dei gratia decanum, Henri-
cum, quondam decanum, Theodericum et Simonem, canonicos ecclesiae sanctae Mariae
Traiectensis, ut sigilla sua cum sigillis nostris presenti scripto apponerent.

Nos ergo Renerus, decanus, Henricus, quondam decanus, Theodericus et Simon, cano-
nici ecclesiae predictae, ad petitionem tam dominae Hildegundis, abbatissae, et conventus
predictorum quam dem Oystonis predicti sigilla nostra cum sigillis ipsorum presenti scripto
duximus apponenda.

Datum anno Domini M° CCmo LX tercio, mensae iulii.

1050

1263 [september 16-21]

Hendrik V, heer van Breda, schenkt op raad van Wouter Berthout, heer
van Mechelen, 17 bunder moer in de parochie Halsteren aan abdis en
convent van de abdij Rozendaal (te St.-Katelijne-Waver), tegen een
jaarlijkse erfcijns van 17 schelling Leuvens.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens [C], genoemd in de traditie van E, bezegeld met de

twee aangekondigde zegels.

Afschriften en vertalingen
B. ca. 1265, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij Rozendaal, hs. nr. 407

(= cartularium A van de abdij Rozendaal), fol. 32r-32v, nr. 35, onder de
rubriek: Brief van 17 bunder moerlants in de parochie van Halchtert, naar
[A].

[C]. 1386 juli 10, niet voorhanden, tijdens de opstelling van E mogelijk nog aan-
wezig in het archief van de abdij van Rozendaal, onder nr. 158, vidimus door
Willem Flaming, cantor en kanunnik van het kapittel van St.-Rombout te
Mechelen, naar [A].

[D]. 1600 december 5, niet voorhanden, bekend uit E, geauthenticeerde vertaling
door J. van der Hofstadt, openbaar notaris te Mechelen, naar [C].

E. 1714 – 1717, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij Rozendaal, hs. nr.
408 = Boeck inhoudende de brieven, documenten, munimenten, bescheeden,
donatien, privilegien competerende ende raeckende de goeden van ’t clooster
van Roosendael (cartularium B van de abdij Rozendaal), p. 353-354, nr. 158,

a. 1263 nr. 1050
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onder de rubriek: Seventhien bundere moerlants in de prochie van Halchtert
den cloester van Roosendale gegeven van den heere des lants van Breda met
rade van de edelen heere Wouter Berthout, heere van Mechelen, gecoteert N°.
158, gewaarmerkt afschrift door de openbare notarissen P. du Prenne en J.
Matheus N.R.H., naar [D].

Uitgaven
a. GOETSTOUWERS, Oorkonden Rozendaal, I, 1956, p. 44-45, nr. 43 (gedateerd
16 september 1253), naar B. – b. DELAHAYE e.a., Zeven eeuwen Halsteren,
1980, p. 22 (gedateerd als a), moderne vertaling, naar a.

Datering
De datering, die in B onvolledig is overgeleverd, kan met behulp van de ver-
taling E worden gereconstrueerd; zie tekstnoot c.

Universis presentes litteras visuris Henricus, dominus terre de Breda, salutem et cog-
noscere veritatem.

Ad noticiam tam presentium quam futurorum volumus pervenire quod nos, eo tempore
quo legitima etate secundum iura facere poteramus, religiosis dominabus abbatisse et con-
ventui de Rosendale decem et septem bonaria terre combustibilis que vulgo dicitur moer et
fundi, iacentia in parrochia de Halchtertha, prout eisdem assignavimus, contulimus de con-
silio viri nobilis Walteri Berthout, domini Machliensis, sub annuo censu decem et septem
solidorum Lovaniensium iure hereditario in Nativitate Domini nobis nostrisque successori-
bus a predictis dominabus singulis annis perpetuo persolvendorum, tali addita conditione
quod ratione dicte terre seu fundi nos seu successores nostri a predictis dominabus nichil
aliud quam predictum censum de iure exigenusb, maiori nobis in omnibus iustitia reservato.

In cuius testimonium et munimen presentem cartulam sigillo nostro una cum sigillo pre-
fati viri nobilis duximus roborandam.

Datum anno Domini M° CC° LX° tercio, post octavas [Nativitatis beate Marie virginis]c.

1051

1264 maart 8

Godfried, priester en pastoor van Bergen op Zoom, verleent zijn toe-
stemming aan de verkoop en schenking door Gijsbert van Kampenhout
aan de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van diens gehele tiend in de
parochie Bergen op Zoom.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-

nards, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 171r, nr. H 16,
aangevuld en geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (geda-
teerd 1659), naar [A].

C. 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-2, fol. 73v-
74r, nr. H 16, onder caput: H rubra: Littere oppidi de Berghen et de Zuyt-
Landt, met in de inhoudsopgave, fol. 67r, de rubriek: Littera curati de Berghen
qua consentit in acquisitionem decimarum nostrarum in parochia sua de Ber-
gis, naar B, en geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongeda-
teerd, ca. 1653), met aanvullingen door Judocus Bal, naar [A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XI (1912), p. 329, nr. 256 =
OB St-Bernaards, I, 1926, p. 261, nr. 256, naar C.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenire contigerit Godefridus,
presbyter, curatus ecclesie de Berghema, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod cum Gilbertus dictus de Campennout decimam suam
totalem, quam habuit et tenuit in parrochia mea de Berghen antedicta, partim pro certo
precio vendiderit et partim in eleemosynam donaverit viris religiosis abbati et conventui
monasterii Loci sancti Bernardi, Cisterciensis ordinis, et eamdem decimam in manus fra-
tris Petri, cellerarii dictib monasterii, ad opus resignaverit eorundem, ego propter Deum etb

ad preces dictorum religiosorum et aliorum presbyterorumc prefatis venditioni et resigna-
tioni et donationi consensum prebeo et assensum.

Interfuerunt autem huic resignationi et meo consensui premissis adhibito viri discreti
Folpertus, cantor, magister Simon, (canonici,)d Onulphus, Iohannes Nicholai, capellani
ecclesie beate Marie, et Petrus, magister, rector scolarum in Antwerpia.

In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum. Et nos cantor,
magister Symon, Onulphus, Iohannes et magister Petrus, testes antedicti, sigilla nostra ad
preces predictorum religiosorum et supradicti Gilberti presenti cedule duximus appo-
nenda.

Datum anno Domini M° CC° sexagesimo tercio, sabbato ante Invocavit Me.
Redditee litterase.
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1052

1264 maart Mechelen

Hendrik V, heer van Breda, geeft met instemming van zijn voogd
Wouter Berthout, heer van Mechelen, aan Willem, schout van IJzen-
dijke, 200 bunder moer te Frankenberge onder Halsteren tegen een
jaarlijkse erfcijns van 10 pond Leuvens, alsmede met het recht wonin-
gen, hofsteden en wegen aldaar onbelast te bezitten, met de verplich-
ting voor de aanleg van weg en watergang te zorgen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. tweede helft 17e eeuw, Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 758, register inge-

bonden afschriften, fol. 167v, onvolledig afschrift door Ch. van Rietwyck, naar [A].

Vertaling
C. eind 14/begin 15e eeuw, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad,

I, Raad en rekenkamer te Breda, inv.nr. 110, reg. nr. 17, Middelnederlandse
vertaling, mogelijk naar [A].

Uitgaven
a. JUTEN, in Taxandria, XLII (1935), p. 49-50 (onvolledig; gedateerd maart
1262), naar C. – b. SLOOTMANS – MERKELBACH VAN ENKHUYZEN, Halsteren,
1939, p. 252-253, noot 1, naar C.

Regesten
DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I-2, 1948, p. 6, nr. 17.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Tekstuitgave
Aangezien het Latijnse afschrift B zeer onvolledig is, is de Middelnederlandse
vertaling C gebruikt als basis voor de tekstuitgave.

Heinric, here van den lande van Breda, doen cont allen denghenen die dese littere solen
syen off hoeren liesen die wairheit te kennen dat ic here Heinric vurs. tot den tiiden doen
icht wytteliic doen mocht, uytgegeven hebbe miit rade, consent ende auctoriteit here Wou-
ters Berthout, here van Machelen, miins mombers, Wiilhem, den schoutet van Ysendyke,
tweehundert buenre moer metten grunde ligghende tote eenre stat geheyten Frankenb[erge],
reykende tot eynen dorp geheyten Halssteren, om eyne iairlixse pensie ind erfrente van
thiien punt Loeuense muent van den vurs. Wiillem, synen erffgenamen ind nakomelyng[en]
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erfflic ind all iare den vurs. here Heinric, siinen erffgenamen ind nacomelynge te betalen op
sent Stephaensdach, wiilke vurs. pensie ind erffrente begiinnen sall ieirstwerff [te] betalen
nu to sent Stephaensdage neestcomende.

Vortan so hebbe ic here Heinric vurs. uytgegeven ind verleent den vurs. Wiillem woe-
niinghen, hoefsteeden ende weeghen gelyke[r]wiis alse vur ons leenmanne ende scepen
den vurs. Wiillem getekent, gelevert ende gemet[en] siin, wiilke vurs. wonynge, hoefstee-
den ind weegen ic here Heinric vurs. uytgegeven hebbe den vurs. Wiillem ende siinen
nacomeliingen vrii ind commerloes te besiitten sonder eynghen herenthiins, herendienst
off herenschattinghe daer aff te gheven.

Vortan so hebbe ic here Heinric vurs. den vurgenoemden Wiilhem also vele verlient
ende gegeven van den moer ende gronde dat hii schuldich sall syn te maken den wech
ende dye watterleye, streckende hen van Franckenberge tot siinen vorhoeft te Halssteren-
waert totten den enden van siinen palen die hem daer getekent syn, ende van den ende vort
reykende tot Woudewart, van acht roeden breet, miit alsulker vurwarden daerto gedaen dat
so we den vurs. watterleye gebrueken ende bouwen wiille namaels, dat die solen betalen
van den coste die daerto gedaen is off gedaen sall werden na partie ende gront die sii in
dat lant off daerbii liigen hebben. Ende were dat sacke dat dese lude dat nyet mede beta-
len en wouden den cost vurs. na portie van hoeren moer off gronde die sii in dat vurs. lant
off daerbii liigende hebben, ende waert dat sake, dat dan die vurs. Wiillem dese lude wee-
ren ind keren mach van den vurs. watterleye ende hoer scepe vur siin vorhoefta eynche
violencie off broeken daermede te verboeren.

Vortan sin dese vurs. moer ende gron[de], als vurseet es, den vurs. Wiillem geteekent,
gemeeten ende gelevert, onder eer seker termii[n] ende palen die daer gesedt syn vur onse
leenman ende scepen, den vurs. Wiillem, siinen na[co]meliingen teweliken dagen te be-
siitten in der manyeren als vurs. es.

Ende vortan geloe[ve] ic here Heinric vurs. vur my ind mynen nacomeliinge dat ic ghein
ander mate namae[ls] versoeken en sall noch en mac op diit vurs. moer ende gront.

Ende overmiitz dat alle dese vurs. punten ind vurwarden macht ind craft hebben soelen,
so hebbe ic Heinric, here van den lande van Breeda, dese liittere miit miinen properen
zegella die herna geschreven staen, datz te weeten: here Wouters Berthout, miins mom-
bers vurs., here Goedeuardz van Crunyngen, here Wouters van Berghem, here Iohans van
Scoede, riitters, Ians Belart, Aerds siins brueders, Henricx soen[en], Henrixs van Wale
ende scepen van Breeda ende van Berghen, medebezegelt.

Ende vortan ist ons riitteren vurs. Ian Belart ind Arde, gebrueder, Henric die Wale ind
ons schepen vurs. cont ende kenlic dat de vurs. Heinric, here van den lande van Breeda,
diit vurs. contrackt gedaen heeft in den tiiden in den wiilken hii geweest was in den hoeve
des hertoghen van Brabant, dat here Henric vurs. comen ware tot siinen wiitteghen dagen
na gewoente ende loep des lands van Brabant ind nyet behoeflic en ware eynchs monbers
in den vur. contrackt. Ende tot der beeden des vurs. here Heinrixs so hebben wii dese carte
medebesegelt in getueghnisse der wairheit deser punten vurs.

Gegeven te Machelen, int iaer ons Heren doe man schreiiff dusent twehondart ind
LXIII, in der maent van mert.
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1053

1264 april 9

Hendrik V, jonker, heer van Breda, geeft mede op advies van Wouter Ber-
thout, heer van Mechelen, aan Willem Hoesche Bollaard 48 bunder moer te
Huijbergen erfelijk in leen en voor vijf jaar de gehele rechtspraak hierover
en over 720 bunder daaraan grenzend, in jaarlijkse cijns uit te geven tegen
12 penning Leuvens per bunder, verleent hem over het gehele gebied het
meierschap en de buurtrechtspraak, onder voorbehoud van de hoge juris-
dictie, en bepaalt enige andere rechten en verplichtingen met betrekking
tot visrecht, kerkbouw, molenbouw, afwatering en heerlijke rechten.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertalingen
B. 1566 – 1581, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster

te Huijbergen, deel zonder signatuur = [Register van den convente van Huij-
bergen] (cartularium en legger, opgesteld door Godfried van Nedercell, pro-
curator), fol. 2v-3v, nr. 3, onder caput: Bergen, en onder de rubriek: Henricus
domicellus de Breda Willelmo Bollaert; duytgeven van Huybergen, met de
signatuur: bb, naar [A].

C. 1646, ibidem, deel zonder signatuur = Registrum locationis villarum nostra-
rum (legger met cartulariumgedeelte, opgesteld door Siardus Bogaerts, pro-
curator), fol. 182v-183v, onder dezelfde rubriek als vermeld onder B, naar B.

D. 17e eeuw, ibidem, losse stukken, bundel A, nr. 1a, in dorso: Fondatiebrief van
Heusse Bollart; no 41, eenvoudig afschrift, naar B.

E. 1778 ca. maart, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen
op Zoom, inv.nr. 2455, bijlage, in dorso: Translaat uitgivt van Huibergen, met
de vermelding: Van deese acte kan ook copie ’t sij simpel of authenticq in ’t
Latijn besorgt worden (vgl. F), eenvoudige, onvolledige vertaling door F.N.
van Engelen, naar B.

F. 1778 april 8, ibidem, inv.nr. 163.1, authentiek afschrift door F.N. van Enge-
len, notaris te Bergen op Zoom, naar C.

G. 1780 augustus, ibidem, inv.nr. 426 = Vertoogh met memorie door F.N. van
Engelen, bijlage copie nr. 1, gecollationeerd afschrift, naar F.

H. 1781 september 3, ibidem, inv.nr. 425 = Vertoogh of Verbaal door C. van
Mattemburgh, te Bergen op Zoom, fol. 69r-70r, proeve no 1, naar G.

I. eind 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 423.0, bijlage, in dorso: N° 1, eenvoudig
afschrift, naar F.

J. eind 18e eeuw, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenkloos-
ter te Huijbergen, losse stukken, bundel A, nr. 1b, Copie, eenvoudige ver-
taling, naar B.
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K. eind 18e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen
op Zoom, inv.nr. 163.1, bijlage, in dorso: O; Copie uitgifte, eenvoudige ver-
taling, geschreven door dezelfde hand als J, naar J.

L. eind 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 423.0, bijlage, met de aantekening: Copie van
’t translaat door d’heer F.N. van Engelen toegezonden in de maand maart
1778, nevens andere documenten betreffende Huybergen, eenvoudige, onvol-
ledige vertaling, naar E.

M. eind 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 423.0, bijlage, in dorso: Copie uitgifte van Hui-
bergen, eenvoudige vertaling, naar K.

Uitgaven
a. JUTEN, in Taxandria, XI (1904), p.155-157, bijlage I (gedateerd 1263), naar
B. – b. Geschiedenis Wilhelmietenklooster Huybergen, 1907, p. 408-411, bij-
lage 3 (gedateerd 1263), naar B, met ibidem vertaling naar J.

Regest
VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 3-B, 1980, p. 461,
nr. 4.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is hier, gezien de opgegeven datering, evident,
daar woensdag voor Palmpasen in 1263 niet, maar in 1264 wel in de maand
april valt, zie Inleiding.

Overlevering
Deze oorkonde is in 1282 als retroactum, getransfigeerd aan nr. 1215, aan het
klooster te Huijbergen gekomen, zie onder dat nummer.

Universis presentes litteras inspecturis Henricus, domicellus et dominus terre de Breda,
salutem et cognoscere veritatem.

Noverit universitas vestra quod nos de consilio viri nobilis domini Walteri Berthout,
domini Masliniensisa, et etiam de consilio hominum nostrorum fideliumb dedimus et con-
cessimus dilecto ac fideli Willelmo dicto Heusche Bollaert quadraginta et octo boneria
terre seu woustine et fundi iacentia in Huybergen, in liberum et legitimum feudum a nobis
hereditarie possidenda, cum omnibus que nobis de dictis quadraginta et octo boneriis pos-
sidendi iure provenire noscuntur. Preterea dedimus et concessimus de consilio dicti nobi-
lis et de consilio hominum nostrorum feodalium dicto Guilielmo omnem iurisdictionem
terre seu woustine predicte et etiam de septingentis et viginti boneriis terre seu woustine
et fundi iacentium in loco predicto iuxta predicta quadraginta octo boneria, a festo beati
Remigii proxime futuro usque ad quinque annos proximo sequentes. Insuper dedimus et
concessimus eidem Willelmo de consilio dicti domini Walteri Berthout villicationem et
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omnem iurisdictionem vicinariam totius terre predicte in perpetuum ibidem obtinendam,
arduam iurisdictionem nobis reservantes.

Predictus quoque Wilhelmus nobis bona fide promisit quod, quam cito poterit, faciet
dicta septingenta et viginti boneria terre predicte pro annuo censu homines recipere et ad
utilitatem nostram et suam hereditarie possidenda, videlicet quodlibet bonerium pro duo-
decim denariis Lovaniensibus monete bone et legalis, quorum denariorum dimidietas in
festo beati Ioannis Babtiste eius nativitatis et alia dimidietas in festo beati Martini hyema-
lis vel infra octo dies post quodlibet festum predictum proxime sequentes nobis aut nostris
successoribus est persolvenda. Si debitores dicti census in terminis prenominatis dictum
censum non persolverent, predictus Wilhelmus cum nostro iudicio ad hoc destinato pan-
daret dupliciter vel pandare faceret dictum censum super illos qui deficerent in ipsius cen-
sus solutione.

Insuper predictus Wilhelmus in quadam aqua ibidem adiacente, que aqua Theuthonice
meire nuncupatur, iurisdictionem piscandi solus debet integraliter obtinere.

Preterea quam cito contingeret quod sepedictus Wilhelmus et homines dictam terram
inhabitantes ecclesiam edificarent, tunc concessimus ipsis de consilio dicti Walteric Ber-
thout ad beneficium parochialis presbiteri dicte ecclesie tertiam partem totius decime de
dictis septingentis et viginti boneriis proventure.

Si vero predicta terra molendino indiguerit et dictus Willelmus molendinum construere
voluerit, sumptibus nostris communibus debet construi et ad communem utilitatem nos-
tram teneri et emolumentum inde proveniens inter nos equaliter participari.

Predictus vero Willelmus tantummodo terram suam predictam sumptibus suis ita quod
ab eadem aqua exire valeat, debeat facere perfodi et nos similiter nostris sumptibus terram
nostram ibidem adiacentem, ita quod dictus Willelmus inde sine dampno permaneat et
aqua de terra sua exiens minime impedire valeat.

Preterea de consilio prenominati domini Walteri Berthout concessimus sepedicto Wil-
helmo quod omnes in terra predicta de cetero commorantes ab omni exactione, assisia,
talia, collecta, inquisitione clamdestinad, exercitu et expeditione qualibet quieti debent esse
et liberi, excepta communi terre defensione, hoc etiam addito quode legitimum heredem
terre de Breda aut aliquem filiorum domini ordinem milicie recipere contigerit aut aliquem
liberorum matrimonialiter contrahere, ad ipsum dominum vel unum liberorum suorum a
personiaf redimere tenentur, illi in predicta terra commorantes amicabiliter et rationabiliter
domino terre pro posse suo subvenire tenerenturg.

Que omnia predicta et singula, ut robur obtineant firmitatis, presentes litteras sigilli
nostri mumimineh una cum sigillo prefati domini Walteric Berthout duximus roborandas.

Actum feria 4i ante Ramos palmarum, anno Dominij M CC sexagesimo tertio, mense
aprilik.
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1054

1265 januari 11

Hendrik V, heer van Breda, bevestigt de meester van de hof van de
abdij van Villers te Schoten in het bezit van de goederen (te Schoten),
hem door Servaas (van Steenland) verkocht.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
Villers te Schoten, fol. 42v-43r (oude p. 32-33), onder caput, fol. 23r: Incipiunt
tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 10r, de rubriek:
Vigesima tertia littera Henrici, domini de Breda, consensus venditionis bono-
rum, nobis facte a Servatio quodam, anno 1264, fol. 32, en onder de rubriek:
Littera XXIIIa, naar [A].

Niet eerder uitgegeven.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 112, nr. 283.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis presentes litteras visuris Henricus, dominus de Breda, salutem et noscere veri-
tatem.

Noveritis quod nos, cum requisiti fuerimus a magistro curtis de Schoten spectantis ad
claustrum Villariense, ipsum magistrum ad opus domus Villariensis hereditavimus in
bonis illis, que ipsi magistro vendidit Servatius secundum omnes conventiones et condi-
tiones inter dictas partes habitas et condictas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, dominica post Epipha-
niam Domini.
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1055

1265 januari 22

Bernard, proost van de O.L.V.-kerk te Brugge, vidimeert de oorkonde
van Godfried II (van Breda en) van Schoten d.d. 1191-1216 (zie nr.
945).

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr.

308. – Afmetingen: hoogte 93 (rechts 83) x breedte 181 (onder 176) mm; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Transcriptum
quod nos sumus sub protectione domini Godefridi de Scoten. – 2° door 15e-
eeuwse hand: C, XXXI (in plaats van doorgestreepte I XXXII). – 3° door
15e-eeuwse hand: De Zantvliete et Aggere.

Bezegeling: één afhangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk: S
staande-figuurzegel van oorkonder, spits-ovaal (hoogte zegelveld 36, breedte 23
[+ x], rand 4 mm), van bruine was, zwaar beschadigd, met randschrift: [***]IE ·
IN · BRVG[IS], met tegenzegel CS beeldzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegel-
veld 15, rand 4 mm), zwaar beschadigd, met randschrift: + CVSTOS [*** I]N B[***].

Uitgave
a. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 379-380, nr. 1357 (gedateerd 6 juni 1264),
naar A.

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 12, nr. 308 (gedateerd 1230). – KLEYN,
Geschiedenis van Breda, 1861, p. 100 (gedateerd ca. 1200), naar A.

Datering
In afwijking van Kruisheer wordt hier de door Strubbe en Voet opgegeven
feestdag van St.-Vincentius gevolgd: in het bisdom Terwaan werd deze heilige
op 22 januari gevierd, zie STRUBBE – VOET, Chronologie, 1960, p. 539. Het
gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan
Volgens a is het origineel geschreven door een scriptor van de abdij van Ter
Doest.

Universisa presentes litteras inspecturis Bernardus, prepositus sancte Marie in Brugis,
salutem.
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Noveritis quod nos sequentes litteras sanas et integras, bene sigillatas inspeximus in hec
verba.

– – – (hierna volgt de tekst van nr. 945).
Datum anno Domini M° CC° sexagesimo quarto, die beati Vincentii martiris.

(S+CS)

1056

1265 februari

Beoorkond wordt dat Jacob, zoon van Jan van Turnhout geheten van
Papenbroek, leenhulde doet aan de abt van de abdij van Park voor de
goederen, hoevenaars en rechten die zijn vader te Baarle in leen had,
op voorwaarde dat dit leen steeds zal verheven worden voor elf schel-
ling Leuvens binnen 40 dagen na het overlijden van de vorige leen-
man.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. gelijktijdig, niet voorhanden, bekend uit C, bezegeld afschrift door de deken

van Leuven, naar [A].
C. kort na 1265 februari, Heverlee, Abdij van Park, abdijarchief, inv.nr. R VII-23

= [Cartularium Parchense seculi XII] (= cartularium A), p. 56, onder caput, p.
1: Incipiunt privilegia ecclesie de Parcho concessa tam a papa quam impera-
tore, ducibus Brabantie, episcopis et aliis nobilibus tam clericis quam laicis
super possessionibus dicte ecclesie ab ipsis confirmatis, en onder de rubriek:
De bonis apud Barla, en het cijfer CXV, naar [A].

D. 1266, ibidem, inv.nr. R VII-24 = [Liber Everardi], ook genaamd Liber ruber of
Codex cartarum et privilegiorum ecclesie de Parcho (= cartularium B), fol.
106r, onder caput, fol. 1r: Incipiunt transcripta cartarum et privilegiorum
ecclesie de Parcho ordinis Premonstratensis, en onder de rubriek: De bonis
nostris apud Barla in Campinia, door broeder Hendrik van Lubbeek in
opdracht van Everard, proost van de abdij van Park, naar [A].

E. 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, archief abdij van
Park, inv.nr. 9385 = Cartularium van de abdij van Park, fol. 24v, naar C.

Uitgave
a. DE MARNEFFE, in BGHB, IV (1905), p. 28, nr. 122, naar C.
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Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Samenhang
Na het overlijden van Jacob, zoon van Jan van Turnhout, wordt in 1297 voor
zijn zoon een gelijkaardige leenovereenkomst opgesteld, waarbij de onderha-
vige oorkonde als vooroorkonde gebruikt is, zie nr. 1376.

Sciant universi quod Iacobus filius Iohannis bone memorie de Turnout dicti de Papen-
brucghea veniens ad nos, scilicet abbatem de Parcho ordinis Premonstratensis, fecit nobis
homagium de bonis que dictus pater ipsius antea a nobis in feodum tenuerat in mansiona-
riis, possessionibus et iuribus ipsorum, prout sita sunt in villa de Barla super Campiniam.
Est autem conditio talis inter nos ex parte una et dictum Iacobum et successores ex altera
quod dictum homagium debet a nobis requiri seu relevari cum undecim solidis Louanien-
sibus pro omni iure infra quadraginta dies post obitum illius qui antea homo de bonis illius
extiterat; alioquin heres verus dicti homagii teneretur nobis ad emendam.

Cuiusb rei testimonium presentibus sigillum nostrum apponimus, transcriptum huius lit-
tere sub sigillo viri discreti decani Louaniensis concilii penes nos reservantes.

Datum anno Domini M° CC° LX° quarto, mense februario.

1057

1265 mei

Hendrik V, heer van Breda, bevestigt de verkoop door zijn vader Hen-
drik IV, heer van Breda, aan Arnoud van Zellaar, scholaster van (het
kapittel van St.-Rombout te) Mechelen en investiet van Ekeren (zie nr.
1017), van een derde deel van de gehele tiend van Ekeren en bekrach-
tigt de schenking ervan door Arnoud aan de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem).

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 184v, nr. K 8 (met restaura-
ties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notarissen
Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559), naar [A].
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C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-
2, fol. 116r, nr. K 8, onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostris apud
Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Littera Henrici domini
de Breda confirmationis duarum riarum domino Arnoldo de Zellaer vendita-
rum a patre suo et collationis nobis facte ab eodem domino Arnolde de
Zellaer, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd,
ca. 1653), naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XI (1912), p. 335, nr. 262, naar
C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926, p. 267,
nr. 262, herdruk van a.

Samenhang
De schenking door Arnoud van Zellaar zelf vond plaats in mei 1257 en
de instemming door Amelis, pastoor van Ekeren, en de goedkeuring door
de bisschop, de aartsdiaken en het kapittel van Luik in juni/juli 1257
en bovendien door de paus in februari 1258, zie de edities vermeld onder
a en b, resp. de nrs. 203, 205, 206, 207, 208 en 214. Zie ook hier 
nr. 1032.

Universis presens scriptum visuris Henricus, dominus de Breda, salutem et scire verita-
tem.

Presentium testimonio litterarum universis notum facio quod ego ex testimonio littera-
rum, sigillo pie recordationis patris mei Henrici, domini de Breda, roboratarum, et a viris
fidedignis audivi et intellexi quod idem pater meus vendidit pro quingentis libris Lova-
niensis monete, sibi plenarie persolutis, domino Arnoldo de Zellara, scolastico Machli-
niensib, investito de Ekerne, terciam partem totius decime de Ekerne, quam dictus investi-
tus de Ekerne monasterio Loci sancti Bernardi Cisterciensisc ordinis in puram elemosinam
libere contulit propter Deum. Et ego, dicte venditioni patris mei de dicta decima assensum
meum adhibens et consensum, collationem quoque et assignationem dicte decime, quam
prefatus investitus fecit dicto monasterio, in subsidium et levamen anime mee et pie
memorie dicti patris mei et matris mee ratam teneo et eidem monasterio presentium litte-
rarumd munimine confirmo.

In cuius etiam rei testimonium nobilis vir Walterus dictus Berthoute, dominus de Mach-
linia, ad instantiam meam, abbatis et conventus dicti monasterii, sigillum suum presenti-
bus duxit apponendum.

Datum anno Domini M° CC°f sexagesimo quinto, mense maio.
Redditeg litterasg.
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1058

1265 mei

Godfried van Wezemaal, ridder, heer van Perk, en zijn echtgenote
Isentrude (van Alphen) bevestigen de schenking door Lutgarde, vrouwe
(van Breda en) van Schoten, van tienden te Perk ruim veertig jaar gele-
den gedaan aan de St.-Michielsabdij te Antwerpen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens uitgave a vóór 1641 nog in het abdijarchief aan-

wezig, bezegeld met drie zegels in groene was, namelijk: 1° [S1] ridderzegel
van Arnoud van Wezemaal, met randschrift: Sigillum Arnoldi de Wesemale
marescalli Brabantie, met tegenzegel [CS1]. – 2° [S2] wapenzegel van God-
fried van Wezemaal, met randschrift: Sigillum Godefridi militis de Wecemale.
– 3° [S3] staande-figuurzegel van Isentrude van Alphen, met randschrift:
Sigillum Isentrudis de Alphena.

Afschrift
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen,

inv.nr. 3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude
cartularium der abdij), p. 66 (fol. 34r), onder de rubriek: Ratihabitio
donationis decime in Perka ac aliis quibuscumque rebus, quas Lutgardis,
domina de Scotis, contulit in elemosinam ecclesie sancti Michaelis, naar
[A].

Uitgaven
a, b. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 100-101,
naar [A]. – c, d. GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 346-347 = Oorkon-
denboek S.-Michiels, I, 1909, p. 197-198, nr. 170, naar B.

Regest
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 108-109.

Samenhang, overlevering en tekstuitgave
Voor de schenking ‘ruim veertig jaar geleden’ zie de nrs. 950 en 952.

Afschrift B lijkt niet volledig overgenomen, daar er blijkens uitgave a nog
een aanvulling heeft bestaan met namen van getuigen. Onzeker is of dit
gedeelte nog direct tot de oorkondetekst [A] behoorde, of dat er gezien de
datumverwijzing wellicht van een annex, een transfix of iets dergelijks, sprake
is geweest. Aanwijzingen voor een eventuele vervalste aanvulling (bijv. voor
genealogische doeleinden) zijn vooralsnog niet aanwezig. De passage wordt
op basis van a tussen ronde haken toegevoegd aan de teksteditie naar B;
enkele varianten van a worden eveneens gegeven.
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Universis presentes litteras inspecturis Godefridus de Wisenmale, miles, dominus de
Perke, et Ysentrudis, coniunx eiusdem, salutem et cognoscere veritatem.

Noverint universi presentem paginam visuri quod ratam et gratam habemus collationem
seu donationem decime in Perka, in loco qui dicitur Bocht, et quicquid in quibuscumque
rebus quocumque locorum sint site, Lutgardis, domina de Scotis, de consensu liberorum
suorum in elemosinam sive quocumque modo liberaliter contulit ecclesie beati Michaelis
in Antwerpia ordinis Premonstratensis, que eadem ecclesia XLa annis et amplius possedit
pacifice et quiete, et promittimus bona fide quod neque nos, neque heredes nostri, nec ali-
quis ex parte nostra, assensu, consensu, facto, auxiliob et consiliob contra hanc decimam,
elemosinam, donationem seu collationem predictam veniemus seu faciemus aliquatenus in
futurum.

Et ad hec omnia firmiter observanda presentibus litteris nostris sigillis roboratis nos et
nostros heredes perhenniter obligamus. Preterea ad maiorem confirmationem predictorum
sigillo fratris nostri, viri nobilis Arnoldi, domini de Wisenmale, qui predictis omnibus
suum assensum adhibuit, presentes litteras procuravimus roborari.

Datum anno Domini M° CC° LXVto, mense maio.
Testes qui interfuerunt: Lydekinus de Helrode et Walterus de Elewite, milites; Walte-

rus de Campenhout, Gilbertus de Didengeem, Genekinus filius Rodulphi de Wilre, militis,
pheodales sive vassalli dicti Godefridi, Henricus Faber, Henricus Folbout, Theodoricus de
Aggere, Petrus de Bocht, Walterus de Nederheem, Gerardus filius Antonii de Oppeheem
et Henricus Bacveenc, scabini de Perka; Rodulphus de Wilre, miles, Gerardus filius dapi-
feri de Rotslaer, Maes Martienus, villicus dicti Godefridi, Arnoldus de Ves, Walterus de
Wesenbeke et alii quamplures.

(Quorum nomina hic pro parte sunt annotata: Iohannes de Helrode, vasallus sive pheo-
dalis noster, et scabini Brucellenses Ioannes Leo, Egidius de Coudenberge, et burgenses
ibidem Willemus de Rodenbeke, Ioannes filius Hesuindis; cives Mechlinienses Stephanus
de Vlite et Walterus Engebien frater suus et alii quamplures.

Datum ut supra.)d

1059

1265 september 25

Jan, abt, en het convent van de St.-Baafsabdij te Gent, erkennen dat
het patronaatsrecht van de kapel van Klein-Zundert aan abt en con-
vent van de abdij van Tongerlo toebehoort en zien af van elk recht
daarop.
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Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 162b. – Afmetingen:

hoogte 62 (rechts 64) + pliek 13 x breedte 163 (onder 162) mm; gelinieerd;
gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-14e-eeuwse hand: Littere
renunciacione iuris patronatus capelle de Paruo Zundert per abbatem sancti
Bauonis facte. – 2° door 17e-eeuwse hand: In libro privilegiorum folio 157,
Cleyn Sundert, anno 1265.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, name-
lijk: S1 staande-figuurzegel van Jan, abt van de St.-Baafsabdij te Gent, spits-ovaal
(hoogte zegelveld 55, breedte 23 [+ x], rand 5 mm), van bruin-groene was,
beschadigd (zie VLEESCHOUWERS, Oorkonden St.-Baafsabdij, I, 1991, p. 124, type
XI), met randschrift: + Sigillum IOHannIS:: ABBatIS:: SanCtI: BAU[ONIS ***], met
tegenzegel CS1 figuurzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 11, rand 5
mm), beschadigd (zie VLEESCHOUWERS, a.w., p. 124, type XII), met randschrift: +
[***]: SIGILLI::. – S2 zittende-figuurzegel van het convent van de St.-Baafsabdij te
Gent, spits-ovaal (hoogte zegelveld 54, breedte 37, rand 7 mm), van bruin-groene
was (zie VLEESCHOUWERS, Oorkonden St.-Baafsabdij, I, 1991, p. 126, type III),
met randschrift: [+ S]IGILLVm: SanCtI: BA[V]ONIS: GANDENSIS: ECLE[SIE].

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 157v, onder de
rubriek: Littere recognitionis abbatis et conventus sancti Bauonis Gandensis
quod ius patronatus de Paruo Sundert pertinet ad abbatem Tongerlensem, en
onder caputnummer XXIII, naar A.

[C]. 1648 augustus 8, niet voorhanden, bekend uit b, vidimus door de stad Antwer-
pen, gewaarmerkt door Alexander della Faille, schepen en stadssecretaris van
Antwerpen, naar A.

D. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 196v, onder dezelfde
rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 471, vermoedelijk naar [C]. – b. VAN

GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 515, nr. 78, met vertaling, naar [C]. – c.
VAN DER HOEVEN, Bijdragen tot de geschiedenis van Zundert en Wernhout,
1920, p. 27, naar a. – d. ERENS, in Taxandria, XXXV (1928), p. 31, nr. 1, naar
A. – e. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 269-270, nr. 202, naar A.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 36. – WAUTERS, Table chronologique,
V, 1877, p. 345. – GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 152 (gedateerd
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1265). – CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 26, nr. 36. –
VLEESCHOUWERS, Oorkonden St.-Baafsabdij, II, 1990, p. 448, nr. 412.

Samenhang dorsalen – cartularia
Blijkens drie prikgaatjes in de rechterbovenhoek was A gehecht aan de oor-
konde nr. 1061. Dit uitwendig kenmerk is de directe aanleiding tot het aan-
brengen van de verkeerde dorsalen en een foutieve registratie in de cartularia.
De eind-veertiende-eeuwse dorsalen vormen de basis waarop de rubrieken in
cartularium A geformuleerd werden. Bij de aanleg werd echter abusievelijk
eerst het jongste stuk ingeschreven, dat geen veertiende-eeuwse dorsaal bevat.
Op basis van de dispositio formuleerde de scriptor zelf een rubriek. Daarna
pas treffen we het oudste stuk aan, met een rubriek die vermoedelijk eveneens
door de scriptor aan de dispositio ontleend werd. De tweede grote reeks dor-
sale aantekeningen, aangebracht in de zeventiende eeuw, is overgenomen uit
cartularium A, met een verwijzing naar de desbetreffende folia. De omwisse-
ling van beide charters werd echter niet geconstateerd door de scriptor van
deze dorsalen, waardoor hij de rubriek van het oudste stuk in cartularium A
als dorsaal aanbracht op het jongste stuk.

Universisa presentes litteras visuris, Iohannes, Dei permissione abbas, et conventus
monasterii sancti Bauonis Gandensis, ordinis sancti Benedicti, salutem in Domino.

Noveritis quod nos, habita deliberatione et veritate inquisita, ius patronatus capelle de
Paruo Zonderde ad viros religiosos ·· abbatem et conventum monasterii beate Marie de
Tongrelo, ordinis Premostratensisb, Cameracensis dyocesis, recognoscimus pertinere et
nos nullum ius habere in eodem.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.
Datum anno Domini M° CC° sexagesimo quinto, feria sexta post festum beati Mathei

apostoli.c

(S1+CS1) (S2)

1060

1265 september 30

Engelbert van Isenburg, aartsdiaken, en meester Reinier, scholaster van
Tongeren en provisor van de bisschop van Luik, beslechten het geschil
tussen de aartsdiaken enerzijds en het kapittel van Thorn anderzijds,
betreffende de tienden van Mertersem (Princenhage), Burgst en Overveld.
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Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 2222. – Afmetingen:

hoogte 150 (rechts 140) + pliek 31 x breedte 300 (onder 306) mm; gaaf
bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: De decima de
Merchersen, M° CC° LXV Remigii, alsmede E en A (gewijzigd uit Q). – 2°
door 15/16e-eeuwse hand: Ac decimis de Borst et Ouervelt sub Ghyls, 1265.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels (aan groene koorden), die
aangekondigd zijn, namelijk: S1 staande-figuurzegel van eerste oorkonder,
spits-ovaal (hoogte zegelveld 42, breedte 25, rand 4 mm), van groene was,
met randschrift: + Sigillum ENGLEBER[TI D]E ISENBRVC[H D]EI GRA[TIA

ARCHID]IACVNI LEODiensis. – S2 staande-figuurzegel van tweede oorkonder,
spits-ovaal (hoogte zegelveld 29, breedte 19, rand 3 mm), van groene was, met
randschrift: · Sigillum · RENERI · SCOLA[S]TICI · TVNGRENsis.

Afschriften en vertaling
B. ca. 1635, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 19233,

authentiek afschrift door M. Heylermans, openbaar notaris en kapittelsecreta-
ris, naar A.

C. ca. 1639, ibidem, authentiek afschrift door Antoon Winckens, openbaar nota-
ris, naar A.

[D]. 1650, niet voorhanden, bekend uit de oorkonde uitgegeven door HABETS,
Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 27-28, nr. 35, vertaling door Jan Bo-
gaerts, openbaar notaris.

[E]. 1653 maart 14, niet voorhanden, bekend uit een dorsale aantekening op C,
afschrift gezonden naar ’s-Gravenhage, naar C.

[F]. ca. 1663 mei, niet voorhanden, bekend uit Maastricht, RA, archief abdij van
Thorn, C, voorl. inv.nr. 19170, authentiek afschrift, mogelijk naar A.

Uitgave
a. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 26-27, nr. 37, naar A.

Regesten
HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 27-28, nr. 35. – JUTEN,
Parochiën bisdom Breda, II, 1935, p. 63. – PANHUYSEN, in VROA, IX (1936),
p. 121, nr. 612. – HAAS, Chronologische lijst, 1972, p. 176, nr. 9.

Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door dezelfde hand als de originelen van de nrs.
1044 en 1045.

Universisa tam presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis Enghelbertus de
Isenbruch, Dei gratia Leodiensis archidiaconus, et magister Reinerus, scolasticus Tun-
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grensis, reverendi patris domini Henrici Dei gratia Leodiensis episcopi in spiritualibus
provisor, salutem in Domino.

Noverint universi quod cum inter nos archidiaconumb predictum ex una parte et inter
canonicos et religiosas dominas conventus de Thoren ex altera orta fuisset discentio super
decima ecclesie de Merthersen cum suis pertinentiisc, quam nos archidiaconus predictus
dicebamus ad ecclesiam parrochialem de Ghilsen nostri archidiaconatus, in contrarium
dictis canonicis et dominabus ad ecclesiam suam Thorensem asserentibus de iure perti-
nere, tandem dicti canonici et domine bonorum usi consilio, mandato et ordinationid nos-
tree super dicta decima de Merthersen se totaliter submiserunt. Nos autem, onere ordinandi
in nos suscepto, facta diligenti inquisitione super dicta decima in ecclesiis de Ghilse et de
Thoren supradictis, ordinamus seu ordinando pronuntiamus in hunc modum quod investi-
tus de Ghilse qui nunc est et quicumque fuerit pro tempore, fructus consuetos recipif a per-
petuis vicariis infra terminos parrochie de Ghilse pacifice et quiete. Insuper recipiet deci-
mam de Borst et de Overvelt sitam infra decimationem ecclesie de Merthersen et erit dicta
decima incorporata in perpetuum investiture ecclesie de Ghilse supradicte. Ordinamus
insuper quod totum residuum decime de Merthersen cedet in perpetuum sine calumpnia in
augmentationem prebendarum dictorum canonicorum et dominarum et dictam decimam
de Merthersen cum omni sui integritate, excepta decima de Borst et de Overvelt ut dictum
est, per nostram ordinacionem ecclesie Thorensis predicte reincorporavimus maxime, cum
nos per nostram inquisitionem dictum conventum de Thoren invenissemus quandoque
fuisse in possessione et perceptione decime de Merthersen sepedicte. Preterea ordinamus
quod quicumque fuerit pro tempore investitus ecclesie de Ghilse, iurabit in sua receptione
seu institutione perpetuam et personalem residentiam in dicta ecclesia se facturum et quod,
si sacerdos non fuerit, infra annum ad omnes sacros ordines se faciat promoveri.

Et utg nostra presens ordinatio firma permaneat et inviolabiliter observetur, ad petitionem et
instantiam dicti conventus de Thoren presentibus litteris sigilla nostra duximus apponenda.

Datum in vigilia beati Remigii in capite octobris, anno Domini M° CC° sexagesimo quinto.

(S1) (S2)

1061

1265 oktober 3

Meester Reinier, scholaster van Tongeren en provisor van de bisschop
van Luik, oorkondt dat meester Arnoud van Gent afstand doet van het
patronaatsrecht van de kapel van Klein-Zundert ten gunste van meester
Sebastiaan van Diest.
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Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 163. – Afmetingen:

hoogte 186 (rechts 175) + pliek 19 x breedte 186 (onder 194) mm; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling; de pliek bedekt de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 17e-eeuwse hand: In libro privi-
legiorum folio 157, Cleyn Sundert 1265; recognitio quod ius patronatus perti-
neat ad abbatem Tungerlensem.

Bezegeling: twee bevestigingen (met sporen van was en nog zichtbare zegel-
afdruk op de uithangende stroken perkament), vermoedelijk voor de twee aan-
gekondigde zegels, die slechts in losse fragmenten voorhanden zijn, namelijk:
S1D en S2D.

Afschriften
B. laatste kwart 14 eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 157v, onder de
rubriek: Littere qualiter magister Arnoldus de Gandauo ex parte abbatis et
conventus sancti Bauonis renunciavit super iure patronatu de Paruo Sundert,
en onder caputnummer XXIII, naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo con-
tinentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem
(cartularium B), fol. 196r, onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. ERENS, in Taxandria, XXXV (1928), p. 31-32, nr. 2, naar A. – b. ERENS,
Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 270-272, nr. 203, naar A.

Regest
GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 152 (gedateerd 1265).

Samenhang dorsalen – cartularium
Zie nr. 1059.

Universis presentes litteras visuris, magister Reinerus, scolasticus Tungrensis, provisor
reverendi patris Henrici, Dei gratia Leodiensis episcopi, in spiritualibus, salutem in
Domino.

Noverit universitas vestra quod, cum inter ·· abbatem et conventum santi Bauonis
Gandensis, ordinis sancti Benedicti, Tornacensis dyocesis, et magistrum Arnoldum de
Gandauo ex una parte, et viros religiosos ·· abbatem et conventum de Trongreloa, ordinis
Premonstratensis, Cameracensis dyocesis, et magistrum Sebastianum de Diest ex altera,
materia questionis esset suborta super capella de Paruo Zonderde et iure patronatus eius-
dem, quam capellam dictus magister Arnoldus ex presentatione seu collatione abbatis
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et conventus sancti Bauonis predictorum vel alterius ipsorum nitebatur optinere, dicto
magistro Sebastianob de Diest eandem capellam de Paruo Zonderde ex presentatione seu
collatione predictorum ·· abbatis et conventus de Tongrelo optinere nitente, et lis sive
causa inter partes predictas super premissis coram nobis verteretur, tandem dictus magis-
ter Arnoldus in nostra propter hoc presentia constitutus et exhibitis litteris coram nobis
virorum religiosorum ·· abbatis et conventus sancti Bauonis predictorum, in quibus
recognoverunt se nullum ius habere in iure patronatus dicte capelle, liti seu cause,
questioni vel querele predictis renunciavit expresse, promittens bona fide quod ulterius
ac in posterum dictos ·· abbatem et conventum de Tongrelo, nec dictum magistrum
Sebastianumc super predicta capella de Paruo Zonderde non molestabit seu inquietabit,
nec molestari procurabit ratione vel virtute presentationis seu collationis predicte, et per
predicta ·· abbates et conventus ac magistri predicti omnes querelas quas habent vel
habuerunt vel habere poterunt ratione fructuum vel proventuum dicte capelle, vel expen-
sarum factarum ab eisdem occasione cause sive litis antedicte, coram nobis ad invicem
remiserunt.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum ad petitionem dicti magistri Arnoldi, una cum
sigillo eiusdem magistri Arnoldi, presentibus litteris duximus apponendum.

Actum et datum anno Domini M° CC° LX° quinto, sabbato post Remigii.

(S1D) (S2D)

1062

1265 december

Margaretha, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, bevestigt Wil-
lem, abt, en convent van de premonstratenzer abdij van Vicoigne, in
het diocees Atrecht, in de bezittingen en rechten binnen haar gebied,
die door schenking of koop verworven zijn; hieronder de tiend en
andere inkomsten en bezittingen in de parochies Bredene en Sinte-
Katharina(-West) door koop verworven van Dirk, heer van Beveren,
burggraaf van Diksmuide, met toestemming van Godfried III, heer van
Breda en Schoten, van wie Dirk dit in leen hield.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; volgens Godefroy (zie onder Regesten) destijds aanwezig in

het archief van de abdij van Vicoigne, zie diens Mémoire (over dat archief),
Valenciennes 1855.
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Afschrift
B. eind 13e eeuw, Lille, AdN, archief Rekenkamer van Lille, inv.nr. B 1561 =

Premier cartulaire de Flandre, fol. 22r-22v, nr. 54, naar [A].

Uitgave
a. CARTON e.a., in Fragmenta, 1e reeks, 10 (aug. 1887), p. 75-77 (onvolledig),
naar B.

Regest
GODEFROY, Inventaire de la chambre des comptes à Lille, 1865, p. 567-568,
nr. 1433.

Datering van de vermelding
De overdracht van de genoemde tienden aan de abdij vond plaats in 1222, zie
BOEREN, De heren van Breda en Schoten, 1965, p. 130. Er zijn geen directe
aanwijzingen voorhanden of er van de verlening van de gemelde toestemming
door leenheer Godfried III, heer van Breda, toen een oorkonde is opgemaakt.

Margaretha, Flandrie et Haynonie comitissa, universis presentes litteras inspecturis salu-
tem in Domino.

Noverit universitas vestra quod vir religiosus dilectus noster in Christo frater Willelmus,
abbas Viconiensis ecclesie ordinis Premonstratensis, Attrebatensis dyocesis, totusque eius-
dem loci conventus a nobis humiliter supplicarunt quatinus intuitu pietatis ac pro anime
nostre et antecessorum successorumque nostrorum remedio et salute quasdam decimas,
terras et possessiones alias atque iura, que inferius sunt subscripta, que videlicet in pro-
cinctu nostri dominii sive potestatis per collationem fidelium aut per emptionem sive alio
iusto modo adquisierunt, confirmare vellemus. Nos igitur piis eorum supplicationibus
inclinate, pro remedio et salute anime nostre ac antecessorum successorumque nostrorum
predicta, decimas, terras, possessiones alias atque iura breviter perstringendo presentibus
duximus exprimenda.
(1) Videlicet quandam decimam sitam in parrochia de Stuvinkerke cum eius iuribus,
quam dicta ecclesia acquisivit a quondam Willelmo de Bochumia dicto de Boliardi Pontea

et domina Elizabeth eius uxore, de assensu domini Arnulphi de Landast, dominum de
Aynes, de quo illa decima in feodum tenebatur.
(2) Item quandam decimam de Flagelo cum eiusdem decime, iuribus et appendiciis, que
emit dicta ecclesia Viconiensis a predicto Arnulpho de Landast, domino de Aynes, per
assensum clare memorie domine Iohannekinne, domine et sororis nostre et quondam Flan-
drie et Haynonie comitissa, de qua dicta decima in feodum tenebatur. Nobis autem constat
quamvis dicta soror nostra tunc haberet maritum venerabilem virum dominum Thomam de
Sabaudia tempore predicte emptionis, nichilominus predicta emptio facto fuit bene et ad
legem eo quod ipsa habebat ad hoc speciale mandatu.
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(3) Dicta preterea ecclesia decimam de Bredenay et de sancta Katerina, redditus, terras,
domos et eiusdem decime iura et alias res in dictis parrochiis existentes, per emptionem
adquisivit a Theoderico, domino de Bevre, castellano de Dykemuda, de assensu Godefri-
dib de Scotis, domini de Breda, a quo dicta decima in feodum tenebatur, cum predictis;
accedente ad hoc postmodum predicte domine Iohanne, quondam Flandrie et Haynonie
comitissa, assensu, de cuius feodo dicta decima cum predictis descendebat. Et quamvis
hoc factum fuerit eo tempore quo habebat dominum Fernandum maritum suum in captivi-
tate detentum, nichilominus defactam huiusmodi nos supplere volentes dictam emptionem
ratificamus et volumus esse firmam.
(4) Item dicta ecclesia emit redditum triginta librorum monete Flandrensis cum eiusdem
appendiciis, situm in parrochia de Stuvinkerke, a Willelmo avunculo domini Rogeri de
Ysenghien, de quo dictus redditus cum eius appendiciis in feodum tenebatur, et de assensu
nostro, quia de feodo nostro dictus redditus cum eius appendiciis descendebat.
(5) Item predicta ecclesia Viconiensis et ecclesia beate Marie Tornacensis adquisierunt bene
et ad legem a viro nobili Roberto, domino de Waverin, seneskalko Flandrie, totam decimam
cum eius iuribus et appendiciis, que dictus Robertus habebat in parrochia de Flagelo et in
locis circumvicinis, a dictis ecclesiis pro indiviso in perpetuum possidendam per assensum
nostrum, quia de nobis dicta decima cum eius iuribus et appendiciis in feodum tenebatur.
(6) Item tres modiatas terre parum plus vel minus ad mensuram Camracensem, site in ter-
ritorio sancti Vedasti in Cameracesioc, quam terram Iohannes, burgensis Valencianae, con-
tulit in elemosinam dicte ecclesie Viconiensis, de assensu nostro bene et ad legem per
iudicium scabinorum dicte ville de sancto Vedasto; item curtem dicte ecclesie cum eius
iuribus et appendiciis videlicet Werkenesse, sitam in castellania Furnensis; item curtem de
Kayen et curtem de Bredenay cum suis iuribus et appendiciis, sitas in castellania Brugen-
sis.
(7) Item decimam de Ziersele, quam dicta ecclesia adquisivit a Iohanne de Prath et eius
uxore Katherina, per assensum capituli Traiectensis, de quo dicta decima sub annuo censu
tenebatur.
(8) Item dicta ecclesia a viro nobili Theoderico, domino de Bevre, castellano de Dyke-
muda, et Marghareta eius uxore terras omnes arabiles et non arabiles sive incultas, prata,
mansum quandam cum appendiciis, molendinum ad ventum, redditus, homagia et bona
omnia quocumque nomine censeantur, que videlicet dicti Theodericus et eius uxor habe-
bant apud Snellenghem vel in locis circumvicinis, ad ipsum mansum seu feodum perti-
nentia bene et ad legem adquisivit per emptionem, de assensu et voluntate nostra, quia de
nobis predicta omnia in feodum tenebantur. Que omnia dicta ecclesia in perpetuum pos-
sidebit ab omni iure et servicio feodali et alio quocumque servicio et exactione libera peni-
tus et exempta, ita tamen quod nos retinuimus in predictis nobis et nostris successoribus in
perpetuum omnem iusticiam altam et bassam et omnia homagia alia ab homagio Giselini
de Impegate, quod homagium dicta ecclesia in predictis habebit.
(9) Item adquisivit dicta ecclesia per emptionem ab Arnulpho de Cramum, milite, bene et
ad legem decem bonaria terre arabilis parum plus vel minus, sita in parrochia de Wincy,
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de assensu domini Rassonis de Liedekerke, de quo in feodum tenebantur, prout dicti
Arnulphus et Rasso in suis litteris super hoc confectis asserunt. Et tenentur a dicto Ras-
sone sub annuo censu viginti denariorum Flandrensis monete.
(10) Item acquisivit per emptionem dicta ecclesia a Sygero dicto Postel, milite, tria bona-
ria terre parum plus vel minus, sita in parrochia de Wincy, per assensum domini Arnulphi
de Cramem, militis, de quo dicta terra tenebatur ad censum, et de assensu domini Rasso-
nis de Liedekerke de cuius feodo dicta terra movebat, prout in litteris inde confectis dic-
torum Rassonis et Arnulphi et Sygeri plenius est expressum. Dicta autem ecclesia dictam
terram tenet ad annuum censum sex denariorum.

Nos autem Marghareta, Flandrie et Haynonie comitissa, superius nominata predicta
omnia et singula laudamus, approbamus et tamquam terre domina confirmamus, promit-
tentes quod ea in perpetuum faciemus tamquam terre domina firmiter observari.

In cuius rei testimonium et munimen presentes litteras dicte Viconiensis ecclesie tra-
didimus sigilli nostri appendentis munitas.

Actum et datum anno Domini M° CC° LX° quinto, mense decembri.

1063

1266 februari

Hendrik V, heer van Breda, hecht zijn goedkeuring aan de verkoop van
een erfgoed te Schoten door Servaas (van Steenland) aan de abdij van
Villers, waarvoor de abdij een jaarlijkse cijns van 50 schelling Leuvens
aan de heer van Breda zal betalen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
Villers te Schoten, fol. 43r (oude p. 33), onder caput, fol. 23r: Incipiunt tituli
litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 10r, de rubriek: Vigesima
quarta littera, confirmatio eiusdem domini de Breda de eisdem bonis, ut supra,
sub censu annuo quinquaginta solidorum Lovaniensium, anno 1265, fol. 33, en
onder de rubriek: Littera XXIIIIa, naar [A].

Niet eerder uitgegeven.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 113, nr. 286.
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Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Nos Henricus, dominus de Breda, notum facimus universis presentes litteras visuris
quod nos consensum nostrum prebemus pariter et assensum super hoc quod Servatius
vendidit abbati et conventui de Villers, ordinis Cysterciensis, talem hereditatem seu tale
bonum quod idem Servatius a nobis apud Schoten hereditarie possidere dignoscebatur.
Quam hereditatem sive bonum dicti abbas et conventus sub annuo censu quinquaginta
solidorum Lovaniensium nobis aut successoribus nostris infra quatuor Dies Natalis
Domini ab ipsis persolvendorum debent integraliter possidere.

In cuius rei testimonium et munimen presentes litteras sigilli nostri munimine duximus
roborandas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, mense februario.

1064

1266 mei

Godschalk van Aarschot, schout van Antwerpen, doet in opdracht van
Aleid, hertogin van Brabant, en haar kinderen Hendrik en Jan uit-
spraak in het geschil tussen de St.-Michielsabdij te Antwerpen en Ge-
rard van (Over)IJse inzake het visrecht te Berendrecht, en bepaalt dat
het visrecht aldaar en te Zandvliet van oudsher aan de abdij toekomt,
behoudens onder meer het recht van de heer van Breda om te Zandvliet
voor eigen gebruik te vissen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens D in 1684 nog in het abdijarchief aanwezig, uit-

hangend bezegeld met een zegel in groene was.

Afschriften
B-C. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 165 (fol. 83v), onder de rubriek: Inquisitio facta per scul-
tetum Antwerpie de mandato ducisse ac filiorum super piscariis in Berendrech-
terwele et Zantuliet de iure monasterii ac usu aliorum, en p. 215 (fol. 108v),
onder de rubriek: Godescalcus Arscot, scultetus Antwerpiensis, propter iniu-
riam quam Gerardus de Ysca intulit monasterio sancti Michaelis de piscariis
etc., beide naar [A].

D. 1684 februari 1, ibidem, inv.nr. 6 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 3),
fol. 137v-138v, nr. 132, onder caput (= de inhoud van Capsa 32): Beren-
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drecht; erven ende vischerije, met de oude signatuur: N. 3, apart getiteld:
Vischerye in Berendrecht ende aengaende bede; litt. E, authentiek afschrift,
met vermelding van de bezegeling, door G. van Bredael, openbaar notaris te
Antwerpen, naar [A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 349-351 = Oorkondenboek
S.-Michiels, I, 1909, p. 200-202, nr. 173, naar C met varianten van BD.

Universis presentesa litterasb visuris Godescalcus de Arscot, scultetus Antwerpiensis,
salutem et noscere veritatem.

Noverint universi tam presentes quam posteri quod, cum Gerardus de Ysca iunior et sui
complices abbati et conventui sancti Michaelis in Antwerpia, piscatores eorum et servien-
tes, navim et retia in piscariis predictorum abbatis et conventus infra limites parrochie de
Berendrecht, loco qui dicitur Berendrechterwele iacentibus, capiendo, violentiam intulis-
sent non modicam, asserens idem Godescalcus ius piscandi in predictis piscariis ad se per-
tinere debere; et cum predictusc abbas et conventus super iniuriis et violentiis memoratis
ad illustrem matronem Aleidis, Dei gratia Brabantie et Lotharingie ducissam, queremo-
niam detulissent, nos recepto tam dicte ducisse quam Henrici et Iohannis, liberorum eius,
mandato super hoc speciali, apud Berendrecht personaliter accedentes, ibidem evocatis
coram nobis propter hocd evocandis, tam de iniuriis et violentiis supradictis, abbati et con-
ventui a predicto Godescalco, ut dictum est, illatis, quam de iure piscandi in dictis pisca-
riis veritatem inquisivinus diligenter et cum per inquisitionem, a nobis super premissis tam
a scabinis de Berendrecht, quorum nomina inferius scriptae sunte, quam universitate eius-
dem oppidif, necnon a scabinis et universitate ville de Zantfliteg, necnon et ab hominibus
de Staecbroec, quorum intererat deponere de premissis, legitime factam, nobis plane
liqueret et liquide constaret piscarias de Berendrecht et de Zantfliteg ad dictos abbatem et
conventum tanquamh eorum allodium pleno iure pertinere et a tempore cuius non exstat
memoria sine calumpnia cuiuscumque pertinuisse ad usum sui iuris in prescriptisi piscariis
piscando pro sue voluntatis arbitrio iugiter habuisse et in quoslibet usus sibi magis profi-
cuos contigissej, hoc salvo quod, cum ducem Brabantie ad partes illas vel ad loca vicina
venire contigerit, in piscariis ad suos usus proprios piscari poterit antedictis.
Preterea cum dominum de Breeda ad villamk de Zantfliteg venire contigerit, in piscariis
dictoruml abbatis et conventusl apud Zantfliteg ad proprios usus poterit piscari.
Preterea homines predictarum villarum dictam terram suis laboribus contra procellas maris
et fluctuum inundationes aggere circumdantes, ad usus proprios, hamo vel instrumento,
quod elgeirm dicitur, stando seu sedendon in ripisn seu margine dictarum piscariarum sine
navis et retis cuiuslibet amminiculo, pisces capere poterunt ex eisdem. Invenimus etiam
per inquisitionem prenotatamo Gerardum et eius complices prefatis abbati et eiusp

conventui, prout superius expressuml estl, inconsulte iniuriam non modicam intulisse. Nos

388

a. 1266 nr. 1064

1064 a presens CD. – b scriptum CD. – c predicti CD. – d ontbreekt C. – e-e volgorde omgekeerd C. – f opidi
C. – g Zantuliete C. – h tanquam C. – i predictis C. – j convertisse CD. – k terram C. – l-l volgorde
omgekeerd CD. – m elgeer CD. – n-n in ripa sedendo CD. – o prenotatum CD. – p ontbreekt CD.



igiturq, communicato super premissis omnibus discretorum consilio, nomine et auctoritate
domini nostri Brabantiel ducisl, ad quem tuitio seu defensio piscariarum ac bonorum quo-
rumcumque abbatis et conventus predictorum spectare dinoscitur, pleno iure, prout habui-
mus in mandatum, in possessione predictarum piscariarum abbatem et conventum preno-
tatos decrevimus conservandos et in perpetuum a duce Brabantie contra quoslibet
iniuriatores sepedictarum piscariarum et earum possessionis perturbatores defendendos,
Gerardo de Ysca et suis complicibus super dictis piscariis inp perpetuum silentium inpo-
nentes nullumque ius ipsi seu suis successoribus competere posse in eisdem.

Testes qui interfuerunt: Iohannes de Linlo, iudex der Berendrecht, Ysuinus Wilsote,
Arnoldus Molendinarius, Willelmus filius Trude, Petrus Trillen, Walterus de Ekerne et
Radulphus Stuet, scabini ibidem; Iohannes Molendinarius, Raduardus Pollart, Henricus
frater Antonii et Antonius ets Antoniuss et Iohannes fratres et alii quamplures; testes in
parrochia de Zantfliteg: Nicholaus filius Tankardi, Willelmus filius Ziricit, iudices, Willel-
mus Loisu, Willelmus Wensemsone, Yo filius Gobbe, Willelmus filius Philippi, Dyonisius
de Ostendev, Willelmus Lat et Iohannes filius Walteri, scabini eiusdemw; Willelmus Car-
dinael, Petrus filius Evertete, Hugo Lathx, Walterus Kersfunkerey et alii quamplures; inz

parrochia de Staecbroecaa testesz: Hugo de Ekerne et Arnoldus filius eius et alii quamplu-
res.

Datum et actum anno Domini M° CC° LXVI°ab, mense mayo.

1065

1266 juni 9

Hendrik III, bisschop van Luik, draagt de deken van Hilvarenbeek op
toestemming te verlenen aan de abdij van Tongerlo, aan de oprichting
van een nieuwe kerk in de parochie Nispen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 166. – Afmetingen:

hoogte 111 (rechts 103) + pliek 13 x breedte 222 (onder 221) mm; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door tweede kwart 17e-eeuwse hand:
Licentia episcopi Leodiensis erigendi capellam in Rosendael, 1266 (hierboven
een volledig vervaagde aantekening).

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is,
namelijk: S zittende-figuurzegel van oorkonder, van groene was, zwaar
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beschadigd, met tegenzegel CS knielende-figuurzegel van dezelfde, zwaar
beschadigd (zie PONCELET, Les sceaux, 1938, p. 169, nr. 20 en afbeelding
20).

Afschriften
B. tweede kwart 17e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr.

1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 148r (later toegevoegd af-
schrift), naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo con-
tinentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem
(cartularium B), fol. 208r, naar B.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 274-275, nr. 206, naar A.

Regest
GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 152 (gedateerd 1266).

Henricusa, Dei gratia Leodiensis episcopus, dilecto fideli suo ·· decano concilii Beken-
sis, salutem in Domino sinceram.

Dilecti in Christo filii ·· abbas et conventus de Tongerlo, Premonstratensis ordinis,
Cameracensis diocesis, patroni ecclesie de Nispen, nobis humiliter supplicarunt ut,
cum sicut asserunt licentia sua interveniente infra limites parrochialis ecclesie de
Nispen, que in nostra sita est diocesi, parrochiani ipsius ecclesie commorantes ab hac
longinque in viculis qui dicuntur Landonc, Hulsdonc et Caluesdonc, pro eo precipue
quod, tam propter viarum discrimina et aquarum pericula quam locorum distanciam,
sepius et frequenter hiemmali tempore non solum in divinis officiis, sed etiam in neces-
sariis ecclesiasticis sacramentis defectum patiebantur continuum, oratorium et capellam
cui termini parrochiales certi necnon et presbitero qui in eadem deserviet competentes
redditus sunt deputati, fundaverunt, sibi super hoc provideri paterna diligentia curare-
mus.

Nos itaque huiusmodi periculis et sacramentorum ecclesiasticorum defectum obviare
volentes, vobis districte precipiendo mandamus, quatinus ad predictum locum personaliter
accedentes, prefatis parrochianis si ita est, faciendi in dicta capella divina celebrare,
habendi ecclesiasticam sepulturam et sacrum baptismatis fontem cum ceteris ecclesiasticis
sacramentis, vice nostra sine alieni iuris preiudicio plenarie concedatis auctoritate presen-
tium facultatem.

Datum anno Domini M° CC° sexagesimo sexto sextob, feria quarta ante festum beati
Bernabe apostoli.

(S+CS)
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1066

(vóór 1267 januari)

Beoorkonding van een rechtshandeling waarin het recht en het ge-
woonterecht van Steenbergen voor de lieden van Steenbergen is om-
schreven. (Deperditum)

Origineel, afschriften noch uitgaven voorhanden.

Vermelding
Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, volgt uit
de vermelding in een oorkonde van Hendrik V, heer van Breda, van januari
1267 of kort daarvoor, waarin 17 hoeven moer, ten noorden van de rivier de
Mark, van de heer van Breda in cijns gehouden gaan worden secundum ius et
consuetudinem de Steinberghe, prout est sigillatum ipsis de Stenberghe, zie
nr. 1067, bekend uit nr. 1068.

Datering
Als terminus ante quem geldt de datum van de oorkonde met de genoemde ver-
melding, die waarschijnlijk eveneens in januari 1267 of kort daarvoor geda-
teerd moet worden. De terminus a quo is moeilijker te bepalen, daar de oudst
bekende rechtsoptekening van Steenbergen, de Antiqua Kora, eerst van 20
december 1272 dateert (zie nr. 1111) en er geen gegevens voorhanden zijn die
er op wijzen dat deze keur op een nog oudere optekening voor Steenbergen
terug gaat. Door Brekelmans is aannemelijk gemaakt dat de tekst van de Anti-
qua Kora terug gaat op een soortgelijke verlening aan (Ter) Piete van 29
maart 1266, zie het commentaar bij nr. 1111, en wellicht kan deze datum als
terminus a quo gelden. Vermoedelijk echter gaat het in de vermelding, evenals
in de oorkonde van januari 1267, eerder om een moerconcessie bij Steenber-
gen, die waarschijnlijk niet lang tevoren, wellicht in 1266 of daaromtrent,
door de heer van Breda is verleend.

1067

(1267 januari)

Hendrik V, heer van Breda, geeft met toestemming van Wouter Ber-
thout, heer van Mechelen, aan Wouter van Zwijnaarde, diens zoon Jan
en aan Jan van der Donk zeventien hoeven moer uit, à 12 bunder de
hoeve, met de ondergrond tussen Ansenkerke en Lindonk ten noorden

a. 1267 nr. 1067

391



van de Mark, tegen een jaarlijkse erfcijns van 12 schelling Leuvens per
hoeve volgens het recht en de gewoonte van Steenbergen; tevens ver-
leent hij hen de lage rechtsmacht aldaar en vrijstelling van landweer,
en ontvangt per 30.000 gestoken turven 6 penning Leuvens.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 1267 januari, geïnsereerd in de bevestiging van de doorverkoop van deze

moerconcessie aan de St.-Pietersabdij van Gent, d.d. januari 1267 (zie hier
nr. 1068), naar [A].

Datering en samenhang
De terminus ante quem wordt bepaald door de genoemde oorkonde (B) van
januari 1267, waarin de onderhavige is geïnsereerd. De terminus a quo wordt
formeel bepaald door de regeringsaanvang in 1254 van Hendrik V, heer van
Breda, maar zal gezien juist de insertie en de gelijke voorwaarden voor de
nieuwe eigenaars in de oorkonde van januari 1267 en het optreden van
dezelfde actoren daarin – en wellicht ook het ontbreken van de datering van
de geïnsereerde tekst – niet veel eerder moeten worden gezocht.

Universis presentes litteras visuris Henricus, dominus de Breda, salutem et rei geste
cognoscere veritatem.

Presentium testimonio litterarum notum facimus universis quod nos de nostre voluntatis
arbitrio propter tocius terre nostre commodum ac etiam de consilio consensu pariter et
assensu nobilis viri domini Walteri Berthout, domini Machlinie, patris uxoris nostre, con-
tulimus Waltero de Zuinarde de Gandauo, Iohanni eius filio et Iohanni de Donck, decem
et septem mansos mori et wastine cum totali fundo, iacentes inter Ansenkerke et Lindonck
ultra aquam que Marke nuncupatur versus Hollandiam, cuius mori seu wastine quilibet
mansus duocecim bonaria debet continere. Qui quidem Walterus, Iohannes eius filius et
Iohannes et eorum successores a nobis et successoribus nostris debent hereditarie possi-
dere quemlibet mansum sub annuo censu duodecim solidorum Louaniensium annuatim in
festo beati Martini hyemalis nobis aut successoribus nostris solvendorum. Concessimus
etiam eisdem totalem minorem iusticiam loci supradicti, de cuius loci forefactis minoribus
duas partes habere debemus et ipsi terciam, summa quoque iusticia nobis integraliter
retenta. Et omnes ibidem commoraturi in aquam piscari poterunt, prout alii de terra nostra
et non alio modo, et viam usque ad aquam, sicut aliis hominibus nostris est concessa,
debent similiter obtinere. Preterea predicti Walterus, Iohannes suus filius et Iohannes pre-
dictos decem et septem mansos secundum ius et consuetudinem de Steinberghe, prout est
sigillatum ipsis de Stenberghe, absque servicio aliquo propter communem terre defensio-
nem liberaliter debent possidere, tali etiam conditione apposita quod quotienscumque in
loco predicto triginta milia turbonum talium que pro turbonibus debeant haberi et delibe-
rari fodi contigerit de eisdem sex denarios Louanienses habere debemus.

392

a. 1267 nr. 1067



Que omnia et singula supradicta nos Henricus, dominus de Breda predictus, de consilio
et assensu domini Walteri Berthout, nobilis viri supradicti, promisimus bona fide ipsis
inviolabiliter observare et eisdem litteras nostras super premissis concessimus sigillo
nostro et sigillo viri nobilis supradicti roboratas.

1068

1267 januari

Hendrik V, heer van Breda, bekrachtigt en hecht zijn goedkeuring aan
de verkoop door een drietal personen aan de St.-Pietersabdij te Gent
van 17 hoeven moer met de ondergrond, gelegen tussen Ansenkerke
en Lindonk, ten noorden van de Mark, die hij met toestemming van
Wouter Berthout aan hen in cijns gegeven had (zie ook nr. 1067).

Origineel
A. Gent, RA, archief abdij St.-Pieters te Gent, charter ad datum 1267 januari. – Af-

metingen: hoogte 257 (rechts 250) + pliek (midden 29) (met schuin afgesneden zij-
kanten) x breedte 256 mm; tekstbeschadiging door gebruik van broom; gelinieerd.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: De terra de
Breda. – 2° door 14e-eeuwse hand: Emptio seu acquisitio terre nostre de
Breda. – 3° door 18e-eeuwse hand: Emptio seu acquisitio decem et septem
mansuum mori et wastine iacentes inter Ansenkerke et Lindonck, 1266. – 4°
door niet te dateren hand: II (in rechteronderhoek).

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, name-
lijk: S1 wapenzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 22 [+ x], rand 4
[+ x] mm), van groene was (= CSN 772 en zie hier nr. 1080 S). – S2 ridderzegel
van Wouter Berthout, heer van Mechelen, rond (doorsnede zegelveld 30 [+ x],
rand 10 mm), van groene was (boven en onder is een deel van het zegel afgebro-
ken, alsmede het randschrift) (zie hier nr. 1165 S), met tegenzegel CS2 wapenze-
gel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 50, rand [y] mm), van groene was
(alleen het onderste deel van het zegel is bewaard) (zie hier nr. 1081 A1 CS2).

Uitgaven
a. VAN LOKEREN, Chartes et documents, I, 1868, p. 348-349, nr. 766 (geda-
teerd 1266 januari), naar A. – b. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen
Breda, I, 1956, p. 27-29, nr. 38, naar A.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 377. – STEURS, in BCRALO, XXV
(1971-1972), p. 269-270, preuve nr. 59.
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Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan, samenhang en tekstuitgave
De oorkonde bevat twee rechtshandelingen, die beide door een corroboratio
met zegelaankondiging worden afgesloten. Het eerste gedeelte zal derhalve
een insertie zijn van de beoorkonding van de oorspronkelijke moerconcessie
door de heer van Breda, die vermoedelijk niet lang tevoren is uitgegeven, zie
nr. 1067. De geïnsereerde tekst, waar verder geen overlevering van bekend is,
geldt daarmee als vooroorkonde van de onderhavige en wordt in een kleiner
lettertype afgedrukt.

Universisa presentes litteras visuris Henricus, dominus de Breda, salutem et rei geste cognoscere veritatem.

Presentium testimonio litterarum notum facimus universis quod nos de nostre voluntatis arbitrio propter tocius

terre nostre commodum ac etiam de consilio consensu pariterb et assensu nobilis viri domini Walteri Berthout,

domini Machlinie, patris uxoris nostre, contulimus Waltero de Zuinarde de Gandauo, Iohanni eius filio et Iohanni

de Donck, decem et septem mansos mori et wastine cum totali fundo, iacentes inter Ansenkerke et Lindonck ultra

aquam que Marke nuncupatur versus Hollandiam, cuius mori seu wastine quilibet mansus duocecim bonaria debet

continere. Qui quidem Walterus, Iohannes eius filius et Iohannes et eorum successores a nobis et successoribus

nostris debent hereditarie possidere quemlibet mansum sub annuo censu duodecim solidorum Louaniensium annu-

atim in festo beati Martini hyemalis nobis aut successoribus nostris solvendorum. Concessimus etiam eisdem tota-

lem minorem iusticiam loci supradicti, de cuius loci forefactis minoribus duas partes habere debemus et ipsi ter-

ciam, summa quoque iusticia nobis integraliter retenta. Et omnes ibidem commoraturi in aquam piscari poterunt,

prout alii de terra nostra et non alio modo, et viam usque ad aquam, sicut aliis hominibus nostris est concessa,

debent similiter obtinere. Preterea predicti Walterus, Iohannes suus filius et Iohannes predictos decem et septem

mansos secundum ius et consuetudinem de Steinberghe, prout est sigillatum ipsis de Stenberghe, absque servicio

aliquo propter communem terre defensionem liberaliter debent possidere, tali etiam conditione apposita quod quo-

tienscumque in loco predicto triginta milia turbonum talium que pro turbonibus debeant haberi et deliberari fodi

contigerit dec eisdem sex denarios Louanienses habere debemus.

Que omnia et singula supradicta nos Henricus, dominus de Breda predictus, de consilio et assensu domini Wal-

teri Berthout, nobilis viri supradicti, promisimus bona fide ipsis inviolabiliter observare et eisdem litteras nostras

super premissis concessimus sigillo nostro et sigillo viri nobilis supradicti roboratas.

Cum igitur predicti Walterus, Iohannes eius filius et Iohannes de Donck de nostro con-
sensu et voluntate ac etiam de consensu viri nobilis domini Walteri Berthout supradicti
contulerint seu vendiderint viris religiosis abbati et conventui ecclesie sancti Petri Ganden-
sis decem et septem mansos mori et wastine predictorum cum toto fundo et omne ius quod
habebant in moro et wastina predictis, prout superius expressum est, quos quidem mansos
predicti abbas et conventus secundum modum prescriptum debent a nobis possidere et de
XXXa milibus turbonum, prout est tactum, sex denarios nobis persolvere, nos dictam ven-
ditionem seu donationem ratam et gratam habemus et quantum in nobis est approbamus et
confirmamus, promittentes bona fide nos contra premissa per nos vel per aliquem ex parte
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nostra in perpetuum non venturos nec dictos ·· abbatem et conventum molestare in aliquo
premissorum. Que omnia et singula, prout superius sunt expressa, dictis ·· abbati et con-
ventui contra quascumque personas legitime warandizare promittimus et tenemur bona fide.

Et ut premissa firma permaneant in futurum, sigillum nostrum una cum sigillo domini
Walteri Berthout viri nobilis supradicti ad preces et instantiam dictorum Walteri de Zuin-
ardad, Iohannis eius filius et Iohannis de Donck presentibus litteris duximus apponendum.

Actum anno Domini M° CC° sexagesimo sexto, mense ianuariod.

(S1) (S2+CS2)

1069

1267 februari 20

Abt en convent van de St.-Pietersabdij te Gent erkennen schuldig te zijn
aan Hendrik V, heer van Breda, een jaarlijkse erfcijns van 12 schelling
Leuvens per hoeve voor 17 hoeven moer met de grond, gelegen tussen
Ansekerke en Lindonk, alsmede 6 penning Leuvens per 30.000 gesto-
ken turven aldaar.

Origineel
A. Gent, RA, archief abdij St.-Pieters te Gent, charter ad datum 20 februari 1267.

– Afmetingen: hoogte 83 (rechts 81) + pliek 41 (rechts 38) (met schuin afge-
sneden zijkanten) x breedte 221 (onder 210) mm; gaaf bewaard, behoudens de
bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Quitatio moro
de Breda. – 2° door 14e-eeuwse hand: Sive redemptio annui census dicti mori.
– 3° door 15e-eeuwse hand: Marke.

Bezegeling: twee bevestigingen (uithangend aan dubbele perkamenten stro-
ken) voor de aangekondigde zegels (S1D en S2D).

Afschrift
B. ca. 1267 (zelfde hand als A), Gent, RA, archief abdij St.-Pieters te Gent,

inv.nr. 10 (rente- en pachtlijsten van de abdij met pachtbrieven), fol. 96v,
onder caput: De Breda, naar A.

Uitgave
a. VAN LOKEREN, Chartes et documents, I, 1868, p. 307, nr. 652 (gedateerd
februari 1256), naar A.

a. 1267 nr. 1069
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Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis presentes litteras visuris ·· nos ·· abbas et ·· conventus sancti Petri Gandensis
salutem et cognoscere veritatem.

Noverit universitas vestra quod nos pro decem et septem mansis mori et wastine iacen-
tibusa inter Ansekerke et Landonc in terra Henrici, domini de Breda, ultra aquam que
Marke nuncupatur versus Hollandiamb, quos ab ipso Henrico hereditarie possidere tene-
murc, debemus persolvere eidem Henrico aut eius successoribus pro quolibet manso annua-
tim in festo beati Martini hyemalis ratione annualis census duodecim solidos Louanienses
et quotienscumque ibidem triginta milia turbonumd fodi contigerit de eisdem similiter sex
denarios Louaniensesa eidem Henrico persolvere tenebimur.

In cuius rei testimonium presentes litteras eidem Henrico contulimus sigillis nostris
roboratas.

Datum anno Domini M° CC° LXmo sexto, dominica ante cathedram beati Petri apostoli.e

(S1D) (S2D)

1070

1267 maart 22

Hendrik V, heer van Breda, draagt het huiserf dat de begijnen van
Breda tegen een jaarlijkse erfcijns bewonen, in vrij eigendom over
en staat hun de bouw van een kapel en de aanleg van een kerkhof
toe.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertaling
B. 1421 december 22, Breda, GA, afd. III-21, archief begijnhof te Breda, inv.nr.

1, vidimus door Jan van den Venne, deken van het O.L.V.-kapittel te Breda,
naar [A].

C. eerste helft 15e eeuw, ibidem, inv.nr. 1, onder de rubriek: Transcrift der fun-
dacien des beghiinhoefs van Breda, ghemaect uten Latiin in Dyesschen, ver-
taling, mogelijk van B.
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D. 1486 maart 15, ibidem, inv.nr. 2, vidimus door deken en kapittel van de
O.L.V.-kerk te Breda en Willem Alfijn, deken van Hilvarenbeek, geauthenti-
ceerd door Jan van Heerle, notaris en scriptor van het O.L.V.-kapittel te
Breda, naar [A].

Uitgaven
a. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum, 1630, p. 641, cap. 217 (gedateerd 1266),
mogelijk naar [A]. – b. VAN RYCKEL, Vita sanctae Beggae, 1631, p. 624
(onvolledig; gedateerd 1265), mogelijk naar a. – c. LE ROY, Notitia mar-
chionatus, 1678, p. 456, naar a. – d. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae,
17082, p. 16, cap. 11 (onvolledig), naar B. – e. MIRAEUS – FOPPENS, Opera
diplomatica, I, 1723, p. 773, cap. 202 (onvolledig), naar d. – f. VAN GOOR,
Beschryving Breda, 1744, p. 420-421, nr. 15 (met vertaling), naar d. – g.
JUTEN, Cartularium begijnhof Breda, 1909, p. 1, nr. 1a, naar D en p. 2,
nr. 1b, naar C.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 36 (gedateerd 23 juni 1266). –
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 109. – WAUTERS, Table chronolo-
gique, V, 1877, p. 380. – CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I,
1956, p. 29-30, nr. 39. – IJSSELING, Inventaris begijnhof Breda, 1966, p. 93,
nr. 1.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis presentes litteras visuris Henricus, dominus terre de Breda, salutem et rei
geste noscere veritatem.

Presentium testimonio notum facimus universis quod nos ob remedium anime nostre et
parentum nostrorum omne domistadium, in quo beghinea de Breda ad presens habitant,
quod hactenus a nobis acb successoribus nostris sub annuo censu iure hereditario posside-
bant, conferimus eisdem in recto allodio ulterius possidendum, quitas clamantes predictas
beghinasc ab omni iure et servitio quod nobis hucusque dare consueverunt et quantum in
nobis est eisdem capellam et cymeteriumd fieri ibidem licentiamus. Volumus etiame quod
quidquid ibidem ulterius constructum seu edificatum fuerit, ibidem permaneat ad usus et
utilitatem supervenientium beghinarumf.

In cuius rei testimonium et munimen presentem litteram sigilli nostri munimine contuli-
mus eisdem beghinisg roboratam.

Datum feria tercia post Oculi, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo
sexto.

a. 1267 nr. 1070
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1071

1267 juli

Meester Boudewijn van den Eekhoven, deken van het kapittel van
Mechelen en investiet van Ekeren, hecht zijn goedkeuring aan de koop
door abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van Hen-
drik V, heer van Breda, van tienden in de parochie Ekeren.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 184r, nr. K 5 (met restau-
raties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notaris-
sen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 115v, nr. K 5, onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostris apud
Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Consensus domini
investiti de Ekerna super acquisitione decime unius rie, geauthenticeerd door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgaven
a. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, IV, 1748, p. 560, cap. 67 (b), naar
D. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XI (1912), p. 346, nr. 272,
naar C. – c. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926,
p. 278, nr. 272, herdruk van b.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 293. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 113. – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 714.

Samenhang
De aankoop zelf, die eveneens in juli plaatsvond, is eerst in oktober 1267
beoorkond, zie nr. 1076. Hieruit blijkt tevens dat in feite sprake is van de koop
van een zesde deel van de tiend.

Universis Christi fidelibus presens scriptum visuris magister Balduinus de Eichovea,
decanus ecclesie Machliniensisb et investitus ecclesie de Ekerne, salutem in Domino.
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Noveritis quod nos acquisitioni decime, iacentis in parochia nostra de Eckernec, quam
viri religiosi abbas et conventus monasterii Loci sancti Bernardi Cisterciensisd ordinis pere

venditionem et emptioneme acquisiverunt a nobili viro Henrico, domino de Breda, con-
sensum prebemus et assensum.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum.
Datum anno Domini M° CC° LXf septimo, mense iulio.
(Reddite) litterasg.

1072

1267 augustus

Abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) sluiten met
Servaas (van Breda), dienaar van Hendrik V, heer van Breda, een
nieuwe overeenkomst inzake grond onder Bergen op Zoom waarbij de
abdij 55 gemet met bijbehorende huizen en gebouwen in de Zuidpolder
in volle eigendom verkrijgt en Servaas 45 gemet in de Noordpolder, die
hij aan de St.-Pietersabdij te Gent verkoopt.

Origineel
A. Gent, RA, archief abdij St.-Pieters te Gent, charter ad datum augustus 1267. –

Afmetingen: hoogte 176 + pliek 19 (met schuin afgesneden zijkanten) x
breedte 240 (onder 242) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: De bonis in
parrochia de Berghe supra Zoem. – 2° door 15e-eeuwse hand: Acquisitio
terre de Berghe supra (hierna Sant doorgestreept) Soem. – 3° door 18e-
eeuwse hand: Acquisitio 55 mensurarum terre in loco qui dicitur Zuutpolre
et 45 mensurarum in loco qui dicitur Noortpolder in parochia de Berghen
supra Zoem, 1267. – 4° door dezelfde hand: 1267. – 5° door niet te dateren
hand: V.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 figuurzegel, vermoedelijk van het convent van de St.-Bernards-
abdij te Hemiksem, spits-ovaal, van groene was, slechts fragment bewaard.
– S2 figuurzegel van de abt van de St.-Bernardsabdij te Hemiksem, spits-
ovaal (hoogte zegelveld 30, breedte 16, rand 5 mm), van groene was (rand-
schrift linksonder afgebroken), met randschrift: + SIGILLVM: ABBAT[IS ***

BERN]AR[DI].

a. 1267 nr. 1072
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Afschriften
B. 1267 augustus, Gent, RA, archief abdij St.-Pieters te Gent, charter ad datum

1267, vidimus door de abt van de abdij te Villers (zie hier nr. 1073), naar A.
C. 1662, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster te

Huijbergen, losse stukken, bundel P, nr. 7a, authentiek afschrift door notaris
W. Hauweel, naar A.

D. 1662, ibidem, nr. 7b, authentiek afschrift door notaris W. Hauweel, naar B.

Uitgave
a. JUTEN, in Taxandria, XII (1905), p. 293-295, naar C.

Regest
VAN LOKEREN, Chartes et documents, I, 1868, p. 356, nr. 794.

Ontstaan en tekstuitgave
Deze oorkonde is geschreven door dezelfde hand als het origineel van nr.
1073. Het onderscheid tussen c en t is niet altijd duidelijk.

Universis presentes litteras visuris ·· permissione divina abbas sancti Bernardi iuxta
Antwerpiam ordinis Cisterciensisa Cameracensis dyocesis totusque conventus eiusdem
loci, salutem in Domino sempiternam.

Cum Seruacius famulus nobilis viri Henrici, domini de Breda, ex mera liberalitate et
spontanea voluntate sua contulisset nobis et ecclesie nostre quinquaginta et quinque men-
suras terre, iacentes in parrochia de Berghe supra Zoem in loco qui dicitur Zuutpolre, et
quadraginta et quinque mensuras terreb, iacentes in eadem parrochia in loco qui dicitur
Noertpolre, et nos in eandem terram secundum legem et consuetudinem patrie introduxis-
set et etiam eandem terram ipsec Seruatius a nobis ad perpetuam firmam recepisset annu-
atim pro decem et septem libris Louaniensibus nobis et ecclesie nostre ad Nativitatem
Domini annuatim persolvendis, et eandem terram ipsi Seruatio seu heredibus sive succes-
soribus suis pro eadem firma contulissemus in perpetuum, nos pensata utilitate ecclesie
nostre de communi consensu nostro et ·· capituli nostri ac etiam ·· Dei gratia patris abba-
tis nostri videlicet ·· abbatis Vilariensis monasterii talem conventionem inivimus cum
Seruatio supradicto, videlicet quod nos omne ius quod habuimus seu habere potuimus in
terra quam idem Seruatius nobis contulerat in loco qui dicitur Noertpolre supradicto qui-
tavimus ac remisimus dicto Seruatio, et per hoc nobis et ecclesie nostre remanebit libere
et absolute tota terra cum domibus et edificiis quam idem Seruatius nobis contulerat in
Zuutpolre antedicto, ita quod de predicta terra nostram in perpetuum possimus facere vo-
luntatem. Et nos dictum Seruatium a firma videlicet decem et septem librarum Louanien-
sium predictarum, in quibus nobis occasione predictarum terrarum annuatim tenebatur,
absolvimus mediantibus conditionibus supradictis. Nos etiam dictam terram iacentem in
Noertpolre, quam idem Seruatius nobis contulerat, ad petitionem dicti Seruatii in manus
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·· scalteti et ·· scabinorum de Noertpolre resignavimus, effestucavimus et werpivimus,
nichil nobis iuris in ea reservantes, ad opus ecclesie sancti Petri Gandensis, quam terram
dictus Seruatius dicte ecclesie sancti Petri Gandensis de consensu nostro et capituli nostri
ac patris abbatis nostri predicti vendidit, tradidit et deliberavit.

In cuius rei testimonium et munimen presentibus litteris sigilla nostra duximus appo-
nenda.

Actum et datum anno Domini M° CC° LXmo septimo, mense augusto.

(S1) (S2)

1073

1267 augustus

De abt van de abdij van Villers vidimeert en keurt de overeenkomst
goed, gesloten tussen abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) en Servaas (van Breda), dienaar van Hendrik V, heer van
Breda, inzake grond onder Bergen op Zoom d.d. augustus 1267 (zie
nr. 1072).

Origineel
A. Gent, RA, archief abdij St.-Pieters te Gent, charter ad datum augustus 1267. –

Afmetingen: hoogte 202 (rechts 197) + pliek 33 (met schuin afgesneden zij-
kanten) x breedte 244 mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: De terra quam
Seruacius de Breda nobis contulit super Soem. – 2° door 18e-eeuwse hand:
Abbas Vilariensis monasterii confirmat et ratam habet venditionem 55 men-
surarum terre in Zuutpolre et 45 mensurarum in Noertpolre, iacentium in
parochia de Berghen super Zoom, 1267. – 3° door niet te dateren hand: VI.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel dat aangekondigd is, namelijk:
S figuurzegel van de abt van de abdij van Villers, spits-ovaal, van groene was,
slechts fragment bewaard (bovendeel van zegelveld en linkerdeel van het
randschrift afgebroken), met randschrift: [+ SIGILL]VM ABBATIS [***].

Afschrift
B. 1662, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster te Huij-

bergen, bundel P, nr. 7b, authentiek afschrift door notaris W. Hauweel, naar
A.

Uitgave
a. JUTEN, in Taxandria, XII (1905), p. 293-295 (onvolledig), naar B.

a. 1267 nr. 1073
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Regest
VAN LOKEREN, Chartes et documents, I, 1868, p. 356, nr. 795.

Ontstaan en tekstuitgave
Deze oorkonde is geschreven door dezelfde hand als het origineel van nr. 1072.
Het onderscheid tussen c en t is niet altijd duidelijk.

Universisa presentes litteras inspecturis ·· permissione divina abbas Vilariensis monaste-
rii Cistersiensis ordinis, pater abbas monasterii sanctii Bernardi iuxta Antwerpiam Came-
racensis dyocesis, salutem in Domino sempiternam.

Universitati vestre volumus esse notum nos litteras virorum religiosorum abbatis et ··
conventus sancti Bernardi predictorum vidisse in hac forma:

– – – (hierna volgt de tekst van nr. 1072).
Nos vero dictas conventiones prout superius sunt expresse ratas habemus et gratas et

quantum in nobis est confirmamus et approbamus sub presentium testimonio litterarum.
Datum anno Domini M° CC° LXmo septimo, mense augusto.b

(S)

1074

1267 augustus 31

Jan, abt, en het convent van de St.-Pietersabdij te Gent geven aan Vic-
tor, zoon van Servaas (van Breda) dienaar van Hendrik V, heer van
Breda, een hofstede te Polvliet in pacht.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. derde kwart 13e eeuw (mogelijk gelijktijdig met [A]), Gent, RA, archief abdij

St.-Pieters te Gent, inv.nr. 10 (rente- en pachtlijsten van de abdij met pacht-
brieven), fol. 101v-102r, onder caput: Carta de Polvliet, vermoedelijk naar [A].

Samenhang
Victor, zoon van Servaas dienaar van Hendrik V, heer van Breda, draagt een
dag later de helft van deze pacht over aan Willem Lois, zie nr. 1075. Onder-
havige oorkonde is als voorooronde gebruikt voor nr. 1075.
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Uitgave
a. VAN LOKEREN, Chartes et documents, I, 1868, p. 356-357, nr. 796 (geda-
teerd september 1267), naar B.

Regest
WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 391.

Datering afschrift
Het overzicht van rente- en pachtlijsten, waarin het afschrift, genoemd onder
B, is opgenomen, vertoont duidelijk de sporen van zijn gebruik als werkinstru-
ment in de financiële administratie: namen en pachtbrieven zijn door diverse
handen chronologisch onder de desbetreffende geografische eenheid onderge-
bracht, en stelselmatig zijn de gegevens aangevuld of gecorrigeerd. De gehele
opbouw en indeling van dit document laat ons aldus toe te veronderstellen dat
het bovengenoemde afschrift vermoedelijk gelijktijdig met of kort na de uit-
vaardiging van het origineel moet zijn totstandgekomen.

Universis presentes litteras visuris Iohannes, permissione divina abbas sancti Petri Gan-
densis, totusque eiusdem loci conventus, salutem in Domino sempiternam.

Noverit universitas vestra quod nos contulimus ad firmam curtem nostram dea Polvlieta

cum appenditiis suis spectatem ad curtem nostram de Clusa Victori, filio Servatiib, famuli
nobilis viri Henrici, domini de Breda, ad decem annos continuos incipientes ad festum
beati Remigii proximo venturum pro sexaginta libris Flandrensibus annuatim nobis ad
duos terminos anni persolvendis, videlicet unam medietatem ad Purificationem beate
Virginis, reliquam vero medietatem ad festum Nativitatis beati Iohannis Baptiste imme-
diate subsequens; et satisfactum est nobis ex parte dicti Victoris de pagamentis quinque
primorum annorum in pecunia numerata et ex parte dicti Victoris nobis plenarie perso-
luta.

Condictum est etiam inter nos et dictum Victorem quod idem Victor dictam curtem nos-
tram de Polvliet et omnes terras spectantes ad eandem debeat suis custibus et expensis
dicare et dicos contra mare conservare quantum ad veterem dicationem que vulgaliter
vocatur houtherfst. Nos vero solvere tenemur omnem dicationem que vulgaliter vocatur
niwe herfst.

Et si aliqui apposuerit de suo ad dictam novam dicationem que vocatur niwe herfst in
quinque primis annis, hoc eidem solvere tenemur quolibet anno ad festum sancti Iohan-
nis, quia de dictis quinque primis annis nobis plenarie est satisfactum. Si autem in reli-
quis quinque annis ad dictam novam dicationem aliquid de suo apposuerit, hoc quolibet
anno de ultimo pagamento suo videlicet ad festum sancti Iohannis deconputabit et quid-
quid in dicta curte edificaverit ecclesie nostre integraliter remanebit; et debet dictus Vic-
tor nobis de anno in annum si nobis placuerit et visum fuerit expedire bonam facere secu-
ritatem.

a. 1267 nr. 1074
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Quod ut ratum sit et firmum presentibus litteris sigilla nostra duximus apponenda.
Actum et datum anno Domini M° CC° LXVII°, feria quarta post Decollationem beati

Iohannis Baptiste.

1075

1267 september 1

Jan, abt van de St.-Pietersabdij te Gent, oorkondt dat Victor, zoon van
Servaas (van Breda) dienaar van Hendrik V, heer van Breda, de helft
van de pacht van een hofstede te Polvliet overdraagt aan Willem Lois.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. derde kwart 13e eeuw (mogelijk gelijktijdig met [A]), Gent, RA, archief abdij

St.-Pieters te Gent, inv.nr. 10 (rente- en pachtlijsten van de abdij met pacht-
brieven), fol. 102r, onder caput: Carta de medietate firme de Polvliet, vermoe-
delijk naar [A].

Niet eerder uitgegeven.

Ontstaan, samenhang en tekstuitgave
Een dag eerder is de in onderhavige oorkonde genoemde hofstede in pacht
gegeven aan Victor, zoon van Servaas dienaar van de heer van Breda, zie
nr. 1074. Deze oorkonde is te beschouwen als de vooroorkonde van nr. 1075.
De tekstdelen die aan de VO zijn ontleend, staan afgedrukt in een kleiner let-
tertype. Gewijzigde woordvolgorde wordt niet aangegeven.

Datering afschrift
De scriptor van het onder B genoemde afschrift schreef tevens oorkonde nr. 1074
in de pachtlijst over. Zie nr. 1074 onder Datering afschrift.

Universis presentes litteras visuris Iohannes, divina permissione abbas sancti Petri Gandensis, * salutem in

Domino *.
Cum nos contulerimus Victori, filio Servatii, famuli viri nobilis Henrici, domini de Breda, curtem nostram de

Polvliet cum omnibus suis appendiciis spectantem ad curtem nostram de Clusa tenendam a nobis ad firmam

ad decem annos continuos, incipientes ad festum beati Remigii proximo venturum pro LX libris Flandrensibus

annuatim, dictus Victor de nostra voluntate et consensu Willelmi dictum Lois ad dictam fir-
mam coram nobis sibi associavit et medietatem dicte firme eidem Willelmo contulit ad
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terminum supradictum et promisit idem Willelmus coram nobis dicto Victori de dicta
firma sua ad terminos inter ipsos assignatos conpetenter satisfacere annuatim et de anno in

annum si dicto Victori placuerit * bonam facere securitatem.
Condictum est etiam inter dictas partes quod si dictum Willelmum infra terminum dicte firme

decedere continget, dicta firma ad dictum Victorem seu ad eius successores libere rever-
tetur. Hoc notato quod heredes dicti Willelmi proventus provenientes in anno illo in quo
decedet percipient et cum eis satisfacient Victori predicto.

In cuius rei testimonium et munimen eidem Willelmo presentes litteras sigillo nostro contu-
limus roboratas.

* Datum anno Domini M° CC° LXVII°, feria quinta post decollationem beati Iohannis Baptiste.

1076

1267 oktober

Hendrik V, heer van Breda, oorkondt dat hij in juli 1267 verkocht heeft
aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) een zesde
deel van de oude tiend en de gehele nieuwe tiend in de parochie Eke-
ren voor 350 pond Leuvens, welke tienden hij in leen hield van Wouter
Berthout, heer van Mechelen.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 183r, nr. K 3 (met restaura-
ties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notarissen
Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 113v-114v, nr. K 3, onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostris
apud Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Littera domini
Henrici de Breda de venditione sexte partis totius veteris decime parochie de
Ekerne, que una ria appellatur, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar
notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgave
a. JUTEN, in Taxandria, XII (1905), p. 236-237, bijlage II, naar C.

Ontstaan en samenhang 
Deze oorkonde hangt samen met nr. 1077, eveneens een beoorkonding
achteraf. Vgl. ook nr. 1071.
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Universis Christi fidelibus ad quos presens scriptum pervenerit Henricus, dominus de
Breda, salutem et cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus tenore presentium quod nos vendidimus viris religiosis abbati et
conventui monasterii Loci sancti Bernardi Cisterciensisa ordinis pro trecentis quinquaginta
libris Lovaniensis monete, nobis ad plenum persolutis, totalem veterem decimam nostram,
quam habuimus et tenuimus in parrochia de Ekerne, videlicet sextam partem totius veteris
decime dicte parrochie, que una ria vocatur, ac etiam novalem decimam nostram, quam in
eadem parrochia habemus et tenemus ad presens vel que nobis competere posset in futuro,
iacentem infra terminos subnotatos; videlicet a superiori veteri fossa, que est versus orien-
tem in Brecsgata, et de Brecsgata usque ad locum qui dicitur Mortere, prope domum in
qua nunc manet Henricus de Buten, et de Mortere prout se extendit antiqua fossa usque ad
domum, in qua nunc manet Willelmus Caperick, et de hoc loco usque ad extremam anti-
quam fossam, que est versus orientem in Marsende, et de hac extrema fossa de Marsende
usque ad veterem fossam, prope quam mansit Henricus de Ramen, et de hoc loco qui dici-
tur Ramen usque ad extremam veterem fossam, que est versus orientem in Haseldonkb, et
de hac fossa de Haseldoncb usque ad mansionem, in qua nunc manet Iohannes de
Hoboma, filius Godefridi, prout dicta decima novalis se extendit de predictis terminis ver-
sus ecclesiam de Ekerna vel imposterum se extendet; item de loco mansionis, in qua nunc
manet dictus Iohannes Godefridi filius, usque ad molendinum de Karrevort, prout via inter
hec loca se extendit de omni terra culta et colenda, sita ab hac via versus Scotten; item de
molendino de Karrevort usque ad antiquam fossam, prope quam mansit Willelmus Pastor,
et ab hoc loco sicut hec antiqua fossa se extendit usque ad locum qui dicitur Hellincsguet,
(et de hoc loco qui dicitur Hellincsguet)c, prout via se extendit usque ad bekam que dici-
tur Spranckohet, prout decima novalis ab hiis terminis se extendit vel in posterum se
extendet versus Mosibruc. Et eamdem decimam ad opus ipsorum in manus nobilis viri
domini Walterid Berthoute, domini de Machlinia, a quo dictam decimam in feodum tene-
mus, per sententiam hominum ipsius super hoc requisitorum libere resignavimus, ac etiam
reportavimus et effestucavimus, super ea promittentes bona fide et sacramento a nobis cor-
poraliter interposito, cum iam simus sedecim annorum et amplius, quod nunquam contra
huiusmodi venditionem et factum nostrum veniemus aut quid agemus, et quod numquam
de cetero dictos religiosos supra dicto contractu venditionis antedicte debebimus impetere
occasione dicte decime vel in aliquo molestare.

Interfuerunt hiis premissis Folpertf, cantor ecclesie beate Marie Antwerpiensis, magister
Balduinus de Equoven, decanus Machliniensis ac investitus ecclesie de Ekerna, Lamber-
tus, canonicus Lirensis, Walterus, curatus de Berlarg, dominus Henricus Berthoute, filius
domini Walteri Berthoute, Henricus Berthoute, dominus de Dufleh, Willelmus de Lirai,
Balduinus de Equoven iunior, milites, Walterus de Haren, Willelmus de Dilf, Gosuinus de
Busenghem, Alardus de Scelle et quamplures alii.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo nobilis viri domini Walteri
Berthoute, domini de Machlinia, presentibus est appensum.
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Actum anno Domini M° CC° sexagesimo septimo, mense iulio. Datum anno Domini ut
supra, mense octobri.

Redditej litterasj.

1077

1267 oktober

Wouter Berthout, heer van Mechelen, oorkondt dat hij in juli 1267, na
de verkoop door Hendrik V, heer van Breda, aan abt en convent van de
St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van tienden in de parochie Ekeren,
deze tienden, die van hem in leen werden gehouden, aan abt en convent
in allodiaal bezit heeft geschonken.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 183v, nr. K 4 (met restau-
raties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notaris-
sen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-
2, fol. 114v-115r, nr. K 4, onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostris
apud Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Consensus
domini Walteri Berthoudt super allodiatione predicta rie, geauthenticeerd door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgaven
a. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, IV, 1748, p. 249, cap. 96, via D.
van Gestel, raad van Brabant, naar D. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK,
in BGHB, XI (1912), p. 346-348, nr. 273, naar C. – c. GOETSCHALCKX – VAN

DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926, p. 278-280 nr. 273, herdruk van b.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 37. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 114. – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 715.
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Samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is evenals nr. 1076 een beoorkonding achteraf en hangt daar-
mee nauw samen. De laatste wordt als de vooroorkonde (VO) beschouwd. De
parallelle tekstgedeelten met de vooroorkonde staan afgedrukt in een kleiner
lettertype.

Universis presentes litteras inspecturis nobilis vir Walterus dictus Berthouta, dominus de
Machlinia, salutem et testimonium veritatis.

Noverit universitas vestra quod cum Henricus, dominus de Breda, viris religiosis abbati et

conventui * Loci sancti Bernardi Cysterciensis ordinis de consensu nostro vendidisset pro trecentis quin-

quaginta libris Lovaniensis monete * totalem (veterem)b decimam suam, quam habuit et tenuit in parrochia de

Ekerna, videlicet sextam partem totius decime veteris dicte parrochie, que una ria vocatur, quam a nobis iure
feodali tenuit et possedit, ac etiam novalem decimam suam quam in eadem parrochia habet et tenet ad

presens vel que ipse competere posset in futuro, iacentem infra terminos subnotatos: videlicet a superiori veteri

fossa, que est versus orientem in Breesgatac, (et de Breesgatac)b usque ad locum qui dicitur Mortere, prope

domum in qua nunc manet Henricus de Buten, et de Mortere prout se extendit antiqua fossa usque ad domum, in

qua nunc manet Willelmus (Capric)d, et de hoc loco usque ad extremam antiquam fossam, que est versus orien-

tem in Marsende, et de hac extrema fossa de Marsende usque ad veterem fossam, prope quam mansit Henricus de

Ramen, et de hoc loco qui dicitur Ramen usque ad extremam veterem fossam, que est versus orientem in Hasel-

doncke, et de hac fossa de Haselduncf usque ad mansionem, in qua nunc manet Iohannesg de Hoboinah, filius

Godefridi, prout dicta decima novalis se extendit de predictis terminis versus ecclesiam de Ekerna vel in posterum

se extendet; item de loco mansionis, in qua nunc (manet)i dictus Iohannesg Godefridi filius, usque ad molendinum

de Karrevort, prout via inter hec loca se extendit de omni terra culta et colenda, sita ab hac via versus Scoten; item

de molendino de Karrevort usque ad antiquam fossam, prope quam mansit Willelmus Pastor, et ab hoc loco sicut

hec antiqua fossa se extendit usque ad locum qui dicitur Hellincsguetj, et de hoc loco qui dicitur Hellincsguetj,

prout via se extendit usque ad bekam que dicitur Sprancohet, prout decima novalis ab hiis terminis se extendit vel

in posterumk se extendet versus Mosibruc. Et eandem decimam ad opus predictorum abbatis (et)i conven-
tus in manus nostras tanquam in manus domini, a quo dictam decimam in feodum tenebat, per senten-

tiam hominum nostrorum super hoc requisitorum libere et absolute resignavit ac etiam reportavit et effes-

tucavit, super ea promittens idem Henricus bona fide et sacramento ab ipso corporaliter interposito, cum

iam extiterit sedecim annorum et amplius, quod nunquam contra huiusmodi venditionem et factum suum veniet
aut aliquid aget, et quod nunquam de cetero dictos religiosos super dicto contractu venditionis antedicte debebit
impetere occasione dicte decime vel in aliquo molestare. Nos vero ob remedium nostrorum peccami-
num et successorum nostrorum dictam decimam cum pleno iure, prout ad nos pertinuit,
dictis abbati et conventui concessimus in purum allodium pacifice et quiete in perpetuuml

possidendam.
Interfuerunt hiis premissis Folpert, cantor * beate Marie Antwerpiensis, magister Balduinus de Equoven, deca-

nus Machliniensis ac investitus ecclesie de Ekerna, Lambertus, canonicus Lirensis, Walterus, curatus de Berlarm,
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dominus Henricus Berthout, fratern domini Walteri Berthouta, Henricus Berthouta, dominus de Dufleo, Willel-

mus de Lirap, Balduinus de Equoven iunior, milites, Walterus de Haren, Willelmus de Dilf, Gosuinus de Busen-

ghem, Alardus de Scelle et quamplures alii.

In cuius rei testimonium presentem paginam sigilli nostri munimine sepedictis religiosis contu-
limus roboratam.

Actum anno Domini M° CC° sexagesimo septimo, mense iulio. Datum anno Domini ut supra, mense octobri.

Redditeq litteras.

1078

1268 januari

Hendrik V, heer van Breda, maakt bekend dat hij met toestemming van
zijn schoonvader Wouter Berthout, heer van Mechelen, aan zijn lieden
onder Etten een recht binnen een welomschreven gebied heeft gegeven,
inhoudende bepalingen over bebouwing, grondcijns en andere lasten,
erfrecht, bestuur der gemeenschap, strafrecht en procesrecht.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertaling
[B]. vóór tweede helft 15e eeuw, niet voorhanden, bekend uit C, vertaling.
C. tweede helft 15e eeuw, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, inv.nr. 1 =

Keuren (daarin fol. 106r Ettens boeck, register A aangelegd door Adriaan
Havermans, griffier van de stad Breda), fol. 119r-120v (oude fol. 10r-11v),
onder de rubriek: Den Huuenschen sater, vertaling, naar [B].

[D]. vóór eerste helft 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit E, gewaarmerkt en
bezegeld afschrift door Philippus Nouts, pastoor, notaris, naar [A].

E. eerste helft 16e eeuw, Breda, GA, afd. I-1a, oud-administratief archief van de
stad Breda, inv. (Hingman) nr. 3 = Out keurboeck, p. 280-281 (oude fol. 235r-
235v), gewaarmerkt afschrift door Johannes van Hoilten, naar [D].

F. 16e eeuw, ibidem, afd. IV-15, collectie Van Rhemen, inv.nr. 2211 = Geschre-
ven stukken raakende Breda (register Montens), fol. 115r-116v, onder de
rubriek: Copie, naar E.

[G]. 1670, niet voorhanden, bekend uit I, afschrift door Pieter Nuijts, naar E.
H. ca. 1675, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,

Leur en Sprundel, collectie Nuyts-Cornkoper, inv.nr. 2943, 1e tekst, onder de
rubriek: Copie uyten Hovensche charter, naar C.
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I. ca. 1699, ibidem, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen hs. nr. 5) = Pieter
Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd Etten met den gevolge
ende aankleve van dien, fol. 73r-75r, onder de rubriek: Hoevensche chartere,
naar [G].

J. 1763 december 23, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen
op Zoom, inv.nr. 776.1, gewaarmerkt afschrift door P. van Vechelen, naar I.

K. 18e eeuw, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, collectie Nuyts-Cornkoper, inv.nr. 2943, 3e tekst, met het
opschrift: Henricus dominus de Breda, onvolledig, naar I.

L. eind 18e eeuw, ibidem, archief hervormde gemeente Etten, inv.nr. 910 (voor-
heen hs. nr. 5a) = Beschrijvinge van de vreijheijd ende heerlijkheijd van Etten
(afschrift ms. Pieter Nuijts), p. 192-198, naar I.

Uitgaven
a. VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 388-390 (gedateerd 1267), naar
C. – b. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 109-113 (gedateerd
1267), naar E. – c. MEIJERS, Het Ligurisch erfrecht, I, 1929, p. 240-241,
naar E.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 37. – WAUTERS, Table chronologi-
que, VII, 1889, p. 1424. – CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I,
1956, p. 30, nr. 4. – STEURS, in BCRALO, XXV (1971-1972), p. 270-271,
preuve nr. 60. – VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom,
1980, p. 461, nr. 5 (gedateerd 1268 januari 7).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Tekstuitgave
Onderstaande oorkonde is uitgegeven op basis van het Latijnse afschrift E en
de Nederlandse vertaling C.

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis nos Henricus, dominus de
Breda, salutem in Domino et cognoscere veritatem.

Ea que geruntur in tempore ne curriculo temporis elabantur, debent scripturarum robore
perhennari, quoniam memoria hominum labilis est et caduca.

Igitur tenore presentium universitati vestre significamus quod nos eo tempore quo facere
poteramus, de consensu pariter et assensu viri nobilis domini Walteri Berthout, domini
Machliniensis, patris uxoris nostre Sophie, legem et curam que in presenti pagina contine-
tur concessimus hominibus iuxta Etten, a silva que vocatur Lische usque ad aquam que
Marcha nuncupatur et intra terminos de Haneberge, de Halderberge et silvam que vocatur
Vuchte manentibus et terram nostram et morum recipientibus, sive in dicto loco manserint
sive non, perpetue possidendas, ita videlicet quod
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(1) in quolibet manso terre mansio ad valorem trium librarum Lovaniensium construetur
et in qualibet mansione unus hominum assidue commorabitur et manebit.
(2) Item dicti homines de quolibet bonario terre predicte annuatim duodecim denarios Lova-
nienses censualiter solvent nobis et nostris heredibus postmodum nascituris in festo beati
Martini hyemalis, quisque per se secundum quantitatem hereditatis quam possidet in terra
memorata. Qui autem eosdem denarios dicta die solvere neglexerit, proxima die sequenti
ipsos sub pena trium solidorum Lovaniensium persolvet. Per hec autem omnis precaria et
consuetudo sinistra et labor expeditionum ab eisdem demitur et removetur, nisi fortasse nos
vel quicumque dominus noster successor quemquam suorum nuptui tradiderit liberorum vel
miles fuerit effectus vel aliqua inopinata captivitate detentus, vel dux Brabantie, quod absit,
vel generalibus serviciis et preparaturis cuiuslibet indiguerit hostibus patriam vastare volenti-
bus resistendo et eosdem a patria removendo; quibus casibus excipi non intendunt.
(3) Preterea si quisquam hominum terre memorate hereditatem, quam possidet, in eadem
vendiderit vel pro alia hereditate cambierit vel liberis suis matrimonium contrahentibus
partem hereditatis supradicte in matrimonii erogaverit favorem, ex huiusmodi contractu, ut
dictum est, qualicumque pro hereditatis resignatione nobis vel nostris heredibus solvet
decem et octo denarios Lovanienses; qui aut donum hereditatis huiusmodi resignato rece-
perit, scabinis de denariis testimonialibus respondebit.
(4) Quicumque vero dictorum mansionariorum ab hac vita decesserit, ex eo nobis aut nostris
successoribus cedent decem et octo denarii Lovanienses, solvendi a successore hereditatem
decedentis recipiente. Solus enim heres pro suis coheredibus ex eorum unanimi assensu he-
reditatis donum recipere potest. Quando vero ipsi heredes in suam institui volunt hereditatem
personaliter et imponi, omnia iura hereditaria terre supradicte pro inhereditatione sua tam
domino quam scabinis exhibebunt et sic in suam instituentur hereditatem; ex liberis predic-
torum hominum tam filii quam filie hereditatis suorum patrum et matrum recipient partes
similes et equales. Si vero aliquis duxerit uxorem, altero eorum ab hac vita decedente, omni
hereditate quam possident in duas partes partita, unam earundem vivus hereditarie reservabit,
altera cedet heredibus decedentis; item, si quis suam hereditatem vendere voluerit, hoc in
ecclesia in presentia scabinorum per tres dies dominicos divulgabit, ut si quis suorum affini-
tate vel consanguinitate proximorum ipsam hereditatem etiam desideraverit, eam fore vena-
lem scire valeat manifeste et infra tempus divulgationis eandem hereditatem sibi comparare.
Quod si idem proximus ipsam hereditatem interim sibi non comparaverit et tempore divulga-
tionis elapso alias premissam hereditatem vendi contigerit, ad hanc hereditatem postea nul-
lum ius revocatorum habeat vel recursum, sed emptor in suam hereditatem emptam debet
institui et imponi, salvis omnibus que ex huiusmodi contractu debent esse salva.
(5) Scabini constituantur et destituantur secundum quod domino visum fuerit expedire et
in officio scabinatus non sint heredati.
(6) Pene querele mote de debito vel alio negocio quocumque cotidiano ad duos solidos
Lovanienses est constituta, a convicto domino solvenda. Si autem ardue cause et negocia
supervenerint, ex eisdem convictus ad emendam tenebitur domino causis arduis compe-
tenti eam secundum quod existit de qua querela mota fuerit.

Quicumque sententiis scabinorum contradixerit, nobis et nostris successoribus de viginti
solidis Lovaniensibus respondebit et cuilibet scabino contradicto de tribus solidis monete
supradicte.
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Quicumque vi vel voluntate spontanea cuiquam dampna vel violentiam intulerit, nobis
vel nostris heredibus viginti solidorum Lovaniensium prestabit emendam et iniurias passo
dupliciter restituet sua dampna.

Quicumque in lite presentium dederit ictum sine sanguinis effusione, nobis et nostris
successoribus solvet quinque solidos Lovanienses pro sui emenda forefacti. Si autem san-
guinis effusio facta fuerit non acuto ferro mediante, hanc qui fecerit nobis vel nostro suc-
cessori de viginti solidis Lovaniensibus respondebit. Si autem gladius nudus fuerit in lite
porrectus vel evaginatus, vel clava cum clavis, vel canipulus qui districtius prohibetur, ex
his qui quemquam vulneraverit, si gladio, sub pena centum solidorum Lovaniensium nobis
vel heredibus nostris solvendorum constrictus existit, si autem canipulo vel huiusmodi
clava prescripta, ad penam decem librarum dicte monete solvendarum, sicut est prenota-
tum, condempnatur.

In lite qui primus dederit ictum quibuslibet ex eadem lite dampnificatis sua dampna
restituet et reddet et vulnera lesi sine custu et dampno ipsius lesi sanari et curari procura-
bit, et omnia dampna que lesus infirmitatis sue tempore sustinuerit, ledens ipsi leso resti-
tuet de ordinatione scabinorum.

Ex omni lite tam lesus quam ledens de omnibus circumstantiis ad amiciciam reforman-
dam spectantibus ordinationi scabinorum stabit, si per partium proximos et amicos amici-
tia non poterit reformari.

Lesio que dicitur vermenxele ad septem libras et dimidiam leso a ledente est constituta
conferendas et ad centum solidos dicte monete similiter a ledente domino ministrandos.
Qui autem aliquem interfecerit, pene subiacet homicide.

Accurrens ad domum alterius hominis cuiuscumque in terra prenominata animo furi-
bundo et malum intendente, si intra septa domus venerit et super hoc fuerit convictus,
nobis vel nostro successori de viginti solidis Lovaniensibus respondebit. Quod si assultus
fecerit et ad ostium domus pulsaverit, quotienscumque hoc fecerit, si exinde convictus
fuerit, tociens in viginti solidis Lovaniensibus nobis et nostris heredibus solvendis con-
dempnatur. Quia si tamen domum fregerit vel ostium eius qui intraverit violenter, ad cen-
tum solidos Lovanienses condempnatur, solvendos ut prius. Quod si aliquem eiusdem
domus leserit ad sanguinis effusionem, pro modo et actione lesionis tam domino quam
leso statuta lesionis dupliciter solvet. Si vero aliquem necaverit in eadem domo, in peri-
culo vite consistat et omnia bona sua sub domini dispositione.

Qui autem canipulum super se tulerit et ad requisitionem iusticiarii non reddiderit, quo-
tienscumque reddere recusaverit, in viginti solidis Lovanienses tociens condempnatur, si
ex hoc per testimonia fuerit convictus.

Incendiarii, fures, homicide, raptores, oppressores dominarum sunt in periculo vite et
omnium bonorum amissione.
(7) Item vie terre supradicte huius sint latitudinis, videlicet vie se per media bona exten-
dentes ad mensuram dimidii bonuarii erunt late sine diminutione, alie vero vie a predictis
et fossata que dicuntur vulgariter watergange, scilicet vie circumeuntes bona memorata,
fiant sub ordinatione scabinorum et iudicis nostri constitute.
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Ut hec autem omnia et singula ab omnibus tam a nobis quam a nostris successoribus
irrevocata et inviolata imperpetuum maneant et conserventur, presentem paginam sigillo
nostro deliberatione provida duximus roborandam.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo septimo, mense ianu-
ario.

C

Allen kersten ghelovygen menschen die dese teghenwordigen letteren sullen syen oft hoeren lesen wy Heyn-

rick, heer van Breda, saluyt in onsen Heer ende te bekennen die waerheyt.

Omdat die dingen die ghesciet syn in der tyt niet vergaen en sullen met louea des tyts, daerom sullen sy wor-

den besorget in der ewelycheyt met vastticheyden der scriftueren, want die ghedruckenisseb der menschen lijdende

is.

Ende vallende hierom doen wy te weten allen lieden met inhouden deser letteren dat wy in der tyt doen wyt

doen mochten beyde by concente ende toedoen des edels mans heer Wouter Berthaut, heer van Mechelen, Soffyen

ons wyfs vader hebben ghegeven ende verleent den luyden by Etten die witte ende sorghe oft vorworde die in

desen ieghenwoerdigen sarthere bescreven staen wonende van den boosse dat men heet Liechsce totten watere dat

men heet die Marke ende tusschen den termyn van den Haenberge ende Halterberghe totten boossche dat men heet

Vuchte ende die onse eerde ende moer ontfanghen hebben weder dat sy in de voers. stede blyven oft en doen ewe-

lyc te besyttene by alsoe dat 

(1) in elker hoeven erfs een woninghe van drie pont Louens sal worden ghetimmert ende in elker woningen een

menchs tenminsten daghelycs sal wonen ende blyven.

(2) Item die voers. lieden sullen iaerlycx van elken buynder des eerfs voers. betalen XII penninge Louens erf-

chyns ons ende onsen nacomelinghen ende erfghenamen die na ons comen sullen alle iaer op sinte Meertensdach

in den winter. Ende eenyeghelyc na die grootheyt syns erfs dat hy besiit van den erven voers. Maer wye oec dese

chynspenninge Louensche niet en betaelde opten voernoemden dach, die salse betalen opten naesten dach vol-

ghende met eenre boeten van drie schellinghe Louens. Met desen chynsse soe sullen dese liede voers. quyt ende

vry syn van allen beeden ende onghewoenlyker costuymen ende allen ghemeynen arbeyt oft dienste, tenwaer dat

sake dat wy oft enich heer van onsen nacomelingen onse kindere te huywelyc brochten oft ridders worden ghe-

maect of oec onversienlyc ghevangen oft dat die hartoge van Brabant, dat God verbieden wille, van ons behoefde

ghemeynen dienst die vyande die onse vaderlyke lant vernielen woude te wederstaen ende te verdrivene. In desen

saken endec sullen dese goede oft liede voers. niet uutgenomen worden.

(3) Voertane waer yement van desen lieden voers. die dat erve dat hy besittende es in den goeden voers. vercochte

oft voer ander erve verwisselde oft een deel daeraf van sinen kinderen te hylyc gave, van elker verhandelingen oft

vertieringhe der goeden voers. sal gheven dieghene die hem der goede uut ende quyt maect XVIII penningen Lo-

uens ons oft onsen nacomelingen.

Maer oec die ghiffte der erfgoeden voers. ontfanc, die sal voldoen den scepenen van den kennissen penningen.

(4) Soe wye oec van desen voers. lieden sterft, van dien soe behoert ons oft onsen nacomelingen te hebbene XVIII

penninge Louens te gheldene van denghenen die des doots erffelycheyt ontsiet. Ende een erfghenaem alleen macht

aen die ghifte van der erffelycheyt met consente ende wille alle der erfgenamen die daertoe behorende syn. Soe

wanneer dese erffgenamen selver ghedaen willen syn tot desen erven, dan sullen sy alle haer rechten der erflycheyt
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vorrs.d opdragen den heer ende den scepenen met allen rechte dat daertoe behoerende is ende aldus sullen sy wor-

den ghedaen tot haren erve. Van den kinderen deser liede die de voers.e soe sullen die sonen ende dochteren dee-

len die erffelycheyt haers vaders oft moeders in ghelyken deelen ende elcx deel even groot. Waert dat sake oec dat

yement van desen lyeden voers. huywelyc dade ende die een van hen beyden storve, alle dat erve dat sy tegader

beseten hebben sal men in tween deelen ende dat een deel daeraf sal behouden die levende ende dat ander deel des

doots erfghenamen.

Item soe wye oec syn erve vercopen willde, die sal dat openbarlic in die kerke doen veilen binnen drie sonda-

gen in tegenwoerdicheyt van schepenen, oft yement van sinen naesten of van sinen erfghenamen dat erve bega-

rende te copene dat hy wyste dat dat erve te coop ware. Waer oec dat sake dat niement van sinen naesten dat erve

en kochte binnen dien termine van drie sondaechs gheboden ende dien tyt over waer ende dat erve andersins ver-

coft waer, tot dien erve en sal niement gheen recht hebben te vercopene of weder aen te comene, maer dieghene

die dat erve ghecoft heeft sal tot dien erve ghedaen worden, behoudelyc des dat in alsulken saken behoerlyc is te

gheschiene.

(5) Schepene sullen worden gheset ende ontset nadat den heer ghenuccht ende int scepenenambacht en sal nie-

ment gheerft syn.

(6) Die boete van clagingen van schulde oft van anderen daghelycxsen saken es gheset tot II schellingen Louens

aen den heer te betalen van denghenen die in die sake verwonnen wort.

Waert oct dat sake dat hoeghe saken ghevielen, daeraf sal dieghene die verwonnen wordt in die sake bete-

ren den heer na ghelegentheyt der saken daer die clachte oft ghedinghe of comende waer. Soe wye vonnisse

van schepenen wederseget die sal verboren XX schellinge Louens ons oft onsen nacomelinghen te ghevene

ende elken schepene III schellinge Louens. Soe wye den anderen scade dede met crachte oft met wille hy sal

syn op die boete van XX schellinge Louens ons oft onsen nacomelinghen te ghevene ende denghenen die de

scade ghedaen ware twyvout syn scade te beteren. Soe wye in striden den anderen den iersten slach gave son-

der bloet te laten, die sal betalen voer die boete V schellinghe. Worde oec bloetreyse ghedaen sonder scarp

yser, dat es op die boete van XX scellingen Louens te betalen van denghenen diet ghedaen heeft ons oft onsen

nacomelingen. Waer oec een swaert ghetrecht in stryde of uuter scheyden ghedaen of een stoc met naghelen of

een cuyf die strengheliic verboden woort, die met enich van desen yemende wonde, eest metten zwaerde dat is

op die boete van hondert schellinghen Louens ons oft onsen nacomelinghen te betalene. Maer eest met eenen

kuyve of met eenen stock met naghelen ghelyc voers. es, dat is gheset op die boete van X pont der munten

voergenoemt te betalen ghelyc voers. staet. Die in stryde den iersten slach gheeft sal alle diegene die daeraf

bescaedt warden haer broken ende scade wedergheven ende betalen ende doen heylen ende ghesont maken alle

die wonden desgheens die daer ghequets is sonder koste of scade des ghequetsste ende alle die scade die de

ghequetste lydt binnen den tyde synder siechheyden, die sal hem weder voldoen dieghene dien ghequetst heeft

by oerdyneringhen der schepenen paeys ende vruntscap te makene van allen stryde sal men doen met oerdy-

nancyen der schepenen. Eest sake dat die naeste pertyen den paeys niet ghemaken en connen, soe wye den

anderen quetste dat hy vermenct waer, die es op VII pont te ghevene den ghequetsenf ende den heer C schel-

lingen der munten voers.

Soe wie den anderen dootsloeghe, die es op die peene van den dootslage.

Een die tot eens anders huys loept binnen den palen voers. met grammen moede ende om quaet te doen, eest

dat sake dat hy binnen den nederghetuynte des huys quame ende daeraf verwonnen worde, hy es op die pene van

XX schellingen Louens ons of onsen nacomelingen te betalene. Doe wye dat dan aent huys loept ende clopte of

stake op die dore van den huyse, alsoe menichwerven als hy dat dede ende daeraf verwonnen wordt, alsoe dicke
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es hy op die boete van XX schellingen Louens te betalen ons oft onsen nacomelingen die welke ist sake dat hy

dan thuys breect of die dore des huys ende ghinghc daer binnen met crachte, die verboert C schellinge Louens te

betalen ghelyc voers. es. Ende eest sake dat hy dan yemande van den huyse quetste tot bloetreysen voer die

manier ende voer die daet der quetsueren sal hy betalen beyde den heer ende den ghequetssten dobbel boete.

Ende eest sake dat hy dan yemende doede in den selven huyse voers., soe sal hy staen in perykele syns liifs ende

alle syn goet tot tsheeren wille. Soe wye knyve droeghe aen hem ende ten versoeke van den heer niet over en

gave ende wederseyde, alsoe dicke als hy des weygerde ende hy daeraf verwonnen worde, soe es hy op XX

schellinge Louens den heer. Brantsthicters, dieve, doetslagers, roevers, vercrachters der vrouwen op lyf ende goet

den heere.

(7) Die weghe van desen goeden in midden doergaende sullen syn half buynders breet sonder verminderen,

dander weghe ende graften of sloeten die men heet waterganghe, doergaende dese goede voers., sullen worden

ghemaect met oerdinancyen der schepenen ende ons richters.

Ende omdat alle dese voers. saken ende punten van allen menschen ende van ons ende onsen nacomelinghen

onwederroepen ende onbesmet eewelyc sullen bliven ende worden ghehouden, soe hebben wy met voersienigher

delyberacyen of vryheyden desen teghenwoerdygen sarter beseghelt met onsen seghele.

Ende dit was ghedaen ende ghegheven int iaer ons Heeren dusend tweehondert sestich ende sevene in de lou-

maent etc.

1079

1268 januari

Hendrik III, bisschop van Luik, verleent zijn goedkeuring aan de koop
door abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van Hen-
drik V, heer van Breda, van een zesde deel van de tiend in de parochie
Ekeren.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 184r, nr. K 6 (met restau-
raties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notaris-
sen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 115v, nr. K 6, onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostris apud
Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Confirmatio domini
episcopi Leodiensis super acquisitione unius rie, geauthenticeerd door J.
Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].
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Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 63-64, nr. 278,
naar C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926,
p. 283-284, nr. 278, herdruk van a.

Datering
De oorkonde is gedateerd volgens de paasstijl, daar de genoemde verkoop
plaatsvond in juli 1267, zie nr. 1076, zie ook Inleiding.

Henricus, Dei gratia episcopus Leodiensis, universis presentes litteras inspecturis, salu-
tem in Domino.

Noverit universitas vestra quod nos acquisitionem quam religiosi viri abbas et conven-
tus Loci sancti Bernardi Cisterciensisa ordinis, Cameracensis diocesis, de una ria decime,
iacentis in parochia de Ekerne, fecerunt erga Henricum, dominum de Breda, laudamus,
approbamus et auctoritate ordinaria confirmamus.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum.
Datum anno Domini M° CC° sexagesimo septimo, mense ianuario.
Redditeb litterasb.

1080

1268 maart 17

Hendrik V, heer van Breda, wijst aan het kapittel van de O.L.V.-kerk te
Antwerpen het patronaats- en personaatsrecht toe van de kerken van
Schoten en Merksem onder voorbehoud van zijn wereldlijk recht
aldaar.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief

O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 2. – Afmetingen:
hoogte 84 (rechts 85) + pliek 24 (23) x breedte 180 (onder 174) mm; gaaf
bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13/14e-eeuwse hand: Collatio
ecclesiarum de Scoten et Merccem per dominum de Breda facta. – 2° door
15e-eeuwse hand (inventaris 1488): II. – 3° door 17/18e-eeuwse handen:
Caps. 8, en: Cap. 8.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S wapenzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 30, rand 6 mm), van
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bruine was, tamelijk gaaf, behoudens de afdruk van de rechterrand (zie CSN
772), met randschrift: + Sigillum HE[NRI]CI DOMINI: DE BREDA (voor de aan-
vulling zie hier nr. 1081 A2 S1).

Niet eerder uitgegeven.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Zie nrs. 1081-1083.

Universisa presentes litteras visuris Henricus, dominus de Breda, salutem et noscere ve-
ritatem.

Noverit universitas vestra quod ego intuitu Dei et ob reverentiam et honorem gloriose
virginis Marie necnon et remedium anime mee et progenitorum meorum ius patronatus et
personatus sive altaria ecclesiarum de Scoten et de Merchseem cum omni iure et perti-
nentiis suis, prout dicte ecclesie ad me spectare noscuntur, viris venerabilibus capitulo
ecclesie beate Marie in Antwerpia confero liberaliter et assigno, salvo per omnia in dictis
locis meo dominio temporali.

In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum. Interfuerunt autem
hiis viri nobiles dominus Walterus Berthutb, dominus de Machlinia, dominus Raso, domi-
nus de Lidekerka, dominus Egidius Berthaut necnon et dominus Henricus de Bouterseem,
dominus Goscelinus Boc et Arnoldus de Lyra, milites, Godescalcus de Berbelghem,
Nicholaus de Stene et alii quamplures.

Actum et datum sabbato ante Letare Iherusalem, anno Domini M° CC° LX° septi-
mo.

(S)

1081

1268 maart 17

Hendrik V, heer van Breda, wijst aan het kapittel van de O.L.V.-kerk te
Antwerpen het patronaats- en personaatsrecht toe van de kerken van
Schoten en Merksem onder voorbehoud van zijn wereldlijk recht
aldaar.
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Originelen
A1. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 1 (1). – Afmetingen: hoogte
92 (rechts 89) + pliek 22 (23) x breedte 220 (onder 224) mm; gelinieerd;
beschadigd, met tekstverlies.

Aantekening op de voorzijde, op de pliek: door mogelijk eigentijdse,
13e-eeuwse hand: prima. – Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-
13e-eeuwse hand: Collatio ecclesiarum de Scoten et Merccem. – 2° door
13/14e-eeuwse handen bij voorgaande aantekening (de signaturen): C (in
rode inkt); ax. – 3° door 14e-eeuwse hand: Collatio ecclesiarum de Scoten
et Merccem. – 4° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): I. – 5° door
17/18e-eeuwse hand (toegevoegd aan voorgaande aantekening): Capsa VIII.

Bezegeling: drie uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 wapenzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 30,
rand 6 mm), van bruine was, rechtsboven en rand rechts en links afgebroken
(zie CSN 772 en hier nr. 1080 S). – S2 ridderzegel van Wouter Berthout,
heer van Mechelen, rond (doorsnede zegelveld 60, rand 7 mm), van bruine
was, linksboven en rand hier en daar afgebroken (zie hier nr. 1165 S), met
randschrift: +: Sigillum WALTERI: BERTAVT DOM[INI MACHLINENSIS:], met
tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 31,
rand 6 mm), tamelijk gaaf, met randschrift: + SECRETVM: NOBILis: VIRI:
Walteri: BerTAVT:. – S3 ridderzegel van Raas (VII/X) van Gavere, heer
van Liedekerke, rond (doorsnede zegelveld 52, rand 6 mm), van bruine was,
linkergedeelte afgebroken, rand hier en daar afgebroken (zie hier nr. 1160
S4).

A2. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-
kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 1 (2). – Afmetingen: hoogte
97 (rechts 99) + pliek 19 (20) x breedte 230 mm; gelinieerd; beschadigd, met
gering tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: Collatio
personatuum de Scoten et Merceem, met 2° de signatuur: C (in rode inkt,
geradeerd) . – 3° door 14e-eeuwse hand: Collatio personatuum de Scoten et
Mercceem. – 4° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): I.

Bezegeling: drie uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 wapenzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 30, rand
5 mm), van bruine was, linksboven afgebroken (zie CSN 772 en hier nr. 1080
S), met randschrift: [+ Sigillum] HENR[ICI] DOMINI: DE [BREDA]. – S2 rid-
derzegel van Wouter Berthout, heer van Mechelen, rond (doorsnede zegel-
veld 60, rand 7 mm), van bruine was, gedeeltelijk afgebroken (zie hier nr.
1165 S), met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 31, rand 6 mm), gaaf (zie hier nr. 1081 A1 CS2). – S3 ridderzegel
van Raas (VII/X) van Gavere, heer van Liedekerke, rond (doorsnede zegel-
veld 52, rand 6 mm), van bruine was, rechtergedeelte afgebroken (zie hier
nr. 1160 S4).
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Afschriften
B. 1269 februari 13, geïnsereerd in de bevestigingsoorkonde van Nicolaas I, bis-

schop van Kamerijk (zie hier nr. 1089), naar A1 of A2.
C. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 36r, onder de rubriek: Lit-
tera Henrici, domini de Breda, de ecclesiis de Scoten et de Mercsem datis
capitulo, naar A1 of A2.

D. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 1 (met de fol. 36, uit C), nr. a, onder
dezelfde rubriek als C, naar C.

Uitgaven
a. MIRAEUS, Diplomatum Belgicorum, 1627, p. 400, liber II, cap. 90, naar B.
– b. FOPPENS, Historia episcopatus Antverpiensis, 1717, addenda, p. 207-208,
naar a. – c. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, I, 1723, p. 316-317, cap.
103, naar a. – d. DIERCXSENS, Antverpia Christo nascens, 1773, I, p. 296,
naar c. – e. GOETSCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 551-552, nr. 1 (geda-
teerd 26 maart 1268), naar A1 en/of A2.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 37. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 113. – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 404. –
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 41, lijst 2, nr. 136.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en tekstuitgave
Deze oorkonde is in twee exemplaren A1 en A2 uitgevaardigd, die beide door
dezelfde hand zijn geschreven. Aan deze uitvaardiging zal nr. 1080 vooraf zijn
gegaan, daar hierin in tegenstelling tot de onderhavige de heren van Meche-
len en Liedekerke nog niet als medezegelaars optreden. De tekst van A1 en A2
wijkt alleen in betrekking met die aanvulling af. Wellicht heeft nr. 1080 als
voorbeeld gediend of gaan beide terug op een gemeenschappelijk concept.

De tekst wordt uitgegeven naar A2, waarin zich minder lacunes voordoen,
terwijl de varianten van A1 in het notenapparaat staan gesignaleerd. Het
tekstgedeelte dat overeenkomt met nr. 1080 staat afgedrukt in een kleiner let-
tertype.

Universisa presentes litteras visuris Henricus, dominus de Breda, salutem et noscere veritatem.

a. 1268 nr. 1081
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Noverit universitas vestra quod ego intuitub Dei et ob reverentiam et honorem gloriose virg[inis] Marie necnon

et remedium anime mee et progenitorum meorum ius patronatus et personatus sive altaria ecclesiarum de Scoten

et de Merchseem cum omni iure et pertinentiis suis, prout dicte ecclesie ad me spectare noscuntur, viris venerabi-

libus capituloc ecclesie beate Marie in Antwerpia confero liberaliter et assigno, salvo per omnia in dictis locis meo

dominio temporali.

In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis ··d virorum nobilium domini Walterie

dicti Berthaut, domini de Machliniaf, et domini Rasonisg, domini de Lidekerke, presentibus

est appensum. Interfuerunt autem hiis viri nobiles dominus Walterus Berthaut *, dominus Rasoh *, predicti,
dominus Egidiusi Berthaut necnon et dominus Henricus de Bouterseemj, dominus Goscelinusk Boc et Arnoldus

de Lyra, milites, Godescalcusl de Berbelghem, Nicholaus de Stene et alii quamplures.

Actum et datum sabbato ante Letare Iherusalem, anno Domini M° CC° LX° septimo.

(S1) (S2+CS2) (S3)m

1082

1268 maart 17

Het kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen en Hendrik V, heer van
Breda, komen in hun geschil inzake de tiend in de parochie Zandvliet
overeen dat de heer van Breda de tienden die hij daar bezit of verwor-
ven heeft, overdraagt aan het kapittel, terwijl het kapittel hem deze
tiend voorlopig weer teruggeeft tegen een jaarlijkse pacht van 2 sister
rogge, 2 sister gerst en 2 sister haver Antwerpse maat, totdat hij aan
het kapittel elders een dergelijke pacht toegekend zal hebben.

Origineel of eerder het mundum
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 36v, onder de rubriek: Lit-
tera Henrici, domini de Breda, de decimis de Zantflite collatis capitulo a ipso
Henrico, tekst door gelijktijdige hand doorgehaald, met de aantekeningen in
de marge: Vacat; quia non fuit consummatum nec sigillatum, naar [A].

Onuitgegeven
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1081 b op het einde van de regel verkleind geschreven A2. – c hiervoor digniteitspunten A1. – d digni-
teitspunten ontbreken A1. – e Walteri A1. – f Masclinia B. – g Rassonis B. – h Rasso B. – i Egidius
A1. – j Boutersseem B. – k Goscelinus A1. – l Godescaldus B. – m bezegeling idem A1.



Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 42, lijst 2, nr. 138.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Vermoedelijk heeft, gezien het afschrift in het cartularium (B) en de daarbij
niet zoveel later geplaatste aantekening en doorhaling van de tekst, van deze
oorkonde wel een netexemplaar bestaan, maar is de bezegeling niet aange-
bracht. De oorkonde is dus wel gemundeerd, maar de uitvaardiging is niet
voltooid. Inderdaad zijn de bewoordingen, inclusief de datering, compleet
overgeleverd, maar er zijn in het archief verder geen sporen aangetroffen die
bevestigen dat de rechtshandeling is doorgegaan. Wel zijn er inhoudelijke en
tekstuele overeenkomsten aan te wijzen met nr. 1083, die derhalve de plaats
van de onderhavige voorgenomen beoorkonding ingenomen zal hebben. Voor
een andere correctie op diezelfde dag ten aanzien van een (overigens wel
bekrachtigde) uitvaardiging zie nrs. 1080-1081.

Universis quibus presentes litteras videre contigerit ·· capitulum ecclesie beate Marie in
Antwerpia et Henricus, dominus de Breda, salutem et noscere veritatem.

Noveritis quod, cum controversia mota fuisse inter nos super quibusdam decimis iacen-
tibus in parrochia de Santfliete, tandem propter bonum pacis de consilio et ortatu probo-
rum virorum ego Henricus decimas illas, quas ego et predecessores mei dicimus hactenus
percepisse in dicta parrochia et quas ego a domino Gherardoa de Yscha, milite, et Oda eius
uxore ibidem comparavi, in manus capituli ecclesie Antwerpiensis reportavi sollempniter
et adhuc reporto et resigno. Nos vero capitulum Antwerpiense supradictas decimas con-
cessimus et concedimus prefato Henrico, domino de Breda, in emphiteosim sub annua
censa seu pensione duorum sextariorum siliginis, duorum sextariorum ordei, duorum sex-
tariorum avene dure ad mensuram Antwerpiensem, infra Nativitatem Domini et Quadra-
gesimam annis singulis nobis solvendorum. Ego autem Henricus predictus dictam censam
seu pensionem prefato capitulo dicto termino singulis annis solvere apud Antwerpiam
repromitto, donec dictam censam seu pensionem in certo loco eisdem de consensu eorum
duxerim assignandam.

In cuius rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis virorum nobilium domini Wal-
teri Berthaut, domini de Machlinia, et domini Rasonis, domini de Liedekerka, presentibus
sunt appensa. Interfuerunt autem hiis tam viri nobiles dominus Walterus Berthaut, domi-
nus Raso, predicti, dominus Egidius Berthaut, quam dominus Henricus de Boutersem,
dominus Goscelinus Boc et dominus Arnoldus de Lyra, milites, Godescalcus de Berbel-
ghem, Nicholaus de Stene et alii quamplures.

Actum et datum sabbato ante Letare Iherusalem, anno Domini M° CC° LX° septimo.

a. 1268 nr. 1082
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1083

1268 maart 17

Het kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen en Hendrik V, heer van
Breda, komen overeen dat het kapittel aan de heer van Breda de tien-
den en novale tienden van de parochies Schoten en Merksem, die deze
ontving, in pacht geeft, onder voorbehoud van één op de drie schoven
van de novale tiend, waarvoor de heer van Breda belooft 1 sister
rogge, 1 sister gerst en 1 sister haver Antwerpse maat per jaar aan het
kapittel te betalen, totdat hij aan het kapittel ergens een dergelijke
pacht toegekend zal hebben.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 36r, onder de rubriek: Lit-
tera capituli et Henrici, domini de Breda, de decimis collatis predicto Henrico
a capitulo, naar [A].

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 1 (met de fol. 36, uit B), nr. b, onder
dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, III, 1924, p. 30 (gedateerd 19
maart 1268; alleen moderne vertaling), naar B.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 41, lijst 2, nr. 137.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Zie nr. 1082, die vergelijkbare bewoordingen vertoont.

Universis presentes litteras visuris capitulum ecclesie beate Marie in Antwerpia et Hen-
ricus, dominus de Breda, salutem in Domino.

Noveritis quod nos capitulum decimas, quas Henricus, dominus de Breda, percipere
consuevit et percepit in parrochiis ecclesiarum de Merchseem et de Scoten et decimas
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novalium, quas percipere poterit et in posterum perceptas in eisdem, tercia gherba nova-
lium nobis et dictis ecclesiis reservata, eidem Henrico in emphiteosuma sub annua censa
seu pensione unius sextarii siliginis, unius sextarii ordei et unius sextarii avene dure ad
mensuram Antwerpiensem concessimus et concedimus annuatim inter Nativitatem
Domini et Quadragesimam nobis apud Antwerpiam persolvendorum, donec dictam cen-
sam seu pensionem nobis de consensu nostro in certo loco duxerit assignandam.

Ego vero Henricus predictam pensionem dicto capitulo modo predicto solvere repro-
mitto.

In cuius rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis virorum nobilium domini Wal-
teri Berthaut, domini de Machlinia, et domini Rasonis, domini de Liedekerke, presentibus
sunt appensa.

Actum et datum anno Domini M° CC° LX° septimo, sabbato ante Letare Iherusalem.

1084

1268 september 2

Hendrik V, heer van Breda, verpandt aan abt en convent van de St.-Ber-
nardsabdij (te Hemiksem) al zijn inkomsten uit Schoten, Ekeren, de gehele
Zoom en de heide aan deze zijde, met uitzondering van Wouw en de boe-
tes, totdat zijn schuld van 300 pond Leuvens aan hen zal zijn voldaan.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, het oorspronkelijke afschrift

in het aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar [A].
C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-

nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 10v, nr. A 10,
onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum de Breda, met in de
inhoudsopgave, fol. 3r, de rubriek: Littera domini Henrici de Breda quod
remansit nobis obligatus in trecentis libris, geauthenticeerd door J. Andries-
sen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door J. Rubens,
openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 10v, nr.
A 10, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven en
geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar [A].

a. 1268 nr. 1084
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Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 72-73, nr. 286,
naar C en D. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926,
p. 292-293, nr. 286, herdruk van a.

Henricus, dominus de Breda, universis presentes litteras visuris salutem et noscere ve-
ritatem.

Noverint universi quod, cum nos viris religiosis abbati et conventui Loci sancti
Bernardi ordinis Cysterciensisa in trecentis libris Lovaniensisb bone et legalis monete
teneamur occasione quorundam debitorum, pro quibus pro nobis sunt obligati, nos
dictis abbati et conventui omnes redditus nostros, proventus, bladum, exactiones et alia,
si qua in terra nostra de Schoten, de Ekerna, de tota Somac et ab ista parte timid pro-
veniunt, excepta villa nostra de Woude et forefactis, assignamus, quousque dicte tre-
centee libre ipsis fuerint persolute, nos fide media adobligantes quod per nos vel famu-
los nostros in predictis locis nullus movebitur denarius quacumque necessitate
compulsi, nisi predictis abbati et conventui de antedicta pecunie summa ad plenum
fuerit satisfactum.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro una cum sigillis opidorumf

nostrorum, videlicet de Breda et de Bergis super Somam, fecimus roborari.
Datum anno Domini millesimo ducentesimo LX° VIII°g, in crastino beati Egidii abba-

tis.

1085

1268 oktober 14

Hendrik V, heer van Breda, verzoekt Nicolaas III, bisschop van Kame-
rijk, zijn overdracht aan het kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen
van het patronaats- en personaatsrecht van de kerken van Schoten
en Merksem, zoals omschreven in zijn oorkonde dienaangaande (zie
nr. 1081), goed te keuren.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 19 (1). – Afmetingen:
hoogte 53 (rechts 39 [+ x]) x breedte 152 (onder 165) mm; gelinieerd;
beschadigd en afgescheurd, met tekstverlies.
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1084 a Cisterciensis D. – b Lovanien. C, Lovaniensibus D. – c door latere hand gewijzigd C, Soma ook D.
– d thimi D. – e 300 D. – f oppidorum D. – g sexagesimo octavo D.



Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13/14e-eeuwse handen de signa-
turen: C (in rode inkt); av; X (geradeerd). – 2° door 13/14e-eeuwse hand:
Supplicatio domini de Breda ad episcopum ad confirmandam donationem
suam. – 3° door 14e-eeuwse hand (toegevoegd aan voorgaande): super
decima van (sic) Scoten. – 4° door 14/15e-eeuwse hand: afkruising. – 5° door
15e-eeuwse hand (inventaris 1488): XIX.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (waarvan slechts de afscheuring voor
een oorspronkelijk afhangend zegel zichtbaar is) voor een niet aangekondigd
zegel, vermoedelijk dat van de oorkonder (LS).

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 36r, onder de rubriek: Sup-
plicatio Henrici, domini de Breda, ad episcopum pro confirmatione ecclesia-
rum de Scoten et de Mercsem, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 2 (met de fol. 37, uit B), nr. e, onder
dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 552, nr. 2, naar A.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 42, lijst 2, nr. 139.

Samenhang en tekstuitgave
Zie de nrs. 1081 en 1089. De onleesbare gedeelten zijn aangevuld naar B.

Reverendoa in Christo patri ac domino Nicholao, Dei gratia Cam[eracensi episcopo],
Henricus, dominus de Breda, salutem cum omni re[verentia et honore.

Cum ego intuitu] Dei et ob remedium anime mee et progenitorum m[eo]rum ca[p]itulo
ecclesie beate Marie in Antwerpia contulimus [et assignavimus ius patronatus et] perso-
natus sive altaria ecclesiarum de Scoten et de Merchseemb, prout in litteris meis super hoc
con[fectis plenius continetur, sup]plico reverende paternitati vestre quatinus dictam meam
collationem auctoritate pontificali dignemini c[onfirmare.

Datum anno Domini] M° CC° LX° octavo, dominica ante festumc Luce.d

(LS)

a. 1268 nr. 1085
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1086

1268 oktober 23

Hendrik V, heer van Breda, verklaart van abt en convent van de Sint-
Bernardsabdij (te Hemiksem) 300 pond Leuvens ontvangen te hebben,
die hij geleend had tegen de voorwaarden als elders omschreven (zie
vermoedelijk nr. 1084).

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum

23 oktober 1268 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 89 (rechts 86) +
pliek 9/11 x breedte 210 (onder 211) mm; gaaf bewaard, behoudens de beze-
geling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: De trecentis
libris in quibus nobis tenebatur Henricus, dominus de Breda. – 2° door 14/15e-
eeuwse hand: A (in rode inkt). XI.

Bezegeling: met twee uithangend bevestigde zegels die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 fragment van zegel van Hendrik V, heer van Breda, van bruine
was. – S6 fragment van zegel van vermoedelijk Laurens, subplebaan van
Mechelen, van mogelijk groene was; en vier bevestigingen (met sporen van
was op de uithangende stroken perkament) voor de vier aangekondigde zegels
(in de zeventiende eeuw nog aanwezig, vgl. onder B) van respectievelijk de
gardiaan der minderbroeders te Mechelen (SD2), mr. H., deken (SD3), J.,
cantor van het kapittel van Mechelen (SD4), en mr. Wouter, plebaan aldaar
(SD5); en voorts één bevestigingsplaats (waarvan slechts de snede in de pliek
zichtbaar is), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van Gillis Berthout
(LS7, dat reeds in de zeventiende eeuw verloren moet zijn gegaan of nimmer
aangebracht is).

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, oorspronkelijke tekst in

het aldaar genoemde oudere cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar
A.

C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, Sint-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 10v-11r, nr. A
11, onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum de Breda, met in
de inhoudsopgave, fol. 3r, de rubriek: Littera alia de eodem cum sex sigillis,
geauthenticeerd door J. Andriesse(n)s, apostolisch notaris (gedateerd 1647)
en vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653),
naar A.

D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 10v-11r,
nr. A 11, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven
en geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar A.
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Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 73-74, nr. 287,
naar A. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St.-Bernaards, I, 1926,
p. 293-294, nr. 287, herdruk van a.

Universis presentes litteras inspecturis Henricus, dominus terre de Breda, salutem et
noscere veritatem.

Ad singulorum noticiam volumus devenire quod nos mutuo recepimus tricentas libras
Lovanienses bone et legalis monete in sicca pecunia et numerata a viris venerabilibus et
religiosis abbate et conventu Loci sancti Bernardi, Cisterciensis ordinis, traditis et delibe-
ratis, de quibus eisdem abbati et conventui assignamentum fecimus, prout in litteris nostris
alias super hoc confectis plenius continetur.

Et ne in posterum molestari valeant seu eorum solutam retardari super pecunia prelibata
in rei memoriam et certitudinem ac recognitionem, presentibus litteris sigillum nostrum
una cum sigillis virorum venerabilium gardiani fratrum Minorum in Machlinia, magistri
H., decani Machliniensis, I., cantoris eiusdem loci, magistri Walteri, plebani Machlinien-
sis, Laurentii, subplebani eiusdem loci, et domini Egidii Berthaut, qui sigilla sua dictis lit-
teris ad petitionem nostram apposuerunt, dignum duximus apponendum.

Datum anno Domini M° CC° LX° octavo, feria tertia post festum beati Luce ewange-
liste.

(S1) (SD2) (SD3) (SD4) (SD5) (S6) (LS7)

1087

1268 november 5 Wouw

Arnoud van Gaasbeek, wettig voogd en heer van Breda, oorkondt dat
zijn lieden van Kalsdonk, Hulsdonk en Langdonk ten overstaan van
hem aan de kerk te Roosendaal 9 bunder grond, onder meer te Schaghe
en Hauecsdunc, geschonken hebben en bevestigt deze schenking.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 170. – Afmetingen: hoogte

99 (rechts 92) + pliek 18 x breedte 227 (onder 230) mm; gaaf bewaard, behou-
dens de bezegeling; de pliek bedekt een gedeelte van de laatste regel.

Aantekening op de achterzijde: door 17e-eeuwse hand: Dominus de Breda
approbat dotationem capelle beate Marie in Rosendael, 1268.

Bezegeling: één bevestiging (met nog zichtbare zegelafdruk op de uithan-
gende dubbele strook perkament), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel
van oorkonder.

a. 1268 nr. 1087
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Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 156v, onder caput en
rubriek: Incipiunt privilegia de Rosendale et primo de ratihabitione Arnoldi,
domini de Breda, super dotatione novem bonarii (aldus B, lees bonariorum)
terre prati et nemoris facta capelle seu capellanie de Rosendale, XXIII, naar A.

[C]. 1648 augustus 8, niet voorhanden, bekend, uit E, vidimus door de stad Ant-
werpen, gewaarmerkt door Alexander della Faille, schepen en stadssecretaris
van Antwerpen, naar A.

[D]. (1648 augustus 9 – 1649 augustus 20), niet voorhanden, bekend uit E, afschrift
door de abdij van Tongerlo, blijkens een dorsale aantekening op E gebruikt
door Daniel Noirot, rentmeester der Nassause Domeinen van Steenbergen en
Roosendaal, in een vermoedelijk al vanaf 1644 lopend proces te ’s-Graven-
hage (zie ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad van Brabant, civiele proces-
stukken, inv.nr. 800), naar [C].

E. 1649 augustus 21, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980
(voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr.
1662 (oud nr. 161), Roosendaal 13, blijkens een aantekening van Adriaan
Havermans, griffier van de stad Breda, geschreven door de klerk Munneken,
in opdracht van griffier Buysero, naar [D].

[F]. vóór 1649, niet voorhanden, bekend uit G, afschrift in een handschrift in het
bezit van Jacob van Lanschot, schepen van Breda in 1637.

G. 1649, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980 (voorheen
’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr. 1662 (oud
nr. 161), Roosendaal 13, eenvoudig afschrift door Adriaan Havermans, grif-
fier van de stad Breda, naar [F].

H. 1687, Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 2179 = Lijste van de
drossarden der stad ende lande van Breda, fol. 27r-27v, gewaarmerkt afschrift
door Pieter Nuijts, schout van Etten, naar a.

I. ca. 1699, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen hs. nr. 5) = Pie-
ter Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd Etten met den
gevolge ende aankleve van dien, fol. 42r-42v: Erectie van de capelle van
Roosendaal tot een kerck, naar H.

J. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 208v, naar B.

K. eind 18e eeuw, Zevenbergen, RAWB, inv.nr. 910 (voorheen hs. nr. 5a) =
Beschrijvinge van de vreijheijd ende heerlijkheijd van Etten (afschrift ms. Pie-
ter Nuijts), p. 99-100, naar I.

Uitgaven
a. WICHMANS, Brabantia Mariana, 1632, p. 537-538. – b. BUTKENS, Trophées
de Brabant, I, 1641, p. 217 (onvolledig), naar A. – c. GRAMAYE, Antiquitates
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Bredanae, 1708, cap. 19, p. 25, naar G. – d. VAN GOOR, Beschryving Breda,
1744, p. 422-423, nr. 17, met vertaling, naar b. – e. MIRAEUS – FOPPENS,
Opera diplomatica, IV, 1748, p. 565-566, cap. 74, naar a. – f. ERENS, Oor-
konden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 279-280, nr. 211, naar A.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 38. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 114. – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 416. –
GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 152-153 (gedateerd 1268). –
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 30-31, nr. 41. –
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 181, nr. 1.

Afbeelding
BREKELMANS, in Jaarboek De Ghulden Roos, XXV (1965), na p. XV.

Universisa presentes litteras visuris Arnoldus de Gasebeke, tutor legitimus et dominus
terre de Breda, salutem et noscere veritatem.

Universitati vestre notum fieri cupimus quod homines nostri de Calfsduncb, de Huls-
duncc, de Lancdunc constituti in nostra presentia capellam citamd in loco dicto Rosen-
dale, ab eis inceptam et consummatam in honore Dei genitricis sanctissime per consen-
sum et voluntatem suorum prelatorum, propter remotionem vie a matrice sua ecclesia de
Nispen et defectume non solum in divinis officiis, sed in necessariis ecclesiasticorumf

sacramentorum, dotaverunt novem bonariis terre, prati et nemoris, iacentium in locis vul-
gariter dictis Schaghe, Hauecsduncg et alibi, quam terram sub suis costibush propriis infra
terminum instans arabilem procurare promiserunt, ipsamque simul cum prato et nemore
sub suis propriis expensis claudere promiserunt et sepire; census vero predictorum terre,
prati et nemoris, super suas proprias hereditates redegerunt et dictam dotem liberam effe-
cerunt.

Nos vero desiderantes aucmentationem et promotionem divini servicii hanc dotationem
factam firmam et ratam habemus et presentibus confirmamus.

In cuius rei testimonium presentem litteram sigilli nostri munimine duximus roboran-
dam.

Datum et actum in Woude, anno Domini M° CC° LX° octavo, feria secundai postj

Hubertij.

(SD)
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1088

1269 februari 1

Pieter van Meer en zijn zoon Willem verkopen aan abt en convent van
de St.-Michielsabdij te Antwerpen de grote en kleine tiend van Meer
voor 229 pond Leuvens, zoals bepaald door het vonnis van een aantal
edellieden, aangesteld door de hertog van Brabant, waaronder Hendrik
van Ossendrecht en diens zoon Arnoud.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens E in 1684 nog in het abdijarchief aanwezig, uit-

hangend bezegeld met zes grote zegels aan roodzijden snoeren, waarvan drie
in groene en drie in gele (witte) was.

Afschriften
[B]. 1288 juli 10, niet voorhanden, bekend uit D, in vidimus door deken en kapittel

van O.L.V. van Antwerpen, naar [A].
C-D. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 96 (fol. 49r), onder de rubriek: Littera de acquisitione
decime de Mere erga Petrum de Mere et Willelmum filium eius de primis nup-
tiis, en p. 114 (fol. 58r), naar [A] resp. naar [B].

E. 1684, ibidem, inv.nr. 9 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 6), fol. 51r-51v,
nr. 98, onder caput (= de inhoud van Capsa 71): Thienden in Meere, met de
oude signatuur: N. 8, authentiek afschrift, met vermelding van de bezegeling,
door G. van Bredael, openbaar notaris te Antwerpen, naar [A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 363-364 = Oorkondenboek
S.-Michiels, I, 1909, p. 212-214, nr. 181, naar BC.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Opname en samenhang
De oorkonde is opgenomen vanwege de vermelding van Hendrik van Ossen-
drecht. Voor de overige drie oorkonden betreffende Meer d.d. 21 juni en 14
augustus 1257 en 21 juli 1264, die blijkens D mede in [B] zijn gevidimeerd,
zie uitgave a-b, nrs. 139, 140 en 165. Hierin heet de zoon van Pieter van Meer
overigens Wouter (Walterus).

Universis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis Petrus de Mere et Willelmus
natus eius de primis nuptiis procreatus rei geste cognoscere veritatem.
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Presentium vobis tenore innotessimusa quod in nostra potestate et libera voluntate
constituti decimam parrochie de Mere, quam hactenus iure hereditario pro allodio nostro
possedimus, tam maiorem quam minutam, cum omnibus et singulis que ad ipsam spec-
tare noscuntur vel spectabunt in posterum, vendidimus viris religiosis abbati et conven-
tui ecclesie sancti Michaelis in Antwerpia, pro ducentis et XXIX libris Louaniensis
monete, quam decimam iuxta legem patrie per sententiam virorum nobilium, comparum
nostrorum, videlicet Michaelis de Ranst, militis, Henrici de Ossendrecht, Arnoldi filii
sui, Iohannis de Wispelaer et Hugonis de Wele, super hoc per iustitiarium magni princi-
pis ducis Brabantie monitorum, effestucantes in manus predictorum abbatis et conventus
totaliter reportavimus, iure eam perpetuo ab eisdem pacifice possidendam, nichil iuris in
ea nobis reservantes. Ad maiorem autem contractus huius firmitatem promisimus et wil-
lecordavimus infra libertatem opidi Antwerpiensis in presentia sculteti et scabinorum
hec omnia et singula, que in presenti pagina continentur, in perpetuum firmiter obser-
vare. Preterea prefatis abbati et conventui certos posuimus fideiussores sive plegios,
videlicet Gilbertum filium Euerdei, Iohannem Nicoleb, Willelmum et Iohannem de
Bekac fratresd, promittentes quod infra festum proximo instans Nativitatis beati Iohannis
Baptiste omnes illi, quos in decima eadem sententia dictaverit ius habere, renuntiabunt
illi iuri et eam effestucantes in manus sepedictorum abbatis et conventus, sicut et nos,
reportabunt et sic a pridie kalendas februarii iam preteritis per annum subsequenteme et
diem contra omnes iure stare volentes, promisimus nos eos legitime warandire et in
adepta possessione tueri. Quod si in hiis defecerimus nec alii renuntiaverint iuri suo in
hac parte nec in manus eorum reportaverint, ut condictum est, dicti plegii infra opidum
Antwerpiense domum unam, quam eis dictus abbas velf alius vice sua assignaveritf,
tenebuntur intrare, inde numquam exituri quoadusque conditio prelibata, prout est pro-
missa compleatur quos plegios ad eorum dictum indempnes promisimus totaliter con-
servare.

Acta sunt hec coram domino Arnoldo de Lirag, milite, supradictis nobilibus, pre-
fatis plegiis Godescalco de Arschot, sculteto Antwerpiensi, scabinis eiusdem opidi,
Nicholai de Dorne et pluribus hominibus ducis Brabantie. Quia vero propria sigilla non
habemus sigillum capituli venerabilis ecclesie beate Marie Antwerpiensis et sigillah

Gosuini Buchi, militis, dapiferi Brabantie, Arnoldi de Lyra prenotati, Godescalci, scul-
teti supradicti opidi Antwerpiensis, de consensu scabinorum et Gilberti filii Euerdei
superius memorati, presentibus apponi postulavimus ad munimen et memoriam premis-
sorum.

Datum kalendas februarii, anno Domini M° CC° LXVIII°j.
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1089

1269 februari 13

Nicolaas III, bisschop van Kamerijk, bevestigt het kapittel van de
O.L.V.-kerk te Antwerpen in het patronaats- en personaatsrecht van de
kerken van Schoten en Merksem, zoals dit door Hendrik V, heer van
Breda, aan het kapittel bij oorkonde, waarvan de tekst is geïnsereerd,
is toegewezen (zie nr. 1081), en staat het toe de personaatsinkomsten
voor de dagelijkse onkosten van het kapittel aan te wenden, behoudens
het wettige aandeel van de bedienaren dier kerken.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 5. – Afmetingen: hoogte
151 + pliek 27 x breedte 293 (onder 292) mm; tamelijk gaaf; de pliek bedekt
de laatste regel.

Aantekening op de voorzijde, op de pliek: door mogelijk eigentijdse hand:
quinta tercia. – Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse
hand: Confirmatio Nicholai episcopi de ecclesiis de Scoten et Merceem. –
2° door 13/14e-eeuwse handen bij voorgaande aantekening (de signaturen):
C (in rode inkt); ay; M (doorgehaald). – 3° door 14e-eeuwse hand: Littera
domini Nicholai episcopi de Scoten. – 4° door 15e-eeuwse hand (inventaris
1488): V. – 5° hieraan toegevoegd door 18e-eeuwse hand: Cap. 8.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S staande-figuurzegel van oorkonder, ovaal, van bruine was, fragment, met
randschrift: [***], met tegenzegel CS fragment van een zegel van dezelfde, met
randschrift: +: NI[***].

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 37r, onder de rubriek: Lit-
tera confirmationis domini Nicholai episcopi de collatione ecclesiarum de
Scoten et de Mercsem capitulo facta, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 2 (met de fol. 37, uit B), nr. d, onder
dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. MIRAEUS, Diplomatum Belgicorum, 1627, p. 399-401, liber II, cap. 90, naar
A. – b. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, I, 1723, p. 316-317, cap. 103,
naar a. – c. DIERCXSENS, Antverpia Christo nascens, 1773, I, p. 297-298, naar
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b. – d. GOETSCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 552-553, nr. 3 (gedateerd 22
februari 1269), naar A.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 38. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 113. – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 423-424
(gedateerd 26 febr. 1269). – PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931,
p. 42, lijst 2, nr. 140 (gedateerd als d).

Datering
Het gebruik van de boodschapstijl dan wel de paasstijl is verondersteld, zie
Inleiding.

Samenhang
Zie de nrs. 1081 en 1085.

Nicholausa, Dei gratia Cameracensis episcopus, dilectis in Christo filiis capitulo eccle-
sie beate Marie in Antwerpia salutem in Domino.

Ex parte siquidem vestra fuit propositum coram nobis quod nobilis vir Henricus, domi-
nus de Breda, ius patronatus et personatus sive altaria ecclesiarum de Scoten et de Mers-
cemb cum pertinentiis suis liberaliter donavit vobis, prout ad ipsum spectare noscebatur ab
antiquo, litteras suas patentes vobis super hoc concedendo, quarum tenor talis est.

– – – (hierna volgt de tekst van nr. 1081).
Nos itaque devotis tam vestris quam dicti nobilis precibus inclinati, perpendentes

etiam pium et salubrem ipsius affectum, id quod per eum circa predictas ecclesias fac-
tum est, ratum et gratum habentes, easdem vobis ecclesias cum pertinentiis suis auctori-
tatec ordinaria confirmamus. Preterea quia, sicut intelleximus, redditus prebendarum
ecclesie vestre tenues sint et exiles propter sectionem prebendarum factam ibidem, vobis
indulgemus ut fructus et proventus quos persone dictarum ecclesiarum ratione persona-
tus hactenus percipere consueverunt, convertere possitis in usus vestros ad cotidianas
distributiones ut eo ferventius et amplius Domino serviatis, salvo tamen capellanis, qui
pro tempore fuerint in eisdem ecclesiis instituendi ad curam, legitima et competenti fruc-
tuum portione.

In cuius rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponen-
dum.

Datum anno Domini M° ducentesimod sexagesimod octavo, feria quarta post Invocavit
me.e

(S)
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1269 mei 1

Isabella, vrouwe van Breda, dochter van Hendrik V, heer van Breda,
en haar echtgenoot en voogd Arnoud van Leuven verkopen in overleg
met de stad Breda ten behoeve van de in aanbouw zijnde kerk te Breda
aan meester Arnoud van Coevorden een jaarrente van 30 schelling en
4 penning Leuvens, eertijds door hun voorouders aan de kerk geschon-
ken, tegen een jaarlijkse erfcijns van 2 penning Leuvens.

Origineel
A. Breda, GA, afd. III-21, archief begijnhof te Breda, inv.nr. 471. – Afmetingen:

hoogte 135 (rechts 137) + pliek 19 x breedte 187 (onder 190) mm; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: A, voer de
borcht. – 2° door andere hand: A.

Bezegeling: drie uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, namelijk:
S1 jachtzegel van eerste oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 54, rand 6 mm),
van groene was, rand rechts- en linksonder afgebroken (zie CSN 776 en hier nr.
1129 S2), met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld
19, rand 4 mm), gaaf (zie CSN 777), met randschrift: + CONTRASigillum · DOMINE

· DE · BREDA. – S2 ridderzegel van tweede oorkonder, rond (doorsnede zegelveld
55, rand 8 mm), van groene was, rechterzijde randschrift afgebroken (zie CSN 774
en hier nr. 1128 S1), met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (door-
snede zegelveld 21, rand 5 mm), heraldische voorstelling afgesleten (zie CSN 775),
met randschrift: + Sigillum SECRETI. – S3 monumentaalzegel van de stad Breda,
rond (doorsnede zegelveld 41, rand 6 mm), van groene was, gaaf (zie CSN 576),
met randschrift: + Sigillum · OPIDANORVM [· D]E · BREDA (zie voor de aanvulling
hier nr. 1351 A1 S4), met tegenzegel CS3 beeldzegel van dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 15, rand 4 mm), gaaf (zie CSN 577 en hier nr. 1033 CS).

Afschrift
B. 1427, Breda, GA, afd. III-21, archief begijnhof te Breda, inv.nr. 354 = cijns-

register en cartularium van het begijnhof te Breda, fol. 1, onder de rubriek:
Eenen brief van XXX s. ende IIII d. Louensche (onvolledig), naar A.

Uitgaven
a. JUTEN, in Taxandria, XV (1908), p. 23-24 (met afb. tegenover p. 24), naar
A. – b. JUTEN, Cartularium begijnhof Breda, 1909, p. 2-3, nr. 2, naar A. – c.
GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p. 131-132, naar a. – d.
OBREEN – VAN LOEY, in VMKVA, 1934, p. 401-402, nr. 28, naar A. – e.
GYSSELING, Corpus Middelnederlandse teksten, I-1, 1977, p. 136-137, nr. 75,
naar A.
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Regesten
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 31-32, nr. 43. –
IJSSELING, Inventaris begijnhof Breda, 1966, p. 93-94, nr. 2 (met afb. na
p. 16). – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-
1980), p. 181, nr. 3.

Ica Yzenbele, vrouwe van Breda, wittechdeghe doihcter mins her Henrics, sheren van
Breda, ende mine Arnout van Louene, min witteghe man, here van Breda ende min mon-
bore, wi maken cont allen die nu sien ende die noich wesen zolen dat wi ende die portere
van Breda dies overen hebben ghedraghen dat wi hebben vercoicht dorde nohit ende dor
dorbere der kerken van Breda, tirthiet doen men makede den stenne moinster the Breda,
enen sins dertech scellenghe ende vier pennenghe, dien men gheilt oppe sente Mertinsdach
ende die onse vorderen ter kerken gaven in gherechter almossene. Ende dien hevet ghe-
cohct meister Arnout dien men heet van Couorden, in alsucter vorwerden dat hien sal hou-
den van oins the gherechten erve omme twe penninghe Louensche the sente Bamisse the
gheldene, the latene sinen wittegen erven the mans levene ende the lans leghere. Desen
zelven sins dertech scellenghe ende vier penninghe Louensche dien sal hi nemen en zonte
Mertinsdaghe uthe onsen scinze van Breda. Bidien dat almossene was ende wien vercohict
hebben erfleke, zoe zette wine the vonnesse ende the scependome ende ten zoilken rechte
alse ander porter hoer witteleke erve houden.

Omme dese vorwerden the houdene witteleke ende redeleke allen den ghenen dier ge-
ghenspreken moichten, zo hebbe wier anegheanghen onsen zeghel ic, vrouwe van Breda,
ende ic, min here Arnout, here van Breda, die der vrouwen wittheleke man been, ende wi,
de porit van Breda, onzen zeghel.

Dese vorworde was ghemaket ende bescreven domen screife van ons Heren iaren dusent
iaer twehondert iaer ende neghenensestech iaer, thingaende meie.

(S1+CS1) (S2+CS2) (S3+CS3)

1091

1269 juni 22

Jan I, hertog van Brabant, beoorkondt de overeenkomst die gesloten is
tussen Arnoud van Leuven, heer van Breda, en diens echtgenote Isa-
bella, vrouwe van Breda, enerzijds en Sophie (Berthout), gewezen
vrouwe van Breda, dochter van Wouter Berthout, heer van Mechelen,
anderzijds, inzake de nagelaten goederen en rechten van wijlen Hen-
drik V, heer van Breda.

a. 1269 nr. 1091
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Origineel
A. Brussel, ARA, Charters van Brabant, inv.nr. 88 (= aanwinst 1859). – Afmetin-

gen: hoogte 194 (rechts 188) + pliek 20 (14) breedte 321 (onder 300) mm;
beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Dux de con-
ventionibus et formis relictis hereditis inter nos et domicellam Sophiam de
Maghlinia. – 2° door 13/14e-eeuwse hand: Dominus dux de conventionibus
inter dominum de Breda et domicellam ·· Machliniensem. – 3° door 14/15e-
eeuwse hand: A (in rode inkt). III.

Bezegeling: elf bevestigingsplaatsen (met op de achterzijde de eventueel
nog zichtbare afdrukken van bevestigingsstroken) voor de gedeeltelijk expli-
ciet aangekondigde zegels (LS1-LS11).

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, het oorspronkelijke afschrift

in het aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar A.
C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-

nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 5v-7r, nr. A3,
onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum de Breda, met in de
inhoudsopgave, fol. 3r, de rubriek: Littera domini ducis inter dominum de
Breda et domicellam predictam (namelijk de Mechlinia), geauthenticeerd door
J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door J.
Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar ‘authentieke kopie’
(vermoedelijk [B]) en later gecorrigeerd naar A (het oorspronkelijke copia
autentica is door een latere hand doorgestreept en vervangen door originali).

D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 6v-7v,
nr. A3, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven
en geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar A.

Uitgaven
a. BERTHELS, in Revue d’histoire et d’archéologie, II (1860), p. 393-395, nr. II
(gedateerd 1269), naar A. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB,
XII (1913), p. 75-77, nr. 289, naar D. – c. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK,
OB St-Bernaards, I, 1926, p. 295-297, nr. 289, herdruk van b. – d. KRUIS-

HEER, OHZ, III, 1992, p. 552-554, nr. 1493, naar A.

Regesten
VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, I-1, 1910, p. 69-70,
nr. 88. – PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 21, hoofdlijst
nr. 122.

Overlevering
Mogelijk is van deze overeenkomst nog een tweede exemplaar ([A2]), bestemd
voor Sophie Berthout c.s., uitgevaardigd. Hiervan is echter geen spoor gevon-
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den. A (eventueel A1), dat thans te Brussel berust, is blijkens de eerste dorsale
aantekening het exemplaar geweest dat aan Arnoud van Leuven c.s. is uitge-
reikt. De overige aantekeningen bewijzen dat A deel heeft uitgemaakt van het
archief van de St.-Bernardsabdij, waarin meer oorkonden van de heren van
Breda zijn terechtgekomen.

Nosa Jehans, dus de Lothringe et de Braibant, faisuns savoir a tos chaus ki ces lettres
verrunt et orrunt ke teles sunt les convenances entre noble home nostre chir cousin mon
singnior Arnoud de Louaing, singniour de Breda, etb ma dameb Ysabelb sa feme, dameb

deb Breda, d’une part, et nostre chire cousine damoisele Sofie filie mon singniour Wautir
Berthaut, singniour de Malines, jadis dame de Breda, d’autre part.
(1) Ke de totte la terre de Breda, quanke Henris en tenoit de Breda, ki fu sires de Breda,
k’il la doient tenir ensamble cummunament et partir a moité, fors ke dou fied k’on tient
dou conte de Hollande, et de celi doit chascuns d’aus estre sur sun droit.
(2) Et si doit messire Arnous et ma dame, sa feme devant dit, tenir tot soel dous cent
livrees de terre par an a blausc, ke Henris, jadis sires de Breda devant només, lor dona en
mariage.
(3) Apres il ont pris sis homes ki doient esclairird et enquerre en tottes les cours dont la
terre muet, la droiture damoisele Sofie devant dite, et s’il trovoient k’ele en eust poi de la
moitie, si cum il est desor dit, on li doit amender par ces sis, selun ce qui troverunt par
droit, et s’il trovoient k’ele en eust trop, abaisir le doient parmi droit.
(4) Et de ce k’il porrunt trover ke messire Arnous et sa feme desor dit ont porté des arri-
rages del droit damoisele Sofie devant dite, puis ke Henris, ses baruns devant dis, morut,
rendre le doient par le dit de ces sis.
(5) Et parmi ce doit damoisele Sofie devant dite rendre a mon singniour Arnoul et a sa feme
les chartres et les chattels, quank’ele en eut, ki furent Henri, a bone veritet parmi ces sis.
(6) Et si doient messire Arnous et sa feme devant nomee pair tottes le dettes loiaus ke
Henris de Breda devoit et dou fied k’on tint dou conte de Flandres doit damoisele Sofie
devant dite pair la moitie de la dette que Henris de Breda, ses baruns devant dis, devoit en
Flandres au jour k’il morut.

Et de ce sunt pris disor de par mon singniour Arnoul et sa feme: messire Arnous de
Craynhem, messire Giles d’Ottuncourt et Giles de Hontshocht; et de par damoisele Sof-
fie: messire Robers de Hoesdene, messire Gerars de Orsmale et messire Williames de
Lire. Et ce doient il avoir dit et summed entreci et la feste saint Remi ki venra prochaine-
ment, et s’il ce ne faisoient, il doient venir en Anwers et de la ne se doient partir de ci a
dunt k’il aurunt dit lor dit et summed, et de quanke li disoer dirunt, les partie sunt tenut
dou tenir. Et s’il avenoit ke li uns de ces sis disors defalloit, li quattre porrunt aler avant
de lor dit, et s’il defalloit del un u des dous de ces quattre, les parties porrunt prendre aut-
res proudomes en lor liu.

Et tres tottes ces convenances desor nomees ont enconvent les parties devant dites a
tenir devant nos par lor foid fiancie, et si l’ont enconvent pour mon singniour Arnoul et
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pour sa feme ma dame Maroie, dame de Gasebeke et de Bausengnis, sa mere et messire
Henris de Louaing, sires de Harstal, ses freres ainnés, k’il lor ferunt tenir ferm et estable;
et d’autre par l’ont enconvent pour damoisele Sofie, messire Wautirs Berthaus, sires de
Malines, ses peres, et messire Henris Berthaus, ses oncles, k’il li ferunt ausi tenir ferm et
estable tot ausi cum il est desor dit.

Et nos, par la requeste des parties et de chaus ki pour aus l’unt enconvent a faire tenir,
avons mis nostre sael a ces presentes lettres u lor sael meimes sunt mis et feruns tenir a
parties devant dites et a chaus ki pour aus l’ont enconvent tottes ces convenances si cum
eles sunt dites et devisees fermes et estables cumme sires.

Et nos Arnous, sires de Breda, et Ysabeas sa feme, dame de Breda, avons enconvent par
nos fois fiancies tottes ces convenances devant dites a tenir loiament. Et nos Maroie, dame
de Bausengnies, et Henris se de Louaing, sires de Harstal, avons enconvent tottes ces con-
venances a faire tenir loiament par nos fois fiancies. Et nos Sofie, jadis dame de Breda,
avons enconvent par nostre foid fiancié tottes ces convenances devant dites a tenir loia-
ment. Et nos Wautir Berthaus, sire de Malines, et Henris Berthaus, ses freres, avons
enconvent a faire tenir tottes ces convenances loiament par nos fois fiancies. Et nos les
parties devant dites et cil ki pour nos l’unt enconvent nos obliguns par nos et par le nostre
a tenir fermement tottes ces convenances devant dites et savonsf mis nos saels a ces lettres
avec le sael le duc en temongnuage de verite.

A ces convenances a faire furent cumme temoing messire Lionies, castelains de Bro-
cele, messire Giles Berthaus, messire Henris de Bautreshem, messire Arnous de Crayn-
hem, messire Goddefrois de Wesemale, messire Giles d’Outtuncourt, messires Gerars
d’Orsmale, messires Danias de Wanghe, messire Williames de Lire, messire Arnous de
Lumbeke, maestres Bauduin del Ekhoue, messire Henris li prestres d’Ag, Giles de Honts-
hoct et Jehan Lose.

Ces lettres furent faites et donees en l’an del incarnation nostre Singniour mil CC et
sisante noef, le saemedi devant la feste saint Jehan Baptiste.

(LS1) (LS2) (LS3) (LS4) (LS5) (LS6) (LS7) (LS8) (LS9) (LS10) (LS11)

1092

1269 augustus 30

Arnoud van Leuven en Isabella, heer en vrouwe van Breda, belenen
Gillis van Breda en Maria, diens echtgenote, met een jaarlijkse erfrente
van 20 pond Leuvens uit hun tol te Breda, in afwachting van een defini-
tieve belening elders in het land van Breda.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens B ca. 1550 bezegeld met twee zegels, uithangend

aan zijden strengen.

Afschriften
B. ca. 1550, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en

rekenkamer te Breda, inv.nr. 385, reg. nr. 22, authentiek afschrift door Johan
van de Corput, notaris, naar [A].

C. ca. 1649, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, inv.nr. 10 = Privile-
gieboeck; L (gebundelde afschriften), p. 144, en met de signatuur: XIII,
eenvoudig afschrift door Adriaan Havermans, griffier van de stad Breda,
naar B.

Uitgaven
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 114-115 (gedateerd 1269), naar
C. – b. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 32-33, nr. 44,
naar B.

Regesten
DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I-2, 1948, p. 7, nr. 22. – BRE-

KELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 181,
nr. 4.

Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, et Elisabeth eius uxor, domina de Breda, uni-
versis presentes litteras visuris et audituris, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod nos karissimis et fidelibus nostris Egidio de Breda et
Marie, eius uxori, et ipsorum heredibus legittimis conservatoribus presentium dedimus et
assignavimus viginti libras Lovanienses in thelonio nostro apud Breda annuatim reci-
piendas, donec predictis Egidio et Marie alibi in terra nostra viginti libras annuatim assig-
navimus recipiendas in loco sufficienti super terram, quas libras seu terram supradicti
Egidius et Maria, eius uxor, et ipsorum heredes de nobis tenent in homagium et in feo-
dum similiter de nostris heredibus eodem iure libere perpetualiter possidebunt. Scientes
insuper quod quandocumque eisdem assignavimus viginti libras annuatim in terra nostra
de Breda, sicut dictum est, in loco sufficienti, extunc nos omnino quiti et liberi erimus de
viginti libris prenotatis quas ipsi annuatim receperunt in thelonio nostro de Breda preno-
tato.

Et ut predicta assignatio robur firmitatis optineat, presentes litteras sigillis nostris pre-
dictis Egidio et Marie dedimus sigillatas.

Datum anno Domini M CC° sexagesimo nono, in crastino Decollationis beati Iohannis
Baptiste.
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1093

1270 (of 1269) februari 14 Antwerpen, in de burcht

Schepenen van Antwerpen bevestigen de oorkonde van hun voorgan-
gers van maart 1242 inzake de toltarieven te Antwerpen (zie nr. 991),
daar het zegel van het bestuur der stad hernieuwd en gewijzigd is.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens B eind 16e of begin 17e eeuw nog te Antwerpen

aanwezig, bezegeld met een zegel van groene was, uithangend aan een streng
van groene zijde.

Afschrift
B. eind 16e of begin 17e eeuw, Antwerpen, SA, archief tresorier en tresorij van

Antwerpen, inv.nr. T 854 = Riddertol, I, 1241-1525, eerste katern, fol. (1)v-(2)v,
onder het opschrift fol. (1)r: Copie en na het gelijktijdig afschrift door dezelfde
afschrijver van een oorkonde van Jan II, hertog van Brabant, d.d. 16 juni 1302
inzake het toltarief te Antwerpen, authentiek afschrift door Egidius de Beckere,
apostolisch en keizerlijk notaris, met vermelding van de bezegeling als: Desen
segel es van gruenen wasse uuythangende met gruenen zyen draeyen, naar [A].

Uitgave
a. STOCKMANS, in Bulletin de l’Académie royale d’archéologie de Belgique, I
(1904), p. 36-39, naar B.

Datering
Deze oorkonde wordt gewoonlijk op 1270 gedateerd, vgl. bijv. PRIMS, Ge-
schiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, Antwerpsche zegels, p. 9 (ad nr. 5), het-
geen in overeenstemming is met het in deze periode te verwachten gebruik van
de paasstijl, zie Inleiding. In dat geval dient wel de opgave van de indictie als
een vergissing te worden beschouwd, daar de twaalfde indictie (volgens de
toen gebruikelijke Bedaanse rekenwijze) van 24 september 1268 tot 23 sep-
tember 1269 liep. Indien de opgegeven indictie echter wel juist is, hetgeen
ondanks veel voorkomende fouten bij de opgave ervan niet valt uit te sluiten,
dan moet het gebruik van de kerststijl worden verondersteld en dient de oor-
konde op 14 februari 1269 te worden gedateerd.

– – – (hiervoor staat de tekst van nr. 991)
Quoniam expedit ut ea que predecessorum nostrorum tempore pie iuste ac provide

ordinata et instituta sint, scripti testimonio ad futurorum noticiam deportentur, ne ratio-
nabilis institutio et ordinatio ex diurnitate temporis ad nichilum redigatur, et precipue
quia sigillum monarchie Antwerpiensis medio tempore renovatum est et mutatum, nos
presens instrumentum sigillo monarchie Antwerpiensis sigillavimus confirmando.
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Actum in castro Antwerpie, anno Domini M° CC° LX° nono, indictione duodecima,
quarta decima die februarii, videlicet in die beati martiris Valentini.

1094

1270 maart Mechelen, minderbroederklooster

Arnoud van Leuven, heer van Breda, schenkt met toestemming van zijn
echtgenote Isabella aan de abdij van Tongerlo zijn eventuele rechten
op de novaaltienden in de parochie Nispen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, nr. I, inv.nr. 171. – Afmetingen:

hoogte 105 + pliek 18 x breedte 158 (onder 154) mm; zwaar beschadigd, met
tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Collatio
decime novalium in parrochia de Nispen, 1269. – 2° door 17e-eeuwse hand:
In libro privilegiorum folio 149, Nispen.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S ridderzegel van oorkonder, van bruine was, beschadigd (zie hier nr. 1128
S1), met tegenzegel CS wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld
20, rand 5 mm), gaaf (= CSN 775 en zie hier nr. 1090 CS2).

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1= [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 149r-149v, onder de
rubriek: Littere qualiter dominus de Breda contulit monasterio Tongerlensi
decimas novales de Nispen in territorio suo factas seu faciendas, en onder
caputnummer XXII, naar A.

[C]. 1648 augustus 8, niet voorhanden, bekend uit E, vidimus door de stad Ant-
werpen, gewaarmerkt door Alexander della Faille, schepen en stadssecretaris
van Antwerpen, naar A.

[D]. (1648 augustus 9 – 1649 augustus 20), niet voorhanden, bekend uit E, afschrift
door de abdij van Tongerlo, blijkens een dorsale aantekening op E gebruikt
door Daniel Noirot, rentmeester der Naussause Domeinen van Steenbergen en
Roosendaal, in een vermoedelijk al vanaf 1644 lopend proces voor de Raad
van Brabant (zie ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad van Brabant, civiele
processtukken, inv.nr. 800), naar [C].

E. 1649 augustus 21, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980
(voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr.
1662 (oud nr. 161), Roosendaal 21, blijkens een aantekening van Adriaan
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Havermans, griffier van de stad Breda, geschreven door de klerk Munneken,
in opdracht van griffier Buysero, naar [D].

F. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 209r, onder dezelfde
rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 473-474, cap. 16, vermoedelijk naar
E. – b. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 864, cap. 87, naar
a. – c. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 281-282, nr. 213, naar A.

Regesten
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 114. – HERMANS, Analytische
opgave, 1844, p. 39. – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 448. –
GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 153 (gedateerd 1269). – CERUTTI,
Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 31, nr. 42. – BREKELMANS, in
Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 181, nr. 2.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Tekstuitgave
De lacunes in A zijn aangevuld naar B.

Universisa presentes litterasb visuris Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, salutem
et noscere veritatem.

Quoniam ea que geruntur in tempore lapsu temporis solent evanescere, necesse est ut ad
memoriam conservandam scripto perpetuo commendentur.

Eapropter ad notitiam [singulorum pervenire volumus quod si quid iuris habuimus vel nos
habere dicebamus in decimis novalium iam factis et adhuc faciendis] infr[a limites parrochie
de Nyspen ob remedium anime nostre parentumque nostrorum], assensu et [consensu uxoris]
nostre [Elysabeth in]t[er]veniente, [ecclesie beate M]arie de Tong[erlo] in puram elemosinam
conferimus et assignamus, liberaliter et benigne perpetuo tenendas, habendas et possidendas.

Et ut presens collatio a nobis tam rite facta robur firmitatis obtineat et ne a nostris suc-
cessoribus in posterum aliquatenus poterit calumpniari, presentem litteram sigilli nostri
impressione fecimus roborari.

Testes autem Henricus de Louanio, dominus de Gazebeka, Arnoldus, miles de Lum-
beka, et frater Iohannes, magister de Calptoutc, et alii quamplures.

Datum et actum Machlinie apud fratres Minores, anno Domini M° CC° LX° nono,
mense marcio.

(S+CS)
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1095

1270 april 27

Arnoud (van Leuven), ridder, heer van Breda, bevestigt de schenking
door wijlen Hendrik V, heer van Breda, aan de armen van het St.-Eli-
zabethgasthuis te Antwerpen van 4 bunder moer nabij Bergen op
Zoom.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens B in 1747 nog in het archief van het St.-Elizabeth-

gasthuis te Antwerpen aanwezig.

Afschrift
B. 1747, Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, inv.nr.

227, bundel afschriften, onder de rubriek: 1270, Arnoldus, dominus de Breda,
confirmat hospitali quatuor bunaria de moro iacentia iuxta Bergen op Zoom,
que in eleemosinam dederat predecessor eius Henricus, dominus de Breda, en
met de signatuur: ED, eenvoudig afschrift door J. C. Dierckxsens, pastoor van
het St.-Elizabethgasthuis, naar [A].

Uitgave
a. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek Sint-Elizabethospitaal Antwer-
pen, 1976, p. 108-109, nr. 66, naar B.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis Antwerpen, II-4, 1931, p. 63, lijst 3, nr. 58. – BREKEL-

MANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 181, nr. 5.

Universis presentes litteras inspecturis Arnoldus, Dei gratia dominus de Breda et miles,
salutem et noscere veritatem.

Solent plerumque presentia gesta hominum litterarum serie perhennari, ne ea que gerun-
tur in tempore lapsu temporis a memoria corruant humana.

Noverint universi tam presentes quam futuri quod nos elemosinam, quam nobilis vir
Henricus, dominus quondam de Breda, bone memorie ob remedium anime sue, iam diu
est, pauperibus hospitalis Antwerpiensis libere contulit et legavit iure hereditario pos-
sidendam, videlicet quatuor bunaria de moro, iacentia in loco continuo iuxta villam de
Berghen, laudamus et eta auctoritate nostra confirmamus.

In cuius rei testimonium presens scriptum sigilli nostri munimine duximus roborandum.
Datum anno Domini M CC septuagesimo, dominica ante Philippi et Iacobi.
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1096

1270 mei 15

Engelbert van Isenburg, aartsdiaken van Luik, hecht zijn goedkeuring
aan de oorkonde van wijlen Reinier, scholaster van Tongeren en pro-
visor van de bisschop van Luik (zie nr. 1046), en voegt daar nieuwe
bepalingen inzake de inkomsten van de kerk van Baarle aan toe. Abdis
en convent van de abdij van Thorn en Gozewijn, pastoor van Baarle,
hechten hun goedkeuring aan het voorgaande en bezegelen mede.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertaling
B. eerste helft 15e eeuw, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl.

inv.nr. 1628 (voorheen cartularium nr. 1) = Cartularium abbatiae imperialis
Thorensis, 966-1600, p. 162-164 (oude fol. 85v-86v), onder de rubriek: Appro-
batio premisse incorporationis sive ordinationis ecclesie de Baerll de consensu
pastoris per archidiaconum loci facta, en De ecclesia de Baerle, geauthenti-
ceerd afschrift door S. van Neeroeteren, naar [A].

C. 1616, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad van Brabant, inv.nr. 788, nr. 498,
geauthenticeerd afschrift door F. Lomans, waarschijnlijk naar B.

[D]. mogelijk eerste helft 17e eeuw, niet voorhanden, bekend uit [E], authentiek
afschrift, naar [A].

[E]. ca. 1661, niet voorhanden, bekend uit F, vertaling door Jan Bogaerts, open-
baar notaris, van [D].

F. ca. 1699, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Commissie van Breda, inv.nr. 675 =
cartularium van de abdij van Thorn, fol. 6v-7r, onder de rubriek: Approbatie
des archidiakens van de voorseyde incorporatie, anno 1270, geauthenticeerd
afschrift door W. Specken, openbaar notaris, naar [E].

[G]. vóór 1780, niet voorhanden, bekend uit H, cartularium van de abdij van
Thorn, fol. 46v-47v, mogelijk naar [A].

H. 1780, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 18783 = car-
tularium van de abdij van Thorn, ongefol., onder de rubriek: Approbatio pre-
dicte incorporationis archidiaconi, 1270, naar [G].

I. eind 18e eeuw, Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 1388 = cartula-
rium van het kapittel van Geertruidenberg, fol. 5r-5v, onder de rubriek:
Approbatio predicte incorporationis archidiaconi, 1270, mogelijk naar [G].

Uitgaven
a. FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn, 1881, p. 42-43, nr. 29 (onvol-
ledig), naar B. – b. HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 38-39, nr. 47
(onvolledig), naar B.
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Ontstaan
Deze oorkonde is de naoorkonde van nr. 1046. De tekstdelen die aan de voor-
oorkonde (VO) zijn ontleend, staan afgedrukt in een kleiner lettertype.

Tekstuitgave
De letters c en t zijn vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Universis tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis, Enghelbertus de Isen-
bruch, Dei gratia Leodiensis archidiaconus *, salutem et cognoscere veritatem.

Noverit universitas vestra quod cum vir discretus * magister Reynerus, scolasticus Tongrensis *,
quondam provisora * domini Henrici, Dei gratia Leodiensis episcopi, ina spiritualibusa, de man-

datob specialib domini episcopi predicti in Thorensi monasterio * officiumc visitationisc * excercens *
ordinasset * quod religiosa domina ·· abbatissa * Thorensis que pro tempore erit in parrochialem eccle-

siam de Barle, cuius collatio et presentatio ad ipsam abbatissam hactenus pertinebatd pacificed, in qua ecclesia

investitus vix umquam ullo * tempore deservivit personaliter, de consensu canonicorum et monialium Thorensium

quotienscumque dictam ecclesiam vacare contigerit, investitum instituat qui curam animarum gerat et persona-
liter resideat et deserviat in eadem, nec aliquis * instituatur nisi sacerdos vel talis qui a die institutionis sue infra

annum velit, possit et debeat esse residens, et sacerdos nec aliquid percipiat de sua investitura quousque promo-

tus fuerit in sacerdotem, nos dictas ordinationes taliter proinde factas tamquam archidiaconus et
ordinarius immediatus predicte ecclesie de Barle quantum in nobis est approbamus et nos-
trum specialem et expressum adhibemus assensum. Insuper auctoritate nostra ordinaria de
fructibus dicte ecclesie de Barle conssensue religiose domine abbatisse, canonicorum et
monialium Thorensium necnon Goeswini, investiti dicte ecclesie de Barle, interveniente
ordinamus in hunc modum quod predictus Goeswinus, investitus, et successores ipsius,
quicumque fuerunt, minutam decimam de Barle et de Mirle, oblationes altarium predicto-
rum cum censu capitali et etiam terram dotalem pertinentem ad dictam ecclesiam de Barle,
que terra estimatur ad quinque bonuaria vel circiter, in perpetuum obtinebunt. Ordinamus
insuper quod omnes decime quas quondam solebant recipef investiti in predictis ecclesiis
de Barle et eius appenditione, scilicet de Mirle, propter tenuitatem prebendarum canoni-
corum et monialium Thorensium, cedantg integraliter in augmentum prebendarum eorun-
dem; quodh ipsa abbatissa Thorensis, que fuerit pro tempore, de decimis ad ipsam abba-
tissam et ecclesiam suam pertinentibus in Barle et in Myrle omni casu, fortuito excepto
etiam si nihil vel parum exceveriti de dictis decimis, singulis annis duodecim sextaria
medietas siligo et medietas ordeum ad mensuram Antwerpiensem medietatem dictorum
sextariorum in festo Omnium Sanctorum et aliam medietatem in festo Purificationis beate
Uirginis proximo subsequente predicto Goeswino, investito de Barle, et suis successoribus
bona fide persolventj, volentes etiam quod totales decime ipsius abbatisse et ecclesie Tho-
rense quas obtinent in dictis ecclesiis de Barle et de Mirle dicto Goeswino et eius succes-
soribus pro dictis duodecim sextariis ut dictum est persolvendis sint in perpetuum obligate.

a. 1270 nr. 1096

445

1096 a-a in spiritualibus provisoris VO. – b-b speciali mandato VO. – c-c visitationis officium VO. – d-d paci-
fice pertinebat VO. – e aldus B, lees consensu. – f aldus B, lees recipere als C. – g aldus B, men ver-
wacht cedent. – h sed C, videlicet quod H. – i aldus B, lees excreverit als C. – j aldus B, men ver-
wacht persolvet. Alleen F geeft de enkelvoudsvorm.



Ordinamus etiam quod quicumque fuerit investitusk dicte ecclesie de Barle iurabitk sollempniterk

quod dictam portionem sine diminutione percipiet et in usus suos convertet. Et si forte alias beneficiatus esset in

beneficio quod ad residentiam teneretur, quod illud statim post assequutioneml presentis investiture libere resig-

nabit *. Dictus investitus de Barle, quicumque fuerit pro tempore, diocesano loci, nobis archidia-

cono et nostris successoribus et decano de iuribusm suism et nostris respondeat in futurum.
In cuius rei testimonium et munimen sigillum nostrum una cum sigillis religiose domine pre-

dicte abbatisse Thorensis et ecclesie sue predicte necnon Goeswini, investiti prenominati,
presentibus litteris duximus apponendum.

Et nos abbatissa et conventus et Goeswinus, investitus, supradicti in signum consensus
nostri et quod dictas ordinationes totaliter approbamus et in eisdem consentimus sigilla
nostra una cum sigillo reverendi domini Engelberti de Ysenbruch, Dei gratia archidiaconi
supradicti, scripto presenti duximus apponenda.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo, feria quinta post festum
beati Servatii mense maii.

1097

1270 juli 17

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verklaren aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij nabij
Schelle (te Hemiksem) schuldig te zijn 300 pond Leuvens en hiervoor
gedurende twee jaar hun inkomsten uit de legschat in onderpand te
geven tot een bedrag van 150 pond per jaar.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, het oorspronkelijke afschrift

in het aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar [A].
C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-

nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 10r, nr. A 9
(verbeterd uit 8), onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum de
Breda, met in de inhoudsopgave, fol. 3r, de rubriek: Littera domini Arnoldi de
Lovanio quod remansit nobis obligatus in trecentis libris, geauthenticeerd
door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens
door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].
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D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 10r,
nr. A 9, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven
en geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 80-81, nr. 292,
naar C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926,
p. 300-301, nr. 292, herdruk van a. – c. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbron-
nen Breda, I, 1956, p. 33, nr. 45, naar C.

Regest
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 182,
nr. 6.

Universis presentes litteras inspecturis Arnoldus de Lovanio, dominus de Breda, et uxor
eius Elisabeth, domina de Breda, salutem et cognoscere veritatem.

Noverit universitas vestra quod nos tenemur viris religiosis dilectis nostris in Christo
abbati et conventuia sanctid Bernardi in Scelleb trecentas libras Lovaniensisc monete, quas
eisdem abbati et conventuid assignavimus in proventibus nostris qui vulgariter appellantur
leggescat, ubique in terra nostra de Breda recipiendas ab eisdem sive a quocumque a pre-
dictis abbate et conventu specialiter misso, ita quidem quod a festo beati Petri ad vincula
proximo venturo ad anni revolutionem minime quidquam recipient, exhinc vero per duos
annos subsequentes quolibet anno centum et quinquaginta libras ut dictum est recipere
tenebuntur.

Et ut predicta omniae eisdem permaneant et firma, nos prefati Arnoldus de Lovanio,
dominus de Breda, et Elisabeth uxor nostra, eiusdem terre domina, antedictis dilectis
nostris in Christo presentes litteras in testimonium predictorum sigillis nostris una cum
sigillo nobilis viri domini Rasonis, domini de Liedekercke, qui ad petitionem nostram
suum sigillum apponi fecit, tradidimus roboratas.

Datum anno Domini millesimo CC°f LXX, feria quinta post Divisionem Apostolorum.

1098

1270 november 6

Hendrik III, bisschop van Luik, neemt het begijnhof te Breda onder zijn
bescherming en staat het toe een eigen kapel en begraafplaats te hebben.

a. 1270 nr. 1098
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertaling
B. 1421 december 22, Breda, GA, afd. III-21, archief begijnhof te Breda, inv.nr.

1, vidimus door Jan van den Venne, deken van het O.L.V.-kapittel te Breda,
naar [A].

C. eerste helft 15e eeuw, ibidem, inv.nr. 1, onder de rubriek: Transcrift der fun-
dacien des beghiinhoefs van Breda, ghemaect uten Latiin in Dyesschen, ver-
taling, mogelijk van B.

D. 1486 maart 15, ibidem, inv.nr. 2, vidimus door deken en kapittel van de
O.L.V.-kerk te Breda en Willem Alfijn, deken van Hilvarenbeek, geauthenti-
ceerd door Jan van Heerle, notaris en scriptor van het O.L.V.-kapittel te
Breda, naar [A].

Uitgaven
a. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum, 1630, p. 641, cap. 217 (onvolledig), mogelijk
naar [A]. – b. VAN RYCKEL, Vita sanctae Beggae, 1631, p. 624 (onvolledig; geda-
teerd 1265), mogelijk naar a. – c. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 456,
naar a. – d. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 17082, p. 31, naar B. – e.
MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, III, 17342, p. 127, cap. 152, naar d. – f.
VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 421-422, nr. 16, naar d. – g. JUTEN, Car-
tularium begijnhof Breda, 1909, p. 3-4, nr. 3a, naar D en p. 4-5, nr. 3b, naar C.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 39. – WAUTERS, Table chronologi-
que, V, 1877, p. 465 (gedateerd 1270 november 26). – IJSSELING, Inventaris
begijnhof Breda, 1966, p. 94, nr. 3.

Henricus, Dei gratia Leodiensis episcopus, dilecte in Christo novelle congregationi
beghinaruma in una curti apud Breda commorantium, salutem et sponsum apprehendere
quem sequuntur.

Pie vestre devotioni congaudentes qua seculi vitando contagia sancte conversationis
insignia suscepistis, ut sponso celesti tantummodo placeatis, ea volumus paci vestre pro-
videre cautela quod obsequiis vacando divinis spiritus unitatem servare possitis.

Auctoritate igitur qua fungimur locum vestrum cum personis in eodem commorantibus
sub beati Lamberti ac nostra protectione presentium tenore suscipimus, viro discreto
decano concilii Bekensis nostris dantes litteris in mandatis quod deinceps vos molestari ab
aliquo non permittat, molestatores si qui fuerint per censuram ecclesiasticam compes-
cendo. Et ut vos a nocivis discursibus obtemperareb possitis, concedimus vobis quod in
loco vestro proprium habeatis oratorium, in quo salvo iure parrochiali a proprio capellano
dumtaxat vel ab alio catholico divina valeant suo tempore officia celebrari. Concedimus
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insuper vobis in religionis assumpte favorem quod apudc vos proprium habeatis cymiteri-
umd ac propriam sepulturam absque iuris parrochialis preiudicio.

In cuius rei testimonium presentem litteram vobis tradimus sigilli nostri appensione
roboratam.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo, in festo beati Leonardi.

1099

(ca. 1270 november 6)

Hendrik III, bisschop van Luik, gelast de deken van Hilvarenbeek op te
treden tegen diegenen die het begijnhof te Breda lastig vallen. (Deper-
ditum)

Origineel, afschriften noch drukken voorhanden.

Bron en datering
Dit mandaat, waarvan de tekst verloren is gegaan, wordt genoemd in de dis-
positio van oorkonde nr. 1098, waarbij Hendrik III, bisschop van Luik, het
begijnhof te Breda onder zijn bescherming neemt en tevens viro discreto
decano concilii Bekensis nostris opdraagt dantes litteris in mandatis quod
deinceps vos molestari ab aliquo non permittat. Deze oorkonde is waarschijn-
lijk uitgevaardigd gelijktijdig met of kort na de beschermingsoorkonde.

1100

(ca. 1270)

Opgetekend wordt het logeerrecht dat de proost van de hof van de
St.-Baafsabdij te Gent te Sombeke geniet bij zijn jaarlijks bezoek aan
de tot die hof behorende goederen te Zundert en Rijsbergen.

Origineel
A. Gent, RA, archief abdij St.-Baafs te Gent, inv.nr. Rol 11875 (voorheen R rol

nr. 23). – Afmetingen: hoogte 257 x breedte 145 mm; bovenste stuk van een
grotere rol.

a. 1270 nr. 1100
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 17e-eeuwse hand: Rolle van de
late van Riisberghe.

Afschriften
B. laatste kwart 13e eeuw, Gent, RA, archief abdij St.-Baafs te Gent, inv.nr. Rol

11876 (voorheen K rol nr. 32), mogelijk naar A.
C. 1394, ibidem, R nr. 2 (cartularium van de abdij), p. 166-167, met het

opschrift: Carta non sigillata de bonis de Sombeke, naar B.

Uitgaven
a. VAN LOKEREN, Chartes de St.-Pierre, I, 1868, p. 217, nr. 399 (gedateerd
13e eeuw), naar A. – b. JUTEN, in Taxandria, XXXV (1928), p. 286-287 (geda-
teerd ca. 1325), naar C. – c. JUTEN, Parochiën bisdom Breda, 2, 1935, p. 110-
111 (onvolledig), naar b. – d. GYSSELING, Corpus Middelnederlandse teksten,
I-1, 1977, p. 130-131, nr. 69 (gedateerd ca. 1266-1268), naar A.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, III, 1871, p. 661 (gedateerd ca. 1200). –
JUTEN, Parochiën bisdom Breda, 2, 1935, p. 89 (gedateerd 1340). – CERUTTI,
Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 180, nr. 174 (gedateerd ca.
1340).

Overlevering en datering
Het recht op herberg van de proost van Sombeke werd na 1270 herhaaldelijk
opnieuw vastgelegd. Met name deze hernieuwde optekeningen – ten onrechte
als afschriften beschouwde versies – hebben in het verleden tot verwarring
geleid bij de vaststelling van de overlevering en datering. Voor een overzicht
van de latere optekeningen verwijzen we naar STEURS, Les sources de l’éco-
nomie rurale, 1977, nrs. 409, 415, 431-436 en 894. Hieraan kunnen nog
twee optekeningen worden toegevoegd, bewaard te Gent, RA, archief abdij
St.-Baafs te Gent, inv.nrs. 10882 (voorheen K 2464) en 10887 (voorheen K
2457).

Wat de datering betreft lijkt ons, in aansluiting bij VERHULST, De Sint-Baafs-
abdij te Gent en haar grondbezit, 1958, p. 533 e.v., een periodisering ca. 1270
niet uitgesloten, daar de scriptor van A tevens nog actief is bij het aanbrengen
van dorsalen op oorkonden in het abdijarchief van St.-Baafs d.d. 23 juli 1265,
2 augustus 1265 en 9 november 1266.

In zentea Seuerinsdaghe es te varene de proefst van Zombeke ofteb ziinc zeker bode toeted

Zondert, met VI paerdene. Daer es Gherart van Tichhelt, Byxtusf, sRoden papen hoer, ende
dandre late diere toe boren haren cost te doene szavonsg ende herelekeh tontfane bede van
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wine ende van spisen ende van andren dinghen alsei men helkenj goeden man es te doene. Up
den andren dach smaerghinsk es de proefst oftel ziinm bode te vaernen toeteo Riisberghe toeteo

den persoen met VI paerden ende met haren wertp daer ziq snachtsg mede laghen. Ende de per-
soen es hem, den proefst ofte zinen bode ende haren wertr heerlekes tonfanet van wine ende
vanu spizen, alsov alsei men helkenw ghoedenx man es te doene, al quamiy met voeghelenz ende
met honden, dat hiaa doen mach of hiaa wille. Alse men gaet eten, es men schuldech te ghe-
vene zinen paerdenab I viertaleac ghersten van dien lande. Alse men gheten heeft es de persoen
hem te ghevene XVIII sol. Loeuenschead. Dan zitsi up ende varen ten ghoedeae teaf Riisberghe.
Daer zet men hare paerde in den stal. Daer es men schuldechag te gheveah elken paerde I rog-
ghe scoef. Dat ghoet es hem schuldech dan te ghevene I gans, rou ghepluchtai an I spit, ende
II broetaj ende I stoep biers ende XVIII den. Loeuensche.ad Zsavonsak zoal vaer ziam weder te
Zondert up de late met haren paerden ende met haren voghelenz ende met haren honden. Daer
ziin die voerzeidean late haren cost schuldechao te doene ghelikerwiis dat zineap szavonsaq te
voeren daden. Alse enech van desen laten, ofte enech van denar laten die behoren te desen
ghoedeae, sterft, zo es men schuldechao dat ghoetas te verzoukeneat an den proefst van tSom-
peke ofteau an zinen zekeren bode toete tSompeke, ghelikerwiis dat andre late van tSompekeau

hare ghoetas verzoukenav anaw den proefst van tSompekeaw ofte an zinenax zekeren bode.
Dit siinay de late van Riisbergheaz:
sFoiters ghoetas ghelt elksba iaersbb IX d.
Ian van den Houte XVIII d.
Gherart van Tichhelt V sol. et II d.
In Zondert:
Willembc de Zadelere XI d.

1101

1271 januari 10

Beoorkond wordt dat Pieter, bisschop van Odense, hulpbisschop van
Hendrik III, bisschop van Luik, de kerk (van St.-Catharinadal bij
Wouw) met altaar en twee kerkhoven wijdt, onder plaatsing van diverse
relieken en verlening van de gebruikelijke aflaten.

a. 1271 nr. 1101
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1100 i als C. – j elken BC. – k smarghins BC. – l oft C. – m siin C. – n varene BC. – o tote C. – p weert BC.
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elken C. – x goeden BC. – y quame hii C. – z voglen BC. – aa hii C. – ab parden BC. – ac virtale BC.
– ad Louensche BC. – ae goede BC. – af gewijzigd uit van door de teksthand A. – ag sculdech BC. – ah

ghevene BC. – ai ghepluct BC. – aj brode C. – ak zavonds BC. – al soe BC. – am wi B, wii C. – an vor-
seide BC. – ao sculdich C. – ap sine B. – aq zavonds B, savonds C. – ar den op rasuur A. – as goet BC.
– at verzoekene BC. – au-au vanaf ofte tot en met late van tSompeke ontbreekt BC. – av versouken BC.
– aw-aw vanaf an tot en met tSompeke ontbreekt C. – ax sinen B. – ay ziin BC. – az Riisberghe C. – ba

elkes BC. – bb iars B. – bc Willem BC.



Origineel 
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 1. –

Afmetingen: hoogte 151 (rechts 153) + pliek 20 (21) x breedte 151 (onder
148) mm; beschadigd, met enig tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 15e-eeuwse hand: Van den
widinge van de kerken. – 2° door 17e-eeuwse hand: Consecratio ecclesie in
Wouda anno 1270. – 3° door mogelijk 17e-eeuwse hand: 1°, en O (mogelijk
toegevoegd). – 4° door weer andere 17e-eeuwse hand: littera A. – 5° door
18e-eeuwse hand: Dit is eenen brief wanneer de kercke van de nonnekens is
gewijt als zij nogh tot Wouw woenden boven Roosendael. – 6° door 19e-
eeuwse hand: Consecratio ecclesiae in Vroenhout 1270.

Bezegeling: één bevestiging (met sporen van was op de uithangende
strook perkament) voor het aangekondigde zegel, dat niet voorhanden is
(SD).

Afschrift en vertaling
[B]. vóór 1680, niet voorhanden, bekend uit de vermelding onder C, afschrift in

cartularium van het klooster St.-Catharinadal (= Register van Chronyckbrie-
ven), fol. 2v, naar A.

C. ca. 1680, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen
en registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae Val-
lis S. Catharinae, p. 17, onder caput: Chronijck van den eersten decas,
en met de vermelding: den originelen brief is in de kasse van de chro-
nyckbrieven in het packxken n. 1 gequoteert, ende is aude copye in een
registerken van chronyck brieven hier achter bij gebonden, fol. 2 verso,
vertaling door J. van der Malen, proost van St.-Catharinadal, vermoedelijk
naar [B].

Uitgaven
a. VAN DER AURA, Geschiedkundige bijdragen St. Catharinadal, 1894, p. 39
noot 1 (gedateerd 1270; met moderne vertaling p. 38-39), naar A. – b. ERENS,
Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 19, nr. 1, naar A.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo septuagesimo, sabbato post
Epiphaniam Domini, consecrata est hec ecclesia cum altari et duobus cymiteriis ad lau-
dam et gloriam individue Trinitatis, in honore et reverentia beate Katherine virginis
et martyris a reverendo patre et domino fratre Petro, miseratione divina Otthoniensi
episcopo, reverendi patris Henrici, Dei gratia Leodiensis episcopi, in pontificalibus
vices agente. Sunt autem reliquie sanctorum in dicto altari posite, videlicet de capillis
beate Virginis, de beatis Petro et Bartholomeo apostolis, de beato Pancratio martyre
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eta de aliis pluribus. Concessit [..].teb et assignavit dicte ecclesie indulgentias con-
suetas.

Et presenti scripto sigillum suum in testimonium appendit.
Actum et datum anno et die predictis.

(SD)

1102

1270 (april 11 – 1271 april 4)

Wouter Berthout, heer van Mechelen, en zijn echtgenote Maria oor-
konden dat hun dochter Sophie, weduwe van Hendrik V, heer van
Breda, kwijting verleent aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij
(te Hemiksem) voor 2354 pond 10 schelling klein Leuvens, haar
betaald als weduwegeld namens Arnoud van Leuven en Isabella, heer
en vrouwe van Breda.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, het oorspronkelijke afschrift

in het aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar [A].
C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-

nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 8v, nr. A 6,
onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum de Breda, met in de
inhoudsopgave, fol. 3r, de rubriek: Littera domini Bertholdi Mechliniensis
domini et eius uxoris duorum milium librarum, CCCLIIII librarum decem soli-
dorum Lovaniensis, geauthenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris
(gedateerd 1647), en vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris (ongeda-
teerd, ca. 1653), naar [A].

D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 8v-9r,
nr. A 6, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven
en geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar [A].

a. 1270-1271 nr. 1102
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Uitgaven
a. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum, 1630, p. 596 (alleen beginprotocol en date-
ring), naar onbekend voorbeeld. – FOPPENS, Historia episcopatus Antverpien-
sis, 1717, p. 167, naar a. – c. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, I,
1723, p. 769, cap. 196, naar a. – d. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in
BGHB, XII (1913), p. 83-84, nr. 296, naar C. – e. GOETSCHALCKX – VAN

DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926, p. 303-304, nr. 296, herdruk van d.

Regesten
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 115. – WAUTERS, Table chronolo-
gique, V, 1877, p. 468.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis presens scriptum visuris Walterus Berthoudta, dominus de Mechlinia, et
Maria eius uxor, salutem et scire veritatem.

Universitati vestre tenore presentium significamus et testamur quod constituta in nostra
presentia dilecta filia, filia nostra Sophia, relicta bone memorie Henrici, quondam domini de
Breda, super tota summa pecunie, videlicet duabus millibus librarum trecentis et quinqua-
ginta quatuor libris ac decem solidis Lovaniensis parve monete, in quibus ei viri religiosi
abbas et conventus Loci sancti Bernardi Cysterciensisb ordinis, Cameracensis diocesis, obli-
gati fuerant ratione redemptionis duarie sue, habite inter ipsam et dominum Arnoldum de
Lovanio et dominam Elisabethc, uxorem eius, dominos de Breda, ipsos religiosos coram
nobis viva voce ac libera quitos clamavit penitus et absolutos atque de tota summa predicta
sibi ab dictis religiosis secundum voluntatem suam per numeratam pecuniam bone et lega-
lis monete ex integro persolutum recognovit, protestabatur et asseruit legitime satisfactum.

Et, ne super predictis aliqua calumnia dictis religiosis oriri possit in posterumd seu in-
ferri, ipsis presentes litteras contulimus in premissorum testimonium sigillorum nostrorum
appensione munitas.

Datum anno Domini millesimo CC° LXX°.

1103

1271 april (3-30)

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, specificeren de goederen en rechten die abt en convent van de
St.-Michielsabdij te Antwerpen onder Zandvliet bezitten en doen afstand
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van mogelijke aanspraken die zij daar nog eventueel op kunnen doen
laten gelden; voorts verzoeken zij de hertog van Brabant deze verkla-
ring ter bekrachtiging mede te bezegelen.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden; blijkens G bezegeld met twee grote uithangende zegels, ver-

moedelijk van beide oorkonders, in groene was, en voorzien van nog een
derde uithangende zegelstrook, vermoedelijk voor het zegel van de hertog.

Afschriften
[B]. 1355 juli 28, niet voorhanden, bekend uit DEFH, geïnsereerd als derde oor-

konde samen met twee oorkonden van de hertogen van Brabant Godfried III
en Hendrik I, resp. d.d. 1154 en 1210 (zie de onder b en c genoemde edities,
nrs. 13 en 48), in een bevestigingsoorkonde van Jan III, hertog van Brabant,
naar [A].

C. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.
3 = Liber privilegiorum ecclesiae Sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 160 (fol. 81r), onder de rubriek: Declaratio bonorum eccle-
sie sancti Michaelis in Zantuliet a domino Arnoldo de Louanio, domino terre
de Breeda, et domina Elizabeth eius uxore, naar [A].

D. 1355 juli 28 – 1356, ibidem, p. 216 (fol. 109r), naar [B].
E. 1373 juli 12, Brussel, ARA, Charters van Brabant, inv.nr. 2980 (geplaatst

onder inv.nr. 896, d.d. 28 juli 1355), vidimus door Arnoud van Goirle, deken
van het O.L.V.-kapittel van Antwerpen, naar [B].

F. 1460 juli 8 – augustus 6, ibidem, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen,
inv.nr. 133 (VERKOOREN, nr. XLVII) = Registre de la Chambre des comptes de
Brabant commenchant a la saint Jehan l’an mil CCCC et LII et finissant l’an
LXVI: G, N° III, fol. 152r-153v (oude fol. 131r-132v), onder de rubriek: Privi-
legien des godshuys van sinte Michiels tAntwerpen, geïnsereerd fol. 152v-153r

(oude fol. 131v-132r): Tertie autem littere tenore talis est, hertogelijke regi-
stratie van [B], maar gezien de varianten naar E.

G. 1684 mei 16-20, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen,
inv.nr. 10 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 7), fol. 42v-43r, nr. 61, onder
caput (= de inhoud van Capsa 95): Santvliet: Landen, met de oude signatuur:
N. 4, authentiek afschrift, met vermelding van de bezegeling, door G. van Bre-
dael, openbaar notaris te Antwerpen, naar [A].

H. 1684 mei 25, ibidem, fol. 109v-110r, nr. 127, onder caput (= de inhoud van
Capsa 101): Zantvliet: Privilegien raeckende de heerlijckheyt ende palen van
dyen, met de oude signatuur: N. 1, authentiek afschrift door G. van Bredael,
openbaar notaris te Antwerpen, naar [B].

Uitgaven
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 154-155 (gedateerd 1279, maar
de datering ontbreekt in de teksteditie), naar F. – b, c. GOETSCHALCKX, in
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BGHB, VII (1908), p. 371-372 = OB S.Michiels, I, 1909, p. 220-222, nr. 187,
naar CDGH.

Regesten
VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, I-1, 1910, p. 73-74, nr. 94
(gedateerd april 1271 of 1272). – BREKELMANS, Jaarboek De Oranjeboom,
XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 187, nr. 51 (gedateerd december 1279).

Datering en samenhang
De paasstijl is verondersteld, zie Inleiding, zodat als vroegst mogelijke datum
vrijdag voor pasen 1271 aangenomen wordt. De maand april 1272, voor zover
vallend voor pasen, komt hier niet in aanmerking aangezien de onderhavige
oorkonde reeds in mei 1271 wordt vermeld (zie nr. 1104). De terminus ante
quem is derhalve eind april 1271.

Arnoldus de Louanio, dominus terre de Breedaa, et Elizabethb eius uxor, eiusdem terre
domina, universis presens scriptum visuris salutem et rei geste cognoscerec veritatem.

Presentium vobis omnibus tenore notum facimus quod (cum)d quedam bona teneamus in
villa et parrochia de Zantflitae et ibidem viri religiosif abbas et conventus ecclesie sanctig

Michaelis in Antwerpia ordinis Premonstratensis bona etiamh quedamh habeant, ne forsitan
in posterum nos contingat vel nostros successores ad bona, que ipsorum sunt, manum mit-
tere et nostris aut successorum nostrorum usibus usurpare inter bona, que habent in eadem
villa et parrochia de Zantflitai, quedam specificare presenti scripto curavimus, ut notitia
habita de bonis ipsorum eisdem pacifice gaudeant et libere possideant in perpetuum. Hec
autem sunt preter alia que in eadem parrochia possident: naulum in loco qui dicitur Scoit-
actechj, arundinetum totum et scoerk, piscarie infra aggerem et extra aggerem ubicumque
iaceant in Suutlantl et Noertlantm. Eorum est etiam ponere inn Nortlanto inquisitores agge-
rum, qui dicuntur bredriverep, et computatoresq, qui dicuntur rekenerer, et custodem agro-
rum, qui dicitur scutteres. Pro excessibus autem delinquentium inn Noertlantt, prout fuerunt
condempnati a predictis inquisitoribus et computatoribus sive scabinis aggerum, emendam
recipiet predicta ecclesia sancti Michaelisu usque ad XXVII solidos Louanienses et non
ultra. Preterea dicti abbas et conventus dicta bona de Noertlantv possidebunt abw ultimo re-
fluxu Scaldiex, qui dicitur grontebbey, usque ad montem qui dicitur Stoppelberghez cum
montibus adiacentibus, sive iaceant bona illa in arido autaa humido vel in plano aut in terra
arabili, sive in moro vel si quo alio nomine illa bona censeantur. Et ne nostri successores ad
aliqua, que ipsorum sunt, vel ad decimam de Nortlantab manum mittant, eandem decimam
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libere eis resignavimus et adhuc resignamus, nichil iuris in hiis omnibus et singulis, que
premissa sunt, nos habere protestantes. Et ne forsitan in premissis omnibus vel in aliquo
premissorum, in quo ius aliquod nobis competat vel competere videatur, aliquis ex hoc
sumat audaciam contra eos malignandi et possessionem eorum in premissis inac aliqua sui
parte turbandumad, omni iuri quod nobis posset competereae in aliquo premissorumae,
renuntiamus bona fide et eisdem conferimus quicquidaf illud fuerit, sive parvum sive mag-
num, liberaliter nomine elemosine perpetuoag possidendum propter Deum.

Petimus autem a magnifico principef duce Lotharingie et Brabantie et requirimus quodah,
si qui postmodum nostre recognitioni in hac parte et nostre elemosine nisi fuerint obviare
et prefatos abbatem et conventum molestare presumpserint, si per nostros non fuerint suc-
cessores ab huiusmodi molestatoribus revelatiai, manum adiutricem eisdem religiosos dig-
netur porrigere ac eorum compescere turbatoresaj.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus apposuimus et sigillum iam prefati
domini ducis apponi postulavimus ad munimen et memoriam rei geste.

Datum anno Domini M° CC° LXXI°, mense aprili.

1104

1271 mei

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verklaren van abt en convent van de St.-Michielsabdij te Ant-
werpen 120 pond Leuvens te hebben ontvangen voor de specificatie van
abdijgoederen te Zandvliet en afstand van een tiend in Noordland,
zoals elders beoorkond (zie nr. 1103).

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens C vermoedelijk afhangend bezegeld geweest met

twee zegels.

Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr.

3 = Liber privilegiorum ecclesiae Sancti Michaelis Antverpiae (oude cartula-
rium der abdij), p. 150 (fol. 76r), onder de rubriek: Arnoldus de Louanio,
dominus terre de Breeda, et domina Elizabeth uxor eius vendiderunt decimam
de Nortlant abbati et conventui sancti Michaelis, naar [A].

C. 1684 mei 16-20, ibidem, inv.nr. 10 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 7),
fol. 43r-43v, nr. 62, onder caput (= de inhoud van Capsa 95): Santvliet: Lan-
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den, met de oude signatuur: N. 6, authentiek afschrift met vermelding van een
verdwenen bezegeling, door G. van Bredael, openbaar notaris te Antwerpen,
naar [A].

Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 372-373 = Oorkondenboek S.-
Michiels, I, 1909, p. 222-223, nr. 188, naar BC.

Nos Arnoldus de Louanio, dominus terre de Breedaa, et Elizabethb eius uxor, eiusdem
terre domina, notum facimus universis presens scriptum visuris quod, cum tam nos quam
viri religiosi abbas et conventus ecclesie sancti Michaelis in Antwerpia quedam bona in
parrochia de Zantflite teneamusc et prod declaratione bonorum eiusdem ecclesie ibidem et
pro quadam decima in Nortlant, quam in eadem parrochia tenebamus, promissa nobis
fuerit summa pecunie centum et XX librarum Louaniensium, nos dicta declaratione bono-
rum perfecta et predicta decima eisdem religiosis resignata, prout littere super hoc con-
fecte et sigillis nostris sigillate testantur, dicte pecunie summam ab eis cum omni integri-
tate recepimus, testibus hiis subnotatis: Henrico de A, sacerdote capellano, Francone dicto
Porteree, burgensi Bruxellensi, Seruatio, Egidio de Hontshogt, Sygero de Ranslo et Egidio
de Busengheemf de domo et familia nostra.

In cuius rei testimonium presentem litteram eisdem tradidimus sigillorum nostrorum
appensione roboratam.

Datum anno Domini M° CC° LXXI°, mense mayog.

1105

1271 juni 29 – juli 6

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, nemen van priorin en zusters van het klooster St.-Catharinadal
(bij Wouw) de huidige en nog te verwerven goederen gelegen in hun
heerlijkheid in bescherming, maken deze vrij en schelden aan jaarlijkse
cijns een bedrag van 100 schelling kwijt en verklaren de goederen
waar die cijnzen op gevestigd zijn eveneens vrij.

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 2. –

Afmetingen: hoogte 190 (rechts 187) + pliek 28 (21) x breedte 225 (onder
239) mm; gelinieerd; beschadigd, met enig tekstverlies.
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 15e-eeuwse hand: Van onser
vryheit. – 2° door 17e-eeuwse hand: Remissio censuum in predictis bullis
continentum per dominum Arnoldum a Lovanio. – 3° door dezelfde of andere
17e-eeuwse hand: Nr. 9; Anno 1336 (doorgehaald). – 6° door eind-17e-
eeuwse hand: Littera C.

Bezegeling: een uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S1 ridderzegel van eerste oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 60, rand 7 [+
x] mm), van lichtbruine (witte) was, rand grotendeels afgebroken (zie CSN 774
en hier nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde, rond (door-
snede zegelveld 21, rand 4 mm), tamelijk gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1090
CS2); en voorts één bevestigingsplaats (waarvan slechts een snede in de pliek
zichtbaar is), vermoedelijk voor het andere aangekondigde zegel (LS2).

Afschrift en vertaling
[B]. vóór 1680, niet voorhanden, bekend uit de vermelding onder C, afschrift in

[Register van Chronyckbrieven] (cartularium van het klooster St.-Catharina-
dal), fol. 3, naar A.

C. ca. 1680, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en
registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae Vallis S.
Catharinae, p. 20-21, onder caput: Chronijck van den eersten decas, en met de
vermelding: (…) waervan een autenticq brief is in pargameno in date voors. in
de kasse der chronyckbriefven in het packxken 1, littera C (…) in register hier-
achter bijgevoeght fol. 3, vertaling door J. van der Malen, proost van het
klooster St.-Catharinadal, vermoedelijk naar [B].

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 20, nr. 2, naar A.

Overlevering
Voor de mogelijkheid van een hertogelijk vidimus van deze oorkonde op 8
september 1336 te Breda verleend, zie nr. 1106 onder Onechtheid.

Nosa Arnoldus de Louanio, dominus terre de Breda, et Elyzabeth eius uxor, eiusdem
terre domina, tenore presentium notum facimus universis presens scriptum inspecturis
quod indignum arbitramur omnique contrarium rationi quod persone precipue sexus fra-
gilis et infirmi, que se Domino dominorum devoverunt et eidem mente et corpore inces-
santer obsequnturb, statutis et angariis dominorum temporalium debeant subiacere.

Ea propter, ut dilecte in Domino priorissa et sorores Vallis sancte Katerine Premon-
stratensis ordinis adversis malignantium propulsatis incursibus in pace Domino famu-
lentur et participationem bonorum, que faciunt et in posterum Domino largiente sunt fac-
ture, per Dei gratiam obtinere possimus, in remissionem etiam peccatorum nostrorum et
salutem animarum progenitorum nostrorum, bona ipsarum, que in nostro dominio possi-

a. 1271 nr. 1105

459

1105 a vergrote initiaal A. – b aldus A, lees obsequuntur.



dent [in]c presenti tam immobilia quam mobilia et omnia que largitione fidelium, emp-
tione vel ex contractu quovis alio postmodum poterunt adipisci, sub nostra protectione
suscipimus et nostris ea successoribus committimus fideliter protegenda, premissa bona
omnia tam presentia quam futura ob divinam reverentiam perpetue libertati donantes.
Preterea memoratis sororibus remittimus liberaliter in puram elemosinam centum solidos
census annui in perpetuum, sed et bona quorum causa dictum censum annuatim nobis
reddere tenebantur, eis libera totaliter assignamus, ab eis absque ulla prestatione perpe-
tuo possidenda.

In cuius rei testimonium presentem eis litteram tradidimus, sigillorum nostrorum appen-
sione munitam.

Datum infra octavas apostolorum Petri et Pauli, anno Domini M° CC° septuagesimo
primo.

(S1+CS1) (LS2)

1106

<1271 juni 29 – juli 6>

<Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, nemen van proost en nonnenconvent van het klooster St.-Catha-
rinadal bij Wouw de huidige en nog te verwerven goederen gelegen in
hun heerlijkheid in bescherming, maken deze vrij en schelden aan jaar-
lijkse cijns een bedrag van 100 schelling kwijt en verklaren de goede-
ren, in totaal 302 bunder te Oosterhout, Vlasselt, Zwartenberg, Steen-
bergen, Wildenberg, Kalsdonk en rond het klooster, waar die cijnzen
op gevestigd zijn, eveneens vrij, benevens 15 schelling gevestigd op 24
bunder te Ten Velde in de parochie Wouw; en stellen de cijnslieden
van deze goederen vrij van iedere heffing en dienst.>

Schijnorigineel
[<A>]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertaling
[B]. 1336 september 8, niet voorhanden, bekend uit C, vidimus door Jan III, hertog

van Brabant, te Breda gegeven, met diens zegel bezegeld en met opgave van
de iussio: Per ducem ad relationem senescalli (sic) Brabantie (vgl. uitgave a,
p. 67, nr. 52, die senescalci leest), naar [<A>].

460

a. 1271 nr. 1105

1105 c in lacune ruimte voor twee letters; sporen van i en n zichtbaar A.



C. 1337 juni 7, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters,
nr. 30 = vidimus door Segebert van Beek, deken van de O.L.V.-kerk te Breda
(zie uitgave a, p. 67, nr. 53), naar [B].

[D]. vóór 1680, niet voorhanden, bekend uit de vermelding onder E, afschrift in
[Register van Chronyckbrieven] (cartularium van het klooster St.-Catharina-
dal), fol. 5, naar C.

E. ca. 1680, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en
registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae Vallis S.
Catharinae, p. 21, onder caput: Chronijck van den eersten decas, en met,
p. 20, de vermelding: (…) waervan een autenticq brief is in pargameno in date
voors. in de kasse der chronyckbriefven in het packxken 1, littera C (zie het
voorgaande nummer, nr. 1105), saemen met een ander instrument van appro-
batie der selve questie door Joannes, hertoch van Brabant etc., gelyck getuijght
Segebertus Decanus in date 1336. Dese instrumenten syn bijde in het latijn en
saemen gehecht. Copije van den eersten is in register hier achter bijgevoeght
fol. 3, copye van den tweeden fol. 5, en luijden aldus inn onse Nederlantsche
taele, vertaling door J. van der Malen, proost van het klooster St.-Catharina-
dal, vermoedelijk naar [D].

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 21-22, nr. 3 (gedateerd
6 juli 1271), naar C.

Regesten
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 34, nr. 46 (geda-
teerd als a). – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII
(1979-1980), p. 182, nr. 7 (gedateerd als a).

Onechtheid
Door BROEDERS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXIV (1971), p. 17-19, is aan-
nemelijk gemaakt dat deze oorkonde, die via een vidimus van een vidimus is
overgeleverd, een vervalsing moet zijn uit 1336 op basis van de wel in origi-
neel overgeleverde, onverdachte schenking van 1271 (nr. 1105). Sommige van
de gespecificeerde goederen zijn immers eerst in 1279 en 1280 (zie hierna)
aan het klooster gekomen en ook de verleende vrijheid aan de cijnslieden is
een toevoeging ten opzichte van het origineel uit 1271, die ontleend zal zijn
aan de oorkonde van februari 1280.

Hieraan kan worden toegevoegd dat ook de titulatuur van de destinataris
‘proost en nonnenconvent’ eerst na de opname in de orde op of na 9 okto-
ber 1271 (zie nr. 1108) mogelijk is en een optreden van een proost met
betrekking tot de wereldlijke goederen zelfs pas te verwachten is na de dood
van de stichter, Servatius van Breda, op vermoedelijk 1 april 1279 (zie nr.
1188), die zich immers het beheer ervan had voorbehouden. Bovendien kan
thans, mede door de ontdekking van nr. 1197, gesteld worden dat alle goe-
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derenspecificaties teruggaan op de schenkingen uit 1279-1280 (zie nr. 1188
onder Samenhang) evenals trouwens ook de verleende vrijheid aan de cijns-
lieden. Het motief voor deze vervalsing zal dus zijn gelegen in het goede-
renbeheer, met name in de behoefte van het klooster om de wel degelijk in
1271 ontvangen vrijstelling thans, in 1336, met een rechtstitel te specifice-
ren, waarbij men overigens wel met 15 schelling boven het oorspronkelijke
bedrag van 100 schelling is uitgegaan en de vrijheid der cijnslieden iets
algemener heeft geformuleerd, zonder overigens in te gaan op de eveneens
verleende vrijstelling van de turftiend, genoemd in nr. 1197. De vervalsing
zal wel samenhangen met de groeiende verwijdering tussen de elders resi-
derende proost Hendrik Nicolai (voor 1327-1364) en het convent sedert pri-
orin Catharina van der Cameren (1331-1375) (zie COMMISSARIS, St. Catha-
rinadal, 1947, p. 27).

De veronderstelling van BROEDERS dat de vervalsing is geschied door
overlegging van het origineel van 1271 tezamen met een lijst waaruit bleek
om welke goederen het ging, en dat de hertogelijke kanselarij de oorkonde
heeft ‘aangevuld’ lijkt minder waarschijnlijk, temeer daar, zoals BROEDERS

zelf ook aangeeft, de hertog in die tijd zelf als heer van Breda optrad. Het
ligt meer voor de hand, uitgaande van C, dat het klooster (vermoedelijk de
proost) wel degelijk een nieuwe oorkonde, een schijnorigineel ([<A>]) heeft
vervaardigd op basis van de originele schenking uit 1271, waaraan specifi-
caties op basis van de schenkingen uit 1279-1280 zijn toegevoegd. Van dit
falsum is dan een authentiek afschrift verkregen middels een rechtsgeldig
vidimus van de hertog (met diens zegel en iussio) ([B]), waarvan de deken
van de O.L.V.-kerk te Breda (vermoedelijk op verzoek van de priorin) op
zijn beurt weer vidimus (C) heeft gegeven. Overigens is het origineel van
nr. 1105 bij de vervaardiging van het schijnorigineel [<A>] niet verloren
gegaan, hetgeen men zou verwachten. Beide bevonden zich nog op het eind
van de zeventiende eeuw samengehecht in het kloosterarchief (vergelijk
onder E). Het is derhalve ook mogelijk, maar niet te bewijzen, dat de
hertogelijke kanselarij vidimus [B] heeft gegeven van een onverdacht ori-
gineel (nr. 1105), maar dat de deken te Breda op basis van dit vidimus
zijn vidimus (C) heeft vervaardigd met (vermoedelijk dan op verzoek
van de priorin) de gespecificeerde, dus ten opzichte van [B] geïnterpo-
leerde tekst. Deze vervalsing (dan dus <C>) is dan eerst in 1337 totstand-
gekomen.

Tekstuitgave 
Terwille van de duidelijkheid is slechts de tekst die is ontleend aan de eerste
vooroorkonde (VO I = nr. 1105) afgedrukt in een kleiner lettertype. De ove-
rige gedeelten, te beschouwen als interpolaties ten opzichte van VO I, staan in
het notenapparaat gesignaleerd met een verwijzing naar de vooroorkonde
waar de betreffende passage op teruggaat. Hierbij geldt dat VO II = nr. 1188,
VO III = nr. 1196 en VO IV = nr. 1197.
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<Nos Arnoldus de Louanio, dominus terre de Breda, et Elysabeth eius uxor, eiusdem terre domina, tenore pre-

sentium notum facimus universis presens scriptum inspecturis quod indignum arbitramur omnique contrarium

rationi quod persone, precipue sexus fragilis et infirmi, que se Domino dominorum devoverunt et eidem mente et

corpore incessanter obsequuntur statutis et angariis dominorum temporalium debeant subiacere.

Ea propter, ut dilecti in Domino prepositus et conventus monialiuma Vallis sancte Katherine iuxta
Woudea ordinis Premonstratensisb adversus malignantium propulsatis incursibus in pace Domino famulentur et

participationem omnium bonorum que faciunt et in posterum Domino largiente sunt facturi per Dei gratiam

obtinere possimus, in remissionem omnium peccatorum nostrorum et salutem animarum progenitorum nostro-

rum bona ipsorum, que in nostro dominio possident in presenti tam immobilia quam mobilia et omnia que largi-

tione fidelium, emptione vel ex contractu quovis alio modo postmodum poterunt adipisci, sub nostra protectione

suscipimus et nostris ea successoribus committimus fideliter protegenda. * Propterea memoratis preposito et
conventui monialium remittimus liberaliter in puram elemosinam centum solidorum census annui imper-

petuum, sed et bona quorum causa dictum censum annuatim nobis reddere tenebantur, videlicet in Oester-
hout de quadraginta bonariis viginti solidisc, et in Vlassele de decem hovis etd triginta so-
lidise, in Suartenberghe de quinque hovis viginti solidisf, in Steenberghe de decem bunariis
mori et super Wildenberghe de duobus bunariis decem solidosg, in Calfdunc de quadra-
ginta bunariish et triginta bunariis circa claustrum viginti solidisi, eis libera totaliter assignamus,

ab eis absque ulla prestatione perpetuo possidenda. Item predictis preposito et conventui monialium
remittimus censum quindecim solidorum annuatim de viginti quatuor bunariis terre in par-
rochia de Woude in loco qui dicitur Tenuelde perpetuo possidendaj. Premissa bona omnia tam

presentia quam futura, necnon et mansionarios ipsorum ab omni exactione et servitiok ob divinam

remunerationem perpetue libertati donantes.

In cuius rei testimonium presentem eis litteram tradimus, sigillorum nostrorum appensione munitam.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo primo, infra octavas Petri et Pauli apostolorum.>

1107

1271 augustus

Arnoud van Leuven, heer van Breda, en zijn echtgenote Isabella, wettig
erfgename van het land van Breda, verkopen aan abt en convent van de
St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) 300 gemet buitendijks zoutland te
Potmar voor 300 pond Leuvens.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum

augustus 1271 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 103 (rechts 95) +

a. 1271 nr. 1107
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pliek 15/20 x breedte 185 (onder 192) mm; gaaf bewaard, behoudens de
bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: De trecentis
mensuris terre salse in Potmere iuxta Woude. – 2° door 14/15e-eeuwse hand:
G (in rode inkt). XXII.

Bezegeling: drie bevestigingsplaatsen (met op de pliek de nog zichtbare
afdrukken van de bevestigingsstroken) voor de aangekondigde zegels (LS1,
LS2, LS3).

Afschriften
B. begin 16e eeuw en 1659, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-

nards, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, in het gerestau-
reerde gedeelte, fol. 138v, nr. G 22, geauthenticeerd door Judocus Bal, apos-
tolisch notaris, naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 22v-23r, nr. G 22, onder caput: G rubr.: Littere de bonis apud Woude,
Haecxdonck et Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol.7v, de rubriek: Littera de
trecentis mensuris terra salse scilicet soutlandt in Potmera quas dedit nobis
dominus Arnoldus de Lovanio et domina Elisabeth eius uxor, geauthenticeerd
door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 90-91, nr. 303
(gedateerd augustus 1271), naar A. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB
St.-Bernaards, I, 1926, p. 310-311, nr. 303, herdruk van a.

Regest
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 182, nr. 8.

Universis presentes litteras visuris Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, et Elyza-
beth uxor eius, dicte terre de Breda heres legittimaa et vera, salutem et cognoscere verita-
tem.

Notum facimus universitati vestre presentium tenore quod nos pro commodo nostro et
utilitate vendidimus viris religiosis ·· abbati et conventui Loci sancti Bernardi, Cyster-
ciensis ordinis, trescentasa mensuras terre salse scilicet zouthlant, iacentis in loco qui Pot-
merre vocatur, pro trescentisa libris Louaniensibus nobis ad plenum a dictis religiosis per-
solutis. Quam terram coram probis et fidedignis resignavimus in manus fratris Egidii de
Liera, cellerarii Loci sancti Bernardi, ad opus dictorum abbatis et conventus et ab eis pos-
sidendam et habendam quamdiu ea uti voluerint et apta, utilis et necessaria eis fuerit ad sal
ex ea exurendum et acquirendum. Tenebimur etiam predictos abbatem et conventum in
dicte terre pacifica et quieta possessione absque calumpnia sive molestatione contra iniu-
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riatores, si qui fuerint, omni tempore quo dictam terram habuerint conservando fideliter
defensare. Interfuerunt premissis omnibus dominus Hugo de Crunincghem, Seruatius de
Breda et Sygerus, famulus noster.

Ut autem predicta firma maneant in posterum et inconvulsa predictis religiosis presen-
tem cartam sigillorum nostrorum necnon et sigilli nobilis viri domini Rasonis, domini de
Liedekerke, munimine ipsis tradidimus roboratam.

Nos vero predictus dominus de Liedekerke ad instantiam predictarum nobilium perso-
narum, videlicet domini Arnoldi de Louanio et eius uxoris, sigillum nostrum presentibus
duximus apponendum.

Actum et datum anno Domini M° CC° septuagesimo primo, mense augusto.
Reddite litteras.

(LS1) (LS2) (LS3)

1108

1271 (oktober 9-31) Prémontré

Guerricus, abt van Prémontré, en het kapittel-generaal van de orde van
Prémontré nemen op verzoek van Servaas van Breda het door hem
gestichte vrouwenklooster St.-Catharinadal (bij Wouw), in de heerlijk-
heid Breda, in de orde op en regelen voorts de aanstelling van een
proost en het beheer der goederen.

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 3. –

Afmetingen: hoogte 207 (rechts 211) + pliek 24 (22) x breedte 210 (onder
200) mm; tamelijk gaaf, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14/15e-eeuwse hand: Item littera
de bonis Seruatii. – 2° door 15/16e-eeuwse hand: I confirmacie van abt van
Premonstreyt. – 3° door 17e-eeuwse hand: De fundatione praepositure, nr° 2°
(doorgehaald); 4. – 4° door andere 17e-eeuwse hand: Anno 1271, littera B.

Bezegeling: één uithangend zegel, aan roodkleurig zijden koord, vermoede-
lijk oorspronkelijk gesloten bevestigd, dat niet aangekondigd is, namelijk: S
fragment van het zegel van de abt of van het kapittel-generaal van de orde van
Prémontré, van bruine was, met tegenzegel CS, fragment (rand 3 mm), met
randschrift: [***]SIGN[***].

Afschriften en vertaling
B. kort voor 1663 april 29, Heeswijk-Dinther, Abdij van Berne, abdijarchief B 12,

map Neerpelt, authentiek afschrift (ongedateerd) met in dorso: Pro exemptione

a. 1271 nr. 1108
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prepositi, door Jan Teulings, openbaar notaris (te Oosterhout), met verzoek om
advies inzake de positie van de proosdij en reactie hierop d.d. 29 april 1663
door Jacobus Pontanus, doctor en hoogleraar in de theologie te Leuven, naar A.

[C]. vóór 1680, niet voorhanden, bekend uit de vermelding onder D, afschrift in
cartularium van het klooster St.-Catharinadal (= Register van Chronyckbrie-
ven), fol. 2v, naar A.

D. ca. 1680, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en
registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae Vallis S.
Catharinae, p. 18-19, onder caput: Chronijck van den eersten decas, en met de
vermelding: den originelen brief in dato 1271 in de kasse van de chronyck-
brieven in het eerste packxken gequoteert littera B in het Latijn, waarvan hier-
achter in register van chronyck-brieven copye is, fol. 2 verso, vertaling door J.
van der Malen, proost van St.-Catharinadal, vermoedelijk naar [C].

Uitgaven 
a. JUTEN, in Taxandria, XII (1905), p. 233-234, noot 10 (onvolledig; gedateerd
1271), naar 19e-eeuws afschrift, geeft op naar C, vermoedelijk echter naar A.
– b. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 22-23, nr. 4 (gedateerd
1271), naar A. – c. COMMISSARIS, St. Catharinadal, 1947, p. 100-102, bijlage
(gedateerd 9 oktober 1271), moderne vertaling naar b. – d. VALVEKENS, in
Analecta Praemonstratensia, XLIII-1/2 (1967) = Acta et decreta ordinis Prae-
monstratensis, I, 1967, p. 24-26, nr. 23 (gedateerd 1271), naar b.

Ontstaan en datering
Deze oorkonde is blijkens de bewoordingen op initiatief van Servaas van Breda
totstandgekomen en gezien de kwalificatie lator presentium persoonlijk door
hem uit Prémontré mee naar huis gebracht. Op grond van de vouwen, schuur-
sporen in dorso en het lange zegelkoord is dit in gesloten vorm gebeurd.

In de datumregel is sprake van uitvaardiging in het kapittel-generaal van de
orde van Prémontré. Daar men deze vergadering jaarlijks in oktober placht te
houden, beginnend op St.-Dionysiusdag, kan de oorkonde nader gedateerd
worden tussen 9 en 31 oktober 1271.

Guerricusa, Dei patiencia Premonstratensis abbas, et abbatum eiusdem ordinis capitu-
lum generale universis presens scriptum visuris, salutem in Domino sempiternam.

Noveritis quod Seruatius dictus de Breda, lator presentium, Dei cultum desiderans am-
pliare, congregationem sororum nostri ordinis in dominio terre de Breda, loco qui dicitur Val-
lis sancte Katerine, Leodiensis dyocesis, Deo sibi inspirante collegit propriisque laboribus et
expensis ipsum locum bonis multis temporalibus competenter ad presens dotavit, in votis
habens firmiter quod plura adhuc debeat ibidem, si vixerit, procurare. Pro quo facto digne
meruit quod auditis eius precibus suo potiatur desiderio et locus ille pro quo postulat incor-
poretur ordini cum personis. De consilio igitur nostri capituli generalis locum, quem funda-
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vit dictus Seruatius, et personas in nostrum suscipimus ordinem integraliter et incorporamus
totaliter nostro ordini, et preposituram ibidem decernimus fieri tempore procreandam opor-
tuno. Et quoniam non minor est virtus quam querere parta tueri, ne contingat illam novellam
plantationem, cui adhuc irrigatio necessaria est, in salsuginem redigi ab insufficientia habi-
tatorum eius, si prefatus Seruatius suscitato preposito manum de dicto loco deponere coge-
retur invitus, presentium tenore communi consensu dicto Seruatio concedimus et volumus
quod quamdiu vixerit, voluerit et potuerit omnium bonorum temporalium ibidem regimen
habeat et, cum pater abbas dicti loci ibidem venerit et de statu temporalium scire voluerit,
predictus Seruatius eidem intimabit secundum ordinis instituta; hoc salvo quod, cum dictus
Seruatius ex hac vita subtractus fuerit, prepositus dicti loci, qui per patrem abbatem ibidem
pro tempore fuerit institutus, regimen et amministrationem bonorum temporalium habebit in
domo predicta et in aliis locis et rebus pertinentibus ad eandem libere et quiete, necb heredes
ipsius Seruatii post mortem eiusdemb in eadem domo vel alibi in aliis ad domum pertinen-
tibus supradictam aliquid poterunt reclamare; et si predictus Seruatius de bonis ipsius
domus plus receperit quam expenderit, illud convertet in usus domus eiusdem fideliter et
expendet. Patrem vero abbatem ad peticionem dicti Seruatii dicto loco assignavimus abba-
tem Premonstratensem, qui loco suo in predicto loco prepositum instituet qui presit in spiri-
tualibus, nec ad temporalia vivente Seruatio manum mittet. Si autem substitutus a dicto
abbate prepositus minus utilis inventus fuerit, alium magis utilem quandocumque opus
fuerit, poterit subrogare pater abbas. Porro predicta domus sororum habebit possessiones
suas per se, nec pater abbas poterit eas distrahere vel sue ecclesie usibus mancipare.

Actum Premonstrati in capitulo generali, anno Domini M° CC° LXXI°.c

(S+CS)

1109

1272 mei 23 Bergen op Zoom

Arnoud van Leuven, heer van Breda, geeft aan abt en convent van de
O.L.V.-abdij te Middelburg 211⁄2 bunder moergrond bij Halsteren tegen
een jaarlijkse erfcijns van 12 penning Leuvens per bunder.

Origineel
A. Middelburg, RA, archief O.L.V.-abdij te Middelburg, nr. 60 (inv.nr. 181). –

Afmetingen: hoogte 93 (rechts 82) x breedte 152 (onder 146) mm; door vocht
zwaar beschadigd, met tekstverlies; gerestaureerd.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 15e-eeuwse hand (door beplak-
king met Japans papier moeilijk leesbaar): [(4 à 5 woorden)] Arnoldi domini

a. 1272 nr. 1109
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de Breda XXI1⁄2 mensurarum [(ca. 2 woorden)] in Halsteren [(ca. 2 woorden)]
censur(e?) [***].

Bezegeling: één bevestigingsplaats voor een afhangend bevestigd (met
enkelvoudige, afgescheurde of afgesneden strook), niet aangekondigd zegel,
vermoedelijk dat van de oorkonder (LS).

Afschrift
B. 1441 november 29, Middelburg, RA, archief O.L.V.-abdij te Middelburg,

nr. 755 (inv.nr. 182) = vidimus door Olout, abt van de St.-Michielsabdij te
Antwerpen, naar A.

Uitgaven
a. DE FREMERY, Supplement OHZ, 1901, p. 116, nr. 166, naar B. – b. KRUIS-

HEER, OHZ, III, 1992, p. 677-678, nr. 1597, naar AB.

Regesten
VAN VISVLIET, Inventaris provincie Zeeland, II, 1878, p. 13, en III, 1898, p. 31,
nr. 84. – FRUIN, Archief abdij Middelburg, 1901, p. 158, nr. 60. – BREKELMANS,
in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 182, nr. 9.

Samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde heeft, gezien de ontleningen aan het dictaat, als voorbeeld
gediend voor de latere transactie over aanpalende grond, die dus als de naoor-
konde van de onderhavige kan worden beschouwd, zie nr. 1116. De onleesbare
gedeelten in A zijn aangevuld naar B en vergeleken met de naoorkonde (NO).

A[rnoldus]a de Lo[u]anio, dominus de Breda, u[niv]er[s]i[s] pre[sen]s sc[rip]t[um] visu-
ris, [salutem e]t scire veritatem.

No[tum] sit univers[i]s presentibus et f[ut]uri[s] quod [no]s dilectis amicis n[ostri]s
abbati et con[v]en[tui] sancte Marie virginis in [M]iddelbo[r]gb commorantibus dedimus
sive contu[l]imus sub an[n]uo [cen]su im[perpetuum] possidendisc [XXI]d bonnaria et
dim[id]ium bon[ar]e mori, [iacentis iux]ta Halst[ert]e, conditione tali quod i[psi a]bba[s] et
conventus nobis [et succ]essoribus nostris dabunt annuati[m i]n festo sancti Stephani de
q[uoli]bet bonare XII denarios Louanienses.

Present[iu]mf testimoniog lit[tera]rum, datum Bergis super Zoem, feria secunda post
[d]ominicam qua [cantat]ur [C]antate [D]omino canticum novum, anno Domini m[ille-
simo CC] LXX secundoh.

(LS)
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1110

1272 mei 30 – juni 1

Arnoud van Leuven, ridder, heer van Breda, bericht aan zijn schouten,
leenmannen en onderdanen dat hij de abdij Ten Duinen tolvrijdom
heeft verleend binnen zijn gebied.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr.

356. – Afmetingen: hoogte 89 (rechts 83) + pliek 12 (13) x breedte 161 (onder
156) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: De thelo-
nio, X (tevens geknoeid in ander getal). – 2° door eind-13/begin-14e-eeuwse
hand: In Zando, X (over een ander getal geschreven). – 3° door begin-14e-
eeuwse hand: Dominus de Breda (hierna archiefsticker waaronder ruimte
voor ca. 6 letters) etc. – 4° door 17e-eeuwse hand: Titulo Zande, rub. privile-
gien. – 5° door 17/18e-eeuwse hand: n. 6.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (waarvan slechts een snede in de pliek
zichtbaar is), vermoedelijk voor het niet aangekondigde zegel van oorkonder,
dat blijkens Inventaire Séminaire Bruges in 1857 nog aanwezig was (LS).

Afschrift
B. 15e eeuw, Brugge, RA, collectie Aanwinsten, nr. 3466 = Privilegia, iura et

possessiones abbatie Dunensis (cartularium van de abdij Ten Duinen), fol.
188r, onder caput, fol. 179r: De theloneis, en onder de rubriek: Domini de
Breda de conductu, en in de marge: XLVI, naar A.

Uitgaven
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 115-116 (gedateerd 1272), naar A.
– b. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 215, nr. 109, naar A. – c. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen
Breda, I, 1956, p. 34, nr. 47 (gedateerd 30 mei, 31 mei of 1 juni 1272), naar A.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 498 (gedateerd 29 april – 1 mei
1272). – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-
1980), p. 182, nr. 10 (gedateerd 30 of 31 mei 1272, dan wel 1 juni).

Ontstaan
A is door dezelfde hand geschreven als de originelen van de oorkonden nrs.
1143, 1152 en 1198. Alle vier de oorkonden gaan uit van dezelfde oorkonder,
doch voor vier verschillende, van elkaar onafhankelijke destinatarissen, name-
lijk de abdij Ten Duinen, het St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, de abdij van
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Thorn, en de inwoners van Breda. Deze vier originelen kunnen dus worden
toegewezen aan een scriptor in dienst van de heer van Breda. Een gemeen-
schappelijk dictaat kon niet worden vastgesteld.

Nosa Arnulphus de Louanio, miles, dominus de Breda, ·· scultetis, hominibus et subdi-
tis suis universis salutem.

Noveritis quod nos fratres ecclesie de Dunis cum omnibus rebus suis in nostre protec-
tionis tutelam suscipimus et ab omnium eorum exactione et consuetudine scilicet conduc-
tus, theolonii, passagii in omni terra et aqua nostre potestati subiecta, eis concedimus
libertatem, prohibentes ne aliquis ab eis quicquid presumat exigere.

Si quis autem contra prohibitionis nostre tenorem dictos fratres vel res eorum presump-
serit perturbare seu molestare, offensam nostram non minus se noverit incursurum quam
si molestiam sive perturbationem nobis metipsis intulisset.

Datum anno Domini M° CC° LXXmo secundo, in diebus Rogationum.b

(LS)

1111

1272 december 20

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verlenen aan de inwoners van Steenbergen een keur (de zgn.
Antiqua Kora).

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens twee 16e-eeuwse inventarissen (’s-Gravenhage, ARA,

archief Nassause Domeinraad, I, Raad en rekenkamer te Breda, inv.nr. 462, 1e
katern (eerder Folio 598, nr. 26), en 2e katern (eerder Folio 537, nr. 36) = Inven-
tarissen van stukken resp. op 20 juli 1537 en 15 november 1539 aanwezig in de
kom van Steenbergen) in 1539 nog in het archief van de gemeente Steenbergen
aanwezig, in een lade met de signatuur: K, bezegeld met twee zegels.

Afschriften en vertalingen
B. 1409 mei 14 – 1415 mei 8, Zevenbergen, RAWB, stadsarchief Steenbergen,

inv.nr. 1 = Oude costumen van Steenbergen (Eerste of Oudste keurboek van
Steenbergen, voorheen register A), fol. 3r-11r, onder de rubriek: Antiqua Kora,
met onderverdeling door dezelfde hand in 23 genummerde paragrafen met
titels in het Middelnederlands, naar [A].
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C. 1409 mei 14 – 1415 mei 8, ibidem, fol. 13-24, onder de rubriek: Die oude
kore, vertaling naar [A] of naar B.

[D]. vóór 1537, niet voorhanden, bekend uit de inventarissen genoemd onder [A],
nog in 1539 aanwezig in de kom van Steenbergen, in een lade met de signa-
tuur: K, na vermelding van [A], volgt in de inventaris van 1537 de vermel-
ding: metgaders een vidimus van denselven, vidimus door onbekende oorkon-
der en van onbekende datum, vermoedelijk naar [A].

E. 16e eeuw, Breda, GA, afd. I-1a, oud-administratief archief van de stad Breda,
inv. (Hingman) nr. 3 = Out keurboeck, p. 290 (oude fol. 240r), onder de
rubriek: Copie uuyten ouder keure van Steenbergen, gewaarmerkt onvolledig
afschrift (alleen beginprotocol, de gebiedsomschrijving, de eerste zin van ¶36
en de datering) door Jacob Huyven, secretaris van Steenbergen, en geauthen-
ticeert door J. Bodt, openbaar notaris, naar [A].

[F]. vóór ca. 1610, niet voorhanden, bekend uit I en a, in hs. getiteld: [Op(p)idi
Steenbergensis rudis tractatus] (schets van de geschiedenis van Steenbergen,
door een onbekende), onvolledig afschrift (alleen de inleiding met de gebieds-
omschrijving), vermoedelijk naar C.

G. ca. 1650, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980 (voorheen
’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr. 1705, onder
de rubriek: 1272 Copie uuijter ouder keuren van Steenbergen (onvolledig),
naar E.

H. ca. 1650, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980 (voorheen
’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nrs. 1705 en
1707 (oud nr. 48), Steenbergen, Princenlant etc., nr. 3 en 4: Oude, middele en
nieuwe ceuren van Steenbergen de annis 1272, 1292, 1308, eenvoudig
afschrift, naar B.

I. ca. 1650, ibidem, inv.nr. 1707 (oud nr. 48), Steenbergen, Princenlant etc.
nr. 2: Opidi Steenbergensis rudis tractatus, naar [F].

J. 17e eeuw, Brussel, ARA, collectie Gérard, inv.nr. 55A = Ordinantien, statuten
van sHertogenbosch (register afschriften Brabantse steden), [fol. 126r-132v],
onder de rubriek: Antiqua Kora, naar B.

K. 18e eeuw, Zevenbergen, RAWB, stadsarchief Steenbergen, inv.nr. 3 = Kopie
keurboek van Steenbergen (afschrift en vertaling van het oudste keurboek),
fol. 3r-10r, naar C.

Uitgaven
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 28, naar [F]. – b. KLEYN,
Geschiedenis van Breda, 1861, p. 116-131, naar B, en p. 131-148 (vertaling),
naar C. – c. BEZEMER, Oude rechten van Steenbergen, 1897, p. 1-17, naar B,
met varianten naar C.

Regesten
DE ROUCK, Den Nederlandtschen Herauld, 1645, p. 285-286 (gedateerd
1272). – HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 41 (gedateerd als a). –
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WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 724 (gedateerd als a). – SLOOT-

MANS, Grepen uit de geschiedenis van Steenbergen, 1939, p. 36. – DELAHAYE,
Archief Steenbergen, I, 1963, p. 129, nr. 5. – BREKELMANS, in Jaarboek De
Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 182, nr. 12.

Ontstaan en overlevering
Aan deze oorkonde, de Antiqua Kora genoemd, is vermoedelijk nog een
oudere keur of ontginningsconcessie van vóór januari 1267 vooraf gegaan,
waarvan de tekst niet bewaard is gebleven, zie nr. 1066. De tekst van de
onderhavige keur gaat terug op soortgelijke verleningen aan Eeklo (1240) en
(Ter) Piete (1266), zie BREKELMANS, in Opstellen over recht en rechtsge-
schiedenis aangeboden aan prof. mr. B.H.D. Hermesdorf, 1965, p. 21-38.

De veronderstelling van Slootmans e.a. dat [A] in 1572 verloren is gegaan, is
minder waarschijnlijk geworden met het tevoorschijn komen uit particulier bezit
van de zgn. Nieuwe keur (zie hier nr. 1492), waarvoor dezelfde veronderstelling
gold. Toch kon men in Steenbergen vermoedelijk al rond 1610 niet meer over het
origineel van de onderhavige oorkonde beschikken (zie BREKELMANS, a.w.,
p. 23-25, en vgl. [F]).

Tekstuitgave
De nummering der paragrafen als aangebracht in c is aangehouden. Hierna
volgt de vertaling C.

Universis presens scriptum inspecturis Arnoldisa de Lovanio, dominus terre de Breda, et
Elizabeth eius uxorb, eiusdem terre domina, salutem et cognoscere veritatem.

Noverint universi tam presentes quam futuri quod nos de nostre voluntatis arbitrio
propter totius terre nostre commodum legem et koram, que in presenti pagina continetur,
concessimus hominibus in Steenberghenc commorantibus perpetue possidendam. Hec kora
incipiet ad Spelreborch, de Spelreborch se extendet usque ad Maremonded, sicuti est nostrae

divisioe af domicella Machliniensig, a Maremonded usque ad Westlake, a Westlake usque in
Dancolfsberch, et a Dancolfsberch se reflectet Spelreborch. Et omnis salsa terra iacens cir-
cumquaque, que ad nos pertinet, auferet caput suum apud Steenberghenc et sic terminabitur.
(1) Van daghene. Quicumque super aliqua re vel ad aliquid querelam movere voluerit,
debet querelam et rem suam ostendere ballivo vel illi qui in loco eius est. Et tunc iustitia-
rius citare debet per se vel per nuntium suum vel per preconem illum vel illos, quos dic-
tum negotium tangit, proxima dominica in virscharnia in villa predicta prae iudicium sca-
binorum ad diem competentem placiti in eadem sequenti ebdomada; excepta lite que
elapsa nocte iudicanda est merito, nisi de voluntate domini vel alicuius loco sui positi de
scabinorum consilio suspendatur. Citatis pro iusticia habenda vel facienda comparentibus
primo debet virscharnia inbanniri. Sciendum quod preco non potest aliquem evocare vel
aliquos ad standum iuri in virscharnia coram ballivo vel aliquo loco sui, nisi ad minus duo
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scabini cognoscant citationem, et homo citatus debet petere prolocutorem vel pro se loqui
si velit. Si autem citatus ad diem prefixum non venerit, actor comparens procedat ad opti-
nendum sua debita iudicio scabinorum. Actor vel citatus tempore citationis sue non com-
parens bannum de duobus solidis domino emendabit. Si ambo comparuerint volentes invi-
cem placitare, iudex faciet illis iustitiam pro sex denariis, si placitum sit infra XX solidos.
Et si sit de maiori, tunc fiat ut continetur in kora. Si extraneus fuerit conquerens debet cer-
titudinem facere quod causam suam prosequentur secundum consuetudinem et legem
ville. A predictis bannis possunt omnes liberari citati, si agnitionem a scabinis habuerint,
quod extra patriam fuerunt tempore citationis sue. Omnis autem citatus ad submonitionem
suam si non venerit, debet inbanniri per consuetudinem et legem ville, nisi aliquis manens
in dicta villa excusaverit eum iuramento suo legitime. Conquerens vero si infra tres cita-
tiones non prosequatur causam suam, cum fraudulenter videatur vexare adversarium
suum, amplius non iustificabitur ei de dicta causa, et emendabit adversario suo tres soli-
dos et custum suum, et domino tres solidos.
(2) Van schulde, II. Si quis petat debitum, de quo dicet se cognitionem scabinorum
habere, iudex debet ad hoc inducere scabinos ut cognitionem suam deponant, et si debitum
illud a scabinis cognoscatur, ballivus debet creditori satisfacere de dicto debito infra tri-
duum de bonis ipsius rei per denarios sive per vadia. Si autem reus hereditatem habuerit,
ballivus per scabinos de dicta hereditate satisfaciet creditori. Et iudex vel preco pronun-
ciabit in virscharnia ut reus hereditatem redimat infra proximos tres dies placiti; alioquin
dictam hereditatem creditor iure hereditario possidebit. Si autem creditor vadium recepe-
rit, proxima die dominica debet preco intimare debitori in virscharnia coram duobus sca-
binis ad minus quod vadium redimat infra quindenam, vel creditori satisfaciat competen-
ter infra predictum terminum, alioquin ipsi super hoc amplius non respondebit.
(3) Van pandene, III. De omni re que pandatur postquam conquerenti satisfactum fuerit,
de residuo recipiet dominus duos solidos et preco duos denarios. Et sciendum quod nul-
lum vadium debet abduci a loco recepto, nisi prius per legem fuerit appreciatum illi qui
pandari fecit. Et quisquis hoc facere presumpserit emendabit illi a quo receperit X solidos
et domino XX solidos et ipsum vadium ad locum debitum reportabit. Census domini debet
pandari post diem solvendi statutum, sed antequam pandentur, debet preco intimare illi vel
illis antecedenti dominica, qui solvere tenentur, in virscharnia sua, quod salvatur redditus
domino ad diem solvendi statutum et ad pandandum debent esse duo scabini ad minus
cum iusticiario vel aliquo loco sui. Et quicumque pandatus fuerit, emendabit domino du-
plicibus vadiis.
(4) Van arfcoepe, IIII. Quicunque terram suam vel hereditatem suam vendere voluerit,
debet denuntiare per preconem suum in virscharnia terram suam vel hereditatem suam
esse venalem, et hoc faciet tribus diebus dominicis. Omnes qui illi sunt in tercio gradu ex
parte patris vel matris, cuius est terra vel hereditas, possunt emere infra terciam pronun-
ciationem, sin autem potest vendere cuilibet emere volenti et debet legitimum donum
facere coram nobis vel coram iusticiario nostro et tribus scabinis ad minus. Tunc quilibet
scabinorum habebit duos denarios de cognitione et preco duos denarios de pronunciatione
sua. Concessimus autem dictis hominibus habere vias et aqueductus competentes super
terram suam secundum quod melius videbitur et utilius scabinis et eiusdem ville homini-
bus expedire.
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(5) Van scuttinge, V. Quicunque alicuius bestias, pecudes et animalia invenerit super ter-
ram suam, ita quod ei fecerint dampnum, potest ea retinere penes se, id est scutten, et tunc
ille cuius sunt animalia, inspecto dampno debet dare vadium vel fideiussorem quod iura-
bit infra octo dies quantum dampnum ei fecerit, si requisitus fuerit a conquerente, et per
hoc debet animal scuttatum abducere. Si non requisitus fuerit a conquerente infra predic-
tum terminum, quitus erit a iuramento suo et vadium suum rehabebit sine dampno suo. Si
quis vadium vel fideiussorem de suo scut accipere noluerit, ut supradictum est, et inde
testimonio duorum virorum fidedignorum convictus fuerit, emendabit homini, cuius est
schult, tres solidos et domino tres solidos. Tunc preco debet esse fideiussor pro illo schut,
si requisitus fuerit. Quicunque autem violenter et fraudulenter suum schut abduxit, non
restituto prius dampno, sicut dictum est, et de hoc convictus fuerit per veritatem a scabi-
nis acceptam, emendabit illi, cui sublatum est, XX solidos et domino XX solidos, tamen
cui sublatum est dampnum restituet. Si ille qui alicui suum schut abduxerit ante satisfac-
tionem, si infra duodecim annos fuerit, nichil solvet.
(6) Van dorps oerbaren, VI. Quandocunque aliqua utilitas communis vel negotium fiet
quod communitatem tangit, de communi consilio domini et scabinorum et proborum viro-
rum eiusdem ville debet fieri. Scabini possunt etiam, advocatis senioribus ville et fidedig-
nis, facere bannum in mercibus venalibus et cibariis, secundum quod viderint expedire
ville, et ad hoc debemus nos, vel aliquis loco nostri positus, prebere assensum, quociens-
cumque fuerimus requisiti.
(7) Van dorps vryheden, VII. Nos homines supradictos de predicto loco debemus servare
quitos et liberos ab omni talia, exactione et vexatione aliqua, nisi dictis vel factis forefe-
cerint, et nisi in communi expeditione totius terre nostre evidenti et necessaria, tamquam
homines de Berghen supra Zomam nobis serviant secundum bonorum suorum et hominum
quantitatem. Omnes etiam homines manentes et mansuri infra terminos prenotatos, nec a
nobis nec ab aliquo in loco nostri posito ad alium locum sive in Breda sive alibi possunt
citari pro aliqua emenda vel forefacto maiori vel minori, vel eciam aliqua spectante ad nos
ratione nostre iurisdictionis, nisi solummodo in villa nostra in Steenbergen et hoc coram
nobis vel aliquo alio, quem ibidem in loco nostro constituemus, nisi aliquas conditiones
infra libertates nostras promiserint coram scabinis,volumus easdem ad locum ubi promise-
rint, adimpleri. Ubicunque infra dictas libertates nostras dicti homines promissiones con-
ditionis impleverint, fiat eis eadem iustitia econversio.
(8) Van vechtlike, VIII. ¶ Quicunque dixerit alteri quod mentiatur, emendabit ei tres so-
lidos et domino tres solidos. Quicunque alium maledixerit, id est gotsatte, emendabit ei
tres solidos et domino tres solidos. Qui alium pugno percusserit vel per capillos traxerit
sine sanguinis effusione, emendabit ei quinque solidos et domino tantum. Si percussus vel
per capillos tractus ad terram ceciderit, percussor emendabit sive actor illi X solidos et
domino X solidos. Quicunque in lite ghebluetrest fuerit, ostendet suum bluetresinge ipso
die quo acciderit duobus scabinis ad minus, et si de nocte contigerit ostendet ipsa nocte
duobus scabinis vel ad minus tribus vicinis fidedignis, tunc potest lucrari tres bluetre-
singhe et non plures iuramento trium virorum fidedignorum super illum, qui in ipsa lite
fuisse probatur. Ille vero convictus emendabit leso de quolibet bluetresinghe quinque so-
lidos et domino de tota lite X solidos. Si vero lesus eidem plures bluetresinghe imputare
voluerit, ipse convictus de tribus, iuramento trium virorum fidedignorum se poterit a
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pluribus excusare. Si autem ille ad hoc adiutores habere non poterit, qui secum iurent,
tunc ipse primo iurabit quod parentes nec amicos habet infra scabinatum, qui sibi assis-
stere valeant in hiis rebus et tunc postmodum tot faciet iuramenta quot viri pro se fecis-
sent. Quicunque alicui incam carneam fecerit ipsum percutiendo vel plures, emendabit
leso de qualibet inca X solidos, et quotquot fuerint domino tantum XX solidos. Qui vero
fecerit alicui incam ex qua ossa colliguntur vel exeunt seu plures de qualibet inca tali
emendabit leso XX solidos et domino tantum XL solidos. Si vero vulnus sit pertingens, id
est dorghenghe, sive in corpore sive in capite, emendabit quinque libras et domino tan-
tum. Quicunque in lite vulnus acceperit, potest lucrari emendam sui vulneris super illum
qui in eadem lite fuisse probatur quasi actor iuramento sex virorum fide dignorum, si ita
vulnus suum ostenderit sicut de bluetresinghe superius est notatum. Qui alium in aquam
proiecerit ita quod ipse stare permanserit super terram, emendabit illi XX solidos et
domino tantum, et si eidem proiecto gravius periculum de ipso facto acciderit, actor
emendabit ei iuxta koram prescriptam.
(9) Van rove, IX. Quicunque rapinam fecerit de XX solidos vel infra et inde convictus
fuerit per iustitiam, emendabit illi cui rapina facta est quadrupliciter et domino tantum.
Qui vero rapinam supra XX solidos fecerit et deprehensus recenti facto, vita ipsius et bona
erunt in gratia domini, exceptis bonis uxoris sue legitime. Si autem profugus fuerit, debet
banniri extra terram, et illi cui rapina facta est, fiet emenda quadruplex de bonis profugi et
residuum erit in gratia domini. Si ille, cui facta fuerit rapina, clamando auxilium petierit,
omnes qui ad auxilium eius non venerint emendabunt domino quinque solidos, vel iura-
mento se excusabunt, illud non audisse. Hoc intelligendum est de quolibet auditore.
(10) Van huussoecken, X. Qui alicuius domum vi invaserit de die ianuis clausis, emen-
dabit ei quinque libras et domino quinque libras. Si hoc factum fuerit de nocte, actor
emendabit viro, qui in eadem domo manet, X libras et domino X libras. Qui vero in ipsa
dominoh de die in tali facto lesus fuerit, accipiet emendam duplicem. Si vero de nocte fac-
tum fuerit, quadruplicem emendam accipiet lesus. Coadiutores invasionis quotquot sint,
quilibet emendabit domino et illi cui domum invaserunt sicut et actor. Et hec fiant accepta
veritate per scabinos et fidedignos. Quicunque alicui cum duobus vel pluribus insidias
fecerit et inde convictus fuerit, quidquid mali sive tedii in hoc casu illi accideret, emenda-
bit ei quadrupliciter et domino X libras. Ille cuius domus invasa fuerit et ille super quem
facte sunt insidie, quidquid cum suis coadiutoribus pro sua defensione, id est noetwere,
fecerint, pro nichilo reputabitur. Volumus etiam ut testes de omnibus articulis iurent et
manifeste eorum testimonium proferant, et scabini infra tres dies dominicales sine pro-
tractione aliqua vel quamlibet auditam veritatem aperte discutiant iuratorum.
(11) Van dieften, XI. Qui furatus fuerit inter quinque solidos et sex denarios amittet
aurem. Ultra quinque solidos reus est mortis. Qui furem insecutus fuerit pro furto cla-
mando auxilium petierit, qui ad eius auxilium non venerit, dabit domino X solidos vel
iuramento excusabit se illud non audisse. Fur captus ducetur ad virscharniam et ibi expec-
tabit iudicium scabinorum, et si convictus fuerit de furto eorum iudicio, a ministro nostro
suspendatur vel nos apponemus dominium. Qui alii furtum imputaverit de XX solidos vel
infra et illum convincere non poterit iudicio scabinorum, emendabit ei XX solidos et
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domino tantum, si supra XX solidos emendabit ei quinque libras et domino quinque libras.
Qui turbones ablatas alii imputaverit et illum convincere poterit iudicio scabinorum, con-
victus emendabit ei quadrupliciter et domino X solidos. Si vero illum convincere non
poterit, emendabit illi, cui furtum imputavit, duos solidos et domino tantum. Si quis furem
ceperit, debet illum ducere ad domum preconis et ibidem expectabit iudicium scabinorum,
et per hoc, qui furem ceperat, erit quitus.
(12) Van verboden wapene, XII. Qui arma irrationabilia super se portaverit, scilicet fer-
reum priem vel clavam cortoisam, et inde convictus fuerit, debet domino quinque solidos.
Qui canipulum super se portaverit in loco predicto, debet domino X solidos. Qui canipu-
lum super aliquem traxerit, emendabit ei X solidos et domino X solidos. Si quis aliquem
canipulo vulneraverit, emendabit leso quadrupliciter secundum koram et domino X libras
vel manum amittet. Qui extraxerit gladium cum iracundia super aliquem, debet ei X soli-
dos et domino tantum.
(13) Van crachte, XIII. Qui mulierem vi oppresserit vel homicidium vel moerdaet fecerit,
caput amittet, et si forefactor evaserit, omnia bona sua erunt in gratia domini, que domi-
nus et uxor forefactoris dimidiabunt. Et homicida non potest reconciliari erga dominum,
nisi prius fuerit reconciliatus cum parentibus occisi. Si quis fecerit moerbrant, caput amit-
tet si deprehensus fuerit. Si autem effugerit, bannietur extra terram et emenda simplex fiet
illi, cui moerbrant factum fuerit, de bonis forefactoris et residuum erit domini salvis bonis
uxoris sue legitime.
(14) Van vrede te wedersegghene, XIIII. Si quis domino vel alicui loco sui vel sacerdoti
predicte ville vel scabino cuicunque treugas contradixerit et inde convictus fuerit per duos
scabinos vel saltem per tres vicinos heredatos, debet domino tres libras tociens quociens
requisitus fuerit nolens dare. Et si petenti respondere de hoc noluerit, probabitur contra-
dixisse. Et si quis loco domini vel ipse dominus auxilio indigeat ad ipsum tenendum,
vocabit auxilium si velit; ¶ et si quis vocatus ad auxilium suum non venerit, emendabit
domino X solidos. Si autem ratione consanguinitatis vel uxoris sue dimiserit, emendabit
domino XX solidos. Si quis aliquem infra koram occiderit et evaserit, parentes ipsius
parentibus occisi facient reconciliationem cum X libris, et iurabunt quod eidem forefactori
consilio vel auxilio non assistent donec cum parentibus occisi fuerit reconciliatus, et quali-
bet pars de quatuor partibus occisoris poterit esse reconciliata, cum quarta parte X libra-
rum, et hos denarios habebunt consanguinei occisi. Si quis pro forefacto suo, pro quo
caput suum amittere deberet, sicut in carta continetur, inbannitus fuerit et vustballingus
factus, ipse si captus fuerit caput amittet, nisi de voluntate nostra evaderet. Et si quis pro
forefacto maiori vel minori inbannitum et vustballingum factum in hospitio suo receperit
et inde convictus fuerit per iudicium scabinorum, debet domino tres libras.
(15) Van watergange, XV. Dominus vel aliquis loco sui precipiet die dominico coram
scabinis pontes, fossa, aqueductus, vias et aggerem infra diem competentem perfici, si sca-
binis visum fuerit expedire. Quod si factum non fuerit ab hominibus, dominus illud opus
consilio scabinorum rationabiliter faciet perfici, et tunc recipiet custus suos coram scabi-
nis dupliciter. Si vero aliquis contumax custus suos cum vicinis suis non solverit, dominus
solvet pro eo et recipiet cum emenda duplici.
(16) Si quis furtum per lumen diei et testimonio duorum virorum eius vicinorum emerit,
et inde clamator illius rei iuramento suo et duorum virorum eius vicinorum quod res sua
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sit affirmare voluerit, rem suam rehabebit sine renunciatione aliqua, et emptor contra
dominum nichil forefecerit.
(17) Si quis ex forefacto suo fideiussorem dare non poterit, in custodia domini teneatur
infra koram predictam, quousque homini leso et domino satisfecerit. Si autem latenter
effugerit et iuri stare noluerit, inbanniatur secundum iudicium scabinorum.
(18) Quicunque manens extra villam et veniens in villam et forefecerit ibidem nolens
stare iuri, sed vi volens evadere, sculteto presente vel absente, omnes qui dictum forefac-
torem tenuerint vel resisterint ad ipsum tenendum, contra dominum nichil forefecerunt.
(19) Van weeskinderen, XVI. Si aliquis infans orphanus fuerit, propinquiores facient
illum manere cum quocumque velint secundum quod ipsis visum fuerit expedire ad utili-
tatem orphani. Sed si in hoc discordaverint, maneat cum quocunque domino visum fuerit
expedire per dictum scabinorum, salvis bonis orphani.
(20) Si pater vel mater filium vel filiam nuptiis tradiderit et sine herede discesserit, omnis
hereditas sua ad patrem vel ad matrem redibit. Uxor autem marito defuncto dimidiabit
contra heredes mariti sui omnia bona tam mobilia quam immobilia, et econverso maritus
uxore defuncta.
(21) Quilibet potest edificare quicunque vult super terram suam, preter molendinum et firmam.
(22) Van stommen saken, XVII. Quidquid homo sibi subditum habeat, quod mutum sit,
nisi infamatum fuerit, si aliquem vel aliquam leserit, tunc si velit potest negare et perdet
mutum illud, sed si sibi attraxerit emendabit ut in kora continetur.
(23) Nemo potest convinci de aliquo forefacto, nisi iudicium trium scabinorum vel plu-
rium.
(24) Dominus faciet septem scabinos de hominibus eiusdem ville, quoscumque elegerit
fidedignos infra Nativitatem Domini et Epiphaniam, et tunc faciet illos iurare scabinatum
per unum annum.
(25) Si quis manens extra villam, quicunque sit, veniens in villa eiusdem loci, debet ibi
stare iuri coram iusticiario nostro cuilibet de ipso ibidem conquerenti. Si vero conquerens
arrestatum convincere non poterit modo debito, solvet ei suas expensas et dampnum suum
iudicio scabinorum. Si extraneus fuerit conquerens super extraneum, potest eum convin-
cere de debitis iuramento trium virorum fidedignorum extraneorum.
(26) Si aliquis de predicta villa extra villam forefecerit et ibidem forefactum suum
emendaverit, erga dominum quitus erit.
(27) Si quis scabinatum emerit et per tres scabinos inde convictus fuerit, emendabit
domino XX solidos et ville XX solidos, et postea scabinus non erit infra decem annos.
(28) ¶ Si quis vinum vel medonem vel serviciam carius vendiderit quam preceptum fuerit,
emendabit domino quinque solidos et ville quinque solidos.
(29) Similiter erit de illo, qui iniustam mensuram habuerit ante doleum.
(30) Quicunque in taberna alicuius aliquos sumptus fecerit et inde recesserit quod debi-
tum suum hospiti non persolverit et reversus non fuerit sequenti die ante nonam ad per-
solvendum dictum debitum, ita si ab hospite monitus fuerit testimonio illorum, qui in dicta
taberna fuerunt, debet domino XVIII denarios et ville tantum.
(31) Nemo potest emere forefacta vel emendas eiusdem ville, sed nos colligi faciemus ali-
quem loco nostri, nisi gratis a nobis vel ab illo, cui committimus, remittantur.
(32) Si femina forefecerit, forefactum suum emendabit tamquam vir.
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(33) Van vredabrake, XVIII. Quicunque treugas, quas largitus est, fregerit, privabitur vita
et bonis, et si evaserit, bannietur et ubicunque postea inventus fuerit, caput amittet. Quid-
quid tedii infra treugas acciderit, emendabitur quadrupliciter de bonis forefactis iuxta
koram predictam.
(34) ¶ Quicunque alicuius bestias, pecudes vel animalia, cuiuscunque generis sint, leserit
vel interfecerit, restituatur ei dampnum, cui intulerit, et erga dominum tantum forefecit
quantum valet animal. Sed si negaverit, tunc per iudicium scabinorum lesio pecudis vel
animalis cognoscetur, et si inde convictus fuerit, emendabit domino X solidos et illi, cui
intulerit dampnum, X solidos dampno prius restituo.
(35) Van scepene wedersegghen, XIX. Nemo potest scabinis contradicere, nisi cum
superbia, et emendabit cuilibet scabino X solidos et domino tantum, sicut omnibus scabi-
nis, et tunc scabini quod hoc per superbiam fecerit, suo affirmabunt iuramento.
(36) Hanc autem koram et libertatem, quicumque fuerit in nostro loco, debet iurare se
observaturum fideliter, et debet facere scabinagium cuilibet indigenti et exigenti sine
repulsa dilatione ad diem competentem per scabinos. Quod nisi ballivus noster non fece-
rit, scabini non debent sedere ad scabinagium donec conquirenti satisfactum fuerit per sca-
binos.
(37) Van vonnissen, XX. Quidquid kora non discernit et scabini dicte ville communi con-
silio pro iudicio dederint vel dixerint, ratum et firmum habeatur. Si vero non poterunti et
super aliquo articulo hesitaverint et proborum consilio indigeant, ad nos in Berghen super
Zomam, scilicet ad caput suum, propter consilium veniant, super expensas placitantium.
Et quidquid scabini ville nostre de Berghen pro consilio et iudicio sibi dederint vel dixe-
rint, illud firmiter, dum moniti fuerint, pro iudicio deponant.
(38) Si aliquis voluerit stare iuri pro aliquo citato non comparente ad diem sibi prefixum,
et satisfecerit per dictum scabinorum ille, qui citatus est, quitus erit a banno quantum ad
illum diem.
(39) Van menken, XXI. Si quis alicui menbrum amputaverit, tale amittet, caput pro
capite, manum pro manu, et sic de aliis menbris, nisi gratia domini indulgeatur, et tunc
satisfaciet leso secundum dictum scabinorum, considerata qualitate et quantitate menbri
amputati. Si quis aliquem affollaverit, debet domino quinque libras et homini affollato
quinque libras, et tantum amplius leso quantum scabini decreverint secundum enormita-
tem affollationis. Qui alium occiderit, ut supradiximus, caput amittet. Et omnes qui occi-
sori auxilium ad occisionem factum prestiterint, id est meinschepe, prestiterint, et inde
convicti fuerint, quilibet eorum emendabit domino quinque libras et proximis parentibus
occisi quinque libras.
(40) Nemo potest reconciliari nobiscum vel cum aliquo loco nostri posito de suo fore-
facto, nisi prius satisfactum fuerit conquerenti.
(41) Si quis scabinorum falsum iudicium dixerit et inde convictus fuerit emendabit
domino quinque libras et ville quinque libras, et de cetero non potest esse scabinus nec
super aliqua causa testimonium perhibere, nisi se manifeste correxerit.
(42) Van iaergedinge, XXII. Dominus in predicta villa tenebit quatuor placita annualia
secundum consilium scabinorum, et tunc antecedenti dominica pronunciari faciet suum pla-
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citum quod in proxima sequenti dominica suum placitum ponere voluerit de aliquo predic-
torum quatuor. Et si prima die placitantes iudex non poterit expedire, expediat eos die
proxima. Sciendum autem quod dominus, vel ille qui loco eius est, potest inchoare placitum
suum quandocumque vult, tam in hyeme quam in estate, secundum quod scabinis videbitur
expedire. Sed iudex non potest aliquem inbannire, nisi ter in virscharnia fuerit provocatus.
(43) Van tsheeren cheyse, XXIII. Si quis censum domino ad terminum statutum non sol-
verit, proinde solvet infra quindenam censum cum emenda duorum solidorum, et post
quindenam censum duplum cum emenda. Et nemo perorabitj bona sua pro censu suo. Et
nisi dederit censum suum infra annum, perdet bona sua integraliter ad censum pertinentia.
(44) Quilibet vicinus potest placitare contra alium ad quindenam et non sepius. Nec iudex
debet citare aliquem, nisi per nomen et cognomen suum, et dicere tenetur unicuique citato
in citatione super qua causa citatio sit.
(45) Ubi lis acciderit, quicunque lanceam vel baculum vel gravam vel bifurcam vel arma
aliqua istis similia portaverit, nec specialiter a domino monitus fuerit vel ab aliquo loco sui
in auxilium eius, solvet domino quinque solidos. Si vero inde aliquem percusserit, emen-
dabit leso iuxta koram et domino X solidos.
(46) Quicunque fecerit iniustum anevanch et inde convictus fuerit testimonio competenti,
emendabit domino XXVII solidos.
(47) Qui autem foderit terram domini vel alterius cuiuscunque, perdet ea que ibidem fode-
rit et emendabit domino XXVII solidos.
(48) Si quis vanch et wedervanch fecerit et inde convictus fuerit, solvet domino XXVII
solidos.
(49) Census et legscat domino debent solvi pre omnibus debitis determinato tempore et
statuto.
(50) Debitum vero certificatum coram scabinis debet solvi pre omni emenda, id est ver-
boernisse. Qui primo certificatus fuerit super bonis aliquibus testimonio scabinorum, fiet
illi prima solutio de eisdem. Sed si debitor pre inopia bona sua non poterit promovere, cre-
ditor conferat sibi competentes expensas secundum quod scabinis videatur expedire, et
illas expensas recipiat cum primo debito certificato.
(51) Tres viri fidedigni manentes infra koram possunt convincere unum de debitis. Et duo
viri fidedigni sive extranei sive manentes infra koram possunt convincere hominem de lite.
Sed omnibus cognitionibus erit cognitio scabinorum preferenda.
(52) Quicunque debuerit alicui sal sive zel sive turbones, si habuerit illa, solvet ei inte-
graliter. Si vero non habuerit, solvet ei simpliciter de bonis suis paratis.
(53) Si quis debet alicui paratos denarios ad diem solvendi statutum et non habuerit illos,
iurabit se eos non habere et tunc solvet ei anderhalfscatte de suis bonis paratis.
(54) Quicunque arrastatur aliquis vel bona sua, inde fiet die tercia proxima sequenti iusti-
tia scabinatus, et qui convictus fuerit, utrum arrastans sive arrastatus, solvet iudici duos
solidos, de quibus scabini accipient medietatem. Et sic erit de omnibus panditionibus. Et
de sex denariis iudex recipiet unam medietatem et scabini aliam.
(55) Quicunque iudex virscharniam suam debito modo inbannerit scabinis in scampno
circumsedentibus et aliquis superveniens virscharniam verbis vel factis perturbaverit
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ipsam penitus diruendo, emendabit domino tres libras et cuilibet scabino presenti X soli-
dos, et contra quem forefecerit in virscharnia quadrupliciter emendabit, sicuti kora conti-
netur prenotata.
(56) Debitum quod coram scabinis fuerit certificatum, licet ipsi scabini interim deponan-
tur, per annum et diem tamquam scabini valebunt cognoscere cuilibet indigenti.
(57) ¶ Quicunque alicui debitum imputaverit de quo habere non poterit noticiam sive cog-
nitionem, in vanum laborat, nam ille cui imputaverit sola manu, si voluerit, ab illo penitus
se poterit excusare.
(58) Omnes manentes infra koram et zel receperint, dabunt de quolibet doleo pro omni-
bus expensis duos denarios.
(59) Quicunque alicui de moertbrant minas intulerit tribus viris audientibus fidedignis et
inde convictus fuerit, in custodia domini teneatur firmiter et fiat de illo iuxta scabinorum
consilium.
(60) ¶ Quicunque habuerit terram iuxta plateam predicte ville iacentem ociosam et pla-
nam, volumus ut domicilia construat super illam vel concedat alicui ibidem edificare
volenti pro censu suo annali. Si autem recipere censum inde noluerit, nos pro ipso reci-
piemus et alias ei restituemus tantum de bonis nostris, quantum scabinis terra sua visa
fuerit in valore.
(61) Insuper omnes, qui pertinent ad virscharniam de Steenbergen, debent esse in kora
prenotata.

Et ut hec rata et firma permaneant apud posteros quam circa modernos, presens scrip-
tum sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo, in vigilia beati
Thome apostoli.
(62) Si quis vero infamatus fuerit de furto vel latrocinio et probatus fuerit, vitam amittet
vel nos apponemus dominium.

C

Allen denghenen die dit ieghenwoerdich ghescrifte sien Aernout van Louene, heere des lants van Breda, ende

Elyzabeth siin wiif, des selves lants vrouwe ende wittachtich arfghename, ontbieden saluut met kennissen der

waerheit.

Dat sullen kennen ghemeene die nu leven ende na comen sullen dat wii bii onsen eyghenen wilcore ende omme

alle ons lants oerbare eene wet ende een kore, die hier in ghescreven es, hebben ghegheven den lieden in Steen-

berghen wonende ewelike te besittene. Dese kore begint te Spelreborch, van Spelreborch streckende tote Mare-

monde, alsoe alst ghesceect gaet tusschen ons ende mer ioncfrouwen van Machelen, van Maremonde tot Westlake,

van Westlake tote Danckolfsberch, ende van Danckolfsberch weder omme streckende tote Spelreborch. Ende alle

sout lant ligghende daer omtrent, ende dat ons toebehoert, dat sal halen siin hoeft te Steenberghen, ende dits die

termiin.

(1) Van daghene, I. Soe wie omme eenighe sake clagen wille, hii salse toghen den baelyu of dien die in sine stede

es. Of sal die rechtere selve of siin bode daghen denghenen of dieghene dien die claghe anegaet des naesten son-

daechs ter vierscaren in den dorpe voers. biden scepenen op eenen dingedach in die naeste weke; sonder van vech-

telike dat men schuldich is te berechtene over dwers nachte, hen worde op ghehouden bi des heeren wille of siins
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rechters ende bii rade der scepenen. Soe wie ghedaghet wordt ende voert comt recht te nemen soe sal men alre

eerst die vierscare bannen. Het es te wetene dat des rechters bode nyemende voert roepen en mach in die vierscare

voer den baelyu of die in sine stede es, en moet kennen twee scepenen ten minsten dat hii ghedaget was, soe wie

ghedaget es mach bidden eenen taelman of selve spreken wille hii. Es dat sake dat die ghedagede niet voert en

comt te sinen daghe, siin wedersake daer comende mach op hem houden sine schult bii wisene der scepenen.

Dieghene die clagere es of die schuldighe, welc haer hii sii die te sinen daghe niet en comt, salt beteren den heere

eenen banne van II s. Es dat sake dat sii beyde voren comen onderlinge te dingene, die rechtere sal hem recht doen

omme VI d., es dat ghedinghe beneden XX s. Ende ist daer boven, men saelt berechten na der kore. Es een uut-

lants man clagere, die sal doen seker te volgane siinre clage na der ghewoenten en na der wet van den dorpe. Van

den bannen die hier voernoemt siin, moghen verlost worden alle die ghedagede die kennisse hebben van scepenen

dat sii buten den lande waren doe men se daghede. Soe wie ghedaghet wordt ende te sinen uutersten daghe niet en

comt, men salne bannen na der wet van den dorpe, het en ware dattene yement die in den dorpe wonende onschul-

dichde met sinen eede wittelike. Soe wie claget ende siinre derder claghen niet en volghet, want hii sinen weder-

sake loeslike schiint moeyende, men sal hem nemmeer recht recht doen van dier clagen, ende hii verboert ieghens

sinen wedersake III s. ende sinen cost, ende hii verboert III s. ieghens den heere.

(2) Van schulde, II. Soe wie schult maent, daer hii hem scepenen kennisse ane vermeet, die rechtere sal die sce-

penen daer af vermanen dat sii hare kennisse uuten, ende wordt die schult van scepenen bekent, die baelyu sal den

claghere ghenoech doen van der schult binnen den derden daghe van des schuldighen goeden met penninghen ofte

met panden. Waer dat sake dat die schuldighe arve hadde, die rechtere sal hem ghelden met dier arve bii scepe-

nen. Ende soe sal die rechtere ofte siin bode beconden in die vierscharen als dat die schuldighe siin arve losse bin-

nen drie ghenachten; ofte neen, die clager maghet besitten die arve arffeliken. Waer dat sake dat die clagere een

pant name, soe soude des rechters bode des naeste sondaechs dien pant ghebieden in die vierscharen voer twee

scepenen ten minsten, dat die schuldige siin pant losse binnen viertienachten, of den clagere ghenoech doen bin-

nen den voers. termine redelike, ofte neen, hine salre hem nemmermeer af andwoerden.

(3) Van pandene, III. Van allen saken daer men of pant nadat die clagere ghestilt es, van dat daer boven es daer

af sal die heere hebben II s. ende die puer II d. Ghi sult weten dat men gheen pant van der stede voeren en sal daer

hii ghenomen wordt, hine sii metter wet eerst ghepriist denghenen diet dede panden. Ende soe wie dat dade ver-

boerde ieghens denghenen daer hii dat pant of ontfinc X s. ende ieghens den heere XX s. ende nochtan moet hii

den pant ter stede weder bringhen. Des heeren arfchiins sal men panden na sinen ghesetten dach, maer eer menne

pant sal des rechters bode des sondaechs te voren beconden in die vierscharen denghenen die schuldich siin dat

mallic sinen cheys ghelde den heere te sinen daghen. Ende als men pant sullen ten minsten wesen twee scepenen

biden rechtre of met sinen bode. Ende soe wie hem panden laet, dat moet siin met twiscatten panden.

(4) Van arfcoepe, IIII. Soe wie siin lant of siin arve wille vercoepen, hii salt doen beconden des rechters bode drie

sondaghen in die vierscharen. Soe moghent coepen sine maghen die ten derden siin ende daer beneden, ist van

vader ende van moeder, binnen den derden gheboden, ofte neen, hii maghet vercoepen wie hii wille, ende hii sal

wittelike ghiften doen voer ons ofte voer onsen rechtre ende voer drie scepenen ten minsten. Ende soe sal elc sce-

pene hebben II d. van kennissen ende die bode II d. van ghebiedene. Wii hebben ghegheven den voers. lieden

wech ende waterganc op haer lant alse den scepenen ende den lieden van den dorpe oerbaerliicst dunct.

(5) Van scuttinghe, V. Soe wie op siin lant vint quic of beesten, welker tieren dat sii siin, alsoe dat sii hem scade

doen, die mach hii scutten. Soe moet dieghene dies dat quic es, alse die scade es besien, gheven een pant of set-

ten eenen borghe dat hii zweren sal binnen VIII daghen hoe vele hii hem met sinen beesten ghescaet heeft, of hiis

versocht wordt van claghere, daer bii mach hii die scuttinghe wech leden. Waer dat hiis niet versocht worde bin-

nen VIII daghe van den clagere, hii ware quite van den eede ende hebben sinen pant weder sonder scade. Soe wie

ne gheen pant nemen en wille van siinre scuttinghe, nochte borghe alse hier voerseit es, ende daer af verwonnen
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wordt met twee wittachtighen mannen, hii saelt beteren hem dies dat scut es III s. ende den heere III s. Ende dat

sal des rechters bode borghe wesen voer dat scut, wordt hiis versocht. Soe wie siin scuttinghe met crachte of scal-

ckelike wech leede eer hii die scade heeft ghebeteert alse hier voers. is, ende daer af verwonnen wordt bii gheno-

menre waerheden van scepenen, hii salt betren dien hi se nam XX s. ende den heere XX s., nochtan moet hii ghel-

den die scade. Waer dat sake dat dieghene ware beneden XII iaren, die die scuttinghe name onghebetert verboerde

niet.

(6) Van dorps oerbaren, VI. Soe wanneer dat men doen sal een oerbare die den dorpe ghemeen aengaet, dat sal

men doen bii des heeren rade ende bi den scepenen ende der vroetster lieden van den dorpe. Scepenen moghen

metten oudsten en metten vroetsten van den dorpe legghen bannen van alrehanden comantscepen ende spisen,

alsoe alst hem oerbaerlicst dunct den dorpe, ende daertoe sullen wii gheven onsen consent ende wille, iof dieghene

die in onse stede es gheset, alsoe dicke als wiis worden versocht.

(7) Van des dorps vryheden, VII. Dese lieden van Steenberghen sullen wii vry ende quite houden van alre set-

tinghen ende van alre moeynessen, si ne verboerdens met woerden of met wercken, het en ware in ghemeenen oer-

loghe of in node slants dat men ons dan diene gheliic alse die lieden van Berghen opten Zoem na haerre macht

van goeden ende van lieden. Alle die lieden die wonen of wonen sullen binnen desen voers. terminen, si ne sullen

ghedaghet worden noch van ons noch van nyemende die in onse stede es gheset noch te Breda noch elwaer omme

eenighe mesdaet ofte broke groot of cleyne, of omme eenighe sake dat onsen rechte toebehoert, sonder alleene in

onsen dorpe te Steenbergen voer ons of die wii daer setten in onse stede, heta en ware dat sakea dat sii binnen

onser vryheiden voer scepenen eenighe voerwaerden gheloeft hadden, dat willen wii dat siit voldoen daer siit

ghelovenden. Ende soe waer binnen onser vryheitb dat die voers. lieden voldoen hare gheloeften, daer sal men

hem weder doen dat selve recht.

(8) Van vechtelike, VIII. Die ten anderen seghet dat hii lieghet, hii moet hem betren III s. ende den heere III s.

Soe wie eenen anderen godscatte, hii moet hem betren III s. ende den heere III s. Soe wie den anderen metter vust

slaet ofte biden hare trect sonder bloetresen, hii salt hem betren V s. ende den heere V s. Ende valt hii ter aerden,

hii moet hem betren X s. ende den heere X s. Soe wie in stride ghebloetreest wordt, hii sal sine bloetresen toghen

des selves daghes alst ghesciede twee scepenen ten minsten. Ende waert dat bii nachte ghesciede, hii sout toghen

des selves nachts twee scepenen ofte drie ghebueren wittachtigher lieden, soe mach hii winnen drie bloetresen

ende niet meer bii drie wittachtiger mannen eeden opten ghenen daert op gheproeft wordt dat hii was in den stride.

Dieghene die daer af verwonnen wordt, hii saelt betren den ghequetsten van elken bloetreese V s. ende den heere

van allen den stride X s. Wille die ghebloetreesde meer bloetreesen segghen op hem die van drie verwonnen ware,

hii mach hem onschuldighen van den anderen met drie wittachtiger mannen eede. Waert dat hii daertoe ne gheene

hulpe en hadde die met hem zweren wouden, soe sal hii eerstwerf zweren dat hii gheene maghe en heeft binnen

den scependoeme die hem te hulpen comen moghen in dese dinghen ende dan daer na sal hii doen alsoe meneghen

eedt alse menich man voer hem ghedaen soude hebben. Soe wie den anderen gheven eene vleesche yncke ofte

meer, hii moet hem beteren elcke yncke X s.; ende hoe vele der yncken siin, die heere en mach nemmeer daer af

hebben dan XX s. Die den anderen gheeft eene vleesche yncke ofte meer daen been uute gaen, men sout beteren

den ghewonden elcke yncke XX s. ende den heere alleene XL s. Waer oec dat sake dat die wonden doergaende

waren doer hoeft ofte doer lichame, men sout beteren den ghewonden V lib. ende den heere V lib. Soe wie in

stride ghewont wordt, hii mach beteringhe hebben van sinen wonden van denghenen daert op gheproeft wordt dat

hii was in den twiste gheliic den sakeweldighen bii ses wittachtiger mannen eede, eest dat hii toghet sine wonden

alse hier voerseit is van bloetreesen. Soe wie den anderen int water worpt ende selve staende bliift opt lant, hii
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moet hem betren XX s. ende den heere XX s., ende ware dat sake dat hem die int water gheworpen worde meerre

vrese ofte mesquame daer of quame, dat soude men hem betren bi der kore voers.

(9) Van rove, IX. Soe wie roef doet van XX s. of daer beneden ende daer of verwonnen wordt metten rechte, hii

moet betren hem dien die roef ghedaen is vierscatte ende den heere alsoe vele. Soe wie roef doet boven XX s. ende

daer mede begrepen wordt metter vorscher daet, siin liif ende siin goet es in der heere ghenaden, sonder siins witt-

achtich wiifs deel. Es hii voervluchtich, men salne bannen uuten lande, ende dien den roef ghedaen es, dien sal men

betren vierscatte van den goeden desghenen die voervluchtich es ende dat daer oversciet sal siin in des heere ghe-

naden. Waert dat dieghene helpe riepe die men dien roef dade, soe wie hem niet en quame te helpen verboerde V

s. ieghens den heere, of hii soude zweren dat hiis niet en hoerde. Ende dat es te verstane van denghenen diet hoerde.

(10) Van huussoecken, X. Soe wie met crachte yements huus anevecht bii daghe ende beslotenre doren, hii moet

hem betren V lib. ende den heere V lib. Waer dat sake dat het bii nachte gheviele, men sout betren hem die int

huus woende X lib. ende den heere X lib. Soe wie in dat huus bii daghe in sulken faeyten ghewont worde, hii sals

hebben twiscatte beteringhe. Waert bii nachte ghesciet, men sout betren den ghequetsten vierscatte. Alle dieghene

die daer toe hulpe doen, verboren alsoe vele elkerliic alse die sakeweldighe teghens den heere ende tieghens

denghenen wies huus sii anevechten. Ende dit sal men proeven metter waerheden ghenomen metten scepenen ende

met wittachtigen lieden. Soe wie met twee mannen ofte met meer den anderen laget ende daer af verwonnen

wordt, soe wat vernoeye in dier laghe ghesciede, dat sal men betren den anderen vierscat ende den heere X lib.

Dieghene des huus aneghevochten wordt ende dieghene op welken die laghen gheleit wordt, soe wat sii doen met

haren helpren alse over noetwere, dats al over niet ghedaen. Wii willen oec dat die ghetugen van allen poenten

zweren ende haer ghetugen openbare seggen, ende die scepenen binnen drie dingedaghen sonder vertrecken elke

waerheit voertbringhen die voer hem es ghezworen.

(11) Van dieften, XI. Soe wie steelt, ist tusschen V s. ende VI d., hii sal verliesen siin oere. Ist boven V s., soe es

hii schuldich der doot. Soe wie eenen dief volghet helpe roepende, wie dat tsiinre hulpe niet en quame, hii ver-

boert ieghens den heere X s., of hii moets hem ontschuldigen met sinen eede dat hiis niet en hoerde. Eenen ghe-

vangen dief sal men leden ter vierscharen ende daer sal hii wachten siin vonnisse van scepenen, ende wordt hii

verwonnen van dieften bii scepenen wiisdoemen, men salne hanghen van onsen dienstknape of wii sulre onse

heerlicheden mede doen. Soe wie op eenen andren diefte seghet van XX s. of daer beneden ende mach hine niet

daer af verwinnen bii scependoeme, hii moet hem betren XX s. ende den heere alsoe vele, eest boven XX s. hii

moet hem betren V lib. ende den heere V lib. Soe wie den andren torve opseghet ofte betiit, mach hine verwinnen

met scepenen vonnesse, hii moet hem betren vierscatte ende den heere X s. Ist dat hiis niet en verwint, hii moet

betren dien hii die diefte op seide II s. ende den heere alsoe vele. Soe wie eenen dief vanghet, hii salne leeden tote

des puers huse; daer sal hii siins vonnesse verwachten ende daermede es hii quite die den dief vinc.

(12) Van verboden wapenen, XII. Soe wie verboden wapene over hem draghet, dats te weten yseriin priem of

cortoysce colven, ende daer of verwonnen wordt, hii sal ghelden den heere V s. Soe wie eenen kniif over hem

draghet in die voers. stede, hii salt ghelden den heere X s. Soe wie eenen kniif op yement trect, hii moet hem

betren X s. ende den heere X s. Soe wie den anderen met eenen kniive wont, hii moet hem betren vierscat na der

kore ende den heere X lib. ofte hii heeft die een hant verloren. Soe wie op eenen anderen trect een zwaert in erre-

moede, hii verboert ieghens hem daer hiit op trect X s. ende ieghens den heere X s.

(13) Van crachte, XIII. Soe wie een wiif vercracht ofte manslacht doet ofte moerdaet doet, hii sal siin hoeft ver-

liesen; ontgaet hii, al siin goet es ints heeren ghenaden, ende dat sal die heere deelen tieghens siin wittachtich wiif.

Ende die manslachtighe en mach niet versoenen ieghens den heere, hi ne hebbe eer ghebeteert des doden maghen.

Soe wie dat moertbrant doet, wordt hii ghegrepen, men salne onthoefden. Ist dat hii ontfliet, men salne bannen

uuten lande ende soe sal men eenscat ghelden siin scade die ghemoertbrant es van des mysdadighen goede; dat

daer boven es dat es tsheeren, uutghesteken der goede siins wittachtichs wiifs.
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(14) Van vrede te wedersegghen, XIIII. Soe wie den heere of denghenen die in sine stede es, den pape van den

dorpe of eenighen van den scepenen vrede wederseide ende daer af verwonnen worde of bedraghen met twee sce-

penen of met drie arfachtighe ghebueren, hii verboert ieghens den heere III lib. alsoe dicke als hiis versocht wordt

ende hiis niet gheven en wille. Ende ware dat sake dat hire niet op ne wilde andwoerden als men hem vrede

heyschede, hii verboerde alsoe vele alse of hine wederseide. Waer echter dat sake dat die heere of yement die in

sine stede es helpen behoefden hem te houdene die dien vrede wederseyde, soe wie hem niet te hulpe en quame

die hii te siinre hulpen riepe, verboerde ieghens den heere X s. Waer dat yement liete doer maechsibbe of doer

zwagherscepe, hii verboerde XX s. ieghens den heere. Soe wie binnen der koren eenen man dootslaet, ontgaet hii,

siin maghen moghen des doden maghen versoenen met X lib., ende soe moeten sii zweren dat sii den mysdadi-

ghen noch met raden noch met hulpen biistaen en sullen, hi ne sii versoent ieghens des dodes maghen, ende elc

vierendeel van vier vierendeele van des mysdadighen mach versoenen metten vierendeele van X lib., ende die pen-

ningen sullen hebben des doden maghen. Soe wie omme eenighe mesdaet daer hii siin hoeft om soude moeten ver-

liesen, als in die kore staet, verbannen worde ende woestballinc ghemaect, worde hii ghevanghen, men salne ont-

hoefden, het en waere dat hii ontginge bi des heeren wille. Soe wie eenen woestballinc harberget, ist van cleynre

mesdaet of van groter, wordt hiere mede bedraghen bii scepenen vonnesse, hii verboert ieghens den heere III lib.

(15) Van watergangen, XV. Die heere of die in siin stede es sal ghebieden des sondaechs voer scepenen brugghen,

dilven, watergangen, weghen ende diicken binnen eenen ghenoemden daghe te makene, alsoe alst den scepenen

oerbaerliicst dunct. Es dat sake dat het niet ghedaen en wordt van den lieden, die heere saelt doen maken bii rade

der scepenen omme redenliken cost, ende dan sal hii bii scepenen sinen cost weder innemen twiscatte. Waer

yement die sinen cost versmade te doene met sinen ghebueren, die heere sout voer hem gheven ende nement

weder met twiscatte boeten.

(16) Van ghestolen goeden. Soe wie ghestolen goet coept bii daghes lichte orcondelike twee wittachtiger manne

siere ghebueren, comter claghere na die dat goet sine maect met sinen eede ende met II manne siere ghebueren dat

dat goet siin es, hii sal dat goet weder hebben sonder scade, ende diet cochte verboerde niet ieghens den heere.

(17) Soe wie van siinre verboernisse gheenen borghe setten mach, men salne ints heeren ghevannisse doen bin-

nen der kore, tier wilen dat hii ghebetert heeft denghenen daer hii ieghens mesdede ende ieghens den heere. Ende

waert dat hii stillekine ontginge ende gheens rechts plegen en wilde, men salne bannen uuten lande na vonnesse

van scepenen.

(18) Soe wie dat woent buten den dorpe ende daer binnen comt ende mesdoet ende daer ne gheens rechts plegen

en wille, maer met crachte ontgaen, es die rechter ieghenwoerdich of niet ieghenwoerdich, soe wie den mesdadi-

gen hout of wederstaet of vernoey doet omme hem te houdene, hine verboert niet ieghens den heere.

(19) Van weeskinderen, XVI. Waer eenich weeskint, dat sullen die naeste maghen doen wonen soe waer dat sii

willen na des kints oerbare. Es dat sake dat des kints maghen des niet overeen en draghen, die heere mach dat kint

doen wonen bii rade der scepenen waerdt hem best donct, behoudende des kints goet.

(20) Vader ofte moeder die sone ofte dochter gheven te huwelike, sterft dat kint sonder gheboerte, al siin arve soe

comt weder te vader ende te moeder. Steerft een man, siin wiif sal deelen ieghens sine arfghenamen alle have ende

arve, ende desghelike die man alst wiif doot es.

(21) Elc mach tymmeren op siin arve dat hii wille, sonder molen ende vesten.

(22) Van stomme beesten, XVII. Soe wantc yement heeft dat stom es, doet yement quetsinghe, hii maghes ver-

saken wille hii, soe verliest hii dat stom, maer ist dat hiit aen hem trect, hii moet betren na der kore.

(23) Niement en mach verwonnen worden van ne gheenre mesdaet, hen sii bii vonnesse van drie scepenen.

(24) Die heere sal maken seven scepenen van den lieden van den dorpe, soe wie hii kiest wittachtigher lieden tus-
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schen Kersavent ende Dertiendach, soe sal hii se doen zweren scependom dat iaer omme.

(25) Soe wie woent buten dorpe ende daer in comt, hii sal daer te rechte staen voer onsen rechtre elken man die

over hem claget. Waer dat sake dat die clagere den gherasteerde niet verwinnen en mochte alse hii schuldich ware

te doene, hii moet hem ghelden sinen cost ende sine scade betren bii vonnisse der scepenen. Beclaget een uut-

lansch man den anderen uutlanschen man, dien mach hii verwinnen van schulde met drie uutlanschen wittachtigen

mannen.

(26) Soe wie binnen der poert woent ende buten der poert mesdoet, betert hiit aldaer siin broke, hii es quite

ieghens den heere.

(27) Soe wie dat scependom cochte ende daer af worde bedraghen ofte verwonnen van drie scepenen, hii verboert

ieghens den heere XX s. ende ieghens dat dorp XX s., ende daer nae soe ne mach hii gheen scepene wesen bin-

nen X iaren.

(28) Ende soe wie wiin, mede ofte bier vercochte diere dant ghebode ware, hii verboerde V s. ieghens den heere

ende V s. ieghensd dorp.

(29) Ende alsoe vele sal hii verboren, die onrechte mate hout op sinen tap.

(30) Soe wie in yements taverne cost doet ende van daer gaet alsoe dat hii den waert niet en betaelt ende des ande-

ren daechs niet weder en comt voer der noenen te betaelne sinen cost alsoe dat hii ghemaent wordt van den waert

met ghetughen dergheenre die waren in die taverne, hii verboert ieghens den heere XVIII d. ende ieghensd dorpte

XVIII d.

(31) Nieman so ne mach coepen die ferfaeyten of die boeten van den dorpe, maer wii sullen se selve doen gade-

ren eenen in onse stede, het en sii dat wi se quite laten of yement die in onse stede es.

(32) Een wiif mesdoet se, sii sal haer broke beteren gheliic eenen man.

(33) Van vredebraken, XVIII. Soe wie vrede breket dien hii selve metter hant ghevet, men sal hem nemen liif

ende goet; ontgaet hii, men salne bannen uuten lande; worde hii daer na begrepen, men sal hem thoeft ofslaen.

Soe wat vernoeye binnen vrede ghesciet, dat sal men betren van des gheens goede daert vernoey of comt vierscat

na der kore.

(34) Soe wie yements beesten, quic of dier, welkertieren dat het sii, quetst, wont ofte dootslaet, hii moet hem

ghelden des dat quic es siin scade, ende den heere alsoe vele alsoe die beeste of quic waerdt es. Es dat sake

dat hiit messaect, soe sal men met scepenen besien des quics quetsinghe, ende wordt hii dan daer of verwon-

nen, hii moet betren den heer X s. ende dien hii die scade heeft ghedaen X s. ende die scade vergouden alre

eerst.

(35) Van scepenen te wederseggen, XIX. Niement en mach scepenen wedersegghen, hen sii met hovaerden; soe

moet hii betren elken scepenen X s. ende den heere alsoe vele als allen den scepenen; soe moeten die scepenen

dat nemen op horen eedt dat hi se in hovaerde wederseide.

(36) Dese kore ende dese vryhede, soe wie dat es in onse stede sal zweren te houdene ghetrouweliik, ende sce-

pendome te doene ygheliken dies te doene heeft ende begheert sonder treckinghe op eenen ghenoemden dach

bii scepenen. Waert dats die baelyu niet en dede, die scepenen en sullen tot gheenen scependoeme sitten eer die

claghere recht es ghedaen bii scepene.

(37) Van vonnissen te halen, XX. Soe wat die kore niet en hout noch niet en bescheit ende die scepenen bii haers

selves vroetscepen uute gheven, dat vonnisse sal men houden over recht. Waer dat sake dat hem twivelde an een

vonnisse ende sii vroeders raets behoefden, soe sullen sii comen tote ons te Berghen opten Zoem als te haren hoef-

den omme raet, op dergheenre cost dien dat ghedinge anegaet. Ende soe wat onse scepenen van Bergen over raet

ende recht uute gheven ofte segghen dat sullen die scepenen van Steenberghen vast, alsiis vermaent worden, uute
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gheven voer een vonnesse.

(38) Soe wie rechts pleghen wille voer eenen ghedaghen niet comende te sinen benoemden daghe, ende ghenoech

doen bii scepenen, dieghene diere ghedaghet was es quite als van dien daghen.

(39) Van mencken, XXI. Soe wie den anderen een let afslaet, alsulc sal hii verliesen, hoet omme hoet, hant omme

hant, ende aldus van anderen leden, het en ware dat die heere siin ghenade daer toe dede, ende soe soude die schul-

dige betren den ghequetsten daer na dat scepenen gheproeven conden die grote van den leden dat hem afghesle-

ghen waere. Soe wie dat yemant vermencket, verboert V lib. ieghens den heere ende V lib. ieghens denghenen

dien hii hevet ghemencket, ende alsoe vele meer als scepenen gheproeven connen ende bevroeden die grote van

der mencken. Soe wie den anderen dootslaet, als hier voers. is, hii sal siin hoeft verliesen. Ende alle die aen siin

hulpe waren alse hem te sterckene, ende daer mede bedraghen worden, haerliic verboerde ieghens den heere V lib.

ende ieghens den naesten maghen des doden V lib.

(40) Niement en mach ieghens ons versoenen noch ieghens niemende die in onse stede es van siere mesdaet, hine

versoent ieghens den claghere.

(41) Soe wie van den scepenen valsch vonnesse wiisde ende daer mede gheproeft wordt, hii moet beteren ieghens

den heere V lib. ende den dorpe V lib., ende nemmermeer soe ne mach hii daerna scepenen worden noch orconde

draghen van gheenre saken, hen sii dat hii hem openbare betere.

(42) Van iaergedinge, XXII. Die heere sal houden in den voers. dorpe vier iaerghedinghen bi der scepenen raden,

soe sal hii des sondaechs te voren doen conden siin iaerghedinghe alse dat hiit des sondaechs daer na legghen sal

welc hii wille van den vier iaerghedinghen. Ende en mach die rechtere niet voldingen opten eersten dach, soe saelt

die rechtere voldoen opten anderen dach daer na. Het es te wetene dat die heere of die in sine stede es mach sine

ghedinghe beghinnen soe welke tiit hii wille, ist in den winter ist in den somer, alsoe alst den scepenen oirbaer-

liicst denct. Maer die rechtre en mach nyement te banne doen, hine salne eerst driewerven voert hebben gheroe-

pen in die vierschaerne.

(43) Van tsheeren cheyse, XXIII. Soe wie den heere sinen chens niet en ghelt te sinen tide, hii machene ghelden

binnen viertienachten met eenre boete van II s., ende na viertienacht met twiscatte chense ende met twiscatter boe-

ten. Ende nyemen en sal siin goet argheren om sinen chens. Ende soe wie sinen cheys niet en ghelt binnen den

iare, hii verboert gheheellike alle dat goet dat toten cheys behoert.

(44) Elc ghebuer mach dinghen opten anderen tote viertienachten ende niet dickere int iaer. Noch die rechtre en

sal nyement daghen, het en sii bii namen ende bii toenamen, ende hii sal nomen die sake waeromme hii ghedaget

es.

(45) Soe waer twist ghesciet, die daer bringhet een glavie of eenen staf of eene grave of eene vorcke ofte eenighe

wapine diere ghelike, het en ware dat hii sonderlinge van den heere of die in sine stede es tote siere hulpen worde

vermaent, hii verboerde V s. ieghens den heere. Waerdt dat hiere yement mede sloeghe, hii sout betren den ghe-

quetsten na der kore ende den heere X s.

(46) Soe wie dat doet onrechten anevanc ende hii daermede orcondeliken bedragen wordt, hii saelt betren den

heere XXVII s.

(47) Soe wie dat delft des heeren lant of eens anders, hii verliest soe wat hiere op delvet ende verboert ieghens

den heere XXVII s.

(48) Soe wie dat doet vanc ende wedervanc ende daermede bedraghen wordt, verboert ieghens den heere

XXVII s.

(49) f ¶ Chens ende legscat des heeren sal men ghelden voer alle schult tote sinen ghesetten tiden.

(50) Schult die versekaert es voer scepenen die sal men ghelden voer alle verboernisse. Soe wie alle eerst verse-
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kaert wordt op eenich goet orcondeliken den scepenen, die sal men alre eerst ghelden van dien goede. Waer dat

sake dat die schuldighe ziin goet niet ghevorderen en conde van commere, siin scoutmeester sal hem leenen ghe-

voechgeliken cost alsoe alst den scepenen mogheliic dunct, ende die cost sal hii innemen metter eerster schult ver-

sekaert.

(51) Drie wittachtighe manneng wonende binnen der kore of daer buten mogen eenen bedraghen van twiste.

Nochtan gaet scepenen kennisse voer alle kennisse.

(52) Soe wie den anderen schuldich es sout, zel ofte torven, heeft die schuldighe eenich van dien, hii moet hem

ghelden te sinen daghe gheheellike. Ende ist dat hiis niet en heeft, hii saelt ghelden eenscat met sinen ghereetsten

goede.

(53) Soe wie eenich schuldich es ghereede penninghe tote eenen daghe te gheldene en hevet hiere niet, soe sal hii

zweren dat hii gheen ghelt en hevet, soe sal hii hem ghelden anderhalfscat met sinen ghereetsten goede.

(54) Soe wie gherasteert wordt of siin goet, dien sal men scependoem doen an den derden dach, ende soe ver-

wonnen wordt, ist die gherasteerde ofte diene dede arrasteren, hii moet ghelden den rechtere II s., daer of sullen

die scepenen hebben die een helft. Ende alsoe saelt siin van alrehande pandinghen. Ende boeten van VI d., daer af

sal hebben die rechtere die een helft ende die scepenen dander helft.

(55) h ¶ Soe wanneer die rechtre sine virschaerne hevet ghebannen alse woenliic es ende die scepenen ane die

bancke siin gheseten, soe wie daer comt ende die vierschaerne met woerden ofte met wercken stoert ofte belet, hii

moet betren den heere III lib. ende elken scepene die daer ieghenwoerdich es X s., ende ieghen wien hii mesdoet

in die vierschare dien moet hii betren vierscatte na die kore.

(56) ¶ Schult die voer scepenen versekaert wordt, waert dat die scepenen afghedaen worden daer binnen, sii

mogen elken man kennen dies te doene hevet iaer ende dach gheliic andren scepenen.

(57) Soe wie opten anderen schult seghet daer hii ne gheene orconde toe en hevet, hii piint omme niet, want die-

ghene daer hii die schult op seghet mach hem ontschuldigen eenrehande ten heylighen.

(58) Alle dieghenen die wonen binnen der kore ende zel ontfanghen, sullen gheven van elker cupe maer II d. voer

allen cost.

(59) Soe wie den andren dreecht van moertbrande dat drie wittachtighe mannen horen ende daer af verwonnen

wordt, men salne vast doen int sheeren vangenisse ende salre mede doen dat scepenen raden.

(60) Soe wie lant of hofsteden heeft ligghende bi der strate in den dorpe ledich ende slecht, wii willen dat hii se

betymmere of leent eenen andren diet betymmere omme sinen iaer chens. Es dat sake dat hiere gheenen chens of

nemen en wille, wii sullene voer hem nemen ende wii sullent hem verorsaten van onsen goede, na dat scepenen

weseliic denct dat siin lant was in waerde.

(61) ¶ Voert alle dieghene die ter vierscaren behoren tote Steenberghen, die sullen wesen in dese voers.

kore.

Ende omme dat alle voerscreven saken vaste ende ghestade bliven sullen biden ghenen die nu siin ende

hier namaels wesen sullen, soe hebben wii dit ieghenwoerdighe ghescrifte ghevest met vestinghen onser zeghe-

len.

Ghegheven int iaer ons Heeren M° CC° ende LXXII, op sinte Domaesavent apostele.

(62) Soe wie berucht worde van dieften ofte van moerden ende gheproeft worde, hii verboerde siin liif of wii sul-

len onse heerliicheden daer toe doen.
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1112

1273 maart

Schepenen van Lillo oorkonden dat Servaas van Breda in opdracht
van de hertog van Brabant verkoopt aan abt en convent van de
St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) 6 bunder moer in de parochie Lillo,
tegen een jaarlijkse cijns aan de hertog van 12 penning Leuvens per
bunder.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum

april 1273 (n.s.) (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 116 (rechts 124) +
pliek 14 (15) x breedte 307 (onder 315) mm; tamelijk gaaf bewaard, behou-
dens de bezegeling; de pliek bedekt de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera scabi-
norum de Lillo. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: I (in rode inkt). III. – 3° door
18e-eeuwse hand: sancti Bernardi.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met op de achterzijde van de pliek de
nog zichtbare afdruk van een bevestigingsstrook) voor het aangekondigde
zegel (LS).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 173v, nr. I 3 (met restau-
raties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), onder caput: Rubea de littera I,
geauthenticeerd door de notarissen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schalden-
sis (ongedateerd, ca. 1559), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 89v, nr. I 3, onder caput: I rubra: Littere de Woonsdrecht, Lilloo, de
Sancto Iacobo et de Loenhoudt, met in de inhoudsopgave, fol. 88r, de rubriek:
Littera scabinorum de Lilloo de eodem moro nostro, geauthenticeerd door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 109-110, nr. 322,
naar A. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926,
p. 329-330, nr. 322, herdruk van a.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Samenhang
Voor de hertogelijke bevestiging van deze verkoop zie nr. 1117.
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Universisa presentes litteras inspecturis Willelmus dictus Werra et Gerardus de Waes,
cum ceteris scabinis de Lillo, salutem et cognoscere veritatem.

Universitati vestre presentium tenore notum facimus ac testamur quod Seruatius de
Breda propter hoc constitutus coram nobis apud Lillo recognovit se de mandato domini
ducis Brabantie vendidisse viris religiosis abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cys-
terciensis ordinis sex bonaria terre de moro, iacentis in parrochia de Lillo, pro certa
summa pecunie sibi in debitis et utilitatibus dicti domini ducis a predictis religiosis peni-
tus persoluta, ita tamen quod abbas et conventus predicti de quolibet bonario XII denarios
Louaniensium prefato domino duci singulis annis certo tempore perpetuo solvere tene-
buntur. Facta autem huiusmodi recognitione coram nobis dictus Seruatius ad monitionem
Euerardi, tunc iudicis de Lillo, et ad iudicium nostrum et secundum consuetudinem terre
dicta sex bonaria mori in manus predicti Everardi, iudicis, ad opus predictorum religio-
sorum reportavit et idem Everardus, iudex, cellarariob prefati monasterii nomine abbatis et
conventus sui predictam terram sive morum cum omni integritate contulit, pleno iure nunc
et in perpetuum pacifice possidendum et habendum. Preterea idem Seruatius predicta sex
bonaria secundum promissionem suam prius factam assignavit dicto cellerario in primo
quartario, iuxta terram sive morum, quod ibidem prefati religiosi per aliquot annos ha-
buerunt et habent in presenti.

Testes autem ad hoc vocati et qui premissis interfuerunt, sunt hii: Reynerus de Kile,
scaltetusb Antwerpiensis, Nicholaus Volcart, Nicholaus de Winenghem, scabini Antwer-
pienses, Nicholaus de Heida, Iohannes Dollart et Iohannes Hone. Nos autem predicti sca-
bini de Lillo in huius rei testimonium et ut premissa firma permaneant et posteris mani-
festa, sigillum nostrum presentibus litteris duximus appendendum.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo, mense
martio.

(LS)

1113

1273 mei 4

Hendrik van Leuven, heer van Herstal en Breda, verleent aan de bestuur-
ders van zijn dorpen Herstal, Rutten, Veulen en Nerem, die zich voor hem
hadden borg gesteld, vrijwaring voor eventueel te lijden schade.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; bevond zich volgens a vóór 1641 nog onder de charters van

Breda, bezegeld met het ridderzegel van oorkonder, rond, in gele was, met

a. 1273 nr. 1113
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randschrift: + SIGILLVM HCNRICI DE LOVANI NI DE HARSTALLE (aldus volgens
de gravure in a, met eerste N in spiegelbeeld, lees: Sigillum Henrici de Lova-
nio, domini de Harstallio), en het tegenzegel het wapenzegel van dezelfde,
rond, met randschrift: + Secretum HERIC DE LOVANIO DomiNI DE HARSTALLA

(aldus volgens de genoemde gravure, lees: Secretum Henrici de Lovanio,
domini de Harstallio).

Afschriften niet voorhanden.

Uitgaven
a, b. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 220-221
(gedateerd 1275, maar I, p. 610 gedateerd 1272): ‘Lettre tirée des Chartes de
Breda’, naar [A].

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 294 (gedateerd 9 mei 1275). –
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 148 (gedateerd 9 mei 1273).

Datering
Uitgaande van deze oorkonde gaat BOEREN, in Jaarboek De Oranjeboom, XIX
(1966), p. 105-122, uitvoerig in op de zogenaamde verpandingen van Breda
aan Hendrik van Leuven, broer van Arnoud van Leuven, in de periode 1273-
1277. BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 178-180, toonde aan dat er slechts sprake kan zijn van één verpanding (vgl.
nr. 1143) en wel in de periode 1273-1274 (zie nrs. 1114 en 1115).

Overlevering en tekstuitgave
De tekst van deze oorkonde is thans alleen nog bekend uit a en wordt derhalve
hiernaar uitgegeven. Butkens vermeldt dat zijn tekst naar een oorkonde onder
‘de charters van Breda’ is afgedrukt. Dit moet dan wel het origineel zijn
geweest, dat men echter in het archief van (de heren van) Breda niet zou ver-
wachten. Dat het toch de originele oorkonde geweest moet zijn, bewijst niet
alleen de genoemde wijze van opgave van herkomst, die verschilt van die wan-
neer a slechts van een afschrift gebruik heeft gemaakt, maar ook de opgave
van de bezegeling met afbeelding. Mogelijk dat [A] als retroactum in het
archief van de heren van Breda is teruggekeerd of terechtgekomen.

Henria de Lovain, sires de Harstal et de Breda, a tous ciaus qui ce presentes lettres ver-
ont et orront, salut et connoistre verite.

Je fais savoir a tous que tel pligerie, commes gens, s’il est a savoir le baillius de me ville
de Herstal et li maire et eschevin et li autre, s’il est a savoir le maires et le eschevin de
me ville de Ruechon et le maires et le eschevin de me ville de Fologne et le maire et le
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eschevin de me ville de Nedren, ont faict, que je ay consent loiammentb, que je les aquit-
teray et de chatel et de cens et de domages, s’il renchevent par defaute de mi, et sec leur
pri tous ensamble qu’il y entrent.

Et pour chou que ces choses devantdites soyent plus fermes et plus estables ay sce
donne mes lettres seelees de mon seel.

Que furent donnees l’an del incarnation nostre Segneur M CC LXXIII, le jeudi apres le
Invention sainte Croix.

1114

1273 mei 17

Arnoud van Leuven genaamd van Gaasbeek en zijn echtgenote Isa-
bella, eertijds erfvrouwe van Breda en tot op heden vrouwe van Ril-
land, bevestigen de schenking van de villa Waarde en de parochie in
Rilland door hun voorgangers aan abt en convent van de abdij Ten
Duinen, bepalen dat de abt uitsluitend de heer van Breda als voogd van
Waarde mag aanstellen en verzoeken de graaf van Holland en Zeeland
de abdij te beschermen tegen eventuele inbreuken door hun opvolgers,
onder bekrachtiging van zijn zegel.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief van de abdij Ten Duinen – Ter Doest,

oorkonde nr. 1111. – Afmetingen: hoogte 281 (rechts 282) + pliek 19 x
breedte 242 (onder 248) mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behoudens de beze-
geling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13/14e-eeuwse hand: B. Domini
de Breda et uxoris eius de Warde, IIII. – 2° door 14e-eeuwse hand: J. – 3°
door 16/17e-eeuwse hand: De parochia de Waerde. – 4° door andere 17e-
eeuwse hand: Wardo N° 7. – 5° door 18e-eeuwse hand: Titulo Zande, rub.
Wardo, no 7.

Bezegeling: drie bevestigingsplaatsen (waarvan slechts de sneden in de
pliek zichtbaar zijn), vermoedelijk voor de aangekondigde zegels (LS1, LS2 en
LS3).

Uitgaven
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 148-150 (gedateerd 1273), naar
A. – b. DE FREMERY, Supplement OHZ, 1901, p. 119-120, nr. 170, naar A. – c.
KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 724-726, nr. 1633, naar A.

a. 1273 nr. 1114
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Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 54, nr. 1111 (gedateerd 22 mei 1275).
– BREKELMANS, in Jaarboek de Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 183, nr. 15.

Samenhang
De bevestiging in onderhavige oorkonde was reeds in 1256 gevraagd door de
abdij Ten Duinen, zie nr. 1026.

Uit de intitulatio en corroboratio in deze oorkonde blijkt dat Arnoud en
Isabella op dit tijdstip de heerschappij over Breda niet uitoefenen. Voor een
eventuele vervreemding of verpanding zie BREKELMANS, in Jaarboek De
Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 178-181.

Ina nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.
Nos Arnoldus de Louanio, dictus de Gasebeke, etb Elyzabeth, uxor eius, quondam heres

terre de Breda et adhuc domina terre de Rilant, notum facimus universis presens scriptum
inspecturis quod, cum fideli litterarum testimonio didicerimus quod domini venerande
memorie qui ante nos predictarum terrarum temporibus successivis plenarie dominium pos-
sederuntc, viris religiosis ·· abbati et conventui monasterii de Dunis, Cisterciensis ordinis,
ob divinam reverentiam villam de Waerdo et perrochiam, sitam in territorio de Rietlant,
cum omnibus ad eandem perrochiam pertinentibus in elemosinam contulissent perpetuis
temporibus ab eis pacifice possidendam, licet postmodum post quietam possessionem dic-
torum bonorum consiliis perversa suadentium dicti abbas et conventus iniuriam ac calump-
niam sint perpessi, nos nostre saluti consulere cupientes hac eos volumus ob amorem Iesu
Christi prosequi libertate ac gratia in hac parte, ut in pace Domino famulentur et bonorum
que faciunt participes fieri mereamur, quod predictam perrochiam de Werdo cum omnibus
attinentiis, dominio, officiis, iurisdictione de alto et de basso, et quicquid continetur infra
hos terminos scilicet Honte, Hincline, vliet qui appellatur Scoude et Zekhelinghe, sive in
humido sive in arido vel in decimis aut aliis quibuscunque que ad idem dominium spectare
noscuntur, pacifice possideant in perpetuum. Et ut ipsis hoc firmum sit et stabile, omni iuri,
si quod ibidem habemus vel in posterum vel nobis vel nostris successoribus posset ali-
quatenus obvenire, renunciamus totaliter et totum ius in ipsum ·· abbatem et conventum
transferimus bona fide, ita sane quod si ibi aliquo tempore corrigendum quid occurrerit,
sive magnum sive modicum fuerit, correctionem illam neque nos neque nostri successores
nobis poterimus nec debebimus vendicare, sed ex parte predicti ·· abbatis quicquid occur-
rerit corrigendum, corrigetur; quod si vires eiusdem abbatis excedit correctio facienda,
alium introducere non poterunt advocatum ad excessus huiusmodi corrigendos, nisi tantum
dominum de Breda qui tenebitur in hiis ad que vocatus fuerit, monasterii supradicti vices
gerere requisitus. Hec omnia supradicta promisimus fideliter in perpetuum observare. Quod
si quispiam de nostris successoribus premissa nisus fuerit in aliqua sui parte infringere et
predictum monasterium super hoc molestare, patrocinium domini terre, videlicet comitis

492

a. 1273 nr. 1114

1114 a vergrote initiaal A. – b klein gaatje in perkament, slechts streepje van t leesbaar A. – c gewijzigd
uit possiderunt door de teksthand A.



Hollandie et Zelandie, ad quo dicta bona tenentur, presentium tenore requirimus humiliter
obsecrantes quatinus pietatis intuitu huic nostre pie largitioni suum dignetur adhibere con-
sensum in premissis tanquam dominus, et predictos religiosos in adepta possessione tueatur
et defendat temporibus oportunis et sigillum suum presentibus in signum adhibiti consen-
sus apponat.

In cuius rei testimonium presentem eis litteram tradidimus et sigillis, quibus tempore
dominatus nostri de Breda utebamur et adhuc utimur, eam duximus roborandam ad perpe-
tuam firmitatem et memoriam rei geste.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo tercio, in vigilia
Ascentionis Domini.e

(LS1) (LS2) (LS3)

1115

1274 januari 13

Arnoud van Leuven, heer van Brunehamel, beleent als rechter voor zijn
broer Hendrik van Leuven, heer van Breda, de gebroeders Jan en
Willem van Langdonk en Willem de zoon van de laatste met 7 hoeve
moer te Langdonk (onder Roosendaal).

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. voor ca. 1637, niet voorhanden, bekend uit C, afschrift in een handschrift door

of in het bezit van Jacob van Lanschot, in 1637 schepen van Breda, wellicht
naar [A].

C. ca. 1650, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980 (voorheen
’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr. 1661 (oud
nr. 161), Roosendaal 14: Gifte s’heer Arnouts van Loven als richter van
wegen sijn broeder heer van Breda, over seker moer te Langdonc, eenvoudig
afschrift door Adriaan Havermans, griffier van de stad Breda, naar [B].

Uitgaven
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, Preuves, p. 218 (gedateerd 1273):
‘Lettre tirée des Chartes de Breda’, naar [A], maar naar [B]. – b. GRAMAYE,
Antiquitates Bredanae, 1708, p. 15 (onvolledig), wellicht oorspronkelijk naar

a. 1274 nr. 1115
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[B] (het ms. bestond reeds ca. 1610), maar de uitgave van 1708 is naar a. –
c. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 17242, Preuves, p. 218, naar a. – d. VAN

GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 423, nr. 19 (onvolledig; gedateerd 1271),
met vertaling, naar b.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 40 en 41 (resp. gedateerd 13 januari
1271/1272 en 17 januari 1273/1274). – KLEYN, Geschiedenis van Breda,
1861, p. 148 (gedateerd 1273). – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877,
p. 534. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-
1980), p. 182, nr. 13 (gedateerd 13 januari 1273).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Echtheidskwestie
De oorkonde, die al in de 16e-eeuwse ‘Discours of de kroniek der heeren
van Breda’ wordt vermeld (zie uitgave PENNINGS, in BMHG, LXV (1943-
1946; ed. 1947), p. 348, par. 12), was lange tijd verdacht door de vermel-
ding van het mysterieuze Bruhames (vgl. BOEREN, De heren van Breda en
Schoten, 1965, p. 46; reserves nog bij BREKELMANS, a.w. onder Regesten,
p. 179). Deze kwestie was in feite opgelost toen GOETSCHALCKX in 1930 de
originele oorkonde van 28 maart 1285 publiceerde, waaruit blijkt dat
Arnoud van Leuven inderdaad een heerlijkheid Brunhiames (in Noord-
Frankrijk) bezat, zie nr. 1230. Een uitvoerige identificatie geschiedde echter
eerst door BOEREN, die de oorkonde in zijn boek over De heren van Breda
(a.w., p. 46) nog had gemist. Bruhames (Brunhiames) is identiek met Brune-
hamel onder het kanton Rozoy-sur-Serre (in het arrondissement Laon), zie
BOEREN, in Jaarboek De Oranjeboom, XVIII (1965), p. 77-88. Wellicht is in
de overlevering een afkortingsstreep voor de letter n verloren gegaan, vgl.
tekstnoot a.

Het optreden van Arnoud van Leuven, niet meer als heer van Breda, maar
als rechter namens zijn broer in die kwaliteit, past in de periode van de
zogenaamde verpanding van de heerlijkheid van Breda in 1273-1274, zie
nr. 1113.

Tekstuitgave
De oorkondetekst wordt hier uitgegeven naar afschrift C, dat een meer
complete tekst biedt dan de oudere edities. Omdat echter a vermoedelijk
nog het origineel heeft gebruikt, worden tevens enige varianten die men in
[A] zou verwachten, hiervan opgegeven. Inderdaad biedt a op sommige
plaatsen een betere lezing, mogelijk te danken aan de originele tekst, maar
vaak ook bracht BUTKENS naar eigen inzicht verbeteringen aan (vgl.
nr. 1043).
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Arnoldus de Lovanio, dominus de Bruhamesa, universis presentes litteras visuris salu-
tem et scire veritatem.

Noverit universitas nostrab quod nos tanquam iudex ex parte fratris nostri Henrico de
Lovanio, domini de Breda, contulimus iure feodali Iohanni de Langdonck et Wilhelmoc

fratri suo et Wilhelmoc filio dicti Wilhelmid septem mansos mori iacentes ante bona eorum
in Langdonck. Et ipsi recipient dicta bona in feodum a predicto fratre nostro, domino de
Breda, cum ipsos ad presentiam suam contingerite pervenire.

Et ut hec firma permaneant ipsis contulimus presentes litteras sigillo nostro roboratas.
Datum anno Domini millesimof ducentesimo septuagesimo terciof, in octava Epiphanie.
Superscriptionem approbamusg. Datum ut suprah.

1116

1274 februari

Arnoud van Leuven, heer van Breda, en zijn echtgenote Isabella geven
aan abt en convent van de O.L.V.-abdij te Middelburg 30 bunder moer-
grond, door de abdij gekocht van Jan zoon van Bollaard en grenzend
aan de eerder verworven 20 bunder bij Halsteren, tegen een jaarlijkse
erfcijns van 12 penning Leuvens per bunder.

Origineel
A. Middelburg, RA, archief O.L.V.-abdij te Middelburg, nr. 65 (inv.nr. 181). –

Afmetingen: hoogte 172 + pliek 19 (rechts 20) x breedte 225 (onder 223) mm;
beschadigd, met tekstverlies; gerestaureerd; met aanvulling en/of verbeteringen
door gelijktijdige tweede hand; de pliek bedekt een gedeelte van de laatste regel.

Aantekening op de achterzijde: door 15e-eeuwse hand: Van XXX bunder
moers gelegen bii Halster de datum anni M XX LXXIII.

Bezegeling: met twee bevestigingsplaatsen (waarvan slechts de sneden in
de pliek zichtbaar zijn), vermoedelijk voor de twee aangekondigde zegels van
de beide oorkonders (LS1, LS2).

Afschrift
B. 1441 november 29, Middelburg, RA, archief O.L.V.-abdij te Middelburg,

nr. 756 (inv.nr. 182) = vidimus door Olout, abt van de St.-Michielsabdij te
Antwerpen, naar A.

a. 1274 nr. 1116
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1115 a aldus Ca, wellicht stond er Brunhames of Brunhiames in [A], vgl. nr. 1230. – b aldus C, lees ves-
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boven de regel geschreven in [A]; misschien gaat het om het verkeerd gelezen woord vestra, zie
noot b. – h de laatste twee zinnen ontbreken in de oudere edities.



Uitgaven
a. DE FREMERY, Supplement OHZ, 1901, p. 121-122, nr. 172, naar A. – b.
KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 757-758, nr. 1659, naar AB. – c. BURGERS,
Paleografie, 1995, II, p. 683, nr. 178, naar A, en dl. 3, afb. CXVI.

Regesten
VAN VISVLIET, Inventaris provincie Zeeland, II, 1878, p. 14, en III, 1898,
p. 33, nr. 90 (gedateerd februari 1273/1274). – FRUIN, Archief abdij Middel-
burg, 1901, p. 159-160, nr. 65. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom,
XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 182, nr. 14 (gedateerd februari 1273).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven en gedicteerd door een hand van de abdij Mid-
delburg die vanaf 1266 bekend is en die ook nr. 1119 schreef en dicteerde (zie
de uitgaven vermeld onder b en c en de aldaar genoemde studies). Bij het
opstellen van de onderhavige oorkonde is, blijkens het formulier, gebruik
gemaakt van nr. 1109, die dus als de vooroorkonde kan worden beschouwd.
Nadat het mundum was vervaardigd, zijn echter vóór de bezegeling door
iemand anders enige correcties aangebracht en in een onderschrift bekrach-
tigd. Vermoedelijk, gezien onder meer de aard van de correcties, is dit door
iemand uit de omgeving van de oorkonder geschied. De eigenlijke levering
van het goed, dat blijkens de onderhavige oorkonde reeds eerder was gekocht,
vond eerst in mei 1274 plaats, zie nr. 1119.

De onleesbaar geworden gedeelten in A zijn aangevuld naar B en vergele-
ken met de vooroorkonde (VO). De aan de vooroorkonde ontleende tekstge-
deelten staan afgedrukt in een kleiner lettertype.

Arnoldus de Louanio, dominus de Breda et Ysenbellaa uxor sua universis presens scriptum visuris, salu-

tem et noscere veritatem.

Notum sit universis presentibus et futuris quod nos dilectis amicis nostris domino abbat[i]b et co[n]ventui

ecclesie beate Marie in Middelburghc * dedimus sive concessimus sub [a]nn[uo cen]su triginta bonaria

mori cum omnibus ad dictum morum pertinenti[b]us, que bonaria mori predicti abbas et
conventus emerunt contra Iohannem [filium B]ollar[di]d, libere in [p]erpetuum possidenda,
iacentis contigue iuxta viginti bo[na]r[ia] m[o]ri que prefati abbas et conventus habent iuxta

Haltre, conditione tali quod ipsi abbas et conventus nobis et successoribus nostris dabunt annuatim in festo sancti

Stephanie de quolibet bonariof duodecimg denari[o]s L[o]ua[nienses].
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bovengeschreven, na expungering van het door de teksthand geschreven bonare (als VO) A. – g XII VO.



In cuius rei testimonium presentes litteras seped[icti]s abbati et conventui contulimus
sig[illorum] nostrorum munimine roboratas.

Datu[m] anno Domini M° CC° septuag[esi]mo ter[c]ioh, mense februario.
Superscriptionesi approbamus. Datum ut supra.j

1117

1273 (april 8 – 1274 maart 31)

Jan I, hertog van Brabant, bevestigt abt en convent van de St.-Bernards-
abdij (te Hemiksem) in het bezit van 6 bunder moer in de parochie Lillo,
die Servaas van Breda met zijn machtiging voor 36 pond Leuvens heeft
verkocht, tegen een jaarlijkse cijns van 12 penning Leuvens per bunder.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 173r, nr. I 2 (met restau-
raties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), onder caput: Rubea de littera I,
geauthenticeerd door de notarissen Jan van Wouw en Jan Berkelar (ongeda-
teerd, ca. 1559), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 89r, nr. I 2, onder caput: I rubra: Littere de Woonsdrecht, Lilloo, de
Sancto Iacobo et de Loenhoudt, met in de inhoudsopgave, fol. 88r, de rubriek:
Littera domini ducis Ioannis super acquisitione mori in Lilloo facta erga domi-
num ducem, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd,
ca. 1653), naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 111-112, nr. 325,
naar C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926,
p. 331-332, nr. 325, herdruk van a.

Datering en samenhang
Evenals bij de eigenlijke verkoop (zie nr. 1112), is het gebruik van de paasstijl
verondersteld, zie Inleiding.

a. 1273-1274 nr. 1117
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1116 h millesimo ducentesimo septuagesimo tercio B. – i vgl. tekstnoten a en f; vanaf dit woord met
andere kleur inkt, inclusief sluitingsteken, geschreven door de genoemde tweede hand; dit ‘ren-
vooi’ niet overgenomen door B. – j hierna een sluitingsteken (vgl. voorgaande tekstnoot) A.



Nos Ioannesa, Dei gratia dux Lotharingie atque Brabantie, notum facimus omnibus pre-
sens scriptum visuris quod nos Servatio de Breda commisimus et dedimus potestatem ut
nomine nostro morum nostrum, quod iacet in parochiab de Lillo, venderet vel ad annuum
censum conferret et quod factum ipsius in hac parte ratum perpetuo haberemus et firmum.
Nos igitur viris religiosis, abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cysterciensis ordinis
sex bonaria predicti mori, iacentis in predicta parrochia de Lillo, que mediante certa
summa pecunie comparata, id est XXXc et sex libris Lovaniensium, nobis ad plenum per-
solutis, presentibus hominibus nostris scabinis de Antwerpia et de Lillo et Renero de Kila,
sculteto Antwerpiensi, a predicto Servatio ad annuum censum receperunt, videlicet quod-
libet bonarium pro duodecim denariis Lovaniensium, assensu nostro et testimonio presen-
tium litterarum, quibus sigillum nostrum appensum est, confirmamus cum omni integritate
nunc et in perpetuum pacifice possidenda ab eisdem et habenda.

Datum anno Domini M° CC° septuagesimo tercio.

1118

1274 april 2 Ulvenhout

Arnoud van Leuven, heer van Breda, geeft toestemming aan abt en con-
vent van de St.-Michielsabdij te Antwerpen om zijn gronden te Zand-
vliet te gebruiken voor het herstel van de dijken aldaar.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens C in 1685 nog in het abdijarchief aanwezig, afhan-

gend bezegeld met een groot zegel in gele (witte) was, waarschijnlijk dat van
oorkonder.

Afschriften
B. 1355 – 1356, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr. 3 =

Liber privilegiorum ecclesiae sancti Michaelis Antverpiae (oude cartularium der
abdij), p. 152 (fol. 76r), onder de rubriek: Arnoldus de Louanio, dominus de
Breeda, licentiat abbati et conventui sancti Michaelis quod possint sumere terram
in dominio ipsius ad faciendum gurgitem in aggere apud Zantuliet, naar [A].

C. 1685 mei 16, ibidem, inv.nr. 10 (nieuwe cartularium der abdij: Tomus 7), fol.
36r-36v, nr. 53, onder caput (= de inhoud van Capsa 94): Santvliet: Dijcka-
gie, met de oude signatuur: N. 4, authentiek afschrift, met vermelding van de
bezegeling, door G. van Bredael, openbaar notaris te Antwerpen, naar [A].
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a. 1273-1274 nr. 1117

1117 a aldus gerestaureerd B, de h van oorspronkelijk Iohannes is echter nog gedeeltelijk zichtbaar. – b

aldus gerestaureerd B, men verwacht parrochia als elders in B. – c aldus gerestaureerd B, triginta
C.



Uitgaven
a, b. GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 384-385 = Oorkondenboek
S.-Michiels, I, 1909, p. 234-235, nr. 198, naar BC.

Regest
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 183,
nr. 16.

Universis presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio, dominus de Breedaa, salutem
et scire veritatem.

Cum humana memoria labilis sit et caduca et que facta sunt per homines, ut firmitatem
habeant, debent esse per sigillatas litteras eternata, inde est quod caritati omnium declara-
mus quod nos viris religiosis et amicis nostris dilectis abbati et conventui sancti Michae-
lis in Antwerpia, ac illis qui sunt locati sive constituti ex parte ipsorum, damus et licentia-
mus ut possint sumere terram supra nostrum sive in dominio nostro ad utilitatem ipsorum,
ut ipsis melius videtur expedire ad faciendum gurgitem sive anulum in aggere apud Zantf-
liet, sive in terra que nominatur Nortlant, et que dirupta fueritb per impetum aque. Insuper,
si consimilis casus contingeret in posterum, quod terra predicta rumperetur, quoquo modo
esset, quod Deus avertitc, volumus et concedimus prenominatis nostris amicis abbati et
conventui, ac illis qui sunt ex parte ipsorum, ut possint sumere terram supra nostrum et
reedificare ad utilitatem ipsorum.

Presentium testimonio litterarum, salvo iure nostro, ut in litteris inter nos et ipsos factis
plenius continetur.

Datum Ulvenhoutd, feria IIa post Pascha, anno M° CC° LXX° IIIIto.

1119

1274 mei

Schepenen van Halsteren en de baljuw aldaar met zijn zoon [?] oor-
konden dat Jan zoon van Bollaard en diens echtgenote Jutta overdra-
gen aan abt en convent van de O.L.V.-abdij te Middelburg 30 bunder
moergrond.

Origineel
A. Middelburg, RA, archief O.L.V.-abdij te Middelburg, nr. 66 (inv.nr. 181). –

Afmetingen: hoogte ca. 120 (rechts ca. 112) + pliek rechts ca. 17 x breedte
273 (onder 265) mm; zwaar beschadigd, met tekstverlies; gerestaureerd,

a. 1274 nr. 1119
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1118 a aldus, ook elders in andere afschriften, B, Breda C. – b aldus B, lees fuerat als C. – c aldus B, lees
avertat als C. – d afgekort Ulvenh. B, opengelaten C.



waarbij wat rest van de gedeeltelijk afgescheurde pliek uitgevouwen is en de
sneden voor de zegelstroken nagenoeg onzichtbaar zijn geworden.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 15e-eeuwse hand (door beplak-
king met Japans papier moeilijk leesbaar): [***] van XXX b[***] gelegen bii
Halsteren, gegeven [(ruimte voor ca. 5 letters)] Ian Bollard [***] LXXIIII.

Bezegeling: één bevestigingsplaats rechts (waarvan slechts de dubbele
snede in de pliek zichtbaar is), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van
de baljuw (LS2); de te verwachten bevestigingsplaats links, vermoedelijk voor
het [aangekondigde] zegel van Jan Bollardszoon, is verdwenen ([LS1]).

Uitgaven
a. DE FREMERY, Supplement OHZ, 1901, p. 122, nr. 173, naar A. – b. KRUIS-

HEER, OHZ, III, 1992, p. 764-765, nr. 1667, naar Aa.

Regesten
VAN VISVLIET, Inventaris provincie Zeeland, II, 1878, p. 14, en III, 1898,
p. 33, nr. 91. – FRUIN, Archief abdij Middelburg, 1901, p. 160, nr. 66.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven en gedicteerd door een hand van de abdij
Middelburg (BURGERS, Paleografie, 1995, II, nr. 180: hand ‘MiE’) die ook
het origineel van nr. 1116 dicteerde en schreef, zie aldaar onder Ontstaan en
samenhang. Ook inhoudelijk is er een samenhang, daar de onderhavige getui-
genoorkonde de overdracht van hetzelfde goed beoorkondt, maar nu ten over-
staan van het plaatselijke gerecht. Zij weerspiegelt dus de eigenlijke levering
van het goed en kan als tegenoorkonde van nr. 1116 worden beschouwd.

De onleesbaar geworden gedeelten in A zijn zoveel mogelijk aangevuld
naar a, waarvan de bewerker destijds het origineel wellicht in een iets minder
beschadigde toestand aantrof. Verder zijn ook de samenhangende nrs. 1109 en
1116 vergeleken.

[U]n[iver]sis p[res]entes [lit]teras inspec[turi]s He[nr]icus dictus Buse, Wol[…]lusa

filius Iacobi, [….]b filius Petri, Willelmus dictus Baili[ar]dc, Ziricus filius Heremanni,
Willelmus filius Krist[in]ed, Her[emannus] dictus Ouerbergh, scabini de Hal[.]t[re]e, Wil-
lelmus filius Houen, ballivus ibidem, et Alard[us] f[ilius]f eius, [salutem i]n Domino.

Nover[i]nt universi quod Iohannes filius B[o]llardi et Iu[tt]a uxor eius coram [n]o[bis]
in v[i]l[la] de Hal[t]r[e] dederunt libere et concesserunt secundum consuetu[din]e[m…..]g
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a. 1274 nr. 1119

1119 a Woballus aldus a; lees, indien de sporen na de lacune niet op een l wijzen, wellicht Wol[far]dus
of zelfs Wol[ter]us A. – b wellicht sporen van een p, lees misschien P[etrus] A. – c Baili[air]d a, maar
na de sporen van li (die eventueel ook een h kan zijn) is er slechts ruimte voor twee letters A. – d

Krist[iani] a, maar de slot-e is zeker en in de lacune is slechts plaats voor twee letters A. – e

Halt[re] a, maar inderdaad is onzeker of er in de lacune na de l een letter heeft gestaan; dan te
lezen Halt[re] A. – f aldus a, maar f[rater] lijkt niet geheel uitgesloten A. – g de lacune wellicht aan
te vullen met [ville] A.



nostre trigint[a bonare m]o[r]ih predicto Willelmo, ball[ivo], ad opus domini ·· abb[ati]s et
conventus d[e Midde]lburgh…………………………]si in perpetuum posside[nd]a, que
bonar[ia] dict[…………… a]bbatij et conventui eo modo quo a predictis Iohanne et Iutta
uxor[e] sua […..]k.

[In cuius re]il testimonium presentes l[i]tteras dictus Iohannes filius Bollardi contulit
predictis abbati et con[ventui, sigilli]m sui ac sigilli predicti ballivi munimine roborat[a]s.

Datum a[nno] Domini M° CC° [septua]ges[im]on quarto, me[nse] maio.

([LS1]) (LS2)

1120

1274 juli 26

Deken en kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen verklaren aan
Sophie (Berthout), vrouwe van Schoten en Merksem, dat bij de over-
dracht van het patronaats- en personaatsrecht van de kerken van
Schoten en Merksem door wijlen haar echtgenoot Hendrik V, heer
van Breda, deze inderdaad het begevingsrecht van de kapelanie van
Schoten had uitgezonderd en zich voorbehouden, waarmee zij
accoord gaan, en zij beloven voorts de inkomsten van de pastoor
van Merksem niet te verminderen en bij vacature van de kerk van
Schoten de helft van de inkomsten voor de pastoor te zullen bestem-
men.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 24. – Afmetingen: hoogte
148 (rechts 132) x breedte 180 (onder 170) mm; tamelijk gaaf.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: De colla-
tione capellanie de Scoten. – 2° door 13/14e-eeuwse handen bij voorgaande
aantekening (signaturen alle geradeerd): C (in rode inkt); a; M. – 3° door
14e-eeuwse hand: De collatione capellanie de Scoten. – 4° door 15e-eeuwse

a. 1274 nr. 1120
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1119 h aldus overeenkomstig de beschikbare ruimte aangevuld naar analogie van de oorkondennum-
mers vermeld in de kopnoot A. – i lacune en enige moeilijk leesbare letters, in totaal zeker 30 let-
terplaatsen of meer; wellicht, gezien de tegenoorkonde, aan te vullen met iets als [sub annuo
censu cum omnibus pertinentibu]s A. – j in de lacune ruimte voor ca. 15 letters, lees wellicht
dict[us ballivus tradidit a]bbati A; [conferuntur] vult aan a. – k in de lacune ruimte voor ca. 8 let-
ters, lees wellicht iets als [data est] A; [possidentur] a. – l aanvulling overeenkomstig de beschik-
bare ruimte naar de genoemde oorkonden A. – m aldus a; in de lacune is na de aanvulling van
con[ventui] inderdaad nog plaats voor ca. 7 letters A. – n aldus a, aannemelijk aangevuld op
grond van nr. 1116.



hand (inventaris 1488): XXIIII. – 5° hieraan toegevoegd door 18e-eeuwse
hand: Cap. VIIIa.

Bezegeling: één afhangend (niet doorgestoken, hoewel de snede hiertoe
geprepareerd is) bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is, namelijk: S zit-
tende-figuurzegel van het kapittel, spits-ovaal (hoogte zegelveld 54 [+ x],
breedte 35 [+ x], rand [y] mm), van groene was, rand afgebroken (zie hier
nr. 1251 A1 S2; zie ook PRIMS, Antwerpsche zegels, 1931, p. 43, lijst 6, nr. 1,
afb. p. 42, nr. 69), met tegenzegel CS staande-figuurzegel van dezelfde instel-
ling, spits-ovaal (hoogte zegelveld 30, breedte 22, rand 4-5 mm), rand links
en rechts afgebroken (zie hier nr. 1251 A1 CS2; als PRIMS, a.w., p. 45, lijst
6, nr. 2, afb. p. 40, nr. 70), met randschrift: + AVE: M[ARIA: GR]ATIA: PLENA

[: DOMINVS : ]TECVM.

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 37v, onder de rubriek: Lit-
tera decani et capituli de collatione capellanie de Scoten facta domicelle
Sophye, quondam domine de Breda, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten
(cartularium van het O.L.V.-kapittel), p. 4, nr. f, onder dezelfde rubriek als B,
naar B.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 356, nr. 2, naar B. – b. GOET-

SCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 553-554, nr. 4, naar aA.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 43, lijst 2, nr. 155.

Nobili domicelle Sophiea, domine de Scoten et de Mercseemb, ·· decanus et ·· capitu-
lum ecclesie beate Marie Antwerpiensis salutem et quicquid possunt obsequii et hono-
ris.

Cum vos et reverendi parentes vestri recognoscatis et veraciter dicatis quod in collatione
ecclesiarum et personatuum de Scoten et de Mercseemb, nobis facta per felicis recordatio-
nis Henricum, quondam maritum vestrum, collatio capellanie de Scoten fuerit exceptac et
sibi et suis successoribus reservata, placet nobis et bene volumus quod collationem dicte
capellanie vos et vestri successores habeatis et eam, quotiens vacare contigerit, canonice
conferatis. Preterea sciatis et hoc promittimus quod reditusd curati ecclesie de Mercseemb,
quos nunc tenet diminuere non volumus nec debemus, et quod quotienscumque ecclesiam
de Scoten vacare contigerit, medietatem redituume omnium et obventionum dicte ecclesie
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a. 1274 nr. 1120

1120 a Sophye B. – b Merchem B. – c exepta B. – d redditus B. – e reddituum B.



curato, qui pro tempore ibidem erit, dabimus et pacifice relinquemus, nos ad id tenore pre-
sentium obligantes.

Datum anno Domini M° CC° LXX° quarto, feria quinta post festumf beatif Iacobi
apostoli.

(S+CS)

1121

1275 juni 6

Jan I, hertog van Brabant, beoorkondt en bevestigt als leenheer de
overeenkomst aangegaan tussen Arnoud van Leuven, heer van Breda,
enerzijds en Beatrix, weduwe van Gillis van Attenhoven, vrouwe van
Hellebecq, en haar oudste zoon Gerard anderzijds, inzake Ekeren en
Loenhout.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 186v, nr. K 17 (met
restauraties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de
notarissen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca.
1559), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 118v, nr. K 17, onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostris
Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Testimonium ducis
super reformatione pacis inter dominum Arnoldum de Breda et dominum (sic)
de Attenhove de bonis de Ekerne, Loenhoudt et Etten, geauthenticeerd door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgaven
a. STOCKMANS, in BGHB, I (1902), p. 363-364, nr. 2, naar C (vermeldt
echter naar ‘littera M rubra, nr. 4’). – b. GOETSCHALCKX – VAN

DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 124, nr. 338, naar C. – c. GOET-

SCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926, p. 344, nr. 338, her-
druk van b.

a. 1275 nr. 1121
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1120 f-f ontbreekt B.



Nous Jehans, par la grace de Dieu duc de Lotharicea et de Brabant, faisons a savoirb a
tous ceulx qui ces lettres verront et orront, comme il est ainssic que pardevant nous sont
venu mesires Ernoult dict de Lovain, sires de Breda, et madamme Beatris, jadis femme
mon seigneur Gileen d’Ottencourt, dame de Hallebeke, et Gerart ses ainsnés filz d’un bas-
ten qui a esté entre eulx de le terre de Ekerne et de Loenhout, dont pais est faited parmi
deux mil et quatre cense livresf de Lovengg, nous avons encovent que nous toutes les con-
venances qui pardevant nous et pardevant nos hommes furent faictes et ordonnés, ferons
tenir et acomplirh ainsi comme sires souverains et avons encovent que cellei droicture quej

en tient de Ernoutk, seigneur de Wisemalel, a Lonoutm plainnement ly ferons quicter de li
et des siens, et si est a scavoirn que nous sommes tenu de faire venir Ernoult, maines filz
le dame devant dictes, et quicter toutes les droictures qu’il a ou peult avoir en la terre dont
paix est faicte; aussio avons encovent de faire rendre touttes les chartres, privileges ou let-
tres que le damme ou aultre de par luip de l’apostole, des evesqueq ou aultrui et si ferons
venir le dammer devant l’evesque de Liege pour mettre le seigneur de Breda en les dim-
mess que on tient de luip.

En tesmonaigest de laquelleu choses nostre zealz est mis en ceste presente lettresv qui fut
donné 1’an de grace mille deux cens soisantew et quinze, le jeudi devant le Trinite.

1122

1275 juni 6

Arnoud van Leuven, heer van Breda, verklaart ten overstaan van Jan I,
hertog van Brabant, en van zijn broer (Hendrik) van Leuven, zijn neef
Wouter Berthout, heer van Mechelen, e.a. dat hij zijn verplichtingen ten
opzichte van Beatrix, vrouwe van Hellebecq en weduwe van Gillis van
Attenhoven, zal nakomen, overeenkomstig de hierover opgemaakte oor-
konde (zie nr. 1121).

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. ca. 1325, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 1

(VERKOOREN, nr. XV) = Littera B, Diversa privilegia illustribus principibus,
ducibus ac regibus diversis imperatoribus concessa 1168 à 1324 (hertogelijk
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a. 1275 nr. 1121

1121 a aldus BC. – b scavoir C. – c ainsi C. – d faicte C. – e cents C. – f lb. BC. – g Lovaing C. – h accomplir
C. – i qu’icelle C. – j qui C. – k aldus, maar gerestaureerd B, Ernoult C. – l Wesemaile C. – m Lon-
hout C. – n asscavoir C. – o aussy C. – p luy C. – q de evesque, met beginletter van evesque op ra-
suur, C. – r dame C. – s dimes C. – t tesmoingnaiges C. – u les quelles C. – v lettre C. – w soixsante C.



cartularium), fol. 37v, onder de rubriek: Qualiter Arnoldus de Louanio, domi-
nus de Breda, requisivit Iohannem, ·· ducem Lotharingie et Brabantie, et alios
nobiles et magnatos, ut eundem compellerent adimplendi conventiones, in
quibus domine Beatrici uxori domini ·· Geylioen d’Ottencoert, domine de
Helbeke, consistebat obligatus, naar [A].

Uitgave
a. JUTEN, in Taxandria, XII (1905), p. 238, bijlage III (gedateerd 6 mei 1275),
naar B.

Regesten
VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, II-1, 1961, p. 138. –
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 183, nr. 17.

(N)ousa Ernous dit de Louain, sire de Breda, faisons a savoir a tous cheaus qui cheste
lettre verront et orront ke nos sommes venu par devant nostre tres chier seigneur Jehan,
par le grasce de Dieu duc de Lothrike et de Brebant, et par devant monseigneur de
Louaing nostre chier frere, monseigneur Gautir Berthaut, seigneur de Malingnes, nostreb

cousijn, monseigneur Henri de Assche, monseigneur Gilioen Berthaut et par devant autres
nos persc et avons prieit et requis qu’il nous constraigne de acomplir et de parfaire les con-
venanches, les queles nous sommes tenues a ma dame Beatris, jadis femme monseigneur
Geilioen d’Ottencourt, dame de Hellebeke, ou a ses oirs, ensi comme le lettere parole qui
sus est faite par nous et par le nostre.

En teismoignage de la quele chose nous avons mis nostre sael a ces lettres, qui furent
donnees l’an de grasce mil deus cens soisante et quinze, le jeudi devant la Triniteit.

1123

1275 juni 10 Bergen op Zoom

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verlenen aan Wisse de Portu (= van der Haven) het alleenrecht
om in Steenbergen een windmolen op te richten, waarvan de helft
eigendom van de heer van Breda zal zijn.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

a. 1275 nr. 1123
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1122 a initiaal niet ingevuld B. – b volgt doorgestreept en geëxpungeerd chier B. – c slot-s met punt als
afkortingsteken B.



Afschriften
[B]. 1323 april 13, niet voorhanden, blijkens een 19e-eeuws afschrift, zie onder E,

destijds aanwezig in de archieven van de raad en rekenkamer van de markie-
zen van Bergen op Zoom: op perkament in het Rijks Archief, Markiezaat van
Bergen op Zoom (eerder vermeld in de folio-inventaris Tollius – Ferrand,
1658-1789, van de Nassause Domeinraad, zie ’s-Gravenhage, ARA, archieven
Nassause Domeinraad 1581-1811, inv.nr. 830 = Inventarissen der Archiven,
Volumen II, fol. 530, nr. 1bis), vidimus door Everard, prior van de predikhe-
ren te Zierikzee, en Pieter, gardiaan der minderbroeders aldaar, naar [A].

C. begin 16e eeuw, Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 23 B = cartu-
larium van de heren van Bergen op Zoom, fol. 30r-30v, onder de rubriek: Een
brief aengaende mijns heren van Bergen moelenen tot Steenbergen, naar [A].

[D]. ca. 1649, niet voorhanden, blijkens een 19e-eeuws regest van deze oorkonde
gemaakt door P.A. Cuypers van Velthoven (’s-Hertogenbosch, RA, collectie
Cuypers van Velthoven, inv.nr. 3486, onder Steenbergen, met de vermelding:
Archives de Breda (papiers Havermans)), destijds mogelijk te Breda, in de
collectie Havermans (thans GA, afd. IV-1) aanwezig, afschrift wellicht door
Adriaan Havermans, griffier van de stad Breda, naar onbekend voorbeeld.

Niet eerder uitgegeven.

Regesten
SLOOTMANS, Grepen uit de geschiedenis van Steenbergen, 1939, p. 36. –
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 183, nr. 18.

Overlevering en samenhang
De oorkonde staat in C afgeschreven vermoedelijk als retroactum bij de
daarop volgende oorkonde d.d. 23 november 1356 (in het Middelnederlands),
waarin Hendrik I van Boutersem, heer van Bergen op Zoom, de erfgenamen
van Wisse van der Haven en zijn rentmeester machtigt de molen van Steen-
bergen te verpachten.

Tekstuitgave
De tekst wordt afgedrukt naar C met enige varianten van het nauwkeurig
ogende afschrift E in het notenapparaat, van belang voor [A], daar zij de
lezing van het vidimus [B] weergeven.

Arnoldusa de Lovaniob, dominus de Breda, et Ysenbele eius uxor, eiusdem terre
domina, universis presens scriptum visuris salutem et scire veritatem.

Cum humana memoria labilis sit et caduca et que facta sunt per homines, ut firmita-
tem habeant, debent esse per sigillatas litteras eternata, inde est quod caritatic omnium
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declaramus quod nos dilecto et fideli homini nostro Wissoni de Portu dedimus iure heredi-
tario possidendum pro denarium Lovaniensem domistadium in parrochia de Steenbergend

et super illud ponendum molendinum ad ventum, conditione tali adiectae quod quam cito
predictus Wisso habuerit custum suum de molendino ad edificandum etf preparandum,
extunc in antea una medietas erit nostra et nostris successoribus et alia medietas pertinebit
ad prenominatum Wissonem et ad eius successores. Insuper adiunctum est quod si villa
predicta de Steenbergend et homines commorantes in ipsa villa indigerent adhuc molendi-
num, quod nemo potest constituere aut edificare in prefata villa vel parrochia aliquem
molendinum nisi predictus Wisso, si vellet edificare, et tunc faciet et edificabit aliud
molendinum ea conditione qua constituit et edificavit premiumg molendinum.

In cuius rei testimonium, ne aliqua materia questionis super premissis imposterum ver-
teretur, predicto Wissoni dedimus litteras sigillorum nostrorum munimine roboratas.

Datum Bergis supra Zomamh, feria secunda post octavas Penthecostei, anno Domini
millesimoj ducentesimo septuagesimo quintoj.

1124

<1275 november 10>

<Godfried, cureit, en schepenen van Stabroek oorkonden dat Arnoud
zoon van Hugo van Ekeren verkoopt aan meester en convent van
het St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen 3 bunder moer te Woens-
drecht, waarvan de predikheren te Leuven het recht op turfwinning
in 1 bunder toekomt, en tevens overdraagt aan de predikheren te
Antwerpen de turfwinning in 3 bunder, grenzend aan de bovenge-
noemde.>

Schijnorigineel
[<A>]. Niet voorhanden.

Afschrift en vertalingen
B. eind 13/begin 14e eeuw – vóór 1322, Antwerpen, OCMW, archief St.-Eliza-

bethgasthuis te Antwerpen, inv.nr. 1278, nr. 1, eenvoudig afschrift op perka-
ment, ten behoeve van een proces.

C. 1336 – 1338, ibidem, nr. 1-2, vertaling op perkament, ten behoeve van een
proces, van B.

D. 1336 – 1338, ibidem, nr. 1-2, vertaling op perkament, ten behoeve van een
proces, naar C.

a. 1275 nr. 1124
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Uitgaven
a. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, in Handelingen Oude Wetten België, XXII
(1966-1967), p. 162-163, bijlage 1, naar B, en p. 164-165, bijlage 1a, naar C.
– b. VAN SYNGHEL, in Noordbrabants Historisch Jaarboek, XIII (1996), p. 49-
50, bijlage 1, naar B.

Onechtheid
Deze oorkonde hangt nauw samen met nr. 1179, waarin Arnoud van
Leuven de overdracht van 3 bunder moer aan de predikheren bekrachtigt.
Beide stukken zijn enkel bekend via afschriften, gemaakt tijdens een proces
tussen het St.-Elizabethgasthuis en de predikheren te Antwerpen in de
veertiende eeuw. Op grond van de inwendige kritiek van deze oorkonde
en de inhoud van diverse veertiende-eeuwse processtukken blijkt deze
oorkonde een falsum, vervaardigd door de predikheren aan het eind van de
dertiende of het begin van de veertiende eeuw. Het formulier is hoogst-
waarschijnlijk ontleend aan de bovengenoemde bevestigingsoorkonde van
Arnoud van Leuven. Zie VAN SYNGHEL, in Noordbrabants Historisch Jaar-
boek, XIII (1996), p. 45-46.

<Universis presentes litteras inspecturis Godefridus, curatus in Staecborne, pariter et
scabini loci memorati salutem in Domino sempiternam.

Noverit universitas vestra quod Arnoldus filius Hughonis dicti de Ekerne vendidit
magistre et conventui de hospitali de Antwerpia tria bonaria terre que moer dicitur, que
iacent in quodam loco qui appellatur Langrucge inter Gunsdricht et Huberghen, quam
terram idem Arnoldus tenet a domino de Breda pro decem solidis Louaniensibus, ita
tamen quod fratres predicatores de Louanio, quamdiu turbones fodiendi invenientur,
ibidem unum bonarium de predictis tribus pacifice possidebunt, salva illis de hospitali
predicti bonarii proprietate quod exfossis et asportatis turbonibus, ad excolendum cum
duobus reliquis habebunt. Censum autem annuum trium solidorum alborum veterum pre-
dictis tribus bonariis inpositum supradicta magistra et conventus integraliter exsolvere
tenebuntur.

Insuper singulis et universis per presentem tenorem litterarum notum facimus quod su-
pradictus Arnoldus fratribus predicatoribus in Antwerpia commorantibus tria bonaria, su-
pradictis adiacentia versus plagam occidentalem, causa pietatis divine intendens anime sue
benefacere contulit in hunc modum quod predicti fratres turbones, quos in dictis tribus
bonariis invenient, pro libito suo effodi facient et asportari; quibus effosis et asportatis
dicta terra supradictus Arnoldus ad excolendum liberaliter uti debet. Supradicti vero fra-
tres iam predictum Arnoldum ab onere census trium solidorum dicte terre prepositorum
alborum veterum liberabunt.

Ut autem supradicta conventio pariter et donatio tam apud posteros quam modernos fir-
mitatis optinere valeant stabilitatem, presentes litteras sigillis eisdem appensas, munitas et
nostris testimoniis roboratas, conferre decrevimus fratribus predicatoribus et etiam magis-
tre ac suo conventui, supradicta volentibus inviolabiliter observari.

Datum anno Domini M° CC° LXXV°, dominica ante festum beati Martini.>
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1125

1275 december Bergen op Zoom

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) de novaaltienden in de parochie (Oud) Gastel, alsmede het
Baarlebos met 200 bunder aangrenzende moergrond.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum

december 1275. – Afmetingen: hoogte 105 (rechts 113) + pliek 22 (24) x
breedte 303 (onder 296) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera domini
Arnoldi de Breda de bonis que contulit nobis, silvam Barlebosche et ducenta
bonaria mori. – 2° dezelfde of iets latere hand voegde hieraan toe: de decima
de Ghestele. – 3° door 14/15e-eeuwse hand: D (in rode inkt). II (op rasuur).
– 4° door mogelijk 15e-eeuwse hand: d (omgekeerd).

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S1 ridderzegel van eerste oorkonder, van groene was, rand op diverse plaat-
sen afgebroken (zie CSN 774 en hier nr. 1128), met tegenzegel CS1 wapen-
zegel van dezelfde, tamelijk gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1128); en één
bevestigingsplaats (met op de achterzijde van de pliek de nog zichtbare afdruk
van een bevestigingsstrook) voor het andere aangekondigde zegel (LS2), dat
blijkens het onderschrift van G ca. 1560 nog voorhanden was.

Afschriften en vertaling
B. 1460, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op Zoom,

inv.nr. 486.1 = Copie limitacionum bonorum contra Ghestel, Baerlebossche et
H[alderber]ghe et Hoghescote (rol met afschriften van oorkonden inzake Oud
Gastel, vermoedelijk uit een procesdossier), ongenummerde eerste stuk, een-
voudig afschrift, naar A.

C. 15e eeuw, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en
rekenkamer te Breda, inv.nr. 744, reg. nr. 31a, los stuk (aanwinst 1929), een-
voudig afschrift, vermoedelijk naar A.

D. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.
nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 50r, nr. D 2, onder caput:
D, en onder de rubriek: Largitio sive donatio domini Arnoldi de Lovanio et
Elizabet eius uxoris decimarum omnium novalium in parochia ac allodio de
Gastel; refer ad F rubeam III, ad D rubeam III et D rubeas IX, X et F Vam et
VIIIam (zie resp. de nrs. 1127, 1532, 1147, 1206, 1191, 1194 en 1201), ge-
authenticeerd door de notarissen Johannes van Wouw en Johannes Berkelar
Schaldensis en vervolgens door de notaris Marius Vos, licentiaat in beide
rechten (alle ongedateerd, ca. 1559), naar A.

a. 1275 nr. 1125
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E. ca. 1540, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en
rekenkamer te Breda, inv.nr. 744, reg. nr. 31b, cartularium = Copien van den
brieven mijns heeren van Sinte Bernaerts, die hij heeft van den heeren van
Breda van zijnen goederen van Gastel, de Hoeven, den Ouden en den Nyeuwen-
bosch, eerste gedeelte, p. 1, direct of indirect naar B.

[F]. ca. 1547, niet voorhanden, bekend uit GJ, gewaarmerkt afschrift door A. Bou-
dewijns, naar A.

G. ca. 1560, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 1977 (dossier van een proces gevoerd voor de Raad van
Brabant), met opschrift: Numero 2°; Copia copie, gewaarmerkt afschrift door
A. Boudewijns, naar [F].

H. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,
hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 94v-95v, nr. D 2, onder
caput: Littera D rubra sive de bonis apud Halderberghe nunc de Hoevis nun-
cupatis, met in de inhoudsopgave, fol. 92r, de rubriek: Littera de collatione
decime novalium de Gestele et de collatione Barlebosche et ducentorum bonu-
ariorum mori, en met boven de tekst dezelfde rubriek als bij D, geauthenti-
ceerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar AC.

I. 1768, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op Zoom,
inv.nr. 509 (stukken betreffende geschillen), losse vertaling door De Neve, ver-
moedelijk naar G.

J. 1778 april 5, ibidem, inv.nr. 793 (stukken inzake tiendrecht) gewaarmerkt
afschrift door L. Adan, griffier, naar G.

K. eind 18e eeuw, ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven, inv.nr.
1609 (oud nr. 139), ongefolieerd (fol. 1r-1v), eenvoudig afschrift, gekopieerd
door de hand die ook inv.nr. 1626 schreef, van of namens Eduard van
Mattemburgh, dijkgraaf van de polder van Nieuw Gastel, naar b.

Uitgaven
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 39, direct of indirect naar E. –
b. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 865, cap. 90, naar
a. – c. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 129-130,
nr. 344, naar ADH. – d. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards,
I, 1926, p. 349-350, herdruk van c.

Regesten
BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 218. – LE ROY,
Notitia marchionatus, 1678, p. 489, liber 10, cap. 11. – HERMANS, Analytische
opgave, 1844, p. 42. – KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 150. – WAU-

TERS, Table chronologique, V, 1877, p. 575. – LEVELT, Oudenbosch, 1931, II,
p. 174, inv.nr. 2. – DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, 1948, 1-2,
p. 10, nr. 31. – VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom,
1980, 3-B, p. 462, nr. 8. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXII-
XXXIII (1979-1980), p. 183, nr. 19.
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Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio, dominus
de Breda, et Elizabethb eius uxor, eiusdem terre domina, salutem et cognoscere verita-
tem.

Notum vobis facimus tenore presentium litterarum nostrarum quod nos divine re-
munerationis intuitu et pure propter Deum contulimus et conferimus viris religiosis ··c

abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis omnem decimam nova-
lium in parrochia de Gesteled que nunc est et que ibidem accrescere poterit in futuro,
ut in eodem monasterio a predicto conventu de nobis et nostris antecessoribus ac
successoribus tam viventibus quam defunctis perhenniter memoria habeatur. Insuper
dedimus predictis viris religiosis silvam que vocatur Barlebosche integraliter cum
omni fundo, ducenta quoque bonaria mori iacentia iuxta eandem silvam et ad eadem
bona ipsorum viam et liberum aque ductum. Omnia autem predicta, tam decimam
quam morum et silvam, conferimus prefatis ··c abbati et conventui in purum allodium
pacifice et quiete in perpetuum possidenda nichil nobis iuris, nichil successoribus
nostris in predictis omnibus retinentes, alta tamen nobis iusticia retenta si resplendeat
de eisdem.

Huic autem donationi nostre interfuerunt: Iohannes de Ossele, miles, Henricuse, capel-
lanus noster, Egidius de Buzenghemf et Willelmus dictus Pipenpoig de Bruxella et alii
quamplures.

In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam prefatis ··c abbati et conventui pre-
sentes litteras contulimus, sigillorum nostrorum munimine roboratas.

Actum et datum Bergis supra Zoemh, anno Domini millesimo ducentesimo septuage-
simo quinto, mense decembri.i

(S1+CS1) (LS2)

1126

1276 april 5 Ekeren

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) het patronaatsrecht van de kerk van (Oud) Gastel.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 5

april 1276. – Afmetingen: hoogte 136 (rechts 130) + pliek 25 (28) x breedte
235 (onder 250) mm; gaaf bewaard.

a. 1276 nr. 1126
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera de
patronatu ecclesie de Ghestele. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: F (in rode
inkt). II. – 3° door 17e-eeuwse hand: Donatio iuris patronatus aecclesie de
Gastele 1276. – 4° niet nader dateerbaar, rechtsonder: d.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, van groene was, rand rechts
beneden afgebroken (zie CSN 774 en hier nr. 1128), met tegenzegel CS1
wapenzegel van dezelfde, tamelijk gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1128). – S2
jachtzegel van tweede oorkonder, van groene was, beschadigd aan de onder-
rand (zie CSN 776 en hier nr. 1129), met tegenzegel CS2 wapenzegel van
dezelfde, tamelijk gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1128).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 108r-108v (oude fol.
27r-27v), nr. F 2, onder de rubriek: Dominus de Breda resignat ad manus
religiosorum monachorum ius patronatus de Gastele, geauthenticeerd door
de notarissen Marius de Vos en Jan van Wouw (ongedateerd, ca. 1559),
naar A.

[C]. 1548 januari 3, niet voorhanden, bekend uit D, gewaarmerkt afschrift door M.
Ymmersel, naar A.

D. ca. 1550, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 2391, met opschrift Copia copie, gewaarmerkt afschrift door
J. Boudewijns, naar [C].

E. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 209v, nr. F 2,
onder caput: F rubrum: Littere de bonis apud Gestele, met in de inhoudsop-
gave, fol. 208r, de rubriek: Littera collationis iuris patronatus ecclesie de
Ghestele nobis facte a domino Arnoldo de Lovanio, geauthenticeerd door
J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgaven
a. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, IV, 1748, p. 570, cap. 79, ver-
moedelijk naar D. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913),
p. 133-134, nr. 349, naar A. – c. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-
Bernaards, I, 1926, p. 353-354, nr. 349, herdruk van b.

Regesten
KLEYN, Geschiedenis Breda, 1861, p. 150. – WAUTERS, Table chronologique,
V, 1877, p. 584. – LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 174, inv.nr. 3. – BRE-

KELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 183,
nr. 23. – VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, III-B,
1980, p. 462, nr. 9.
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Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio, dominus de
Breda, et Elizabeth eius uxor, eiusdem terre domina, salutem et cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus tenore presentium litterarum nostrarum quod nos divine remunera-
tionis intuitu et pure propter Deum conferimus viris religiosis ·· b abbati et conventui Loci
sancti Bernardi Cisterciensis ordinis ius patronatus ecclesie de Ghestele, que sita est in terra
dominii nostri de Breda, pleno iure sicut nobis competebat, in perpetuum libere et quiete pos-
sidendum et habendum, ut in eodem monasterio a predicto conventu de nobis et nostris ante-
cessoribus et successoribus, tam viventibus quam defunctis, perhenniter memoria habeatur.

Huic autem collationi nostre interfuerunt viri nobiles dominus Henricus de Louanio,
dominus de Hartalloc, dominus Walterus Bertaut, dominus de Machlinia, Iohannes dictus
Mulart et Gosuinus dictus Boc, milites, et alii quamplures.

In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam prefatis abbati et conventui presen-
tes litteras contulimus, sigillorum nostrorum munime roboratas.

Actum et datum apud Hekerna, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo
sexto, in die sancto Pasche.d

(S1+CS1) (S2+CS)

1127

1276 mei 10

Marcelis, pastoor van (Oud) Gastel, geeft toestemming tot de over-
dracht door Arnoud van Leuven en Isabella, heer en vrouwe van
Breda, aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van
de nieuwe tiend van zijn parochie.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 108v (oude fol. 27v),
nr. F 3, onder de rubriek: Conferentia novalium decimarum in Gastele,
geauthenticeerd door notaris Marius de Vos, licentiaat in beide rechten
(ongedateerd, ca. 1559), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum)
rubrum I-1, fol. 210r, nr. F 3(a), onder caput: F rubrum: Littere de bonis

a. 1276 nr. 1127
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apud Gestele, met in de inhoudsopgave, fol. 208r, de rubriek: Littera de con-
sensum investiti de Ghestele videlicet dominii Marselii, geauthenticeerd
door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens
door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 135, nr. 351,
naar C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926,
p. 355, nr. 351, herdruk van a.

Regest
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 174, inv.nr. 4.

Universis Christi fidelibus presens scriptum visuris Marsilius, investitus ecclesie de
Ghestele, salutem in Domino sempiternam.

Cum vir nobilis dominus Arnoldus de Lovanio, dominus de Breda, et Elizabetha eius
uxor, eiusdem terre domina, decimam novalium dicte parrochie de Ghestele viris religiosis
abbati et conventui monasteriib sancti Bernardi Cysterciensis ordinis contulerint propter
Deum, nos pie collationi predictorum nobilium et quiete possessioni dictorum religio-
sorum concenssumc nostrum adhibemus pariter et assensum, quoniam in tota veteri
decima et ceteris proventibus ecclesiasticis ab ipso domino Arnoldo et suis antecessoribus
quantumd ad honestam et competentem sustentationem competenter nobis est provisum. Et
hoc universitati vestre sub tenore presentium litterarum notum facimus et testamur.

Datum anno Domini M° CC° LXX°moe sexto, dominica ante festum beati Servatii.

1128

1276 mei 12 Bergen op Zoom

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verkopen aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemik-
sem) 50 hoeve woeste grond in de parochie (Oud) Gastel met tienden en
visrechten, onder het beding van een jaarlijkse cijns van 3 pond Leuvens,
en schenken bovendien 10 hoeve aldaar in volledig eigendom.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 12

mei 1276. – Afmetingen: hoogte 377 + pliek 27 (28) x breedte 255 (onder 268)
mm, met sporen van liniëring; gaaf bewaard.
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera de
wastina in terra domini de Breda. – 2° dezelfde of iets latere hand voegde hier-
aan toe: de LX videlicet hovis. – 3° door 14/15e-eeuwse hand: D (in rode
inkt). I. – 4°-5° door 15/16e-eeuwse handen: b en c.

Bezegeling: vier uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn name-
lijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 61, rand
8 mm), van groene was, tamelijk gaaf (zie CSN 774), met randschrift: + Sigil-
lum [·] ARNOLDI · DE · LOVANIO · DOMINI · DE · BREDA [·] (voor de aanvulling
zie hier nr. 1152 S1), met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde, rond
(doorsnede zegelveld 21, rand 5 mm), gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1090
CS2). – S2 jachtzegel van tweede oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 53,
rand 6 mm), van groene was, rand beschadigd (zie CSN 776 en hier nr. 1129
S2), met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld
20, rand 4 mm), gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1090 CS1). – S3 wapenzegel
van Jan Mulard, ridder, rond (doorsnede zegelveld 42, rand 6 mm), van
groene was, rand beschadigd, met randschrift: + Sigillum IOAN[NI]S

M[VLLA]RT DE [GAVRA] DomiNI DE [EKSARD]. – S4 wapenzegel van de schepen-
bank van Bergen op Zoom, rond (doorsnede zegelveld 54, rand 6 mm), van
groene was, tamelijk gaaf (zie CSN 573 en PHILIPPEN, in Oudheid en kunst,
XXIV (1933), p. 149-154), met randschrift: +: Sigillum: SCABINORVM [: D]E ·
BERGHEN: SVPER ZOME ·:·, met tegenzegel CS4 monumentaalzegel van de stad
Bergen op Zoom, rond (doorsnede zegelveld 22, rand 4 mm), gaaf (= CSN
574) met randschrift: + DE TERRA · DOMINI · DE BREDA.

Afschriften
[B]. 1309 augustus 13, niet voorhanden, vidimus door Godfried, abt van de

St.-Michielsabdij te Antwerpen (zie hier nr. 1509), naar A.
C. 1460, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op Zoom,

inv.nr. 486.1 = Copie limitacionum bonorum contra Ghestel, Baerlebossche et
H[alderber]ghe et Hoghescote (rol met afschriften van oorkonden inzake Oud
Gastel, vermoedelijk uit een procesdossier), ongenummerde tweede stuk, een-
voudig afschrift, naar A.

D. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.
nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 49r, nr. D 1, geauthenti-
ceerd door de notarissen Johannes van Wouw en Johannes Berkelar Schal-
densis (ongedateerd, ca. 1559), naar A.

E. ca. 1540, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en
rekenkamer te Breda, inv.nr. 744, reg. nr. 32, cartularium = Copien van
den brieven mijns heeren van Sinte Bernaerts, die hij heeft van den heeren
van Breda van zijnen goederen van Gastel, de Hoeven, den Ouden en den
Nyeuwenbosch, eerste gedeelte, p. 1-3, direct of indirect naar C.

F. ca. 1560, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 1977 (dossier van een proces gevoerd voor de Raad van
Brabant), eenvoudig afschrift, vermoedelijk naar A.
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G. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards. hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 93r-94r, nr. D
1, onder caput: Littera D rubra sive de bonis apud Halderberghe nunc de
Hoevis nuncupatis, met in de inhoudsopgave, fol. 92r, de rubriek: Littera de
LX hovis wastine partim nobis venditis et partim donatis a domino Arnoldo de
Lovanio cum transcripto (namelijk het afschrift genoemd onder [B], H), geau-
thenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en
vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

H. eind 18e eeuw, ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven, inv.nr.
1609 (oud nr. 139), ongefolieerd (fol. 1v-3r), eenvoudig afschrift, gekopieerd
door de hand die ook inv.nr. 1626 schreef, van of namens Eduard van
Mattemburgh, dijkgraaf van de polder van Nieuw Gastel, naar b.

Uitgaven
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 39-40, direct of indirect naar E.
– b. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 865-866, cap. 90,
naar a. – c. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 135-
137, nr. 352, naar ADG. – d. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Ber-
naards, I, 1926, p. 355-357, nr. 352, overdruk van c.

Regesten
BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, preuves, p. 218 (gedateerd
1376). – LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 489, liber 10, cap. 11. –
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 42-43, en p. 294. – KLEYN, Geschie-
denis van Breda, 1861, p. 150. – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877,
p. 585-586. – LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 174, inv.nr. 5. – DROSSAERS,
Archief Nassauschen Domeinraad, 1948, I-2, p. 10,. nr. 32. – VAN HAM,
Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 1980, 3-B, p. 462-463,
nr. 11. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-
1980), p. 183, nr. 24.

Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio, dominus de
Breda, et Elizabethb eius uxor, eiusdem terre domina, salutem et cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus tenore presentium litterarum nostrarum quod nos vendidimus viris
religiosis ··c abbati et conventuid monasterii Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis,
Cameracensis diocesis, pro certa summa pecunie nobis ad plenum persoluta quinquaginta
hovas sive mansos wastine, iacentis in parrochia de Ghestelee, et unamquamque hovam
sivef mansum duodecim bonaria continentem. Quam wastinam mensus est ipsis religiosis
mensor noster ex parte nostra, incipiens a Marcha fluvio et pertransiens de loco ad locum
prout iidemg religiosi volebant et petebant, ponens palos et terminos dicte wastine circum-

516

a. 1276 nr. 1128

1128 a vergrote initiaal A. – b Elyzabeth C. – c als digniteitspunten twee liggende streepjes A. – d -ven- op
rasuur A. – e Ghestel C. – f slot-e gewijzigd uit andere letter, mogelijk door de teksthand A. – g eer-
ste i naderhand toegevoegd of extra aangezet met donkerder kleur inkt A.



quaque in signum maioris certitudinis in futuro. Eth nos factum dicti mensoris nostri in hac
parte perpetuis temporibus ratum habere volumus et tenerei. De quibus quinquaginta hovis
tenentur nobis et nostris successoribus predicti viri religiosi in tribus libris Louaniensium
parve monete annui census in festo beati Martini hyemalis apud Ghestelee singulis annisj

in perpetuum persolvendis. Insuper conferimus et donamus prefatis viris religiosis in ele-
mosinam et pure propter Deum decem hovas infra terminos suprascriptos iacentes et ad
dictam wastinam pertinentes, ab eisdem religiosis pacifice et quieteh in purum allodium in
perpetuum possidendas, ut in dicto monasterio a predictis religiosis de nobis et nostris
antecessoribus et successoribus perhenniter memoria habeatur. Omnem autem decimam in
predicta wastina de quacumque re provenientem necnon omne ius piscationis totius aque
terminos dicte wastine contingentis et omnes utilitates et commoditates que in dictis bonis,
aquis sive terris in perpetuum fieri poterunt dicti religiosi libere et quietek perpetuo pos-
sidebunt. Quod si dicti religiosi aliquam partem dicte wastine secularibus conferre volu-
erint excolendam, omne ius eisdem religiosis prius concessum etiam in dictis mansionariis
retinebunt. Conferimus nichilominus predictis religiosis ad eadem bona ipsorum viam et
liberum aque ductum. In hiis autem omnibus bonis nichil nobis iuris nichil successoribus
nostris reservamus preter annuum censum predictum et altam iusticiam, si resplendeat de
eisdeml.

Predicta autem bona ipsorum et fratres ibidem commorantes vel existentes cum omni-
bus bonis que nunc habent vel in posterum in terra dominii nostri habituri sunt, sub pro-
tectione nostra suscipimus et tutela, promittentes prefatis religiosis, quotienscumque
necesse habuerint, super eisdem bonis nos murum defensionis opponere contra universos
et singulos qui ipsis super predictis bonis aliquam calumpniam vel molestiam inferre vo-
luerint vel movere.

Huic autem facto interfuerunt homines nostri feodales: Iohannes dictus Mulartm, miles,
Arnoldus de Monte, burgensis de Bergis, Nicholaus Dancart de Zantvlitan, Arnoldus de
Ossendretho, Arnoldus dictusp Omeken, Marsilius de Ghestelee, Nicholaus Faber, Arnol-
dus dictus Iudeus et Petrus de Sconhoutq, scabini Bergenses, quorum iuditio dictos reli-
giosos in prefatis bonis heredavimus et investivimus more terre nostre consueto.

Testes etiam, qui premissis interfuerunt, sunt: dominus Nicholaus, investitus de Heker-
nar, Henricus de Ascha, tunc capellanus noster, Egidius de Buzenghem, dapifer noster,
Willelmus de Monte et Paulus de Gheest, burgenses de Bergis, et alii quamplures.

In quorum omnium premissorum testimonium et memoriam sempiternam sigilla nostra
una cum sigillis prefati Iohannis dicti Mularts, militis, et scabinorum de Bergis presenti-
bus litteris sunt appensa.

Actum et datum Bergis supra Zoem, anno Domini M° CC° septuagesimo sexto, feria
tertia ante festum beati Seruatiit.u

(S1+CS1) (S2+CS2) (S3) (S4+CS4)
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1129

1276 mei 13

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verkopen aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) in volledig eigendom een derde van de oude en nieuwe
tiend in de parochie Etten tegen 82 pond 10 schelling Leuvens.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 13

mei 1276. – Afmetingen: hoogte 115 (rechts 112) + pliek 22 (27) x breedte
232 (onder 233) mm; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: De decima de
Etten. – 2° een latere 14e-eeuwse hand voegde hieraan toe: Littera domini
Arnoldi et uxoris sue. – 3° door 14/15e-eeuwse hand: C (in rode inkt). I. – 4°
door mogelijk 18e-eeuwse hand: N. 7.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, name-
lijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 61, rand 8
mm), van groene was, linkerrand beschadigd (zie CSN 774 en hier nr. 1128 S1),
met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 21,
rand 5 mm), gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2). – S2 jachtzegel van
tweede oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 53, rand 6 mm), van groene was,
bijna gaaf (zie CSN 776), met randschrift: + SIGILLVM: ELYZABETH: DOMINE:
DE: BREDA: (met Z in spiegelbeeld), en met tegenzegel CS2 wapenzegel van
dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 20, rand 4 mm), gaaf (zie CSN 777 en hier
nr. 1090 CS1), met randschrift: + CONTRASigillum · DOMINE · DE · BREDA.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 36r, nr. C 1, geauthenti-
ceerd door de notarissen Johannes van Wouw en Johannes Berkelar de
Schalda (ongedateerd, ca. 1559), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-1, fol. 64r, nr. C 1, onder caput: C rub.: Littere de bonis nostris apud Etten
et Sprundele, met in de inhoudsopgave, fol. 63r, de rubriek: Littere domini
Arnoldi et uxoris sue super venditione decime de Etten, geauthenticeerd door
J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 137-138, nr. 353,
naar A. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926,
p. 357-358, nr. 353, herdruk van a.
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Regest
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 183-
184, nr. 25.

Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio, dominus de
Breda, et Elizabeth eius uxor, eiusdem terre domina, salutem et cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus tenore presentium litterarum nostrarum quod nos vendidimus viris
religiosis ·· abbati et conventui monasterii Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis,
Cameracensis diocesis, tertiam partem totius veteris decime et etiam nove, que nunc est
vel fieri potest in futuro, in parrochia de Etten, pro octoginta duabus libris et decem soli-
dis Louaniensium nobis ex integro persolutis. Quam decimam conferimus prefatis religio-
sis propter Deum et ob remedium animarum nostrarum, in purum allodium pacifice et
quiete in perpetuum possidendam, nichil nobis iuris, nichil successoribus nostris in eadem
decima reservantes. Promittimus nichilominus eiusdem religiosis legitimam garandisiam
super predicta decima et, quotienscumque necesse habuerint, nos murum defensionis
opponere contra universos et singulos qui ipsis super predictis bonis aliquam calumpniam
vel molestiam inferre voluerint vel movere.

In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam presentes litteras predictis abbati et
conventui sigillorum nostrorum munimine conferimus roboratas.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, in die beati Seruatii.b

(S1+CS1) (S2+CS2)

1130

1276 mei 14 Wouw

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe
van Breda, en Sophie, weduwe van Hendrik V, heer van Breda, en
dochter van Wouter Berthout, heer van Mechelen, stellen scheids-
rechters aan die hun geschil inzake de lijftocht van Sophie moeten
beslechten (zie nr. 1091).

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, het oorspronkelijke afschrift

in het aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar [A].

a. 1276 nr. 1130
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C. eerste helft 17e eeuw Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,
hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 4v-5v, nr. A 2, onder
caput: A rubrum: Littere communes dominorum de Breda, met in de inhouds-
opgave, fol. 3r, de rubriek: Conventio facta inter dominum de Breda et domi-
cellam de Mechlinia, in duabus litteris, geauthenticeerd door J. Andriessen(s),
apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door J. Rubens, openbaar
notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 6r-6v, nr.
A 2, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven en
geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 139-141, nr. 355,
naar C. – b. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p. 144-145,
naar a. – c. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Bernaards, I, 1926, p.
359-361, herdruk van a.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 87-88, lijst 10, nr. 56. –
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p.
184, nr. 26.

Ick Arnout van Lovene, heere van Breda, ende ick Isenbele, wijf tvoerghesegs Arnoudts,
vrouwe van den voergheseden lande, ende ick Sophie, die wijlen was wijf Henricx, theere
van Breda, dochter mijns heeren Wouters Bertouds, heere van Machelen, maken condt alle
denghenen die dese letteren sien sullen ende horen dat wij van der voerwaerden die ghe-
maeckt was tusschen ons Arnoude, Isenbelena ende Sophien, die hier voerghenoemt sijn, van
der lijftocht die de voerghenomde Sophie hadde van Henrickxs halve, tsheere van Breda was,
hors mans, ende wij voerghenoemde Arnoud ende Isebenleb onse wijf gaven der voerghe-
sijder joncvrouwen Sofien omme dat sij der voergheseder lijftochte aneghinck, vijfhondertich
pont ende vierwerf twintich pont weert goedts Lovensche in gherechten lene jaerlijcx, ghe-
lijcxc dat de chartre spreeckt, die daer op ghemaeckt was ende es, want wij menigherhande
twist hebben, die wij Arnout ende Isenbele voerghenoemt beclagende sijn, ende ick Sophie
oeck op de voergesede voerwerde. Ende omme dat wij Arnout, Isenbeleb ende Sophie niet en
willen dat eenich twist tusschen ons blijve ende alle dinck verclaert sie, hebben wij Arnoudt
ende Isenbeleb onse wijf twee mand ghenomen, dat es mijn heere Jan Mulaert, heere van
Echsarde, ende heeren Marselise, pape van Ghestele, ende ick Sophie hebbe oock genomen
twee mannen, dat es heere Bouden van den Echove ende Woutre Volkaert, in manieren dat
dese viere in goeder trouwen ende met ghesworen eede van alderhande stucken ende twiste
die tusschen ons Arnoud, Isenbelenc ende Sophijen heeft gheweest, van desen goude, eest
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van prise, eest van andere stucken, dies wij Arnout, Isenbelle ofte Sophie voergenoemde ons
beclaegende sijn, hebben macht te verclaerne ende te bescheidene daers sijs overeen drae-
ghen. Ende ghevielt dat sij twisten, soe moeten sij commen te Woude ende niet vaneen schei-
den, sin hebben overeen ghedraeghen ofte eenen overman gecoren, ende welcker partien die
doverman volght, dat sal vorewaert gaen. Ende ghevielt dat eenech deser raetsmanne ghe-
brake, soe mach die partie daer hi ghebreckt, nemen eenen anderen goeden man.

Alle dese voerweerde hebben wi Arnoud, Isenbele onse wijf ende ick Sophie voerghe-
nomde ghesworen bij onser trouwen ende gheloeft te houdene volcomelijcke ende ten-
dene tusschen hir ende sinte Peetersdagh tiengaenden oiste. Ende waer dat sake dat ver-
linghet worde overmidts ons Arnoude, heere van Breda, ende overmidts mijn heer
Woutere Bertoudt, heere van Machele, ende waer dat sake dat wij Arnoud, Isenbele ofte
Sophie voerghenoemde dese dinck alsoe alset ghenoemt es niet en hielden, soe ghelove
wij te commene tAntwerpen ende niet danne te scheijdene win hebbent ghehouden gelijck
dat vore geseete es ende voldaen.

Dorconden die hier over ende mede waren, dat waeren edele liede: min heer Wouter
Bertout, heere van Machle, mijn heer Jan Mulaert, mijn heer Daneel van Wanghe, mijn
heer Bouden van Echoven, ridderen, heer Marselis, pape van Ghestele, Jan van Gincke,
Henrick van Hambroeck, Gillis van Busenghem, Jan van Icle, Wouter Volkaert, Hanne-
man van Leenst, Godescale van Barbelghem, Everden van Lilloe, die omme onser bede
wille hebben horen segel die sij hadden met onsen propren seghelef ane dese letteren in
orconscappe der voergheseder dinck ghehanghen.

Dit was ghemaeckt ende ghedaen te Woude, int jaer ons Heeren M CC° LXX° VI°,
daegs die men heet Opvaert ons Heeren.

1131

1276 mei 18

Jan, pastoor van Etten, geeft toestemming tot de overdracht door
Arnoud van Leuven en Isabella, heer en vrouwe van Breda, aan abt en
convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van een derde deel
van de oude en van de nieuwe tiend van zijn parochie.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 36r, nr. C 2 (met restaura-
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ties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notarissen
Jan van Wouw en Jan Berkelar de Schalda (ongedateerd, ca. 1559), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-1, fol. 64r-64v, nr. C 2, onder caput: C rubrum: Littere de bonis nostris apud
Etten et Sprundele, met in de inhoudsopgave, fol. 63r, de rubriek: Consensus
sacerdotis super venditione ipsius decime, geauthenticeerd door J. Andries-
sen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door J. Rubens,
openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 139, nr. 354
(gedateerd 13 mei 1276), naar C. – b. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB
St-Bernaards, I, 1926, p. 359, nr. 354, herdruk van a.

Universis presentes litteras visuris Iohannes, investitus ecclesie de Etten, salutem in
Domino sempiternam.

Cum viri religiosi ·· abbas et conventus Loci sancti Bernardi Cysterciensis ordinis,
Cameracensis diocesis, in mea parrochia de Etten acquisierint terciam partem totius vete-
ris decime et etiam nove, que nunc est vel in futuro accrescere poterit, erga dominum
Arnoldum de Lovanio, dominum terre de Breda, et dominam Elisabetha eius uxorem
meque requisierint sicut investitum dicti loci quod eam redimerem seu acquirerem si vel-
lem, ego pro defectu pecunie eam redimere non valens, acquisitioni seu redemptioni quam
fecerunt dicti religiosi erga dictos Arnoldum et Elizabeth eius uxorem, dicte terre domi-
nos, quantum in me est meum adhibeo consensum pariter et assensum.

In cuius rei testimonium sigillum meum litteris presentibus est appensum.
Datum anno Domini M° CC° LXX° sexto, feria secunda post festum sancti Servacii

episcopi.

1132

1276 juni 2

Arnoud van Leuven, heer van Breda, bekrachtigt de overdracht aan de
deken en het kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen van het patro-
naats- en personaatsrecht van de kerken van Schoten en Merksem,
door zijn voorganger wijlen Hendrik V, heer van Breda.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 4. – Afmetingen: hoogte 91
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(rechts 96) + pliek 20 x breedte 195 (onder 197) mm; met linkerkantlijn;
tamelijk gaaf; de pliek bedekt een gedeelte van de laatste regel.

Aantekening op de voorzijde, op de pliek: door mogelijk eigentijdse hand:
quinta. – Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand:
Consensus domini Arnoldi de Louanio (verbeterd door andere hand in Breda)
de collatione ecclesiarum de Scoten et Merceem. – 2° door 13/14e-eeuwse
handen bij voorgaande aantekening: C (in rode inkt); ac (of ae) (al deze
signaturen geradeerd). – 3° door 14e-eeuwse hand: Consensus domini
Arnoldi de Louanio, domini de Breda, de collatione ecclesiarum et persona-
tuum de Scoten et Mercceem. – 4° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488):
IIII. – 5° hieraan toegevoegd door 18e-eeuwse hand: Caps. 8a.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S ridderzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 62, rand 7-8 mm),
van groene was, links en rechts afgebroken (zie CSN 774 en hier nr. 1128 S1),
met tegenzegel CS wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 21,
rand 5 mm), tamelijk gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2).

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 36v, onder de rubriek: Lit-
tera de ratihabitatione Arnoldi, domini de Breda, de ecclesiis de Scoten et de
Merxhem, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 1 (met de fol. 36, uit B), nr. c, naar B.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 554-555, nr. 5, naar A.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 44, lijst 2, nr. 159. –
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 184, nr. 27.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven door de hand die ook de nrs. 1137-1139, 1142,
1157-1158, 1161-1162, 1204, 1208, 1223 en 1250/1251 (A1 en A3) mun-
deerde, meestal samenhangend met de kerken en/of de tienden van Schoten en
Merksem. Deze hand kan ook elders in dit archief worden aangewezen, ook bij
originelen afkomstig van geheel andere uitvaardigers (vgl. behalve de
genoemde nrs. 1208 en 1223 onder meer oorkonden in Capsa II, IV, VII, IX
Dominorum). Derhalve zal deze hand afkomstig zijn uit het milieu van het
kapittel zelf. Aangezien er ook overeenkomsten in het dictaat van de oorkon-
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den zijn aan te wijzen, zal de schrijver ook de opsteller van die oorkonden zijn
geweest, vermoedelijk een kapittelgeestelijke.

Universis presentes litteras visuris Arnoldus, dominus de Breda, salutem et noscere ve-
ritatem.

Noverit universitas vestra quod collationem ab Henrico, quondam domino de Breda,
predecessore nostro, factam ·· decano et ·· capitulo ecclesie Antwerpiensi de iure patrona-
tusa et personatuum ecclesiarum de Scoten et de Mercseemb ratam habemus et gratam et
per presentes litteras promittimus contra hoc de cetero non venire, volentes quod dicti ··
decanus et capitulum de cetero pacifice gaudeant fructibus et reditibusc personatuum et
ecclesiarum predictarum.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine eis tradidimus robora-
tas.

Actum et datum anno Domini M° CC° LXX° sexto, quarto nonas iunii.d

(S+CS)

1132a

1276 juni 23

Beoorkond wordt de financiering van de aankoop door deken en kapittel
van de O.L.V.-kerk te Antwerpen van de tiendgoederen van Schoten en
Merksem van Arnoud van Leuven en diens echtgenote Isabella, heer en
vrouwe van Breda, voor 646 pond 4 schelling en 4 penning Leuvens, en de
gevolgen daarvan voor de testamentaire beschikkingen van met name de
kapittelleden mr. Hendrik Noze, deken, en Hendrik Castellanus, cantor.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 70v, onder de rubriek:
Emptio decimarum de Scoten et de Mercsem, naar [A].

Uitgave
a. PRIMS, in BGHB, XIX (1928), p. 77-78, bewijsstukken, nr. 2, naar B.
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Regesten
PRIMS, in BGHB, XVII (1926), p. 323, onder fol. 70v. – PRIMS, Geschiedenis
van Antwerpen, II-4, 1931, p. 44, lijst 2, nr. 160.

Samenhang en overlevering
Voor de genoemde testamenten zie PRIMS, a.w. onder a, p. 70-71, met p. 75-77
uitgave van het testament van mr. Hendrik Noze d.d. 3 mei 1271. Voor de ver-
koop van de tienden zie verder nr. 1136.

Na de oorkondetekst staat in B op een nieuwe regel en met een nieuw para-
graafteken, door dezelfde hand geschreven, het volgende aangetekend:
Summa denariorum datorum pro decima de Scoten et Mercsem sexcente et
XLVI libre IIII s. et IIII d. Quarta pars horum est C libre et LXI lib. XI s. et I
d. Denarii magistri Henrici Nose, decani, dati pro decima de Scoten et de
Mercsem sunt C lib. et LXX1/2 lib. Sic debet decanus habere in Scoten et Mer-
chem quartam partem et de novem libris preter I d. suam portionem, videlicet
unum sextarium siliginis fere. Et quicquid de hac quarta parte excreverit ultra
distributiones a dicto magistro Henrico Nose decano assignatas, cedet ecclesie
nostre ad libros chorales. Vermoedelijk zijn deze aantekeningen vooraf of kort
na het ontstaan van [A] totstandgekomen en, wellicht op een los blad, daaraan
toegevoegd.

Anno Domini M° CC° LXX° sexto, ante festum beati Iohannis Baptiste, empta sunt
bona decime de Scoten et de Mercsem erga nobiles homines Arnoldum de Louanio et
Ysabellam eius uxorem, dominos de Breda, a decano et capitulo ecclesie beate Marie Ant-
werpiensis pro sexcentis et quadraginta sex libris IIIIor solidis et IIIIor denariis Louanien-
sibus. De quibus denariis soluti sunt de bonis magistri Henrici Nose, quondam decani
ecclesie Antwerpiensis, centum et septuaginta libre cum dimidia libra et centum libre de
domo domini Henrici Castellani, quondam cantoris ecclesie predicte. Alios omnes dena-
rios supradictos solvit decanus et capitulum de denariis anniversariorum sibi a fidelibus
defunctis datorum. Et sic magister Henricus Nose, decanus supradictus, habebit quartam
partem et unum sextarium siliginis supra quartema partem in dictis bonis omnibus emptis
pro distributionibus ab ipso ordinatis in ecclesia faciendis ad primam et nonam etb com-
pletoriumb in diebus festivis et novem lectionibus et pro capitulis mensium et processioni-
bus rogationum canonicis presentibus tantum et capellanis in processionibus rogationum
tantum presentibus secundum quod in suo testamento continetur. Ita habebit Henricus,
quondam cantor, de dictis bonis omnibus emptis sextam partem preter tres firtillas siligi-
nis pro distributionibus ab ipso ordinatis in ecclesia faciendis ad matutinas beate Virginis
canonicis presentibus tantum etc usque ad finem stantibusc secundum quod in suo testa-
mento continetur.

Acta sunt hec anno et die predictis, dominod Egidio de Wineghem tunc existente decano.e
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1133

1276 augustus

Sophie (Berthout) van Mechelen, vrouwe van Wouw en van Schoten,
schenkt voor haar zieleheil en dat van wijlen haar echtgenoot Hendrik
V (heer) van Breda aan de zieke en behoeftige begijnen van het onlangs
gestichte begijnhof in Mechelen haar aanpalende woning met de grond
en bijgebouwen, met toestemming van haar broer Wouter Berthout.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertaling
[B]. vóór 1530, thans onvindbaar, maar af te leiden uit vertaling C, en voor ca.

1930 nog voorhanden blijkens het 20e-eeuwse afschrift D, cartularium van het
(groot) begijnhof te Mechelen, fol. 2r-2v, naar [A]. 

C. 1530 mei 30, Mechelen, SA, archief OCMW Mechelen, archief begijnhof
Mechelen, registers en documenten, nr. 9436 = Losse stukken statuten en
organisatie, eerste katern = Copie overgheset accorderen in forme met origi-
nale, fol 3v, met rubriek: V; Sophia, en de signatuur: E, vertaling, mogelijk
naar [A], maar gezien de structuur en verwijzingen in het katern eerder naar
een afschrift in een cartularium, vermoedelijk [B].

D. ca. 1930, Mechelen, archief aartsbisdom Mechelen-Brussel, archief Groot
begijnhof Mechelen, collectie Nalatenschap De Ridder, notitieschriften over
de Mechelse begijnhoven, karton 2, 1e schrift, p. 18-19, door F. de Ridder,
naar [B].

Niet eerder uitgegeven.

Tekstuitgave
De oorkondetekst wordt uitgegeven naar het betrouwbaar ogende (vergeleken
ook met de vertaling C) 20e-eeuwse afschrift D van F. de Ridder, auteur van
‘De oorsprong van Mechelens begijnhof en van de parochies in de volkswijk
der stad, tijdens de XIIIe-XIVe eeuw’, in Handelingen van den Mechelschen
Kring, XXXV, 1930.

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Sophia de Machlinia, domina de
Wouden et de Scoiten, salutem in Domino Ihesu Christo sempiternam.

Presentium testimonio litterarum tam presentibus quam futuris cupimus declarare quod
nos ob remedium anime nostre et pie recordationis Henrici de Bredaa, quondam mariti
nostri, mansionem nostram contiguam curti beginarum Machliniensium de novo plantate,
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prout tam muris quam fossatis est firmata et inclusa cum fundob et omnibus edificiis in ea
constructis, beghinis egrotantibus et debilibus ac etiam magis pauperibus et indigentibus
ad ordinationem sacerdotis curati, provisorum et magistrarum superiorum predicte curtis
in puram elemosinam contulimus et conferimus propter Deum post obitum nostrum per-
petue possidendam, nichil iuris nobis extunc in predicta mansione reservando, nihil peni-
tus etiam posteris nostris relinquendo.

In cuius collationis nostre testimonium et munimen viri nobiles Walterus Berthoutc fra-
ter noster, qui in predictis suum plenarium consensum adhibuit pariter et assensum, et
Henricus dictus de Duffele, dominus de Ghele, milites, ad petitionem nostram sigilla sua
unacum sigillo nostro presentibus litteris apposuerunt.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, mense augusto.

1134

1276 september 3

Schout en schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Arnoud zoon
van Willem van Berlaar erkent genoegdoening ontvangen te hebben
van het St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen voor goederen te Mortsel.

Origineel
A. Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, oorkonde ad

locum Mortsel, ad datum 3 september 1276. – Afmetingen: hoogte 54 (rechts
47) x breedte 167 mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera scabinorum
de Bergis super Zoem de bonis in Mortenzele. – 2° door 15e-eeuwse hand: H en
het teken ‡. – 3° door 16e-eeuwse hand: d. 2. – 4° door andere 16e-eeuwse hand:
1276. – 5° door 18e-eeuwse hand: Arnoldus de Berlaer cedit bona in in (sic, dit-
tografie) Mortsel, anno 1276, DC. – 6° door andere 18e-eeuwse hand: no 6.

Bezegeling: één afhangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S wapenzegel van oorkonder, rond, van bruine was, beschadigd (zie CSN 573
en hier nr. 1128 S4), met tegenzegel CS monumentaalzegel van de stad Bergen
op Zoom, rond (doorsnede zegelveld 22, rand 4 mm), gaaf (zie CSN 574 en
hier nr. 1128 CS4), met randschrift: + DE TERRA · DOMINI · DE BREDA.

Afschriften
B. 1442, Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, inv.nr.

196 = cartularium van het St.-Elizabethgasthuis, fol. 42r, onder de rubriek:

a. 1276 nr. 1134
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Een quitancie dat tgasthuys voldaen heeft Aernoude van Berlaer van zekere
goede, ghelegen te Mortensele, en in de marge: Mortensele, h en het teken ‡,
door Aard Ywini, kapelaan van het St.-Elizabethgasthuis, naar A.

C. 1747, ibidem, inv.nr. 227, bundel afschriften, onder de rubriek: 1276, Arnoldus
de Berlaer declarat sibi ab hospitali satisfactum esse de bonis, sitis in Mortsel,
et se nullum ius in eis retinere, en met de signatuur: DC, eenvoudig afschrift
door J. C. Dierckxsens, pastoor van het St.-Elizabethgasthuis, naar A.

Uitgaven
a. PHILIPPEN, in Oudheid en kunst, XXIV (1933), p. 156-157 (met vertaling
en afbeelding), naar A. – b. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek Sint-
Elizabethospitaal Antwerpen, 1976, p. 135-136, nr. 82, naar A.

Regest
PRIMS, Geschiedenis Antwerpen, II-4, 1931, p. 64, nr. 75 (gedateerd 4 sep-
tember 1275).

Universis presens scriptum visuris iudex et scabini in Berghen supra Zoem salutem in
testimonium veritatis.

Noverint universi quod Arnoldus filius Willelmia de Berlaer coram nobis in Berghen
recognovit hospitale Antwerpienseb de bonis sive hereditatibusc in Mortenseled sitis, se
satisfecisse competenter. Et prefatus Arnoldus super predictis bonis sive hereditatibus
quicquit communis habebat vel iuris memoratum hospitale quitum ac liberume coram
nobis proclamavit.

In cuius rei testimonium presens scriptum contulimus antedicto hospitali communi
sigillo nostro roboratum.

Datum anno Domini M° CC° LX°X° sexto, feria quinta post Egydiif abbatis.

(S+CS)

1135

1276 november

Arnoud van Leuven, heer van Breda, en de gerechtigden in de geleide-
tol op de Westerschelde (Honte) van Rilland, Valkenisse en de Agger
bekrachtigen de bevindingen van de vier scheidslieden inzake hun
geschil met Antwerpen, en beloven de Antwerpenaren dat dezen geen
tol hoeven te betalen voor eigen waren op de Westerschelde (Honte).
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Origineel
A. Antwerpen, SA, oud archief stad Antwerpen, Charters, nr. d 29. – Afmetingen:

hoogte 144 (rechts 137) + pliek 10 (0) x breedte 390 (onder 388) mm; licht
beschadigd, zonder tekstverlies; de pliek bestaat uit slechts 4/5 deel van de
omgevouwen benedenrand.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 15e-eeuwse hand: Previlegie der
heren op de Honte dat de porteren vri varen. – 2° door mogelijk dezelfde 15e-
eeuwse hand: f. V.

Bezegeling: met negentien uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd
zijn, alle van groene was (zie ook DE RAADT, Sceaux armoriés, III, 1901,
p. 182, met diverse verwijzingen tevens naar aldaar deel IV en supplement),
namelijk: S1 ridderzegel van Arnoud van Leuven, heer van Breda, rond (door-
snede zegelveld 61, rand 7 mm), rand rechtsonder licht beschadigd (= CSN
774 en zie hier nr. 1128 S1; = PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4,
1931, p. 79-80, nr. 1, p. 72, afb. nr. 125), met tegenzegel CS1 wapenzegel van
dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 21, rand 5 mm), gaaf (zie CSN 775 en
hier nr. 1090 CS2). – S2 wapenzegel van Pieter van Schoudee, rond (door-
snede zegelveld 17, rand 4 mm), rand linksboven afgebroken (= CSN 1208),
met randschrift: [+ Sigillum P]IETER · DE · SC[***]. – S3 wapenzegel van Gillis
van Buizegem, spits-ovaal (hoogte zegelveld 31, breedte 15, rand [y] mm),
licht beschadigd, met randschrift: + SIGILLVM GI[…]S DE BEUZINGHEEM. – S4
wapenzegel van Zeger van Ramsel, rond (doorsnede zegelveld 16, rand 5 mm),
rand hier en daar afgebroken, met randschrift: + Sigillum [Z]EGERI · DE ·
R[A]MSLOE. – S5 beeldzegel van Zimar junior, schepen van Antwerpen, rond
(doorsnede zegelveld 21, rand 5 mm), bovenkant afgebroken (type I; zie
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 37, schepenzegel nr. 46 en
hier nr. 1138 S3), met randschrift: [+ Sigillum ZIMARI ·] IVNIORIS · DE ·
A[NTWerPia]. – S6 wapenzegel van Nicolaas van Wijnegem, schepen van Ant-
werpen, rond (doorsnede zegelveld 16, rand 4 mm), rand rechtsonder afge-
broken (zie PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 35, schepenze-
gel nr. 42), met randschrift: + Sigillum NI[CHOLA]I DE WINGHEM. – S7
staande-figuurzegel van Willem Bertoen van Meer, rond (doorsnede zegelveld
35, rand 6 mm), rand hier en daar afgebroken (zie CSN 1015), met rand-
schrift: [+] Sigillum WI[LLelm]I · BVRTONIS · DE · [….]. – S8 wapenzegel van
Arnoud van Valkenisse, rond (doorsnede zegelveld 26, rand 5 mm), rechter-
rand afgebroken (= CSN 1290), met randschrift: + Sigillum ARN[OLDI….]AI ·
DE · FALKENESSE. – S9 wapenzegel van Arnoud Belard, schildvormig (hoogte
zegelveld 23, breedte boven 18, onder 11, rand 5 mm), licht beschadigd (=
CSN 701), met randschrift: * Sigillum ARNOLDI * BELART. – S10 staande-
figuurzegel van Pieter Belard, rond (doorsnede zegelveld 18, rand 4 mm),
rand beschadigd (= CSN 702), met randschrift: + Segel PIETER BELART. – S11
staande-figuurzegel van Gijsbert van Rilland, rond (doorsnede zegelveld 32,
rand 7 mm), rand grotendeels afgebroken (= CSN 1164), met randschrift:
[***] DE [***]. – S12 beeldzegel van Willem zoon van Betto, rond (doorsnede
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zegelveld 20, rand 5 mm), rechts afgebroken, met randschrift: + Sigillum
W[….] FILII BETTHONIS. – S13 beeldzegel van Witto zoon van Nicolaas van
Valkenisse, rond (doorsnede zegelveld 27, rand 5 mm), rand beschadigd (=
CSN 1291), met randschrift: * Segel WITTE Filius CLAIS VAN VALKENISCE. –
S14 wapenzegel van Kostijn van Gent, rond (doorsnede zegelveld 15, rand 4
mm), rand licht beschadigd, met randschrift: + Sigillum COSTINI · DE · GHAN-

TAVO (met N beide keren in spiegelbeeld). – S15 beeldzegel van Dankaard
Stollard van Rilland, rond (doorsnede zegelveld 22, rand 5 mm), gaaf (= CSN
1246), met randschrift: + Sigillum DANKARDI DiCtI STOLLART DE RILLAnT. –
S16 beeldzegel van Hugo Kempe zoon van Anton van Valkenisse, rond (door-
snede zegelveld 19, rand 5 mm), rand beschadigd (= CSN 1289), met rand-
schrift: + Sigillum HUGONIS · KEmPE · DE · VALKENISSE. – S17 beeld- of
wapenzegel van Jan Kempe zoon van Anton van Valkenisse, rond (doorsnede
zegelveld 20, rand 6 mm), rand beschadigd (= CSN 1288), met randschrift: +
Sigillum CEMPE FiLII ANTHONII (met S en tweede N in spiegelbeeld). – S18
wapenzegel van Nicolaas van Stapelen, rond (doorsnede zegelveld 23, rand 5
mm), rand beschadigd (= CSN 1229), met randschrift: [+ Sigillum ] NI[…]LAI

* DE * STAPEL[E]. – S19 beeldzegel van Betto zoon van Hendrik Priester van
Hinkelenoord, rond (doorsnede zegelveld 18 [+ x], rand 5 mm), slechts lin-
kerhelft bewaard, met randschrift: [***]KENORTE[***].

Afschriften
[B]. 1337 april 14, niet voorhanden, bekend uit C, in vidimus door Willem, cantor

van het O.L.V.-kapittel van Antwerpen, naar A.
C. ca. 1340, ’s-Gravenhage, ARA, archief graven van Holland, inv.nr. 218 (voor-

heen archief LRK Holland, nr. 30) = E.L. 32, comitis Wilhelmi in Henegou-
wen, communi registrum, Cas D (kanselarijregister), fol. 4v-5r, nr. [25], onder
caput: Zeellant, en onder de rubriek: De telonio der (eventueel de) Honte, met
de toevoeging et confirmatur per dominos Brabantie et Hollandie, en onder de
latere rubriek: Antwerpia der (eventueel de) Honte etc., naar [B].

D. 1342 juni 5, Antwerpen, SA, oud archief stad Antwerpen, Charters, nr. f 88 =
bevestigingsoorkonde gegeven te Brussel, door Jan III, hertog van Brabant, en
Willem IV, graaf van Holland, met gelijk type dorsaal als A: Confirmatie van
den Honten daeraf noch een ander oud privilegie es; f. VI, en de kanselarij-
aantekening: Registrata (vgl. E), insertie naar A.

E. ca. 1342 juni 5, ’s-Gravenhage, ARA, archief graven van Holland, inv.nr. 218,
grafelijk register genoemd onder C, fol. 14v (oude fol. 13v), nr. 103, met de toe-
voeging: Confirmatio dominorum de Brabantia et Hollandia super tholonio de
Honte, en de latere rubriek: Aengaende den tholl upte Honte, registratie van D.

F-G. 14e eeuw, Antwerpen, SA, oud archief stad Antwerpen, Privilegekamer, nr. 76
= Roodt Fluweel Privilegieboeck (privilegeboeken en stadsregisters, A), fol.
10r (oude fol. 1r), onder de rubriek: Van den tolle ende gheleide op de Honte,
en fol. 27v-28r (oude fol. 18v-19r), onder de rubriek: De confirmatie van de
chartre van der Honte, naar A, resp. naar D.
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H-I. 16e eeuw, ibidem, Privilegekamer, nr. 78 = Secundum Volumen Privilegio-
rum (privilegeboeken en stadsregisters, C), fol. 72r-73v, en fol. 74r-76r,
gewaarmerkte afschriften door J. Colibrant en J. de Keyser, naar A, resp.
naar D.

J-K. 16e eeuw, ibidem, Privilegekamer, nr. 88 = Schelde (privilegeboeken en
stadsregisters, T), fol. 10r-10v, onder de rubriek: Van den tolle ende gheleide
op de Honte, en fol. 41r-42r, naar F, resp. naar G.

[L]. ca. 1600, niet voorhanden, bekend uit onderschrift bij M, gewaarmerkt
afschrift door Hendrik de Moy, secretaris van Antwerpen, naar I.

M. begin 17e eeuw, Middelburg, RA, archief Rekenkamer van Zeeland (voorheen
restant Rekenkamer A), voorl. inv.nr. 452 (reg. nrs. 1 en 5) = Ie Copulaet;
register inhoudende diveersse privilegien (afschriften van diverse stukken ten
behoeve van de Rekenkamer verzameld), fol. 91r-94v, onder caput: Accoord
redemptie ende transactie voor die van Antwerpen van den geleyde ende
haringen op de Honte etc., de anno 1276, 1342, 1479, en onder de rubriek:
Copia, naar [L].

N-O. 1661 – 1671, ’s-Gravenhage, ARA, collectie kopieën Leen- en Registerkamer
Holland, nr. 20 = Registrum Litterarum Latinarum, Cas P, fol. 279r-280r,
nr. 552, en fol. 281v-283r, nr. 556, gecollationeerde afschriften door E. Brand,
griffier van de lenen, naar C, resp. naar E.

P-Q. 1661 – ca. 1689, Haarlem, RA, collectie Aanwinsten, nr. 35 = afschrift van het
grafelijk register genoemd onder CE, fol. 26r-29r, en fol. 92v-95v, naar C, resp.
onvolledig naar E.

R-S. ca. 1713 – ca. 1730, ’s-Gravenhage, ARA, collectie J. de Riemer, inv.nr. 1 =
J. de Riemer, Vrede-handelingen, zoenen, verbonden en andere overeenkom-
sten – – – door de graaven van Holland, p. 178-181, en p. 186-187, naar P,
resp. naar Q.

Uitgaven
a. SMALLEGANGE, Nieuwe Cronyk van Zeeland, 1696, Vermeerdering hfdst.
XIV, p. 168 (vertaling; met beschrijving van elf als totaal geachte en gedeel-
telijk onjuist geïdentificeerde zegels), hoewel bekend met M, via onbekend
afschrift of vertaling naar A. – b, c. VAN MIERIS, Groot charterboek, I, 1753,
p. 386-387 (vertaling), en II, 1754, p. 656-657, naar a, resp. naar E. – d.
MARSHALL – BOGAERTS, in Bibliothèque des antiquités belgiques, I (1833), p.
37-40, pièce justificative nr. 4, naar A. – e. MERTENS – TORFS, Geschiedenis
van Antwerpen, II, 1845-1853, p. 68, naar d. – f. VAN DEN BERGH, OHZ, II,
1873, p. 139, nr. 324, naar C. – g. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 883-886, nr.
1759, naar ACDEFG.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 294. – VERACHTER, Inventaire des
anciens chartes d’Anvers, 1860, p. 12-13, nr. 44. – WAUTERS, Table chrono-
logique, V, 1877, p. 598-599. – PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4,
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1931, p. 21, hoofdlijst nr. 127. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom,
XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 184, nr. 27a.

Nosa Arnoldus de Louanio, dominus terre de Breda, Arnoldus Belartb, Petrus dictus Be-
lartb, Dancardusc dictus Stullartd, Gilbertus de Rielante, Willelmus filius Betthonisf, de the-
loneo sive conductu de Rielante, Wittog et Arnoldus fratres de Valkenisse, Nicholaus de
Staple, Iohannes filius Kenponish, de theloneo sive conductu de Valkenisse, Hugo dictus
Kemphoi filius Anthoniij, Betthok filius Henrici dicti Priester de Inclinortl et Constantinus
de Damme, de theloneo sive conductu de Agger, notum facimus universis tam presentibus
quam futuris quod super discordia seu controversia que vertebatur inter nos nostrosque
coheredes, qui recipiunt theloneum sive conductum ubique supra Honthe, ex una parte, et
burgencesm Antwerpiensesn, ex altera, super theloneo sive conductu quod supra Honteo

ubique recipi solebat, electi sunt quatuor, scilicet Zymarusp iunior et Nicholaus de Winen-
ghemq, scabini Antwerpiensesn, Willelmus dictus Berthoenr de Mere et Arnoldus de Val-
kenisse de consensu utriusque partis, qui diligenter super premissis inquirent veritatem;
qui evocatis hincinde evocandis et diligenter examinatis a quampluribus viris probis et
fidedignis de Zelandia et de Antwerpias invenerunt et veraciter intellexerunt quod illi de
Antwerpias de navibus suis qualibuscumque seu bonis suis, in quacumque navi iaceant,
nichil solvent de theloneo seu conductu usquam apud Honteo; cum autem bona extranea
habuerint in suis navibus, illi quorum sunt bona solvent pro theloneo sive conductu cuius-
libet loci quinque solidos et trest denarios Flandrenses; item illi qui dictum theloneum sive
conductum colligunt, accedent ad naves illorum de Antwerpias, cum ibidem transierint, et
ab eis ius suum requirent; qui si bona extranea in navibus suis non habuerint, sola manu
de hoc fidem facient dictis collectoribus, et per hoc dicti collectores stabunt ipsorum
sacramento; sed si postmodum dicti collectores vel ipsorum domini eost convincere potu-
erunt apud Antwerpiamu de hoc quod bona extranea in navibus suis habuerunt, iustitiari-
usv Antwerpiensisw eis theloneum sic subtractum nomiplumx persolvi faciet; si vero bona
extranea in suisy navibusy habuerint, illi ad quos spectant bona predicta solvent eis suum
theloneum ibidem vadio vel pecunia numerata, nisi sit evidens quod moram ibi facere non
audeant metu alicuius domini terreni velz tempestatisz, et tunc nichil committunt dummodo
dictum theloneum Antwerpieaa amicabiliter persolvant; si vero requisitum ab ipsis thelo-
neum una vice Antwerpieaa sub testimonio competenti in dictis casibus non persolverint
ministrantiab, iustitiariusv Antwerpiensisw illud eis solvi faciet duplicatum. Statutum est
etiam inter partes quod nulla fiet arrestatio seu gravamen aliquod hincinde procurabitur
nisi prius legitima diffidatio quatuordecim dierum ab utraquet vel altera partium facta
fuerit sub testimonio competenti, propriis debitis indeac exceptis.
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1135 a vergrote initiaal A. – b Belaird C, Belard D, Belaert F. – c Dankardus CD. – d Stillard C, Stullard
D, Stullaert F. – e Rieland CD. – f Bettonis D, Berthonis aldus F. – g Wittho F. – h aldus A, Kem-
ponis CDF. – i Kempo CD, Kemphe F. – j Antonii F. – k Betto CD, Bertho aldus F. – l Inclinoert D.
– m aldus A, burgenses D. – n Andwerpienses D. – o Honthe CF. – p Zimarus CF. – q Wininghem D,
Winengheem F. – r Berton D. – s Andwerpia D. – t op rasuur A. – u Andwerpiam D. – v iusticia
CDF. – w Andwerpiensis D. – x nomiplum A, noniplum CDF. – y volgorde invers CDF. – z slot-l en
begin-t op rasuur A. – aa Andwerpie D. – ab ministanti aldus A, munistanti? C, instanti D, lees minis-
tranti. – ac deinde D.



Quapropter nos, predicti dominium habentes supra Honteo et theloneum sive conductum
ibidem recipientes, universos et singulos burgenses Antwerpiensesn de dicto theloneo sive
conductu quitos clamamus et promittimus nos nostrique successores quod decetero ab illis
de Antwerpias, ut predictum est, numquam theloneum sive conductum petemus nec acci-
piemus. Unde nosad dominus de Breda predictus volumus et precipimus quod dicti homi-
nes nostri omnia predicta et singullaae teneant firmiter et secure sine qualibet contradic-
tione, et inhibemus ne ipsi ab illis de Antwerpias, sicut dictum est, theloneum deceteroaf

accipiant neque petant. Insuper promittimus illis de Antwerpias quod eis omnia predicta et
singula ab omnibus nostris subditis predictis adimpleri faciemust fideliter et teneri.

In cuius rei testimonium et ut presens conditio stabilis permaneat et secura, sigilla nos-
tra una cum sigillis Petri de Scoudee, Egidii de Busenghemag, Sigeriah de Ramslo, testium
ad hoc vocatorum, et quatuor inquisitorum predictorum presentibus duximus apponen-
dumai.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimot sexto, mense novenbriaj.ak

(S1+CS1) (S2) (S3) (S4) (S5) (S6) (S7) (S8) (S9) (S10) (S11) (S12) (S13) (S14) (S15)
(S16) (S17) (S18) (S19)

1136

1277 januari 16

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verkopen aan deken en kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen
hun tienden in de parochies van Schoten en Merksem, waarvan vier
gekozenen, twee namens de heer en vrouwe van Breda en twee namens
het kapittel, de waarde zullen vaststellen en stellen borgen.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 7 – Afmetingen: hoogte
290 (rechts 287) + pliek 26 (27) x breedte 225 mm (charta transversa);
beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: Emptio
decimarum de Scoten et Merceem. – 2° door 13/14e-eeuwse handen bij voor-
gaande aantekening: C (in rode inkt); y; M (al deze signaturen zijn gera-
deerd of doorgehaald). – 3° door 14e-eeuwse hand: Emptio decimarum de
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1135 ad hierna digniteitspunten D. – aealdus A, lees singula. – af hierna non doorgehaald A. – ag Busin-
ghem C, Businghen D, Busengheem F. – ah Sigerii C, Sygeri D. – ai apponenda D. – aj aldus A,
novembri CD, novembris F – ak hierna een sluitingsteken A.



Scoten et de Mercchem. – 4° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): VII. –
6° hieraan toegevoegd door 18e-eeuwse hand: Capsa VIII. – 7° door 18e-
eeuwse hand (toegevoegd aan de eerste): facta anno Domini 1276.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels (de pliek is uitgescheurd op
de plaats van de incisies voor de uithangende stroken en de zegels zijn er met
behulp van een touwtje opnieuw aangehangen, zodat de oorspronkelijke volg-
orde van S1 en S2 onzeker is), die aangekondigd zijn, namelijk: S1 jachtzegel
van Isabella, vrouwe van Breda, rond (doorsnede zegelveld 53, rand 6 mm),
van bruine was (zie CSN 776 en hier nr. 1129 S2), met tegenzegel CS1 wapen-
zegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 20, rand 4 mm), tamelijk gaaf
(zie CSN 777 en hier nr. 1090 CS1). – S2 ridderzegel van Arnoud van Leuven,
heer van Breda, rond (doorsnede zegelveld 62, rand 7-8 mm), van bruine was,
rans afgebroken (zie CSN 774 en hier nr. 1128 S1), met tegenzegel CS2
wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 21, rand 5 mm), tamelijk
gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2).

Afschriften
B. 1277 januari 16, geïnsereerd in de gelijktijdige oorkonde van schepenen van Ant-

werpen met getuigenverklaring van diezelfde verkoop (zie hier nr. 1138), naar A.
C. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 38v-39r, onder de rubriek:
Littera domini Arnoldi de Breda et Ysabelle eius uxoris de venditione et emp-
tione decimarum de Scoten et de Merxem, naar A.

D. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 = Copiae
litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (cartularium
van het O.L.V.-kapittel), p. 4-5, nr. h, onder dezelfde rubriek als C, naar C.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, III (1904), p. 555-556, nr. 6 (gedateerd 18 janu-
ari 1277), naar A. – b. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, III, 1924,
p. 31-33 (alleen moderne vertaling), naar a.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 44, lijst 2, nr. 164 (geda-
teerd als a). – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII
(1979-1980), p. 183, nr. 20 (gedateerd als a).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Samenhang
Zie voor de verkoop van de tiendgoederen nr. 1132a; voor de levering van het
verkochte zie nr. 1161.
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Universis presentes litteras visuris Arnoldus de Louanio et Ysabella, eius uxor, domini
de Breda, salutem in Domino.

Noveritis quod nos vendidimus viris venerabilibus ·· decano et capitulo ecclesie Ant-
werpiensis, Camracensis dyocesis, et ipsi comparaverunt a nobis fructus seu proventus
totius decime provenientes in parrochiis ecclesiarum de Scoten et Mercsem, quos domini
dictarum villarum percipiunt et hactenus percipere consueverunt in eisdem, ita quidem
quod duo viri discreti a nobis, videlicet dominus Nicholaus Volcarta et Egidius de Busen-
gheemb, et duo a dictis ·· decano et ·· capitulo, videlicet magister Symon, cantor, et magis-
ter Hugo de Knockec, canonici dicte ecclesie Antwerpiensis, electi dictam decimam esti-
mabunt, quantum in siligine, ordeo et avena magna et parva valere poterit ad mensuram
Antwerpiensem communiter annuatim. Et condictum est quod, si aliquis prenominatorum
electorum non adesset, alius loco eius assumeretur ab illis ex quorum parte ille non pre-
sens fuit electus. Et hoc facto sextarius siliginis ad quindecim solidos Bruxellenses, sexta-
rius vero ordei ad duodecim solidos Bruxellenses annui redditus sunt iam estimati, valor
autem avene, qui iam non est estimatus ad taxationem dictorum quatuor, in annuo redditu
debet estimari. Quo facto prefati decanusd et capitulum, computatis predictis redditibus in
pecunia pro singulis viginti solidos annui redditus tredecim libras persolvere tenebuntur.
De hiis denariis solvent in Carniprivio trecentas libras, residuum vero pecunie estimate et
taxate persolvent infra quindenam ante Nativitatem beati Iohannis Baptiste, et tunc infra
triduum post huiusmodi solutionem dictos ·· decanum et capitulum ad dictam decimam
legitime adheredare et in ea eosdem tenebimur investire sine custu et dampno eorundem et
dictam decimam eisdem bene et legitime warandisare contra quoscunque, bona fide secun-
dum usum et legem patrie, ita quod premissa obtineant firmitatem, quod si premissa prout
superius dictum est, legitime non adimpleverimus, eisdem ·· decano et capitulo tenebimur
ad interesse singulis annis quantum redditus unius anni valere possint, quousque premissa
omnia et singula adimpleverimus legitime, prout superius est expressum. Super quibus
omnibus et singulis a nobis adimplendis plegios et responsales eisdem decanod et capitulo
constituimus dominum Nicholaum Volcarte, dominum Walterum Volcart, milites, Iohan-
nem Bode seniorem, Willelmum de Dilf et Nicholaum de Dilf, fratres, Symarum iuniorem,
Willelmu[m] de Alta Domo et Simonem Wale. Si quod autem dubium super aliquo arti-
culo premissorum inter nos et dictus ·· decanum et capitulum emerserit, nos stabimus et
stare promittimus dicte interpretationi seu declarationi quatuor predictorum a nobis et dic-
tis decanod et capitulo receptorum. Et nos hec omnia et singula adimplere promittimus
bona fide, prout superius est expressum. Et hiis peractis nichil iuris nobis, nostris he-
redibus vel successoribus in dicta decima de cetero reservamus. Et ad premissa omnia et
singula firmiter observanda nos, nostros heredes et successores obligamus expresse. 

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.
Actum et datum anno Domini M° CC° LXX° sexto, sabbato post octavas Epyphanie

Domini.

(S1+CS1) (S2+CS2)
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1137

1277 januari 16

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verzoeken schepenen van Antwerpen om ten behoeve van deken
en kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen eveneens een oorkonde uit
te vaardigen van de verkoop van hun tienden in de parochies Schoten
en Merksem, zoals in hun oorkonde verwoord (zie nr. 1136), waar zij,
schepenen, bij aanwezig zijn geweest.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 16 – Afmetingen: hoogte
138 (rechts 117) x breedte 180 mm (onder 176) mm; met linkerkantlijn; tame-
lijk gaaf.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door mogelijk gelijktijdige hand:
prima. – 2° door eind-13e-eeuwse hand: Littera ad scabinos ut testificentur
emptionem decime de Scoten et Merceem. – 3° door 13/14e-eeuwse handen
bij voorgaande aantekening: C (in rode inkt); ag; M. – 4° door 14e-eeuwse
hand: Littera ad scabinos ut testificentur emptionem decimarum de Scoten et
Merccheem. – 5° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): XVI. – 6° hieraan
toegevoegd door 18e-eeuwse hand: Cap. VIII.

Bezegeling: één afhangend bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is, name-
lijk: S1 fragment van zegel van Arnoud van Leuven, heer van Breda, van
bruine was (zie CSN 774 en hier nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1 wapenzegel
van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 21, rand 5 mm), rand gedeeltelijk
afgebroken (zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2); en één bevestigingsplaats
afgescheurd, vermoedelijk voor het zegel van de tweede oorkonder [(LS2)].

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 38v-39r, onder de rubriek:
Supplicatio domini et domine de Breda ad scabinos ut testificentur emptionem
decimarum predicte, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 7, nr. l, onder dezelfde rubriek als B, naar
B.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 191-192, nr. 7 (gedateerd 18 janu-
ari 1277), naar A.
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Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 44, lijst 2, nr. 165 (geda-
teerd als a). – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII
(1979-1980), p. 184, nr. 27b (gedateerd als a).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven en mogelijk ook opgesteld door een geestelijke
van het kapittel van Antwerpen, zie nr. 1132.

Arnoldus de Louanio et Ysabella eius uxor, domini de Breda, viris discretis amicis suis
dilectis Arnoldo dea Arcu, Iohanni Bode, Symaro iuniori, Willelmo de Beke et Arnoldo
Nose, scabinis Antwerpiensibus, cum dilectione sincera salutem.

Cum nos viris venerabilibus ·· decano et capitulo ecclesie Antwerpiensis vendidimus et
ipsi a nobis comparaverunt omnes decimas villarum de Scoten et de Mercsem, prout
domini dictarum villarumb tenent etc hactenus tenuerunt et ad eos pertinere dinoscuntur, et
venditioni et emptioni predictis interfueritis, vestram affectuose rogamus dilectionem quati-
nus litteras vestras testimoniales super venditione et emptione predictis secundum quod in
litteris nostris super hoc confectis videbitis contineri, ·· decano et capitulo predictis tradatis.

Datum anno Domini M° CC° LXX° sexto, sabbato post octavam Epyphanie Domini.

(S1+CS1)
[(LS2)]

1138

1277 januari 16

Schepenen van Antwerpen verklaren getuigen te zijn geweest van de
verkoop door Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer
en vrouwe van Breda, aan deken en kapittel van de O.L.V.-kerk te
Antwerpen van tienden in de parochies Schoten en Merksem en van de
borgstelling hiervoor, zoals in de geïnsereerde tekst van hun oorkonde
(zie nr. 1136) nader staat omschreven.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 17. – Afmetingen: hoogte

a. 1277 nr. 1138
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461 (rechts 456) + pliek 25 (27) x breedte 246 (onder 245) mm (charta trans-
versa); met linkerkantlijn; beschadigd, met enig tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13/14e-eeuwse hand: Testimonium
scabinorum de decima de Scoten et Merceem et plegatio. – 2° door mogelijk
13/14e-eeuwse handen tweetal codes (geradeerd). – 3° door 14e-eeuwse hand:
Plegiatio pro decima de Scoten et Merccem. – 4° door 15e-eeuwse hand (inven-
taris 1488): XVII. – 6° hieraan toegevoegd door 18e-eeuwse hand: Cap. VIII.

Bezegeling: vijf uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, alle
van de oorkonders, schepenen van Antwerpen, namelijk: S1 beeldzegel van
Arnoud de Arcu (van de Boog) of de Wisselaar, rond (doorsnede zegelveld 16,
rand 4 mm), van groene was, rand licht beschadigd (zie PRIMS, Antwerpsche
zegels, 1931, p. 21, lijst 4, nr. 11, afb. p. 24, nr. 23), met randschrift: + Sigil-
lum ARNOLDI CAMBITOR[IS]. – S2 beeldzegel van Jan Bode senior, rond (door-
snede zegelveld 17 [+ x], rand 4 mm), van groene was, fragment (zie PRIMS,
a.w., p. 19, lijst 4, nr. 6, afb. p. 22, nr. 19, maar abusievelijk onder nr. 24 afge-
drukt), met randschrift: + Sigillum I[OHANNIS BODE]. – S3 beeldzegel van
Zimar junior, rond (doorsnede zegelveld 22, rand 5 mm), van bruine was,
linkergedeelte afgebroken (zie PRIMS, a.w., p. 37, lijst 4, nr. 46, afb. p. 34,
nr. 59), met randschrift: [+] Sigillum ZIMARI [·] IVNIOR[IS · DE · ANTWerPia]
(voor de aanvulling zie hier nrs. 1135 S5 en 1162 S6). – S4 wapenzegel van
Willem van Beek, rond (doorsnede zegelveld 25 [+ x], rand 5-6 mm), van
groene was, bovengedeelte afgebroken (= PRIMS, a.w., p. 17-19, lijst 4, nr. 4,
afb. p. 20, nr. 17), met randschrift: [+ Sigillum WILLEL]MI DE B[EKE]. – S5
beeldzegel van Arnoud Noze, rond (doorsnede zegelveld 19, rand 4-5 mm),
van groene was, rechtergedeelte afgebroken (= PRIMS, a.w., p. 29-31, lijst 4,
nr. 31, afb. p. 30, nr. 44), met randschrift: [+ Sigillum ARNOL]DI · NOSE [·].

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 39v-40r, onder de rubriek:
Testimonium scabinorum Antwerpiensium de venditione et emptione decima-
rum de Scoten et de Mercsem, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 = Copiae
litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (cartularium
van het O.L.V.-kapittel), p. 5-6, nr. j, onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 193-194, nr. 9 (gedateerd 18 janu-
ari 1277), naar A.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 44, lijst 2, nr. 167 (geda-
teerd als a).
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Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is niet door schepenen zelf, maar, gezien het handschrift, ver-
moedelijk door een geestelijke van het kapittel van Antwerpen gemundeerd en
wellicht ook opgesteld, zie nr. 1132.

Universis presentes litteras visuris Arnoldus de Arcu, Iohannes Bode senior, Symarus
iunior, Willelmus de Beke et Arnoldus Nose, scabini Antwerpienses, salutem et noscere
veritatem.

Noveritis quod nos interfuimus ut scabini ad hoc specialiter vocati, ubi vidimus
et audivimus quod nobiles homines Arnoldus de Louanio et Ysabella eius uxor, domini
de Breda, vendiderunt venerabilibus viris ·· decano et capitulo ecclesie Antwerpiensis,
Camracensis dyocesis, et ipsi comparaverunt a dictis nobilibus omnes fructus et
proventus totiusa decime provenientis in parrochiis ecclesiarum de Scoten et de
Mercsem pro certo pretio et sub certis forma et modo et eisdem ·· decano et capitulo
plegios et responsales constituerunt super premissis, prout hec omnia et singula in
litteris dictorum nobilium super hoc confectis plenius continentur, quarum tenor talis
est:

¶b – – – (hierna volgt de tekst van nr. 1136).
Et nos ·· scabini predicti interfuimus et specialiter ad hoc vocati ut scabini vidimus et

audivimus ubi predicti plegii et responsales dominus Nicholaus Volcart et dominus
Walterus Volcart, milites, Iohannes Bode [s]enior, Willelmus de Dilf et Nicholaus de
Dilf, fratres, Symarus iunior, Willelmus de Alta Dom[o] et Symon Wale ac etiam Egi-
dius de Busenghemc ad preces et mandatum dictorum nobilium [o]n[us] h[uius]modi
[p]legationis et responsalitionis subierunt et dictis ·· decano et capitulo satisfacere pro-
miserunt de premissis omnibus et singulis secundum usum, legem et consuetudinem
ville Antwerpiensis, si dictos ·· nobiles vel eorum alterum, quod [a]bsit, in defectu esse
contingeret adimplendi omnia et singula in dictis litteris, dictorum nobilium sigillis
super premissis sigillatis, contenta et expressa. Et promiserunt ·· predicti decanus et
capitulum quod predictos plegios coram ·· iudice ecclesiastico super premissis non con-
venient dum tamen coram iusticia seculari Antwerpiensi consequi possint iusticie com-
plentumd.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.
Actum et datum anno Domini M° CC° LXX° sexto, sabbato post octavam Epyphanie

Domini.

(S1) (S2) (S3) (S4) (S5)

a. 1277 nr. 1138
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1139

1277 januari 16

Gillis van Buizegem stelt zich borg voor Arnoud van Leuven en diens
echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, ten behoeve van deken
en kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen inzake hun verkoop van
tienden van Schoten en Merksem aan het kapittel, zoals in hun oor-
konde (zie nr. 1136) en die van schepenen van Antwerpen (zie nr. 1138)
staat omschreven.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 14. – Afmetingen: hoogte 105
(rechts 87) x breedte 172 (onder 183) mm; met linkerkantlijn; tamelijk gaaf.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Plegiatio Egi-
dii de Busengheem militis. – 2° door 13/14e-eeuwse handen (geradeerd): C
(in rode inkt); a. (tweede letter onleesbaar); M. – 3° door 13/14e-eeuwse
hand: Plegiatio domini Egidii Busenghem. – 4° door 14e-eeuwse hand (toe-
gevoegd aan 1°): super decimam van (sic) Scoten. – 5° door 15e-eeuwse hand
(inventaris 1488): XIIII. – 6° hieraan toegevoegd door 18e-eeuwse hand:
Capsa VIII.

Bezegeling: één bevestiging (met nog zichtbare zegelafdruk op de afhan-
gende strook perkament), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel dat niet
voorhanden is (SD).

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 40v, onder de rubriek: Lit-
tera domini Egidii de Buseghem de plegiatione decimarum de Scoten et de
Mercsem, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 6-7, nr. k, onder dezelfde rubriek als B,
naar B.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 192-193, nr. 8 (gedateerd 18
januari 1277), naar A.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 44, lijst 2, nr. 166 (geda-
teerd als a).
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Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven en mogelijk ook opgesteld door een geestelijke
van het kapittel van Antwerpen, zie nr. 1132.

Universis presentes litteras visuris Egidius de Busenghem salutem et noscere veritatem.
Noveritis quod ego me constituo plegium et responsalem pro nobilibus hominibus

domino Arnoldo de Louanio et Ysabella eius uxore, dominis de Breda, erga venerabiles
viros ·· decanum et capitulum ecclesie Antwerpiensis de decimis villarum de Scoten et de
Mercsem venditis a dictis nobilibus ·· decano et capitulo predictis et emptis ab eisdem et
hoc una cum aliis plegiis datis a dictis nobilibus et receptis a decano et capitulo secundum
omnes conditiones et promissiones in litteris dictorum nobilium ac etiam ·· scabinorum
ville Antwerpiensis contentas et expressas.

In cuius rei testimonium sigillum meum proprium presentibus duxi apponendum.
Actum et datum anno Domini M° CC° LXX° sexto, sabbato post octavam Epyphanie

Domini.

(SD)

1140

1277 januari 21 Antwerpen

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) het patronaatsrecht van de kerk van Wouw.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 21

januari 1277. – Afmetingen: hoogte 192 (rechts 189) + pliek 24 (23) x breedte
175 (onder 168) mm; pliek rechtsonder beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera veteris
de patronatu ecclesie de Woude. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: G (in rode
inkt). II.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S2 jachtzegel van tweede oorkonder, van witte, bruin geverfde was,
onderzijde en rand beschadigd (zie CSN 776 en hier nr. 1129), met tegenzegel
CS2 wapenzegel van dezelfde, tamelijk gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1128). –
S3 wapenzegel van Hendrik van Asse, ridder, van dezelfde kleur was, ernstig

a. 1277 nr. 1140
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beschadigd, rand bijna overal afgebroken (zie nrs. 1159 en 1162); en voorts
vier bevestigingen (met nog zichtbare zegelafdruk op de uithangende dubbele
stroken perkament) (S1D, S4D, S5D, S7D) en één bevestigingsplaats (met uit-
hangende dubbele strook perkament) (LS6), voor de overige vijf aangekon-
digde zegels.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 128r-128v, nr. G 2, geau-
thenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1658), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-3, fol. 9r-9v, nr. G 2, onder caput: G rubr.: Littere de bonis apud Woude,
Haecxdonck et Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol. 7r, de rubriek: Item alia
non plene sigillata in eadem forma (namelijk nr. G 1, zie onder Samenhang),
geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653),
naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 341-342, nr. 359,
naar A.

Regest
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 183, nr. 21 (gedateerd 23 januari 1276).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Samenhang
Wellicht was A niet volledig bezegeld, vgl. de rubriek bij C. Voor een heruit-
vaardiging van deze oorkonde, zie hierna nr. 1159.

Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio et Elizabet
eius uxor, domini de Breda, salutem et cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus tenore presentium litterarum nostrarum quod nos divine remune-
rationis intuitu conferimus viris religiosis ·· abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cys-
terciensis ordinis ius patronatus ecclesie de Woude, que sita est in territorio dominii nostri
de Breda, pleno iure sicut nobis competit in perpetuum libere et quiete possidendum et
habendum, ut in eodem monasterio a predictis ·· abbate et conventu nostri et nostrorum
antecessorum et successorum tam viventium quam defunctorum perhenniter pia memoria
habeatur et nos omnium bonorum spiritualium que fiunt in dicto monasterio et fient in per-
petuum participes simus et consortes.
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Huic autem collationi nostre interfuerunt ·· dominus Henricus de Asche, Arnoldus de
Loenbeke, Iohannes de Ossela et Walterus Volcart, milites, ac Egidius de Busengheem,
dapifer noster, necnon alii quamplures.

In cuius testimonium rei et memoriam perpetuam posteris faciendam prefatis ·· abbati et
conventui presentes litteras contulimus, sigillorum nostrorum necnon domini Henrici de
Asche, Arnoldi de Lonbeke, Iohannis de Assele et Walteri Volcart, militum, ac Egidii pre-
dictorum munimine roboratas.

Actum et datum apud Antwerpiam, anno Domini M° CC° LXX° sexto, feria quinta ante
Conversionem beati Pauli apostoli.b

(S1D) (S2+CS2) (S3) (S4D) (S5D) (LS6) (S7D)

1141

1277 januari 24

Zimar jr., schepen van Antwerpen, en Gillis van Buizegem verlenen
deken en kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen kwijting voor 300
pond Leuvens, die zij namens de heer en vrouwe van Breda in ont-
vangst hebben genomen, als overeengekomen eerste betaling (volgens
nr. 1136) voor de verkoop van tienden van Schoten en Merksem.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 46v, onder de rubriek:
Recognitio de trecentis libris solutis pro decimis de Scoten et de Mercsem,
naar [A].

Uitgave
a. PRIMS, in BGHB, XIX (1928), p. 99, bewijsstukken A, nr. 18, naar B.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 45, lijst 2, nr. 169.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

a. 1277 nr. 1141

543

1140 b hierna een sluitingsteken A.



Ontstaan en samenhang
Hoewel het origineel verloren is gegaan, kan op basis van het formulier
worden vermoed dat ook deze oorkonde binnen het kapittel van Antwerpen is
ontstaan, zie nr. 1142.

Met de verwijzing in de tekst naar de koopakte zal vermoedelijk alleen
nr. 1136 zijn bedoeld. Een aparte beoorkonding hiernaast op naam van deken
en kapittel (in dat geval een deperditum) lijkt minder waarschijnlijk. Vergelijk
ook de getuigenis van de schepenen van Antwerpen over deze verkoop (zie
nr. 1138), waarvan de verwijzing in nr. 1139 expliciter is geformuleerd (ac
etiam) dan die naar een eventuele deken en kapitteloorkonde in de onder-
havige tekst.

Universis presentes litteras visuris Symarus iunior, scabinus Antwerpiensis, et Egidius
de Buseghem salutem et noscere veritatem.

Noveritis nos recepisse anno Domini M° CC° LXX° sexto, dominica ante Conversio-
nem beati Pauli, a viris venerabilibus ·· decano et capitulo ecclesie beate Marie Antwer-
piensis trecentas libras Louanienses ex parte nobilium hominum Arnoldi de Louanio et
Ysabelle eius uxoris, dominorum de Breda, et ad opus dictorum nobilium de dictis
denariis nobis satisfactum esse ad plenum pro decimis villarum de Scoten et de Mercsem,
emptis a dictis ·· decano et capitulo erga dictos nobiles, pro primo pagamento in quo tene-
bantur dicti ·· decanus et capitulum dictis nobilibus in Carniprivio proximo venturo, prout
in litteris dictorum nobilium et dictorum ·· decani et capituli super venditione et emptione
dictarum decimarum plenius continetur.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.
Actum et datum anno Domini M° CC° LXX° sexto, dominica predicta.

1142

1277 januari 24

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verlenen aan deken en kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen
kwijting van 300 pond Leuvens als overeengekomen eerste betaling
(volgens nr. 1136) voor de verkoop van tienden van Schoten en Merk-
sem.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 18. – Afmetingen: hoogte
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113 (rechts 104) + pliek 16 (18) x breedte 162 (onder 157) mm; met linker-
kantlijn; tamelijk gaaf, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door mogelijk gelijktijdige hand: IIIa.
– 2° door eind-13e-eeuwse hand: Littere testinoniales (sic) de solutione
decime de Scoten et Merch[em]. – 3° door 13/14e-eeuwse handen (vervaagd
of geradeerd): C (in rode inkt); a. (eventuele tweede letter onleesbaar); M; D
(doorgehaald). – 4° door 14e-eeuwse hand: Littere testimoniales de solutione.
– 5° door 14/15e-eeuwse hand: Soluta denariorum de Scoten et Mersem. – 6°
door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): XVIII. – 6° hieraan toegevoegd
door 18e-eeuwse hand: Cap. VIII.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van Arnoud van Leuven, heer van Breda, rond (door-
snede zegelveld 58 [+ x], rand [y] mm), van witte was, alleen fragment van
zegelveld bewaard (zie CSN 774 en hier nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1
wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 21, rand 5 mm), boven-
rand gedeeltelijk afgebroken (zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2). – S2 jacht-
zegel van Isabella, vrouwe van Breda, rond (doorsnede zegelveld 53, rand 6
mm), van witte was, voorzijde ligt los in stukken (zie CSN 776 en hier nr. 1129
S2), met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld
20, rand 4 mm), licht beschadigd, rand vaag ingedrukt (zie CSN 777 en hier
nr. 1090 CS1).

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 41r, onder de rubriek:
Recognitio domini et domine de Breda super receptione trecentarum librarum
a capitulo de decimis predictis, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 7-8, nr. n, onder dezelfde rubriek als B,
naar B.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 194, nr. 10 (gedateerd 19 januari
1277), naar A.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 45, lijst 2, nr. 168. –
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 184, nr. 27c (gedateerd als a).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

a. 1277 nr. 1142
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Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven en mogelijk ook opgesteld door een geestelijke
van het kapittel van Antwerpen, zie nr. 1132. De gelijk gedateerde, maar aan
de onderhavige oorkonde voorafgaande kwitantie, waarvan het origineel ver-
loren is gegaan, zie nr. 1141, vertoont een vergelijkbaar formulier, hetgeen op
een gemeenschappelijk concept (vermoedelijk van de genoemde geestelijke)
terug zal gaan.

Voor de verwijzing in de onderhavige tekst naar mogelijk nog een kapittel-
oorkonde zie nr. 1141 onder Ontstaan en samenhang.

Universis presentes litteras visuris Arnoldus de Louanio et Ysabella eius uxor, domini
de Breda, salutem et noscere veritatem.

Noveritis nos recepisse anno Domini annoa Dominia M° CC° LXX° sexto, dominica
ante Conversionem beati Pauli, a viris venerabilibus ·· decano et capitulo ecclesie beate
Marie Antwerpiensis trecentas libras Louaniensis legalis monete in pecunia bene nume-
rata pro decimis villarum de Scoten et de Mercsem, venditis a nobis dictis ·· decano et
capitulo et comparatis ab eisdem, pro primo pagamento in quo nobis dicti decanus et capi-
tulum in Carniprivio proximo venturo tenebantur, prout in litteris nostris et dictorum ··
decani et capituli super venditione et comparatione dictarum decimarum confectis plenius
continetur. Et nos dictos ·· decanum et ·· capitulum ac eorum plegios quitamus et quitos
clamamus de pagamento trecentarum librarum predictarum.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.
Actum et datum anno Domini M° CC° LXX° sexto, dominica predicta.

(S1+CS1) (S2+CS2)

1143

1277 januari 30 Ekeren

Arnoud van Leuven, heer van Breda, geeft richtlijnen voor de verkoop
van bos en woeste grond te Loenhout.

Origineel
A. Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, oorkonde ad

locum Loenhout, ad datum 1276. – Afmetingen: hoogte 87 (rechts 74) x
breedte 193 mm; beschadigd, met tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: In Loenhout.
– 2° door andere 14e-eeuwse hand: De altercatione unius silve. – 3° door
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15e-eeuwse hand: + P. – 4° door 16e-eeuwse hand: Nichil. – 5° door andere
16e-eeuwse hand: Anno 1276, sabato ante Purificationis.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met afhangende strook perkament),
vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van oorkonder (LS).

Afschrift
B. 1442, Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, inv.nr.

196 = cartularium van het St.-Elizabethgasthuis, fol. 21v-22r, met in de
marge: + P en nr. 39, door Aard Ywini, kapelaan van het St.-Elizabethospi-
taal, naar A.

Uitgaven
a. BOEREN, in Jaarboek De Oranjeboom, XIX (1966), p. 119, naar A. – b. VAN

DEN NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek Sint-Elizabethospitaal, 1976, p. 137-
138, nr. 84, naar A.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 65, lijst 3, nr. 77 (geda-
teerd 31 januari 1277). – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-
XXXIII (1979-1980), p. 184, nr. 28.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan
A is door dezelfde hand geschreven als het origineel van oorkonde nr. 1110;
zie aldaar onder Ontstaan.

Universis presens scriptum visuris Arnoldusa de Louanio, dominus de Breda, salutem et
scire veritatem.

Noverint universi quod volumus et licentiamus quod altercatio et venditio de silva et
uustagio apud Loenhout potest fieri pro dimidio censu in presentia iudicis nostri sine
reclamatione in ecclesia vel enuntione, ita tamen quod nos censum nostrum integraliter
observamus.

In cuius rei testimonium presentes nostro sigillo litteras confirmavimus.
Datum Ekerne, sabato ante purificationem Marie virginis, anno Domini M° CC° LXX°

sexto.
Et quod crescit in dictis bonis quilibet obtineat. D(atum ut supra)b.

(LS)
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1144

1277 januari

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verlenen aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) tolvrijheid binnen hun heerlijkheid voor het vervoer van
alle goederen bestemd voor eigen gebruik.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum

januari 1277 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 88 (rechts 95) + pliek
18 x breedte 179 (onder 181) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling;
de pliek bedekt een klein gedeelte van de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera domini
de Breda de libertate vectigalis. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: Q. IX. –
3°-4° door 17e-eeuwse handen: 7, en [1]276.

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen (resp. met uithangende, gedeel-
telijk afgescheurde dubbele strook perkament en de andere met op de
pliek de nog zichtbare afdruk van een bevestigingsstrook) voor twee niet
aangekondigde zegels, vermoedelijk die van de oorkonders (LS1 en
LS2).

Afschriften
B. eind 15e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 321 = Copien, eenige van des cloosters domeinen ende vrydommen
van tollen enz. (cartularium VI), fol. 33v-34r, nr. 30, onder caput, fol.
27v: Privilegia super libertate theoloniorum et aliarum exactionuum, naar
A.

C. ca. 1500, Brussel, ARA, archief Rekenkamer (van Brabant), Delen, inv.nr. 8
(VERKOOREN, nr. XXII) = Registre van vele ende diverse previlegien, titelen
ende exemptien (hertogelijk cartularium), fol. 385r, onder caput: St. Bernard,
naar A.

D. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St. Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 333 = Cartularium (alphabetum) nigrum II, fol. 584r, nr. Q 9,
onder caput: Q nigrum: Littere principum secularium de libertate vectigalis,
met in de inhoudsopgave, fol. 579r, de rubriek: Littera dominorum de Breda
de eodem (namelijk de libertate vectigalis, blijkens een voorafgaande rubriek
(Q 7)) per terram ipsorum, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris
(ongedateerd, ca. 1653), naar A.

E. midden 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 331 = Cartularium (alphabetum) nigrum I-4,
fol. 133v, nr. Q 9, onder zelfde caput en rubriek als vermeld onder D, geau-
thenticeerd als D, naar A.
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Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 342, nr. 360, naar A.
– b. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 35, nr. 48, naar A.

Regesten
VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires, II-1, 1961, p. 141. –
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 183, nr. 22.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Nosa Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, et Elizabeth eius uxor, eiusdem terre
domina, notum facimus universis presentes litteras visuris quod nos pure propter Deum ob
remedium animarum nostrarum, predecessorum quoque nostrorum, indulsimus et conces-
simus viris religiosis ·· abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis ut
omnem annonam seu ligna vel lapides aut alias res suas universas et singulas, propriis usi-
bus necessarias, sine omni theloneo et exactione qualibet per terram et aquam nostri domi-
nii per se vel per suos vehere et deducere libere possint et absolute, mandantes subditis
nostris ne predictos abbatem et conventum vel ipsorum nuntios contra predictam gratiam
nostram in posterum super premissis molestare presumant.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, mense ianuario.b

(LS1) (LS2)

1145

1277 april 13

Gerard, zoon van Tilekin van Baarle, en zijn zuster Agnes doen afstand
van hun rechten op goederen door hun oom Gerard van Baarle aan abt
en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) geschonken en keu-
ren deze schenking goed.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 333 = Cartularium (alphabetum) nigrum II, fol. 51v, nr. B 9, met in de

a. 1277 nr. 1145

549

1144 a vergrote initiaal, waarvoor een aanvangsteken A. – b hierna een sluitingsteken A.



inhoudsopgave, fol. 48r, de rubriek: Littera quod quidam consanguinei ipsius
Gerardi de Barle ratam habent eleemosinam quam contulit nobis, geauthenti-
ceerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1644), en vervol-
gens door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

C. midden 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 328 = Cartularium (alphabetum) nigrum I-1,
p. 168, nr. B 9, met idem rubriek als onder B, geauthenticeerd door J. Rubens,
openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 351, nr. 366,
naar C.

Universis presentia visuris Gerardus filius Thilekini de Barle et Agnes soror sua salutem
et scire veritatem.

Tenore presentium cognoscimus protestantes quod nos de bonis et terra, quam bone
memorie noster avonculus Gerardus dictus de Barle in remedium anime sue contulit pro
eleemosina abbati sancti Bernardi de Scellea et conventui, legitime renunciavimus et ratam
ac firmam eleemosinam prefatam approbamus.

In cuius rei testimonium interfuerunt dominus Bernardus, sacerdos de Almekerkeb,
Lodewicus, castellanus, iudex eiusdem ville, Henricus, schultetus, et Raeiyse de Clotewic
et alii quamplures. Et quia sigillum proprium non habemus, usi sumus sigillo domini
Bernardi predicti sacerdotis.

Datum anno Domini M° CC° LXXVII, feria tertia post Misericordias Domini.

1146

1277 april

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verkopen aan Guda, abdis, en het convent van de abdij van
Thorn het gedeelte van de jaarcijns van 5 mark Luiks, gevestigd op de
hof te Gilze, dat eertijds door abdis en convent aan de heer van Breda
was verkocht (zie nr. 995).

Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 2223 – Afmetingen:

hoogte 114 (rechts 100) + pliek 19 (15) x breedte 294 (onder 302) mm;
beschadigd met verlies van tekst en een deel van de bezegeling; de pliek
bedekt een gedeelte van de laatste regel.
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Van Ghilze
LXXVII, alsmede E en A (verbeterd uit Q). – 2° door 15/16e-eeuwse hand:
Littera de [***]tionis census de G[hil]ze, dominus de Breda [***], 1277 (de
lacunes zijn veroorzaakt door brandgaten).

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, doch
waarvan enkel het tegenzegel bewaard is (S1D), namelijk: CS1 wapenzegel
van eerste oorkonder, van witte was, slechts fragment bewaard (zie hier
nr. 1128); en één bevestigingsplaats (waarvan twee sneden in de pliek zicht-
baar zijn), vermoedelijk voor het overige aangekondigde zegel (LS2).

Afschriften en vertaling
[B]. vóór 1646, niet voorhanden, bekend uit C, afschrift in een handschrift in het

bezit van Jacob van Lanschot, schepen van Breda in 1637.
C. ca. 1646, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, inv.nr. 12 (register Q),

fol. 99r, eenvoudig afschrift door Adriaan Havermans, griffier van de stad
Breda, naar [B].

[D]. vóór 1662, niet voorhanden, bekend uit [E], authentiek afschrift.
[E]. 1662, niet voorhanden, bekend uit H, authentieke vertaling door Jan Bogaerts,

openbaar notaris, naar [D].
F. 1665, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 18994,

authentiek afschrift door Jan Bogaerts, openbaar notaris, naar C.
G. 1667, ibidem, authentiek afschrift door J. Bachuys, apostolisch notaris, naar A.
H. ca. 1699, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Commissie van Breda, inv.nr. 675 =

cartularium van de abdij van Thorn, fol. 63r, onder de rubriek: Blijckende bij
het naervolgende dat de vijff marcken Ceulens, die de vrouwe abdisse van
Thoor vercocht hadde aen den heere van Breda int jaer 1243, wederom geloost
sijn aen den heere van Breda, anno 1277, en in de marge: Aflossinge van de
vijff marcken Ceulens, 1277 en siet fol. 2 den brieff, geauthenticeerd afschrift
door W. Specken, naar [E].

Uitgaven
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 151-152 (gedateerd 1277), naar C. –
b. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 35-36, nr. 49, naar A.

Regesten
FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn, I, 1881, p. 50, noot 1. –
HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 45, nr. 53. – PANHUYSEN, in
VROA, IX (1936), p. 121, nr. 613. – HAAS, Chronologische lijst, 1972, p. 177,
nr. 12. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-
1980), p. 185, nr. 31.

Samenhang en tekstuitgave
In 1243 werd door de abdij van Thorn een jaarcijns van 5 mark Keuls, ge-
vestigd op de hoven van Gilze en Baarle, aan de heer van Breda verkocht, zie
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nr. 995. Het betreft hier diezelfde cijns (hoewel sprake van 5 mark Luiks), die
nu door de heer en vrouwe van Breda aan de abdij wordt terugverkocht.
De lacunes in A zijn aangevuld naar F.

Universisa tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis Arnoldus de Lo-
uanio, dominus de Breda, et Elyzabeth, uxor eius, salutem et cognoscere veritatem.

Universitati vestre notum esse cupimus quod cum domina Hildegundis, bone memorie
quondam abbatissa monasterii Thorensis, censum annuum videlicet quinque marcarum Leo-
diensium pro quadam summa pecunie quibusdam antecessoribus nostris vendidisset et eiun-
demb censum domina abbatissa, quamdiu viveret, necnon et domina Guda que ei successit
in dicto monasterio Thorensi, in die beati Dyonisii annuatim de reditibus suis in curia sua de
Ghilze nobis per aliquot tempus solvissentc, nos tandem ad preces domine abbatisse predicte
et sui conventus, [pro]borum usi consilio, quandam summam pecunie ab ipsa abbatissa rece-
pimus nomine venditionis et quosdam mans[ionar]ios qui nobis partem eiusdem cen[sus]
pro dicta abbatissa annis singulis persolvere consueverunt, sepedicte domine abbatisse et suo
conventui Tho[r]ensi r[ed]didimus libere et absolute et in manus eius reportavimus, salvo
tamen servitio nostro, quod hactenus ab eis sicut et a suis consimilibus consuevimus habere,
res[er]vantes nobis nihilominus undecim solidos Colonienses de quinque marcis predictis,
quos annuatim predicte domine abbatisse Thorensi et suo conventui solvere tenemur, ratione
quorundam bonorum que ab ipsis iure hereditario possidemus, quorum bonorum nomina
sunt hec: de agricultura nostra in Uluenhout duos solidos Colonienses, de silva de Linden-
hout duos solidos Colonienses, de silva de Cambe duodecim denarios Colonienses ac de
decima de Ghinneken sex solidos Colonienses. Predictos vero undecim solidos Colonienses
in [v]endit[ione] supradicta nolumus computari vel comprehendi.

Isti contractui interfuerunt: Paulus, investitus de Loenhout, Iohannes, investitus de Sun-
dert, Gerardus de Tigelt, Iohannes de Skele, Henricus filius Hugelini, Paulus dictus Scnoie
et alii quamplures.

In cuius rei testimonium presentes litteras predicte domine abbatisse et suo conventui
sigillorum nostrorum munimine contulimus roboratas.

Actum et datum anno Domini M° CC° LXX° septimo, mense aprili.

(S1D+CS1) (LS2)

1147

1277 mei 4 Luik

Jan III, bisschop van Luik, bekrachtigt de schenking door Arnoud van
Leuven en Isabella, heer en vrouwe van Breda, aan abt en convent van
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de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van het patronaatsrecht en de
nieuwe tiend in de parochie (Oud) Gastel (zie nrs. 1126 en 1127).

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 4

mei 1277 (aanwinst 1859). – Afmetingen: hoogte 86 (rechts 80) + pliek 23 x
breedte 212 (onder 210) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera epis-
copi Leodiensis super decimis novalium in Ghestele. – 2° door 14/15e-eeuwse
hand: D (in rode inkt). III.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met de nog zichtbare afdruk van een
bevestigingsstrook) voor het aangekondigde zegel van oorkonder (LS).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 50r, nr. D 3, geauthenti-
ceerd door de notarissen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis en ver-
volgens door Marius de Vos (ongedateerd, ca. 1559 en later), naar A.

C. 16e eeuw, ibidem, zelfde hs., fol. 20v, nr. A 16b, door dezelfde hand die B
schreef toegevoegd aan caput A, met een verwijzing naar nr. D 3 (= afschrift
B), naar A.

D. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-1, fol. 95r, nr. D 3, onder caput: D rubra sive de bonis apud Halderberghe
nunc de Hoeven nuncupatis, met in de inhoudsopgave, fol. 92r, de rubriek:
Littera confirmationis domini episcopi Leodiensis super acquisitione decime
novalium de Gestele, geauthenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch nota-
ris (gedateerd 1647) en vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris (onge-
dateerd, ca. 1653), naar A en misschien naar B (vgl. tekstnoot a).

E. ca. 1650, ibidem, zelfde hs., fol. 242v, nr. F 32, onder caput: F rubrum: Lit-
tere de bonis apud Gestele, toegevoegd door Judocus Bal en geauthenticeerd
door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgaven
a. REUSENS e.a., in AHEB, III (1866), p. 503, naar A. – b. GOETSCHALCKX –
VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 353-354, nr. 369, naar A.

Regest
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 175, inv.nr. 7.

Iohannes, Dei gratia Leodiensis episcopus, universis presentes litteras inspecturis salu-
tem in Domino.

Noveritis quod nos collationem iuris patronatus ac decime novalium provenientium in
parrochia de Ghestele, nostre diocesis, factam religiosis viris ·· abbati et conventui Loci
sancti Bernardi, Cysterciensis ordinis, a nobilibus Arnoldo, domino, et Elizabetha, domina

a. 1277 nr. 1147

553



de Breda, sicut in ipsorum litteris super hoc confectis caveria dicitur, auctoritate pontifi-
cali, prout rite facta est, et salvo iure cuiuslibet confirmamus.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro fecimus sigillari.
Datum Leodii, anno Domini M° CC° LXX° septimo, die martis ante Ascensionem

Domini.

(LS)

1148

1277 mei 21

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verkopen aan de abdij van Villers een jaarrente van tien pond
Leuvens tegen betaling van 130 pond.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant,

inv.nr. 11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de
abdij van Villers te Schoten, fol. 44v (oude p. 38), onder caput, fol. 23r:
Incipiunt tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 11r, de
rubriek: Vigesima nona littera domini de Breda de decem libris Lovanien-
sibus quas ab eo emimus super censibus, quos ei debebamus in Wolfhage et
aliis locis, anno 1277, fol. 38, en onder de rubriek: Littera XXIXa, naar
[A].

Niet eerder uitgegeven.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 129, nr. 341.

Universis presentes litteras visuris Arnoldus de Lovanio et Yzabella eius uxor, domini
de Breda, salutem et noscere veritatem.

Noverit universitas vestra quod nos vendidimus viris religiosis abbati et conventui de
Villari, Cysterciensis ordinis, et ipsi comparaverunt a nobis decem libras Lovanienses
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percipiendas et habendas singulis annis in censa, quam dictoa religiosi solvunt nobis, vide-
licet quatuor libras Lovanienses singulis annis et in Wolfhage in viginti et uno bonnario,
duos solidos et sex denarios Lovanienses de quolibet bunnario singulis annis. Et si quid
defecerit de predictis decem libris annue cense, percipient dicti religiosi in censa nostra
ipsis magis propinqua pro centum et XXX libris Lovaniensibus et nos infra octo dies ante
Nativitatem beati Iohannis Baptiste proximo instanti ipsos investiemus et adheredabimus
in dicta censa et tunc infra triduum persolvent nobis centum et triginta libras predictas.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.
Superscriptionem ipsos, in dicta censab approbamus.
Datum anno Domini M° CC° LXXVII, feria sexta ante Trinitatem.

1149

1277 juni 15

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verkopen aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) hun tienden in de parochie van Wouw en Loenhout, waar-
bij zij zich de hooi- en turftiend in Wouw voorbehouden, en verkopen
aan hen tevens een tiend in de parochie van St.-Jacob (Kapellen) nabij
Ekeren en een cijns spadescoef onder Ekeren.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 15

juni 1277 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 176 (rechts 172) + pliek 16
x breedte 238 (onder 246) mm; beschadigd, met tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Compromissio
domini de Breda quod investiret nos in decimis de Woude et Loenhout etc. –
2° door 14/15e-eeuwse hand: G (in rode inkt). VIII.

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen (met de nog zichtbare afdrukken van
de bevestigingsstroken) voor de aangekondigde zegels van de oorkonders
(LS1, LS2).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 131r-131v, nr. G 8, geau-
thenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1658), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 12v-13r, nr. G 8, onder caput: G rubr.: Littere de bonis apud
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Woude, Haecxdonck et Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol. 7r, de
rubriek: Littera domini Arnoldi de Lovanio et domine Elisabeth eius uxoris
in quam promittunt se nos investituros in dictis decimis de Woude etc.,
geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653),
naar AB.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 354-356, nr. 370,
naar A.

Universis Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus et Elizabehta eius uxor,
domini terre de Breda, salutem et scire veritatem.

Notum esse volumus universitati vestre ac testamur quod nos vendidimus viris religio-
sis ·· abbati et conventui monasterii Loci sancti Bernardi, Cisterciensis ordinis, Came-
racensis diocesis, omnem decimam nostram, tam veterem quam novam, que nunc est et
accrescere potest in futuro, maiorem et minorem, omnium rerum decimalium, fructuum
videlicet et animalium, in parrochiis de Wouda et de Lonout ubicumque iacentium, pre-
ter decimam feni et turvarum quam in parrochia de Wouda nobis reservamus. Insuper
vendidimus eisdem religiosis totam decimam nostram veterem et novam, que nunc est et
in futuro accrescere potest, sitam in loco qui dicitur Hoghescote in parrochia sancti
[Iaco]bib iuxta Hekerne, et annuos redditus duarum garbarum avene nuncupatos vulgari-
ter spadescoef, quos habebamus et levamus in locis [qui di]cunturb Leiderwiic et Carde-
polre in parrochia de Hekerne, pleno iure et titulo, sicut ad nos et antecessores nostros
dominos de Bre[da predicte]b decim[e et predicti redditus specta]bantc et nobis compete-
bant, pro certa summa pecunie, nobis vel personis quibus illam ex parte nostra
assigna[bimus persolvenda. Verum quia in]b tempore solutionis predicte pecunie, donec
dicta pecunia a prefatis religiosis ex integro nobis fuerit persoluta, super contractu vendi-
tionis et emptionis omnium predictorum bonorum inter nos et predictos religiosos habito
ipsis religiosis ad plenum satisfacere non possumus, ut tenemur, ad maiorem securitatem
promittimus eisdem religiosis bona fide positis manibus super sacrosanctum altare et ad
hoc coram Deo et nos et omnia bona nostra que habemus et tenemus in predictis par-
rochiis fideliter et firmiter obligamus quod nos imfrac quindenam post festum beati
Iohannis Baptiste proximo venturum presentibus hominibus confeodalibus nostris et aliis
qui interesse tenebuntur predicta bona omnia in manu illustris principis domini ducis Lo-
tharingie et Brabantie, a quo dicta bona in feodum tenemus, ad opus abbatis et conventus
predictorum resignabimus, werpiemus et effestucabimus super eisdem, more terre consu-
eto.

Insuper omnia faciemus et fieri procurabimus in nostris laboribus et expensis per que
abbas et conventus predicti in possessionem omnium predictorum bonorum legitime
intrare valeant et in quieta tranquillitate predictis bonis omnibus in perpetuum gaudeant et
libere perfruantur.
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Et in testimonium huius predicte promissionis nostre et omnium premissorum pre-
sentes litteras predictis religiosis contulimus sigillorum nostrorum appensione robora-
tas.

Datum anno Domini M° CC° LXX° septimo, feria teria post beati Barnabe apostoli.

(LS1) (LS2)

1150

1277 juni 18

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verkopen aan de Mariakerk te Huijbergen 9 sister rogge, op te
brengen uit de tiend te Ossendrecht en uit de hoeve van Willem Bol-
laard te Loenhout, eventueel aan te vullen uit goederen te Putte in de
parochie Loenhout.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. 1566 – 1581, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster

te Huijbergen, deel zonder signatuur = [Register van den convente van Huij-
bergen] (cartularium en legger, opgesteld door Godfried van Nedercell, pro-
curator), fol. 5v, nr. 7, onder caput: Bergen, en onder de rubriek: De siligine,
te Loenhout ende tOssendrecht, met de signatuur: cc, naar [A].

C. 1646, ibidem, deel zonder signatuur = Registrum locationis villarum
nostrarum (legger met cartulariumgedeelte, opgesteld door Siardus
Bogaerts, procurator), fol. 185v, onder dezelfde rubriek als vermeld onder
B, naar B.

D. ca. 1668, Bergen op Zoom, GA, archieven raad en rekenkamer markiezen
Bergen op Zoom, inv.nr. 2608, bijlage, eenvoudig afschrift, naar C.

Uitgave
a. JUTEN, in Taxandria, XI (1904), p.157-158, bijlage IV (gedateerd 21 decem-
ber 1277), naar B.

Regesten
VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 3-B, 1980, p. 463,
nr. 14. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-
1980), p. 185, nr. 32.

a. 1277 nr. 1150
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Arnoldus de Lovanio, dominus de Breda, et Elizabeth eius uxor, eiusdem terre domina,
universis quibus presens scriptum hoca audire vel videre contingerit, salutem et presentib

testimonio literarum scire veritatem.
Notum sit universis quod nos ecclesie sancte Marie de Huyberge vendidimus novem

sextaria siliginis in decima nostra apud Ossendreg supra Geest que nunc est et fieri potest
ac etiam de manso quem Willelmus dictus Bollaert nunc possidet in parochia de Loen-
hout, singulis annis et iure perpetuo percipienda. Si vero dicta decima ac mansus non suf-
ficeret ad solutionem novem sextariorum predictorum ad plenum, residuum assignamus
percipiendum in bonis apud Pittec in parochia de Loenhout.

In cuius rei testimonium, ne aliqua materia questionis vestenturd, presentes literas sigil-
lorum nostrorum munimine fecimus roborari.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, feria sexta ante
Ioannis Baptiste.

1151

1277 juni 23 Antwerpen

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verlenen abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemik-
sem) kwijting van 2654 pond 10 schelling Leuvens, betaald voor de van
hen gekochte tienden van Wouw en Loenhout en voor enkele andere
goederen (zie nr. 1149).

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 23

juni 1277. – Afmetingen: hoogte 138 (rechts 133) + pliek 23 (27) x breedte
196 (onder 186) mm; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Quod nos sol-
vimus domino de Breda precium decimarum de Woude et Lonhout etcetera. –
2° door 14/15e-eeuwse hand: A (in rode inkt). V (op rasuur).

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, van bruine was, rechterrand
en links beschadigd (zie CSN 774 en hier nr. 1128), met tegenzegel CS1
wapenzegel van dezelfde, beschadigd (zie CSN 775 en hier nr. 1128). – S2
jachtzegel van tweede oorkonder, van dezelfde kleur was, linkerrand bescha-
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digd (zie CSN 776 en hier nr. 1129), met tegenzegel CS2 wapenzegel van
dezelfde, tamelijk gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1128).

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit E, het oorspronkelijke afschrift in

het aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar A.
C. 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs. nr.

332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 105r (oude fol. 24r), nr. E 24
b, onder de rubriek: Copia litterarum quibus recognoscitur quod domini de
sancto Bernardo ex integro persolverunt decima et alia bona per eos empta in
Wouda et Loenhout, latere toevoeging op dit blad, naar A.

D. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-1, fol. 8r, nr. A 5, onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum de
Breda, met in de inhoudsopgave, fol. 3r, de rubriek: Littera domini Arnoldi et
domine Elisabeth de Breda super solutione pretii decimarum de Wouda et
Loenhoudt, geauthenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (geda-
teerd 1647), en vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca.
1653), naar A.

E. 1657, ibidem, als afschrift C, fol. 8v, nr. A 5, onder caput: A rub(rum) (in het
aangevulde gedeelte) afgeschreven en geauthenticeerd door Judocus Bal,
apostolisch notaris, naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 356-357, nr. 371,
naar A.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, III-4, 1931, p. 88, lijst 10, nr. 60. – BRE-

KELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 185,
nr. 34.

Universisa presentium inspectoribus litterarum ·· Arnoldus de Louanio et Elizabeth eius
uxor, domini de Breda, salutem et rei geste cognoscere veritatem.

Tenore presentium litterarum nostrarum notum vobis facimus et testamur quod viri reli-
giosi abbas videlicet et conventus Loci sancti Bernardi Cysterciensis ordinis, Cameracen-
sis dyocesis, pro decimis de Woude et de Lonout et quibusdam aliis bonis que erga nos
legitime comparaverunt et acquisiverunt, sicut in litteris super hiis confectis plenius est
expressum, duo milia sexcentas quinquaginta quatuor libras et decem solidos Louanien-
sium, domine videlicet de Attenhoue trecentas libras, nobili domicelle Sophie de Maglinia
duo milia trecentas LIIII libras et X solidos Louaniensium, ex parte nostra et pro nobis in
parata et numerata pecunia monete publice et legalis perfecte et integre persolverunt. Et
nos pro tanta pecunie summa nobis ab ipsis, ut dictum est, integre persoluta ipsos religio-

a. 1277 nr. 1151

559

1151 a vergrote initiaal A.



sos coram viris nobilibus domino Henrico de Louanio, domino de Harstallo, fratre nostro,
et domino Henrico de Aska, domino Iohanne de Ossele, milite, et coram Wilelmo Wilmar,
Iohanne Bode, Arnoldo Cambitore, Nicholao de Vtborch, Paulo Bornecolue, scabinis
Antwerpiensibus, quittosb clamavimus et clamamus.

Et in huius persolutionis testimonium et memoriam sempiternam prefatis religiosis pre-
sentesc contulimus litteras, sigillorum nostrorum munimine roboratas.

Datum Antwerpie, anno Domini M° CC° septuagesimo septimo, in vigilia beati Iohan-
nis Baptiste.d

(S1+CS1) (S2+CS2)

1152

1277 juni 23

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verkopen aan Guda, abdis, en het convent van de abdij van
Thorn de oude en nieuwe tiend binnen de parochie van Etten.

Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, A, voorl. inv.nr. 54. – Afmetingen:

hoogte 155 (rechts 153) + pliek 18 (16) x breedte 233 (onder 229) mm;
beschadigd, met tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: [De]cima
de Etthen empta per capitulum et vendita per Arnoldum de Breda (slechts
onder de kwartslamp leesbaar). – 2° door 15e-eeuwse hand: Anno M CC°
LXXVII°.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, name-
lijk: S1 ridderzegel van Arnoud van Leuven, heer van Breda, rond (door-
snede zegelveld 60, rand 8 mm), van groene was, rechtsonder en linksboven
beschadigd (zie CSN 774 en hier nr. 1128 S1), met randschrift: [+ S]igillum
· A[RNOLDI · DE · LOVANI]O · D[O]MIN[I · DE · BRE]DA ·, met tegenzegel CS1
wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 22, rand 5 mm),
beschadigd (zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2); en één bevestigingsplaats
(met een restant van de uithangende bevestigingsstrook) voor het aan-
gekondigde zegel van de tweede oorkonder, dat niet voorhanden is (LS2),
doch blijkens G in 1610 nog voorhanden was (met licht beschadigd rand-
schrift, een gaaf tegenzegel, en de perkamenten zegelstaart genaaid aan
A).
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Afschriften en vertaling
B. eerste helft 15e eeuw, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl.

inv.nr. 1628 (voorheen cartularium nr. 1) = Cartularium abbatiae imperialis
Thorensis, 966-1600, p. 175 (oude fol. 92r), onder de rubriek: Decima de
Etten, A, naar A.

[C]. ca. 1535, niet voorhanden, bekend uit FM, authentiek afschrift door R. van
den Panhuys van Oeteren, pastoor en notaris, naar A.

[D]. 1610 augustus 12, niet voorhanden, bekend uit GH, gewaarmerkt afschrift
door P. Gillis, griffier van de Raad van Brabant, naar A.

[E]. mogelijk 16e eeuw (vóór 1638), niet voorhanden, bekend uit F, cartularium
van de abdij van Thorn (boeck in geel horen), fol. 102.

F. 1638 oktober 28, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, A, voorl. inv.nr. 54,
onder de rubriek: Copye van den briefve daermede heere Arnoult van Loven
ende vrouwe Elisabeth van Breda, heere ende vrouwe des lants van Breda,
vercoopen der vrouwe abdisse van Thoor ende haeren convente de thienden
van den dorpe van Etten, authentiek afschrift door [J. van de] Perre, openbaar
notaris, naar [C] en gecollationeerd naar [E].

G. 1646 juni 19, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, inv.nr. 12 (register
Q), fol. 254r-254v (oude fol. 94r-94v), authentiek afschrift door S. Schrauwen,
openbaar notaris, naar [D].

H. ca. 1646, ibidem, fol. 255r-255v (oude fol. 95r-95v), eenvoudig afschrift, naar
[D].

I. 1648 juli 2, ’s-Gravenhage, ARA, archieven Nassause Domeinraad 1511-
1811, inv.nr. 7964 (voorheen Hingman, nr. 1036) = Registers Breda, vol. 26,
fol. 32r, authentiek afschrift door W. Rietraet, openbaar notaris te ’s-Graven-
hage, naar [D].

J. ca. 1648, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, B, voorl. inv.nr. 1629 =
Codex of cartularium IV, 992-1762 (band notariële afschriften abdij Thorn),
ongefol., authentiek afschrift door Antoon Winckens, openbaar notaris, naar
A.

K. ca. 1648, ibidem, onder de rubriek: De decima de Etthen, 1277, eenvoudig
afschrift, mogelijk naar A.

[L]. ca. 1662, niet voorhanden, bekend uit Q, authentieke vertaling door Jan
Bogaerts, openbaar notaris, van F.

M. ca. 1667, ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven, inv.nr. 1227
(oud nr. 473), onder de rubriek: Copie van den brieve daermede heer Aernout
van Loven en vrouwe Elisabeth van Breda, heere ende vrouwe des landts van
Breda, vercoopen der vrouwe abdisse van Thoren en haren convente de tien-
den van den dorpe van Etten, authentiek afschrift door J. Beens, openbaar
notaris, naar [C].

N. tweede helft 17e eeuw (vóór 1684), Maastricht, RA, archief abdij van Thorn,
B, voorl. inv.nr. 1630 (voorheen cartularium nr. 3) = Register met oude
afschriften en bescheiden der rijksabdij van Thorn, p. 8-9, onder de rubriek:
De decima de Etten, 1277, naar K.
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[O]. vermoedelijk tweede helft 17e eeuw, niet voorhanden, bekend uit de documen-
tatie van dit oorkondenboek, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad van Bra-
bant, oud inv.nr. R 1372, afschrift in een procesdossier.

P. 1687, Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 2179 = Lijste van de
drossarden der stad ende lande van Breda, fol. 5r, onder de rubriek: Verko-
pinge der thienden van Etten, gewaarmerkt afschrift door Pieter Nuijts, schout
van Etten, onvolledig, naar a.

Q. ca. 1699, ’s-Hertogenbosch, RA, archief Commissie van Breda, inv.nr. 675 =
cartularium van de abdij van Thorn, fol. 4r, onder de rubriek: Blijckt bij het
naervolgende dat den heere van Breda vercoept de thinde van Etten, soo oude
als nieuwe aen de vrouwe abdisse van Thoor ende desselffs convente, de anno
1277, geauthenticeerd afschrift door W. Specken, openbaar notaris, naar [L].

R. ca. 1699, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen hs. nr. 5) = Pie-
ter Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd Etten met den
gevolge ende aankleve van dien, fol. 40v: Verkoopinge der thienden van Etten,
onvolledig afschrift, naar P.

[S]. vóór 1780, niet voorhanden, bekend uit T, cartularium van de abdij van
Thorn, fol. 27, mogelijk naar N.

T. 1780, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, C, voorl. inv.nr. 18783 = car-
tularium van de abdij van Thorn, ongefol., onder de rubriek: De decima de
Etten, 1277, naar [S].

U. eind 18e eeuw, ibidem, voorl. inv.nr. 18784, bundel stukken, eenvoudig
afschrift, naar d.

V. eind 18e eeuw, Zevenbergen, RAWB, archief hervormde gemeente Etten,
inv.nr. 910 (voorheen hs. nr. 5a) = Beschrijvinge van de vreijheijd ende heer-
lijkheijd van Etten (afschrift ms. Pieter Nuijts), p. 94, naar R.

Uitgaven
a. BUTKENS, Throphées de Brabant, I, 1641, p. 218 (onvolledig), naar A. –
b. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 32-33, mogelijk naar G. –
c. LÜNIG, Das Teutsche Reichs-Archiv, XIX, 1720, p. 1173. – d. MIRAEUS –
FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 869, cap. 92, naar b. – e. VAN

GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 425, nr. 21, met vertaling, mogelijk naar
b. – f. WOLTERS, Notice historique Thorn, 1850, p. 95-96, nr. 13 (gedateerd),
naar d. – g. FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn, I, 1881, p. 49,
nr. 33, naar A. – h. HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 45, nr. 54,
naar A.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 44. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 152. – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 615. –
PANHUYSEN, in VROA, 1936, p. 121, nr. 614. – CERUTTI, Middeleeuwse
rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 37, nr. 50. – HAAS, Chronologische lijst,
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1972, p. 72, nr. 183. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-
XXXIII (1979-1980), p. 185, nr. 33.

Ontstaan
A is door dezelfde hand geschreven als het origineel van oorkonde nr. 1110;
zie aldaar onder Ontstaan.

Tekstuitgave
De lacunes in A zijn aangevuld naar B.

Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, et Elizabet, eius uxor, eiusdem terre domina,
universis quibus presens scriptum hoc videre vel audire contingerit salutem et presenti
testimonio litterarum scire veritatem.

Noverit universitas vestra quod nos vendidimus domine Gude, Dei gratia abbatisse Tho-
rensi, et suo conventui decimas ville de Etten tam ant[iq]uas quam novas, quas actinusa

tenuimus vel in posteruma tenere possemus infra metas et limites parrochie de Etten pro
certa summa pecunie iam in [nostros usus] conversa, nichil iuris in [eisdem] decimis ac
earum attinentiis nobis aut nostris heredibus reservantes.

In cuius rei testimonium, ne aliqua materia questionis in posterum super premissis ver-
teretur, eisdem abbatisse et eius conventui dare litteras decrevimus, sigillorum nostrorum
munimine roboratas.

Datum anno Domini M° CC° LXX° septimo, in vigilia beati Iohannis Baptiste.

(S1+CS1) (LS2)

1153

1277 juni 23

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verkopen erfelijk aan Arnoud, convers van de abdij van Villers
en meester te Schoten, ten behoeve van de abdij een jaarrente van tien
pond Leuvens voor 130 pond, alsmede vier bunder land te Merksem
voor 44 pond Leuvens, waarvoor de abdij een jaarlijkse cijns van drie
witte penningen zal betalen, en staan de abdij tevens toe de hoevenaars
bij in gebreke blijven van betaling te dagen.

Origineel
A. Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr. 10965, oorkonde nr.

20 (archief abdij van Villers, inv.nr. 269). – Afmetingen: hoogte 167 (rechts
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175) + pliek 27 (24) x breedte 214 (onder 225) mm; gaaf bewaard, behoudens
de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Littere Arnoldi
de Louanio, domini de Breda, et Elizabeth, uxoris eius, de eo quod nos Uilla-
rienses decem libras annui census et quatuor bonaria terre arabilis in parrochia
de Marchsem iacentis erga ipsos acquisivimus sub annuo censu trium denario-
rum alborum iure hereditario possidendos; ad titulum de Scotis; actum anno
Domini M° CC° LXX° septimo in vigilia beati Iohannis Baptiste. – 2° door
15e-eeuwse hand: XXV. – 3° door 18e-eeuwse hand: Est eadem cum littera
30a in Schotis.

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen, vermoedelijk voor de aangekon-
digde zegels van de oorkonders (LS1) en (LS2).

Afschrift
B. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij van
Villers te Schoten, fol. 45r-45v (oude p. 39-40), onder caput, fol. 23r: Incipiunt
tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 11r, de rubriek: Tri-
gesima littera eiusdem Arnoldi, domini de Breda, quod magister de Schoten
solvit ei pro predictis decem libris centum triginta libras, item pro palude int
Goer quadraginta quatuor libras, anno 1277, fol. 39, en onder de rubriek: Lit-
tera XXXa, naar A.

Niet eerder uitgegeven.

Regest
DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 129-130, nr. 342.

Samenhang
Deze oorkonde wordt in juli 1293 bevestigd door de heer van Wezemaal en
diens oudste zoon, zie nr. 1324 onder Samenhang en tekstuitgave.

Universisa presentes litteras inspecturis Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, et Eli-
zabeth eius uxor, salutem et scire veritatem.

Tenore presentium litterarum nostrarum vobis notum facimus et testamur quod frater
Arnoldus, conversus Villariensis, magister de Scoten, nomine abbatis et conventus Villa-
riensis ad opus ipsius ecclesie Villariensis de nostra communi voluntate et assensu decem
libras annui census, quatuor videlicet libras, quas ipsi Villarienses antecessoribus nostris
annuatim solvere tenebantur, et sex libras, quas iidem Villarienses in palude qui dicitur
Goer, in parrochia de Scotis sita, in perpetuum percipient annuatim pro centum triginta
libris, quatuor quoque bonuaria terre arabilis in parrochia de Marchsem iacentis pro
quadraginta et quatuor libris Louaniensibus erga nos comparavit et legitime acquisivit et
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quod predictas summas, centum scilicet et triginta libras et quadraginta quatuor libras
Louanienses, in pecunia nummerata, monete publice et legalis nobis persolvit integre et
perfecte. Nos quoque dicto fratri Arnoldo, magistro de Scotis predicto, ad opus ecclesie
memorate censum et terram predictos tradidimus iure hereditario possidendos et secundum
iudicium et iusticiam hominum nostrorum, quorum scilicet intererat de huiusmodi iudicare
de dictis censu et terra proprium fecimus investiri, secundum morem patrie consuetum, pro-
mittentes dicte ecclesie de dictis bonis erga omnem hominem warandiam sempiternam.
Insuper predicti Villarienses nobis seu nostris successoribus tres denarios alborum annui
census pro predictis bonis, scilicet censu et terra, persolvent in perpetuum annuatim in die
sancti Stephani hijemalis, ita quod pro dicto censu dicta bona, census scilicet atque terra, ab
omni exactione annuali erunt in perpetuum absoluta. Concedimus etiam eisdem Villarien-
sibus quod suos mansionarios pannire poterunt propter censum suum, si in die solutionis
eiusdem extiterint negligentes, sicuti domini terre predicte hactenus consueverunt.

In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam presentes litteras predictis Villa-
riensibus contulimus, sigillorum nostrorum munimine roboratas.

Datum anno Domini millesimo CCo septuagesimo septimo, in vigilia beati Iohannisb

Baptiste.c

(LS1) (LS2)

1154

1277 juni 26

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verkopen aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) twee hoeven, met een oppervlakte van in totaal 20 bunder,
in de parochie Schoten.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 26

juni 1277. – Afmetingen: hoogte 116 (rechts 124) + pliek 19 (18) x breedte
215 (onder 212) mm; gelinieerd; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14/15e-eeuwse hand: Littera de
duabus hovis apud Scoten. – 2° door mogelijk andere 14/15e-eeuwse hand: L
(in rode inkt). I.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, van groene was, rand hier en
daar afgebrokkeld (zie CSN 774 en hier nr. 1128), met tegenzegel CS1 wapen-

a. 1277 nr. 1154
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zegel van dezelfde, gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1128). – S2 jachtzegel van
tweede oorkonder, van groene, bruin geverfde was, rechtsonder afgebroken
(zie CSN 776 en hier nr. 1129), met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde,
tamelijk gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1128).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 201r, nr. L 1, onder caput:
rubea de littera L, met in de inhoudsopgave, fol. 199r, de rubriek: Quod Arnol-
dus de Lovanio et Elizabeth eius uxor vendiderunt viris religionibus abbati et
conventui Loci sancti Bernardi duas hovas sive mansos iacentes in parrochia
de Scoten, geauthenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (geda-
teerd 1646), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-3, fol. 141v, nr. L 1, onder caput: L rub.: Littere de Scooten, Wijneghem,
Doerne, Bursebeke et Wommelghem, met in de inhoudsopgave, fol. 141r, de
rubriek: Littera dominorum de Breda de duabus hovis apud Scooten, inde
quarta pars ad conventum, alia ad portam, geauthenticeerd door J. Rubens,
openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 357-358, nr. 372,
naar A.

Regest
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 185,
nr. 35.

Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio et Elizabeth
eius uxor, domini terre de Breda, salutem et scire veritatem.

Notum vobis facimus presentium litterarum nostrarum tenore quod nos vendidimus viris
religiosis ·· abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis, Camracensis
diocesis, duas hovas sive mansos iacentes in parochia de Scoten, continentes in universo
circiter viginti bonaria terre. Cuius venditionis precium in numerata pecunia, bona et legali
moneta, ab eisdem religiosis recepimus et de eodem satisfactum nobis esse ex integro pro-
testamur. Preterea, ut dictis hovis dicti religiosi perpetuo pacifice frui possent et gaudere,
presentibus illis qui de iure interesse debebant ipsas per monitionem nostram et eorum dic-
tum sive sententiam in dictos religiosos transtulimus et ob remedium animarum nostrarum
et nostrorum predecessorum etiam allodiavimus ac werpivimus more patrie approbatob

nichil nobis iuris, nichil successoribus nostris in eisdem retinendo, exceptoc dominiod

iusticie nostre si resplendeat in eisdem.

566

a. 1277 nr. 1154

1154 a vergrote initiaal A. – b eerste a over een verschrijving van andere letter A. – c c boven het woord
toegevoegd A. – d tweede i gewijzigd uit o door de teksthand A.



Hiis autem interfuerunt dominus Henricus de Ascha, miles, Egidius de Onshogt, Sige-
rus de Ramslo, Egidius de Buzengheem, dapifer noster, et alii quamplures.

Actum et datum anno Domini M° CC° LXXmo septimo.
In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam presentes litteras prefatis religiosis

contulimus sigillorum nostrorum appensione firmatas.
Datum anno Domini ut supra, mense iunio die beatorum martirum Iohannis et Pauli.e

(S1+CS1) (S2+CS2)

1155

1277 juni

Arnoud van Leuven, ridder, en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe
van Breda, verkopen aan abdis en convent van de abdij van Kortenberg
voor 100 pond 55 schelling klein Leuvens 153 bunder onontgonnen
land te Oosterhout, tegen een jaarlijkse erfcijns van 9 penning klein
Leuvens per bunder.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl.

1980 (voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven),
inv.nr. 514 (oud nr. 100), p. 29, ca. 1650 nog te Breda aanwezig met de sig-
natuur: I, en voorzien van twee zegels.

Afschriften
[B]. vóór 1646, niet voorhanden, bekend uit Breda, GA, afd. IV-1, collectie Haver-

mans, inv.nr. 21, nr. 14, en D, afschrift in een handschrift in het bezit van
Jacob van Lanschot, schepen van Breda.

[C]. ca. 1650, niet voorhanden, bekend uit Breda, GA, afd. IV-1, collectie Haver-
mans, suppl. 1980 (voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van
Velthoven), inv.nr. 514 (oud nr. 100), p. 29, en blijkens Breda, GA, afd. IV-1,
collectie Havermans, inv.nr. 21, nr. 14, een afschrift door Adriaan Haver-
mans, griffier van de stad Breda, met de signatuur: XXX, naar [A].

D. 1653, Breda, GA, afd. I-1a, oud-administratief archief van de stad Breda, inv.
(Hingman) nr. 2203 = Buijsensboeck, fol. 211r-211v, onder de rubriek: Copie
van een oude gifte van heer Arnout van Loven, heere van Breda, de anno
1277, gecopieert uijt een boeck van den schepen Jacob Lanschot zaliger, door
J. van Vliet, naar [B].

a. 1277 nr. 1155
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E. ca. 1750, Leeuwarden, PB, Hs 1689 (voorheen Bibliotheek Fries Genoot-
schap, IIa 9) = Recueil van eenige originele en andere brieven (vermoedelijk
geschreven door Thomas Ernst van Goor), p. 23-25, nr. 13, onder de rubriek:
Brief waarbij Arnout van Loven aan de abdis en het convent van Cortenberg
verkoopt veele goederen onder Oosterhout, mogelijk naar [C].

Uitgaven
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 38-39, naar [C] of D. – b. MI-

RAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 868, naar a. – c. CERUTTI,
Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 37-39, nr. 51, naar D.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 43-44 (gedateerd 23 juni 1277). –
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 152 (gedateerd 1277). – WAUTERS,
Table chronologique, V, 1877, p. 617 (gedateerd juni 1277). – BREKELMANS,
in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 185, nr. 36.

Nos Arnoldus de Lovanio, miles, dominus de Breda, et Elisabeth, nostra uxor, eiusdem
terre domina, universis quibus scriptum hoc videre vel audire contigerit salutem et pre-
sentium testimonio litterarum scire veritatem.

Cum humana memoria labilis sit et caduca que facta sunt per homines, ut firmitatem
habeant, debent esse per sigillatas litteras perpetuata.

Inde est quod caritati omnium volumus declarare quod nos venerabilibus et religiosis
dominabus abbatisse et conventui de Cortenberge monialibus videlicet ordinis sancti
Benedicti, Cameracensis diocesis, vendidimus centum et quinquaginta tria bonaria wastine
intra fossata iacentia et limitata in parochia de Oosterhout pro centum libris et quinquaginta
quinque solidis Lovaniensibus minoris monete, nobis deliberatis et persolutis, et misimus
easdem moniales in dictis bonis iure hereditario perpetualiter a nobis et nostris successori-
bus obtinendis pro annuo censu novem denariorum Lovaniensium minoris monete de quo-
libet bonario in die sancti Oberti persolvendorum. Et hoc factum est per monitionem nostri
iusticiarii et iudicuma illorum quorum super his et huiusmodi in terra de Breda intererat
iudicare, adhibitis omnibus iuris solemnitatibus que ad hoc et his similia solent adhiberi.

Et nos promittimus predictis abbatisse et conventui rectam et firmam warandizationem
de bonis prenominatis et ipsas in eisdem bonis contra quoslibet tenere et in quieta posses-
sione tanquam dominus fundi conservare. Si vero, quod absit, de bonis prefatis aliquis
ipsas moniales molestaverit aut inquietaverit vel damnum intulerit occasione perceptionis
eorundem bonorum, nos ipsas volumus et tenemur per nos et per bona nostra indemnes
fideliter conservare.

His rebus et huic venditioni interfuerunt viri nobiles: Henricus de Lovanio, dominus de
Harstala, necnon Henricus, miles, dominus de Assche, ac etiam Egidius de Busingem,
dapifer terre de Breda, quorum sigilla unacum nostris sigillis in testimonium presentibus
litteris duximus apponenda.
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Interfuerunt etiam feodales nostri: Henricus de Hambroec, Geldulphus Haeck, Segeber-
tus de Ulvenhout, Iohannes de Ginneken, Vernerusb de Breda ac alii quamplures.

In rei testimonium, ne aliqua materia questionis super hoc verteretur, eisdem monialibus
dare litteras nostras decrevimus, sigillorum nostrorum ac etiam predictorum Henrici et
Henrici, militum, et Egidii, dapiferi nostri, munimine roboratas.

Datum anno Dominice incarnationis millesimo ducentesimo septuagesimo septimo,
mense iunii.

1156

1277 juni

Arnoud van Leuven, ridder, en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe
van Breda, beërven Wouter Zas met achttien bunder onontgonnen land
te Oosterhout tegen een jaarlijkse cijns van negen penning Leuvens per
bunder, onder dezelfde belofte van waarborg als verleend aan abdis en
convent van de abdij van Kortenberg (zie nr. 1155).

Origineel
A. ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en rekenkamer te

Breda, inv.nr. 302, reg. nr. 35. – Afmetingen: hoogte 55 (rechts 60) + pliek 18
(10) x breedte 196 (onder 194) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling;
de pliek bedekt een gedeelte van de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Dits een letter
daer die here ende die vrouwe van Breda mede erveden Woutere Zas van
XVIII buunre lants tote Oostrout toter priorinnen behoef van Oudreghem. – 2°
door tweede helft 17e-eeuwse hand: Numero I.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, name-
lijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, rond, van groene was, in drie frag-
menten los bijliggend (zie CSN 774 en hier nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1
wapenzegel van dezelfde, rond, zwaar beschadigd (zie CSN 775 en hier nr. 1090
CS2). – S2 jachtzegel van tweede oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 53, rand
6 mm), van groene was, rechtergedeelte afgebroken (zie CSN 776 en hier nr.
1129 S2), met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegel-
veld 19, rand 4 mm), linksboven afgebroken (zie CSN 777 en hier nr. 1090 CS1).

Afschriften
B. 1400 juni 4, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en

rekenkamer te Breda, inv.nr. 302, reg. nr. 876, vidimus door Willem, prior, en
convent van de kartuizers te Geertruidenberg, naar A.

a. 1277 nr. 1156

569

1155 b aldus D, lees Bernerus.



Niet eerder uitgegeven.

Regesten
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 37, noot 2. – DROS-

SAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I-2, 1948, p. 11, nr. 35. – BREKEL-

MANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 185,
nr. 37.

Arnoldus de Louanio, miles, dominus de Breda, et Elizabeth, eius uxor, eiusdem terre
domina, universis Christi fidelibus presens scriptum visuris noticiam veritatis cum salute.

Noveritis quod nos heredavimus Walterum dictum Zas in decem et octo bonariis vustine
apud Hosterhout iacentis pro annuo censu novem denariorum Louaniensium de quolibet
bonario, talem warandizationem promittentes eidem qualem promisimus abbatisse et con-
ventui de Cortenberghe, et hoc omnibus et singulis sub sigillo nostro et sigillo domine
Elizabethe, uxoris nostre, significamusa.

Datumb annob Domini M° C°C° LXX° VII, mense iunio.c

(S1+CS1) (S2+CS2)

1157

1277 juli 1

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verlenen aan deken en kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen
kwijting van 620 pond Leuvens als overeengekomen betaling voor de
verkoop van tienden van Schoten en Merksem.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 22. – Afmetingen: hoogte
114 (rechts 107) + pliek 21 (22) x breedte 201 (onder 199) mm; met linker-
kantlijn; beschadigd, met gering tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door mogelijk gelijktijdige hand:
quarta tercia (doorgehaald); IIIIa. – 2° door eind-13e-eeuwse hand: Recogni-
tio solutionis pecunie pro decimis de Scoten et Merxeem. – 3° door 13/14e-
eeuwse handen (vervaagd of geradeerd): C (in rode inkt); ak; M. – 4° door
14e-eeuwse hand: Recognitio de solutione pecunie pro decimis de Scoten et
Merxeem. – 5° door 14/15e-eeuwse hand: Soluta denariorum decimarum de
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Scoten et Mercem (tot hier geheel doorgehaald); solutio VIC lib. et et (sic)
XX lib. – 6° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): XXII.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S1 ridderzegel van Arnoud van Leuven, heer van Breda, van groene was, frag-
ment (zie CSN 774 en hier nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1 wapenzegel van
dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 21, rand 5 mm), rand beschadigd (zie
CSN 775 en hier nr. 1090 CS2); en één bevestigingsplaats (waarvan de
bovenzijde van een snede in de pliek zichtbaar is, maar de rest is wegge-
scheurd), vermoedelijk voor het andere aangekondigde zegel (LS2).

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 41r, onder de rubriek:
Recognitio domini et domine de Breda super receptione sexcentarum librarum
de decimis predictis, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 = Copiae
litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (cartularium
van het O.L.V.-kapittel), p. 8, nr. o, onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 195, nr. 11, naar A.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 45, lijst 2, nr. 171. – BREKEL-

MANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 185, nr. 39a.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven en mogelijk ook opgesteld door een geestelijke
van het kapittel van Antwerpen, zie nr. 1132; vgl. ook nr. 1142.

Arnoldus de Louanio et Ysabella eius uxor, domini de Breda, universis presentes litte-
ras visuris salutem cum noticia veritatis.

Noveritis quod nos recepimus a viris venerabilibus ·· decano et ·· capitulo ecclesie Ant-
werpiensis in bona et legali pecunia numerat[a] sexcentas et viginti libras Louaniensis
monete de pagamento, pro quo dicti ·· decanus et ·· capitulum decimas villarum de Scoten
et de Mercsem, ad nos [et]a dominos de Breda hactenus pertinentes, a nobis compararunt.
Renuntiamus igitur exceptionib pecunie non tradite, non numerate.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.
Datum anno Domini M° CC° LXX° septimo, feria quinta post apostolorum Petri et Pauli.

(S1+CS1) (LS2)
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1158

1277 juli 1

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verzoeken Ingelram II, bisschop van Kamerijk, hun verkoop aan
deken en kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen van tienden van
Schoten en Merksem goed te keuren.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 19 (2). – Afmetingen:
hoogte 134 (rechts 125) + pliek 19 (20) x breedte 196 (onder 200) mm; met
linkerkantlijn; beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: Supplica-
tio ad episcopum. – 2° door 14e-eeuwse hand (toegevoegd aan voorgaande):
super confirmatione decime de Scoten et Mercchem. – 3° door 14/15e-eeuwse
hand: afkruising. – 4° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): XIX. – 5°
door 18e-eeuwse hand (links en rechts toegevoegd aan voorgaande): Caps.
VIII, no; dico 19.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van Arnoud van Leuven, heer van Breda, fragment
van zegelveld, van groene was (zie CSN 774 en hier nr. 1128 S1), met tegen-
zegel CS1 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 21, rand
5 mm), beneden en links afgebroken (zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2). – S2
jachtzegel van Isabella, vrouwe van Breda, slechts gedeelte van zegelveld en
rand bewaard, van groene was (zie CSN 776 en hier nr. 1129 S2), met tegen-
zegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 20, rand
4 mm), linkergedeelte afgebroken (zie CSN 777 en hier nr. 1090 CS1).

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 39r, onder de rubriek: Sup-
plicatio ad episcopum Camracensem super confirmatione decimarum de Sco-
ten et de Mercsem emptarum, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 5, nr. i, onder dezelfde rubriek als B, naar
B.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 195-196, nr. 12 (gedateerd 1 juli
1276, maar gezien de chronologische volgorde lees 1277), naar AB.
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Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 45, lijst 2, nr. 172. – BRE-

KELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 185,
nr. 39b.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven en mogelijk ook opgesteld door een geestelijke
van het kapittel van Antwerpen, zie nr. 1132; vgl. ook nr. 1208.

Reverendo patri ac domino Ingerannoa, Dei gratia Camracensib episcopo, Arnoldus de
Louanio et Ysabella eius uxor, domini de Breda, salutem cum omni reverencia et honore.

Cum viri venerabiles ·· decanus et ·· capitulum ecclesie Antwerpiensis decimas villarum
de Scoten et de Mercsemc, vestre dyocesis, in quibus ius personatusd obtinent, a nobis
acquisierint et nos omne ius quod nobis et dominis de Breda hactenus competiit in dictis
decimis reportavimus per sententiam hominum nostrorum prefatis ·· decano et ·· capitulo
Antwerpiensibus possidendum et habendum, reverende paternitati vestre supplicamus
attente quatinus predictas decimas auctoritate pontificali confirmare velitis eisdem.

Datum anno Domini M° CC° LXX° septimo, feria quinta post apostolorum Petri et
Pauli.

(S1+CS1) (S2+CS2)

1159

1277 juli 1 Ekeren

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) het patronaatsrecht van de kerk van Wouw.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum

1 juli 1277. – Afmetingen: hoogte 144 (rechts 139) + pliek 27 (28) x breedte
245 mm; sporen van liniëring; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14/15e-eeuwse hand: de patro-
natu ecclesie de Woude. – 2° door dezelfde of een andere 14/15e-eeuwse
hand: G (in rode inkt). I.

Bezegeling: zes uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, name-
lijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 61, rand
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[y] mm), van groene was, rand grotendeels afgebroken (zie CSN 774 en hier
nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde, tamelijk gaaf (zie
CSN 775 en hier nr. 1090 CS2). – S2 jachtzegel van tweede oorkonder, rond
(doorsnede zegelveld 53, rand 6 mm), van groene was, tamelijk gaaf (zie CSN
776 en hier nr. 1129 S2), met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, tamelijk
gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1090 CS1). – S3 wapenzegel van Hendrik van
Asse, ridder, rond (doorsnede zegelveld 41, rand 5 mm), van groene was, zwaar
beschadigd (zie hier nr. 1162 S2). – S4 wapenzegel van Arnoud van Loonbeek,
ridder, rond (doorsnede zegelveld 36, rand 6 mm), van groene was, tamelijk
gaaf, met randschrift: + Sigillum ARNOLDI · DE LONBEK[E] MILITIS:. – S5 wapen-
zegel van Jan van Ossel, ridder, rond (doorsnede zegelveld 25, rand 9 mm), van
groene was, beschadigd, met randschrift: + Sceau IEHAN · DOS[SELE ·] CHEVALIER

(voor de aanvulling zie hier nr. 1171 S3). – S6 wapenzegel van Wouter Volkard,
ridder, rond (doorsnede zegelveld 26, rand 5 mm), van groene was, bovenrand
beschadigd, met randschrift: [+] Sigillum WALTERI · VOLKART · MILIT[IS] (voor
de aanvulling zie hier nr. 1249 S8); en voorts één bevestigingsplaats (met op de
achterzijde van de pliek de nog zichtbare afdruk van een bevestigingsstrook),
voor het laatste van de zeven aangekondigde zegels (LS7) dat, blijkens de
rubriek bij afschrift C, in de zeventiende eeuw nog aanwezig was.

Afschriften
[B1-B2]. 1279 mei, niet voorhanden, vidimus door Jan III, bisschop van Luik (zie hier

nr. 1187), naar A.
C. begin 16e eeuw Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 128r, nr. G 1, geauthenti-
ceerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1658), naar A.

D. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 9r, nr. G 1, onder caput: G rubr.: Littere de bonis apud Woude,
Haecxdonck et Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol. 7r, de rubriek: Littera
de collatione iuris patronatus ecclesie de Woude cum septem sigillis, geau-
thenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 363-364, nr. 375,
naar A.

Regest
BREKELMANS, in Jaarboek Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 185,
nr. 39.

Ontstaan en samenhang
De oorkonde is kennelijk een heruitvaardiging van nr. 1140, die men als de
vooroorkonde (VO) van deze tekst kan beschouwen. Ook de ordening in het
abdijarchief geeft aan dat de VO (geklasseerd als G 2) als rechtstitel op de
tweede plaats kwam, ná het onderhavige stuk (geklasseerd als G 1). Gezien de
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varianten is deze renovatio wellicht vervaardigd toen men zich realiseerde dat
de diocesane ligging van de abdij in de VO ontbrak. Een andere mogelijkheid is
dat de VO nooit volledig is bezegeld, vergelijk de rubriek bij afschrift C aldaar.

De tekstgedeelten van de VO staan afgedrukt in een kleiner lettertype.

Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio et Elizabeth eius uxor, domini de

Breda, salutem et cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus tenore presentium litterarum nostrarum quod nos divine remunerationis intuitu conferi-

mus viris religiosis ·· abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cysterciensis ordinis, Camracensis diocesis,
ius patronatus ecclesie de Woude, que sita est in terra dominii nostri de Breda, pleno iure sicut nobis competit in

perpetuum libere et quiete possidendum et habendum, ut in eodem monasterio a predictis ·· abbate et conventub

nostri et nostrorum antecessorum et successorum tam viventium quam defunctorum perhenniterc pia memoria

habeatur et nos omnium bonorum spiritualium que fiunt in dicto monasterio et fient in perpetuum participes simus

et consortes.

Huic autem collationi nostre interfuerunt * dominus Henricus de Asche, Arnoldus de Loenbeke, Iohannes de

Ossela et Walterus Volcart, milites, ac Egidius de Buzengheem, dapifer noster, necnond alii quamplures.

In cuius reie testimoniume et memoriam perpetuam posteris faciendam prefatis * abbati et conventui presentes

litteras conferimus, sigillorum nostrorum necnon domini Henrici de Asche, Arnoldi de Loenbeke, Iohannis de

Ossele et Walteri Volcart, militum, ac Egidii predictorum munimine roboratas.

Actum et datum apud Hekerne, anno Domini M° CC° LXX°mof septimo, in octavis sancti Iohan-
nis Baptiste.g

(S1+CS1) (S2+CS2) (S3) (S4) (S5) (S6) (LS7)

1160

1277 juli 1 Ekeren

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, maken al hun vroegere schenkingen aan de St.-Bernardsabdij
(te Hemiksem) tot eigen bezit, waaronder de tienden op alle veldge-
wassen en de smaltienden in de parochie Wouw.

Origineel 
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 1

juli 1277. – Afmetingen: hoogte 287 (rechts 280) + pliek 28 (29) x breedte 620
(onder 618) mm; gelinieerd; beschadigd, met enig tekstverlies.
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Aantekeningen op de voorzijde: op enige zegelstroken gedeeltelijk onder de
zegelafdruk zichtbaar, op de eerste: Ar. de L[ouanio]; op de vierde:
R[aso***]; op de vijfde: H. d[e Ascha]; op de zesde: W. d[e Ranst]. – Aante-
keningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera acquisitionis
decimarum de Woude, Lonhout, sancti Iacobi et de bonis dictis Leiderwiic et
Cardepolre in Ekerna. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: G (in rode inkt). III. –
3° door 17e-eeuwse hand: No 3.

Bezegeling: zeventien uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd
zijn, namelijk: S1 ridderzegel van Arnoud van Leuven, heer van Breda, rond
(doorsnede zegelveld 61, rand 8 mm), van groene was, rand grotendeels
afgebroken (zie CSN 774 en hier nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1 wapen-
zegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 20, rand 5 mm), tamelijk gaaf
(zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2). – S2 jachtzegel van Isabella, vrouwe van
Breda, rond (doorsnede zegelveld 54, rand 6 mm) van groene was, rand
beschadigd (zie CSN 776 en hier nr. 1129 S2), met tegenzegel CS2 wapen-
zegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 20, rand 4 mm), gaaf (zie
CSN 777 en hier nr. 1090 CS1). – S3 ridderzegel van Hendrik van Leuven,
heer van Herstal, rond (doorsnede zegelveld 57, rand 8 mm), van groene
was, bovenrand afgebroken, rand verder beschadigd, met randschrift: [+
SIGI]LLVM [HEN]RICI · DE [L]OVANIO · DomiNI · DE · HARS[TALIO] (aanvulling
naar CS3), met tegenzegel CS3 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 27, rand 5 mm), met randschrift: + Secretum : HEnRICI: DE: LOVA-

NIO: DomiNI: DE: HARSTALIO:. – S4 ridderzegel van Raas van Gavere, heer
van Liedekerke, rond (doorsnede zegelveld 52, rand 6 mm), van groene was,
linkerrand beschadigd, met randschrift: + Sigillum : RASONIS: DE: GAVRE:
DomiNI: DE: LIEDEKERKE:, met tegenzegel CS4 wapenzegel van dezelfde,
rond (doorsnede zegelveld 21, rand 4 mm), gaaf, met randschrift: + Sceau
RACE · DE · LIDEKERKE · CHEVALIER. – S5 wapenzegel van Hendrik van Asse,
ridder, rond (doorsnede zegelveld 41, rand 5 mm), van groene was, rand
boven en onder afgebroken (zie hier nr. 1162 S2). – S6 wapenzegel van
Wouter van Berchem of van Ranst, rond (doorsnede zegelveld 38, rand
8 mm), van groene was, met randschrift: + SIGILLVM: WALTERI: DE: RANST. –
S7 wapenzegel van Jan van Deurne, ridder, rond (doorsnede zegelveld 36,
rand 6 mm), van groene was (zie PRIMS, Antwerpsche zegels, 1931, p. 71,
lijst 16, nr. 4, afb. p. 66, nr. 111), met randschrift: + SIGILLVm · DomiNI

· IOHANNIS · MILITIS · DE · DORNE. – S8 wapenzegel van Nicolaas Volkard,
ridder, rond (doorsnede zegelveld 23, rand 4 mm), van groene was, rand
licht beschadigd, met randschrift: + Sigillum NICOLAI: VOLCART: MILITIS. –
S9 staande-figuurzegel van Gillis, deken van het kapittel van Antwerpen,
spits-ovaal (hoogte zegelveld 37, breedte 21, rand 4 mm), van groene was,
rand hier en daar afgebrokkeld, met randschrift: Sigillum EGIDII DE

WONC[….] DECANI E[CClesiE] ANTWerPIENsis, met tegenzegel CS9 figuurzegel
(borstbeeld) van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 14, rand 3 mm), tame-
lijk gaaf, met randschrift: + Sigillum Egidii · DECANI ECClesiE ANTWerPIENSIS.
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– S10 beeldzegel van Wouter, deken van het kapittel van Lier, spits-ovaal
(hoogte zegelveld ca. 30, breedte 24, rand 4 mm), van groene was, boven en
onder afgebroken, met randschrift: [+ Sigillum] Walteri : DECANI [***] DE

LI[RE…]. – S11 staande-figuurzegel van meester Simon, cantor van het kapit-
tel van Antwerpen, spits-ovaal (hoogte zegelveld 35, breedte ca. 29, rand 4
mm), van groene was, ernstig beschadigd, met randschrift: Sigillum ·
MAGIS[TRI *** ECClesi]E · DE[ · AN]TWerPIENse, met tegenzegel CS11 zegel
van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld ca. 19, rand 2 mm), zwaar bescha-
digd, met randschrift: + Sigillum MAGI[STRI ***]IENSIS. – S12 zittende-figuur-
zegel van Simon Noze, kanunnik van het kapittel van Antwerpen, spits-ovaal
(hoogte zegelveld ca. 25, breedte 14, rand 3 mm), van groene was, boven- en
onderrand beschadigd, met randschrift: [+ Sigillum] SIMONIS NO[Z]E

[D]ECA[NI] ANTW[erPIENsis]. – S13 wapenzegel van Willem Wilmar, schepen
van Antwerpen, rond (doorsnede zegelveld 21, rand 4 mm), van groene was,
rand licht beschadigd (zie PRIMS, a.w. onder nr. 1162, nr. 53), met rand-
schrift: + Sigillum · WILLELMI · DICTI · WILLEMAR. – S14 wapenzegel van Jan
Bode, schepen van Antwerpen, rond (doorsnede zegelveld 13, rand 5 mm),
van groene was, links onder afgebroken (zie PRIMS, a.w., nr. 19), met rand-
schrift: + [S]igillum IOHANN[IS B]ODE. – S16 wapenzegel van Paulus Borne-
colve, schepen van Antwerpen, ovaal (hoogte zegelveld 17, breedte 13, rand
4 mm), van groene was, rand afgebrokkeld (zie PRIMS, a.w., nr. 26), met
randschrift: + · Sigillum · PAVLI · BOR[NE]COLVE ·. – S17 wapenzegel van
Nicolaas van Vetborch, schepen van Antwerpen, rond (doorsnede zegelveld
19, rand 4 mm), van groene was, rand rechts onder afgebroken, met rand-
schrift: + Sigillum Nicolai · D[E ***] (met N in spiegelbeeld). – S18 beeldze-
gel van Zimar, schepen van Antwerpen, rond (doorsnede zegelveld [x], rand
4 mm), van groene was, fragment (zie PRIMS, a.w., nr. 59 en hier nr. 1138
S3); en voorts één bevestiging (met nog zichtbare zegelafdruk op de uithan-
gende strook perkament) vermoedelijk voor het aangekondigde zegel, dat niet
voorhanden is (S15D).

Afschriften
[B1-B2]. 1279 mei, niet voorhanden, bekend uit GH, vidimus door Jan III, bisschop van

Luik (zie hier nr. 1187), naar A.
C. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 128v-129v, nr. G 3, onder
caput: G rubea, geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (geda-
teerd 1658), naar A.

[D]. vermoedelijk 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit E, gewaarmerkt, mogelijk
notarieel afschrift door Golenaef, naar A.

E. 16e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 495.0, los katern = Copyen van de giften gedaen by de heeren
van Bergen aan de abdye van Ste Bernaerts opten Schelde, 966-1520, ongefo-
lieerd (fol. 2r-4r), eenvoudig afschrift, naar [D].
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F. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-2, fol. 9v-11r, nr. G 3,
onder caput: G rubrum: Littere de bonis apud Woude, Haecxdonck et
Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol. 7r, de rubriek: Littera super acquisi-
tione decimarum de Woude, sancti Iacobi et de Ekerne, geauthenticeerd door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

G. 1654, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster te Huij-
bergen, losse stukken, bundel V (Varia), nr. VII.1, authentiek afschrift door
Ghijsbrecht Wijtens, openbaar notaris, naar afschrift afgeleid van [B1] of
[B2] (zie aldaar).

H. 17e eeuw, ibidem, bundel P, nr. 8, eenvoudig afschrift afgeleid van [B1] of
[B2] (zie aldaar).

Uitgaven
a. JUTEN, in Taxandria, XII (1905), p. 238-242, bijlage IV, naar F. – b. GOET-

SCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 359-363, nr. 374, naar
A.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 88, lijst 10, nr. 61. – BRE-

KELMANS, Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 185,
nr. 38. – VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 3-B,
1980, p. 464, nr. 15.

Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio et Elizabeth
eius uxor, domini terre de Breda, salutem et rei geste cognoscere veritatem.

Crescente mundi malitia opus est ut hominum crescat industria et cautela, quibus provi-
deatur ut quod geritur in tempore, consummetur feliciter et servetur.

Eapropter universitati vestre tenore presentium litterarum nostrarum volumus esse notum
quod viri religiosi ·· abbas et conventus Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis, Came-
racensis diocesis, iusto a nobis titulo acquisiverunt omnem et totalem nostram decimam, tam
veterem quam novam, que nunc est vel in futuro accrescere poterit quoquo modo, videlicet
siliginis, ordei, avene, lini ac universorum et singulorum fructuum qui in terra seminantur,
iacentem in parrochiis de Woude et de Loenhout et in locis qui dicuntur Hoghescote et Her-
debrant sitis in parrochia sancti Iacobi iuxta Ekerne, que parrochie infra terminos nostri
dominii continentur; decimam quoque nostram minutam predictarum parrochiarum de
Woude et de Loenhout, agnorum videlicet, vitulorum, pullorum equinorum, edorum, apum
ac universaliter omnium rerum et singularum, expressarum et non expressarum, ac si essent
propriis expresse et specificate hominibus, que solent et de iure debent nunc aut in posterum
decimari et infra limites et metas dictarum parrochiarum et dictorum locorum, quocumque
mete et limites se extendant, usque in hodiernum diem habuimus, tenuimus et possedimus
autb in futuro habere omnimodo poteramus; et specialiter in Herelle, quem locum licet ad
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parrochiam de Woude cum suis pertinuit et adhuc pertineat incolis atque prediis, duximus
specialiter declarandum, quia investitus de Berghen super Zoem in dicto loco pro tenuitate
sui beneficii recepit antiquitus permissione predecessorum nostrorum dominorum de Breda
et adhuc recipit tertiam partem tam maioris decime quam minute turvarum tantum de hiis
omnibus et feni in predicta parrochia de Woude sola nobis decimatione retenta. Acquisive-
runt preterea a nobis annuos redditus nostros duarum garbarum avene, spadescoef vulgaliter
nuncupatos, quas habebamus, possidebamus et levabamus in locis qui dicuntur Leiderwiic et
Cardepolre, sitis in parrochia de Ekerne, cum omni iure quo dictarum garbarum ad nos pre-
fati redditus pertinebant. Cuius modi acquisitiones a predictis ·· abbate et conventu a nobis
facte, cesserunt in utilitatem nostram et commodum terre nostre, cum ipsarum acquisitionem
pretextu et occasione quedam bona ad ius et proprietatem nostram et dominii nostri revocata
sint etc reducta, que nobili domicelle Sophye de Maghlinia, relicte felicis memorie Henrici
quondam domini de Breda, predecessoris nostri, tali erant conditione assignata a nobis ut
prescriptis ad hocd temporibus hec possent a nobis redimi, sie vellemus.

Ceterum ut premissa acta omnia et conventaf sollempnius confirmarentur et dicti religiosi
bonis predictis quieta tranquillitate gauderent et fruentur et in posterum perpetuis tempori-
bus gaudeant et perfruantur, nos Arnoldus, dominus de Breda predictus, et Elizabeth eius
uxor, prefata domina de Breda, per potentem curatorem sive manburnum presentibus homi-
nibus nostris feodalibus ad hoc a nobis in Ekerne specialiter convocatis, Henrico scilicet de
Asca, domino de Bucgenhout, Waltero de Bergheem, Iohanne de Dorne, Nicholao Folcart,
militibus, Zimaro, scabino Antwerpiensi, Egidio de Busengheem, dapifero nostro, Egidio
Boc, Iohanne de Rintuoert, Iohanne de Hoghebome, Arnoldo dicto Omeken, Nicholao de
Hammerlo, Arnoldo Ludinc, Willelmo de Alta Domo ac eisdem a nobis super huiusmodi
requisitis, iudicio eorum predicta bona omnia et singula predictis religiosis allodavimus, per
investituram legitimam transtulimus in eosdem, werpivimus et effestucavimus super eis-
dem ac dictis nostris hominibus feodalibus super hiis secundo requisitis, iudicantibus nichil
omisimus quod de iureg fuit de huiusmodi faciendum. Nichil enim nobis iuris ipsis iudi-
cantibus, nichil nostris successoribus in omnibus et singulis premissis bonis retinuimus,
nostra tamen iusticia, ubicumque super premissis bonis resplendeat, et feni ac turvarum ut
predictum est in sola parrochia de Woude decimatione exceptis. Promisimus igitur et pro-
mittimus predictis religiosis pro nobis et nostris successoribus quod acquisitionem bonorum
predictorum factam ab dictis religiosis a nobis perpetuis temporibus ratam et inconcussam
servabimus et servare tenemur et quod contra premissa vel eorum aliquod numquam per
nos vel alium veniemus, nec quicquam attemptabimus ullo modo, nec artem nec ingenium
queremus per nos aut per alium quibus dicti abbas et conventus de bonis memoratis minus
pacifice gaudeant et fruantur. Preterea renuntiamus omni iuris auxilio canonici pariter et
civilis, omni actioni vel exeptioni reali vel personali, omnibus in factum aut in rem vel
personam proponendis cunctisque aliis exeptionibus, cuiuscumque iuris auxiliis quibus pre-
scripta vel subnotata aut aliquod eorundem possent infringi vel aliquatenus infirmari. Insu-
per promisimus et promittimus antedictis religiosis legitimam guarandisiam super predictis
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bonis et etiam quod ipsos de eisdem contrah quoscumque tanquam domini terre et sicut
iuris est et consuetudinis patrie defendemus.

In omnium igitur premissorum firmamentum et memoriam sempiternam presentes litte-
ras sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Quas litteras ut maius obtineant
robur firmitatis, dilecti fratris ac domini nostri Henrici de Louanio, domini de Harstallio,
Rasonis, domini de Lidekerke, qui tamen premissis non interfu[e]runti presentiaj corporali,
Henrici quoque de Ascha, domini de Bucgenhout, Walteri de Bergheem, Iohannis de
Dorne, Nicholai Folcart, militum ac hominum nostrorum feodalium predictorum, Egidii
Antwerpiensis ecclesie et Walteri Lirensis ecclesie decanorum, magistri Symonis, canto-
ris, et Symonis dicti Noze, canonicorum ecclesie Antwerpiensis, qui omnes premissis cum
multis aliis, cum fierent, affueruntk in Ekerne, scabinorum etiam Antwerpiensium: Zimari
prenotati, qui premissis interfuit, Willelmi Wilmari, Iohannis Bode, Arnoldi Cambitoris,
Pauli Bornecolve et Nicholai de Vetborch, coram quibus predictas acquisitiones recogno-
vimus, ad petitionem et procurationem nostram sigillorum appensione fecimus communiri.
Nos quoque Henricus de Louanio, dominus de Harstalio, Raso, dominus de Lidekerke,
Henricus de Ascha, dominus de Bucghenhout, Walterus de Bergheem, Iohannes de Dorne,
Nicholaus Folcart, milites, nos quoque Antwerpiensis et Lirensis ecclesiarum decani,
Symon, cantor, et Symon Noze, Antwerpiensis ecclesie canonici, et nos Zimarus, Wille-
mus Wilmari, Iohannes Bode, Arnoldus Cambitor, Paulus Bornecolue et Nicholaus de
Vetborch, Antwerpienses scabini, recognoscimus ad petitionem dictorum nobilium
Arnoldi et Elizabeth, dominorum de Breda, sigilla nostra presentibus litteris ad maiorem
firmitatem in testimonium [appendisse]l.

[Ac]tum apud Ekerne, anno Domini M° CC° septuagesimo septimo, in octavis Nativi-
tatis beati Iohannis Baptiste.m

(S1+CS1) (S2+CS2) (S3+CS3) (S4+CS4) (S5) (S6) (S7) (S8) (S9+CS9) (S10)
(S11+CS11) (S12) (S13) (S14) (S15D) (S16) (S17 (S18)

1161

1277 juli 2 Ekeren

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, leveren aan deken en kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen
de van hen gekochte tienden van Schoten en Merksem en van hun
kleine aantal allodia in het broekland van Merksem en stellen hen in
het bezit daarvan.
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zingstekens om in andere volgorde aldus te lezen: cum fierent in Ekerne affuerunt A. – l lacune
door beschadiging A, aanvulling naar C. – m hierna een sluitingsteken A.



Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 9. – Afmetingen: hoogte
265 (rechts 259) + pliek 22 (31) x breedte 217 (onder 220) mm (charta trans-
versa); met linkerkantlijn; beschadigd, met enig tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door mogelijk gelijktijdige hand: Va;
quarta tercia (doorgehaald). – 2° door eind-13e-eeuwse hand: Adheredatio et
warandicatio decimarum de Scoten et Merccem. – 3° door 13/14e-eeuwse
handen (vervaagd of geradeerd): C (in rode inkt); aa; M. – 4° door 13/14e-
eeuwse hand: ¶ Satisfactio denariorum de Scoten et Mersem. – 5° door 14e-
eeuwse hand: Adheredatio et warandia decimarum de Scoten et Merccem. –
6° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): IX. – 7° door 18e-eeuwse hand
(toegevoegd aan voorgaande): Cap. VIII.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van Arnoud van Leuven, heer van Breda, rond (door-
snede zegelveld 62, rand 7 mm), van groene was, bovenzijde afgebroken (zie
CSN 774 en hier nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde,
rond (doorsnede zegelveld 21, rand 5 mm), tamelijk gaaf (zie CSN 775 en hier
nr. 1090 CS2). – S2 jachtzegel van Isabella, vrouwe van Breda, rond (door-
snede zegelveld 53, rand 6 mm), van groene was, rand links en rechts bescha-
digd, verder zeer duidelijke afdruk (zie CSN 776 en hier nr. 1129 S2), met
tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 20, rand
4 mm), tamelijk gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1090 CS1).

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 41v, onder de rubriek: Lit-
tera domini et domine de Breda venditionis, adheredationis et solutionis deci-
mis predictis, naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 8, nr. p, onder dezelfde rubriek als B,
naar B.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 196-197, nr. 13, naar AB. – b.
GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, III, 1924, p. 34-35 (alleen
moderne vertaling), naar a.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 45, lijst 2, nr. 174. – BRE-

KELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 186,
nr. 39c.

a. 1277 nr. 1161
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Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven en mogelijk ook opgesteld door een geestelijke
van het kapittel van Antwerpen, zie nr. 1132. Voor de verkoopoorkonde zie
nr. 1136.

Universisa presentes litteras visuris dominus Arnoldus de Louanio et Ysabella eius uxor,
domini de Breda, salutem et noscere veritatem.

Noveritis quod nos vendidimus viris venerabilibus ·· decano et ·· capitulo ecclesie
Antwerpiensis, Camracensis dyocesis, fructus et proventus totius decime provenientes seu
qui in posterum provenire poterunt in parrochiis ecclesiarum de Scoten et de Mercsem et
manipulum allodii nostri in palude de Mercsem, cum omni iure suo et eius pertinentiis,
quos domini dictarum villarum perceperunt et hactenus percipere consueverunt in eisdem,
et ipsi emerunt a nobis [e]t comparaverunt pro certo pretio inter nos et ipsos co[n]stituto
et assignato. Et nos dictos ·· decanum et ·· capitulum ad fructus et pro[v]entus dictar[um]
decimarum et allodii predicti ad nos dominos de Breda quocumque iure dominii vel quasi
allod[i]i [v]el titulo quocunque spectantes per sententiam hominum nostrorum super hoc a
nobis requisitorum mediante dicto precio adheredavimus, salvo iure dominii nostri tempo-
ralis. Et super fructibus et proventibus decime et allodii predictis, prout moris est, rite et
legitime werpivimus et effestucavimus et de predicto precio in parata pecunia numerata
recognoscimus nobis esse plenarie satisfactum. Et dictos fructus et proventus dicte decime
et allodii dictis ·· decano et ·· capitulo warandisare promittimus bona fide contra quoscun-
que secundum usum et consuetudinem patrie, renuntiantes in premissis omnibus et singu-
lis exceptob inb pecunie non tradite, non numerate doli, mali et omnibus aliis exceptioni-
busc que nobis prodesse possent et dictis ·· decano et ·· capitulo obesse, nos nostros
heredes ac successores super premissis omnibus et singulis firmiter observandis speciali-
ter obligantes etiam et expresse.

Interfuerunt autem premissis omnibus et singulis homines nostri, testes ad hoc vocati,
videlicet magister Nicholaus Yo, canonicus Antwerpiensis, nobiles viri Henricus dictus de
Asche, Walterus de Berghemd, Iohannes de Dorne et Nicholaus Volcart, milites, Symarus
iunior, scabinus Antwerpiensis, Egidius Buc, Iohannes de Runtsvorte, Iohannes de
Hobome, Arnoldus Ludinc, Arnoldus Hoemf, Nicholaus de Hammerlo, Willelmus de Alta
Domo et quamplures alii.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda.
Actum et datumg apud Hekerneh, anno Domini M° CC° LXX° septimo, feria sexta post

festum apostolorum Petri et Pauli.

(S1+CS1) (S2+CS2)
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1162

1277 juli 2 (Ekeren)

Leenmannen van Arnoud van Leuven, heer van Breda, verklaren getui-
gen te zijn geweest, na hun gerechtelijke uitspraak inzake de over-
dracht, van de levering door de heer en vrouwe van Breda aan deken
en kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen van de aan dezen ver-
kochte tienden van Schoten en Merksem en van het broekland van
Merksem en van hun inbezitstelling daarvan.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 13. – Afmetingen: hoogte
266 (rechts 262) + pliek 25 (24) x breedte 195 (onder 187) mm (charta trans-
versa); met linkerkantlijn; beschadigd, met gering tekstverlies; de pliek
bedekt een gedeelte van de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: Sententia
hominum de adheredatione decime de Scoten et Merxeem. – 2° door 13/14e-
eeuwse handen (vervaagd of geradeerd): C (in rode inkt); av (of wellicht ab);
M (doorgehaald). – 3° door 13/14e-eeuwse hand: Secundo (laatste letter onze-
ker). – 4° door 14e-eeuwse hand: Sententia hominum de adheredatione decime
de Scoten et Mercchem. – 5° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): XIII. –
7° door 18e-eeuwse hand: Cap. XI (doorgehaald en verbeterd in: VIII).

Bezegeling: vijf uithangend bevestigde zegels van de oorkonders, die aan-
gekondigd zijn, namelijk: S1 staande-figuurzegel van meester Nicolaas Yo,
kanunnik van het O.L.V.-kapittel, spits-ovaal (hoogte zegelveld ca. 32, breedte
16 [+ x], rand 3 mm), van groene was, rand rechts geheel, links gedeeltelijk
afgebroken (zie PRIMS, Antwerpsche zegels, 1931, p. 53, lijst 8, nr. 8, afb.
p. 50, nr. 83), met randschrift: [***] [ANT]WERP[IENsis]. – S2 wapenzegel van
Hendrik van Asse, ridder, rond (doorsnede zegelveld 41, rand 5 mm), van
groene was, rand hier en daar beschadigd, met randschrift: + Sigillum
HENRICI · DE: ASCHA ·:· MILITI[S:]. – S4 wapenzegel van Jan van Deurne,
ridder, rond (doorsnede zegelveld 35, rand 5 mm), van bruine was, rand
rechtsboven en linkergedeelte afgebroken (zie hier nr. 1160 S7). – S6 beeldze-
gel van Zimar junior, schepen van Antwerpen, rond (doorsnede zegelveld 21-
22, rand 4-5 mm), van bruine was, linkergedeelte afgebroken (= PRIMS, a.w.,
p. 37, lijst 4, nr. 46, afb. p. 34, nr. 59), met randschrift: + Sigillum ZIMARI [·]
IVNI[ORIS · DE · ANT]WerPia. – S7 wapenzegel van Gillis Bouc van Wijnegem,
rond (doorsnede zegelveld 17, rand 4 mm), van bruine was, bovenrand
beschadigd (= PRIMS, a.w., p. 71, lijst 16, nr. 3, afb. p. 64, nr. 110), met rand-
schrift: + Segel GILLIS BOVC VAn WINNEGHEM:; en voorts twee bevestigings-
plaatsen (met uithangende dubbele stroken perkament), vermoedelijk voor de
overige aangekondigde zegels (LS3 en LS5).

a. 1277 nr. 1162
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Afschriften
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 40v-41r, onder de rubriek:
Testimonium hominum domini de Breda de emptione decimarum predictarum,
naar A.

C. 16e eeuw, Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief
O.L.V.-kapittel te Antwerpen, Capsa rerum extraordinariarum, nr. 257 =
Copiae litterarum domini de Breda concernentium decimas de Schooten (car-
tularium van het O.L.V.-kapittel), p. 7, nr. m, onder dezelfde rubriek als B,
naar B.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 197-198, nr. 14, naar A. – b.
GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, III, 1924, p. 35-36 (alleen
moderne vertaling), naar a.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 45, lijst 2, nr. 173.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven en mogelijk ook opgesteld door een geestelijke
van het kapittel van Antwerpen, zie nr. 1132. Voor de levering zie nr. 1161.
Gezien de samenhang met het laatst genoemde nummer van dezelfde datum zal
ook de onderhavige oorkonde te Ekeren zijn totstandgekomen, ook al ont-
breekt Arnoud Hoem of Heem in de onderhavige opsomming. Voor de aanwe-
zigheid van overige genoemde personen te Ekeren vgl. ook nr. 1160.

Universis presentes litteras visuris magister Nicholaus Yo, canonicus Antwerpiensis,
Henricus dictus de Asche, Walterus de Berghema, Iohannes de Dorne et Nicolaus Volcart,
milites, Symarus iunior, scabinus Antwerpiensis, Egidius Buc, Iohannes de Runtsvo[r]tb,
Iohannes de Hobome, Arnoldus Ludinc, Nicolaus de Hammerloc et Willelmus de Alta
Domo, homines nobilis viri domini Arnoldi de Louanio, domini de Breda, salutem et nos-
cere veritatem.

Noverit universitas vestra quod nos testes ad hoc vocati interfuimus apud Ekerne ubi
nobiles homines Arnoldus de Louanio et Ysabella eius uxor, domini de Breda, viros vene-
rabiles ·· decanum et ·· capitulum Antwerpiensis ecclesie adheredaverunt in decimis villa-
rum de Scoten et de Mercsem et ind manipulo allodii in palude de Mercsemd, quas dicti
domini de Breda dictis ·· decano et ·· capitulo vendiderant, prout hactenus domini de
Breda percipere consueverunt et dicta bona eisdem ·· decano et ·· capitulo supportaverunt,
werpientes et effustucantes super eisdem. Et dictis ·· decano et ·· capitulo dictas decimas
et manipulum warandisare promiserunt secundum usum et consuetudinem patrie.
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Hec autem omnia facta fuerunt per nostrum et aliorum hominum ad hoc vocatorum sen-
tentiam ad requisitionem dictorum nobilium dominorum de Breda apud Ekerne in publico,
in multorum presentia.

In cuius rei testimonium nos magister Nicholaus, Henricus de Asche, Walterus de Ber-
ghema, Iohannes de Dorne et Nicholaus Volcart, milites, Symarus iunior, scabinus Antwer-
piensis, et Egidius Buc sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Nos vero Iohannes
de Runtsvortb, Iohannes de Hobome, Arnoldus Ludinc, Nicholaus de Hammerlo et Willel-
mus de Alta Domo sigilla propria non habentes utimur in hac parte sigillis supradictis.

Actum et datum anno Domini M° CC° LXX° septimo, feria sexta post festum apostolo-
rum Petri et Pauli.

(S1) (S2) (LS3) (S4) (LS5) (S6) (S7)

1163

1277 juli 4

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, geven aan Sophie, (weduwe van Hendrik V, heer van Breda en)
dochter van Wouter Berthout, heer van Mechelen, een renteleen van 80
pond Leuvens per jaar uit de cijns van Wouw en stellen het afkoopbaar
voor 800 pond; Jan I, hertog van Brabant, bekrachtigt op hun verzoek
de overeenkomst.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 4

juli 1277. – Afmetingen: hoogte 207 (rechts 204) + pliek 24 (26) x breedte 310
(onder 317) mm; gelinieerd; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Conventiones
inter dominum de Breda et domicellam Machliniam. – 2° door 14/15e-eeuwse
hand: A (in rode inkt). I (op rasuur).

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 jachtzegel van vermoedelijk Sophie van Mechelen, rond (door-
snede zegelveld 51 [+ x], rand [y] mm), van bruine was, zwaar beschadigd. –
S3 jachtzegel van tweede oorkonder, van groene was, zwaar beschadigd (zie
CSN 776 en hier nr. 1129 S2), met tegenzegel CS3 wapenzegel van dezelfde,
gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1090 CS1); en voorts één bevestiging (met nog
zichtbare zegelafdruk op de uithangende dubbele strook perkament) (S2D) en
zes bevestigingsplaatsen (waarvan slechts de sneden in de pliek zichtbaar zijn)
voor de overige deels globaal aangekondigde zegels (LS4, LS5, LS6, LS7, LS8,
LS9).

a. 1277 nr. 1163
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Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, het oorspronkelijke afschrift

in het aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar A.
C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-

nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 3v-4v, nr. A 1,
onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum de Breda, met in de
inhoudsopgave, fol. 3r, de rubriek: Compositio quedam inter dominum de
Breda et domicellam Sophyam de Mechlinia, geauthenticeerd door J. Andries-
sen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door J. Rubens,
openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 5r-5v,
nr. A 1, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven
en geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar A.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 364-366, nr. 376,
naar A. – b. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p. 152-153,
naar a. – c. GYSSELING, Corpus Middelnederlandse teksten, I-1, 1977, p. 345-
346, nr. 197, naar A.

Regesten
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 88, lijst 10, nr. 62. – BRE-

KELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIIl (1979-1980), p. 186,
nr. 40.

Samenhang
Zie ook nr. 1130.

Ica Arnout van Louene, here van Breda, ende Isenbele, vrouwe van Breda, wiif ende
gheselline svoreghenonesb Arnoudts heren van Breda, make cont aldenghenen die dese
lettren horen sellen ende sien dat wi here edelre ionfvrouwen Soffien, die dochter es
mins her Wouters Bertouds, heren van Macghele, sculdech sin iarlichs ende erfleke
tachtentech pont Louensce, te geldene iarlich te Woude van onse chinse, dat es te ver-
stane virtech pont Louensce virtennacht nae sente Iansdach Baptiste ende dander vir-
tech pont Louensce virtennacht na sente Mertensdach in den winter. Ende wart dat sake
dat wi dese penninghe niet en gouden ofte en daden ghelden deser voreghenomeder
ionfvrouwen Soffienc ofte haren sekeren bode ten daghen ende ten termten die hier vore
ghescreven sin, soe soude mire ionfvrouwen Soffien bode beiden na sin paiement twee
daghe op haren coust; ende ghevilt dat dese penninghe hirenbinnen niet en worden ver-
ghouden, soe sal ionfvrouwen Soffien bode beiden sin paiement acht daghe op onsen
coist. Ende wart dat sake dat dese bode teinden dachtaghe onverghouden van Woude
scide, ende de voreghenomede ionfvrouwe Soffie hadde scade ofte coist dade omme
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ghebrekenisse van onsen paiemente die redenleke ware, dien sin wi Arnout ende Isen-
bele voreghenomede sculdech te verstorene ende te gheldene met den penninghen die
voreghenomet sin. Ende dese voreghenomede tachtentech pont Louensce sal min ionf-
vroue Soffie, die voreghenomet es, ende hore gheerven houden van ons ende van onsen
gheerven erflake end in gherechten lene, in alder manieren die hir vore ghescreven es.
Ende oec es te wetene dat wi Arnout, here van Breda, ende Isenbele, vroue van Breda
voreghenomede, ofte onse gheerven moghen dese voreghenomede tachtentech pont
Louensche copen omme achtewerven hondertech pont Louensche, dat es te verstane
acht daghe vore sente Iansdach Baptiste ofte acht daghe daernae, ende anders niet bin-
nen den iare.

Ende omme dat date wi willen dat dese voregheseghede vorewarde si vaste ende
ghestadelike ghehouden van ons ende van onsen gheerven, soe hebbe wi Arnout ende
Isenbele voreghenomede dese lettren gheseghelt met onser beder seghele bi onser beder
wetene ende moitwille. Ende wart dat sake dat wi ofte onse gheerve dese voreghescre-
vene vorewarde niet en hilden en voldaden der voreghenomder ionfvrouen Soffien ende
horen gheerven, ghelic dapf hir vore ghesproken es, soe bidden wi Arnout end Isenbele
voreghenomde en edelen prince onsen liven here Ianne, den hertoghe van Lothrike ende
van Brabant, ende sinen gheerven dat hi ons ende onsen gheerven dese voregheseghede
dincg doe houden ende bedwinghe te houdene ende te voldone, ghelic dat hir voreghe-
screven es. End wi Ian, hertoghe van Lothrike ende van Brabant, omme bede wille
mins her Arnouds, heren van Breda, ende vorenh Isenbelen sins wiif, vroueni van Breda,
soe ghelove wi dese vorescreven dinc alse here doen te houdene ende te voldone. Ende
in orkenscape des dinghes soe hebbe wi dese lettre gheseghelt met onsen propre seel-
ghelj.

Orcenden die over dese vorwarden waren dat waren edele liede, min her Henric van
Asche, min her Henric van Duffle, min her Hughe ende min her Wouter van Crunin-
ghen, min her Wouter van Berghen ende min her Ian van Ossele, min her Wouter ende
min her Claus Volkart, ridderen, her Ian Bode, Pauels Bornecolue, Willem van der
Beke, scepene van Antwerpen, Gilis van Businghem, Zimark ende vele ander goider
lide. Ende desen bidde wi Arnout, here van Breda, ende Isenbele, vroue van Breda,
voreghenomede dat si die seghele hebben ende dart min ionvroue Soffie voreghenomede
begharende af es dat si hare seghelle hanghen ane dese lettre in orconscape deser vor-
ghenomeder saken.

Dese lettre was ghemacht ende ghegheven in iaer ons Heren M° CC° LXXVII°, des
sonnendachs nae sente Peters ende samtel Pauelsdach derm apostelen.

(S1) (S2D) (S3+CS3) (LS4) (LS5) (LS6) (LS7) (LS8) (LS9)
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1164

1277 juli 14

Thomas, pastoor van Wuustwezel en deken van Hilvarenbeek, verzoekt
Jan III, bisschop van Luik, goedkeuring van de overdracht door Arnoud
van Leuven en Isabella, heer en vrouwe van Breda, aan de St.-Bernards-
abdij (te Hemiksem) van de tienden in de parochies Wouw, Loenhout en
St.-Jacob (Kapellen) en van het patronaatsrecht van de kerk van Wouw,
zoals in hun oorkonde hierover staat omschreven (zie nr. 1149).

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 14

juli 1277 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 304 (rechts 290) x breedte
198 (onder 193) mm; beschreven langs de kortste zijde; gaaf bewaard, behou-
dens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Testimonium
decani de Beke super acquisitione decimarum de Woude. – 2° door 14/15e-
eeuwse hand: G (in rode inkt). V.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met afhangende, gedeeltelijk afge-
scheurde strook perkament) voor het aangekondigde zegel van oorkonder (LS).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 130r, nr. G 5, geauthenti-
ceerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1658), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 11v, nr. G 5, onder caput: G rubr.: Littere de bonis apud Woude,
Haecxdonck et Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol. 7r, de rubriek: Littera
testimonialis decani Bekensis ad episcopum Leodiensem super acquisitione
decimarum de Woude etc., geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris
(ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 366-368, nr. 377,
naar A.

Reverendo et karissimo patri ac domino suo Iohanni, Dei gratia Leodiensi episcopo,
Thomas, investitus de Wesele, decanus concilii Bekensis, salutem, reverentiam et subiec-
tionem tam debitam quam devotam.

Supplicaverunt nobis viri ·· religiosi abbas et conventus Loci sancti Bernardi Cyster-
ciensis ordinis ut de quibusdam decimis sitis in decanatu nostro, quas dicti religiosi acqui-
siverunt de manu laica, scriberemus vobis de manifesto, quomodo dicte decime ad ipsos
religiosos devenerunt et a quibus usque ad tempus acquisitionis predicte habite sint et pos-
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sesse. Nos ergo cupientes precipue propter Deum dictorum religiosorum negotia promo-
vere et apud vestram benignitatem quantum possumus salva conscientia expedire, vestre
paternitati tenore presentium significamus ac testamur quod viri nobiles domini de Breda,
et qui nunc est et qui fuerunt ante ipsum, dictas decimas habuerunt et tenuerunt in par-
rochiis de Woude et de Loenhout et in locis qui dicuntur Hoechscote et Ertbrant, sitis in
parrochia sancti Iacobi iuxta Ekerne, sicut cetera bona sua, et quod ipse decime ad nullam
aliam ecclesiam preterquam ad dictos nobiles dominos de Breda cognoscuntur pertinere.
Ius enim patronatus dicte ecclesie de Woude ad ipsos dominos de Breda spectabat, sed
ipsum ius patronatus vir nobilis dominus Arnoldus de Breda, qui nunc est, et domina Eli-
zabet, eius uxor, pleno iure sicut ipsis competebat predictis religiosis contulerunt propter
Deum libere et quiete possidendum in perpetuum et habendum, sicut in litteris ipsorum
predictorum ad plenum videbitis continere. Audito ergo testimonio nostre testationis super
predictis decimis, vestre reverende paternitati humiliter supplicamus quatenus divine
remunerationis intuitu prefatis religiosis ius patronatus dicte ecclesie de Woude et acqui-
sitionem decimarum predictarum auctoritate ordinaria velitis confirmare, maxime cum
investiti ecclesiarum dictarum competentiam habentes consensum adhibuerunt in premis-
sis, prout in litteris dictorum investitorum super hoc confectis plenius continetur1.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum.
Datum anno Domini M° CC° LXX° septimo, in vigilia Divisionis Apostolorum.

(LS)

1165

1277 juli 15

Wouter Berthout, heer van Mechelen, keurt de overdracht door Arnoud
van Leuven en Isabelle, heer en vrouwe van Breda, aan de St.-Ber-
nardsabdij (te Hemiksem) goed van enige tienden in de parochies van
St.-Jakob (Kapellen) en Ekeren (zie nr. 1149), door de vrouwe van
Breda van hem in leen gehouden.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 15

juli 1277. – Afmetingen: hoogte 84 + pliek 14 x breedte 186 (onder 184) mm;
tamelijk gaaf bewaard; de pliek bedekt het grootste gedeelte van de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Consensus
Walteri Berthout super decima de Hoghescote, de Lederwiich et de Carde-
polre. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: K (in rode inkt). XVI.

a. 1277 nr. 1165
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Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S ridderzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 60, rand 11 mm), van
groene was (links onder en boven afgebroken), met randschrift: +: Sigillum:
WALTERI: BE[RTAUT DOMINI MAC]HLIN[ENSIS]: (aanvullingen in de lacunes
naar andere afdrukken van hetzelfde zegelstempel, bewaard aan oorkonden in
hetzelfde archief, d.d. augustus 1266, zonder tegenzegel, en 18 juli 1280, met
identiek tegenzegel, resp. editie vermeld onder a, nrs. 269 en 424; zie ook hier
nr. 1081 A1 S2), met tegenzegel CS wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 31, rand 4 mm), tamelijk gaaf (zie hier nr. 1081 CS2).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 186r, nr. K 16 (met restau-
raties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notaris-
sen Johannes de Berkelar Schaldensis en Johannes van Wouw (ongedateerd,
ca. 1559), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 118r-118v, nr. K 16, onder caput: K rubr.: Littere de bonis nostris
apud Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Consensus
domini Walteri Berthout super emptione decimarum de Hogenscote, de Leer-
derwijck et de Cardepolre, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris
(ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 368-369, nr. 378,
naar A.

Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Walterus Berthaut, dominus Magh-
linensis, salutem et scire veritatem.

Universitati vestre tenore presentium volumus esse notum quod nos intuitu retributionis
divine acquisitioni decime de Hoghescote in parrochia sancti Iacobi et duarum garbarum
avene dictarum spadescoef in Leiderwiic et in Cardepolre, in parrochia de Ekerne, quam
fecerunt viri religiosi ·· abbas et conventus Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis,
Camracensis diocesis, erga nobiles dominum Arnoldum de Louanio et dominam Elizabeth
uxorem eius, dominos terre de Breda, prout ipsa domina Elizabeth dicta bona tenuit in feo-
dum a nobis, tanquam dominus feodi consensum nostrum adhibemus pariter et assensum,
approbantes omnia quantum in nobis est, que ad dicteb acquisitionis confirmationem a qui-
buslibet facta sunt, sicut in litteris super hiis confectis plenius est expressum.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum.
Datum anno Domini M° CC°c septuagesimo septimo, in Divisione Apostolorumc.d

(S+CS)
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1166

1277 juli 16

Koenraad, pastoor van Wouw, keurt de overdracht door Arnoud van
Leuven en Isabella, heer en vrouwe van Breda, aan de St.-Bernards-
abdij (te Hemiksem) goed van 2/3 van de tiend van Wouw, zoals in hun
oorkonde hierover omschreven (zie nr. 1149).

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 16

juli 1277 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 86 (rechts 75) x breedte 228
(onder 230) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Assensus
investi (sic) de Woude decima ibidem. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: G (in
rode inkt). IV.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met afhangende, geheel afgescheurde
strook perkament) voor het aangekondigde zegel van oorkonder (LS).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 129v, nr. G 4, geauthenti-
ceerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1658), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 11r, nr. G 4, onder caput: G rubr.: Littere de bonis apud Woude,
Haecxdonck et Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol. 7r, de rubriek: Littera
de consensu investiti de Woude super acquisitione decime ibidem, geauthenti-
ceerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 369, nr. 379,
naar A.

Universis presentes litteras inspecturis magister Conrardus, investitus ecclesie de
Woude Leodiensis dyocesis, salutem in Domino sempiternam.

Universitati vestre tenore presentium litterarum nostrarum volumus esse notum quod
nos ad preces virorum religiosorum ·· abbatis et conventus Loci sanctia Bernardia Cyster-
ciensis ordinis acquisitioni duarum partium decime maioris et minute, nove et antique
nostre parrochie de Wouda, facte ab dictis religiosis a nobilibus domino Arnoldo de Lo-
uanio et domina Elizabeth, eius uxore, dominis terre de Breda, prout in litteris super hoc
confectis plenius est expressum, quantum in nobis est consensum nostrum adhibemus
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pariter et assensum, maxime cum ad ius et proprietatem nostre investiture sive nostri per-
sonatus numquam spectabant dicte due partes, sed tantum pars tertia decime memorate.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presenti littere est appensum.
Datum anno Domini millesimo CC° septuagesimo septimo, feria sexta post dominicam

in qua cantatur Omnes Gentes.

(LS)

1167

1277 juli 17

Jan, pastoor van de St.-Jacobskerk (te Kapellen) nabij Ekeren, geeft op
verzoek van abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem)
zijn toestemming tot de overdracht door Arnoud van Leuven en Isa-
bella, heer en vrouwe van Breda, aan de abdij van de oude en nieuwe
tiend van Hogenschoot en Ertbrand (zie nr. 1149).

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 174r, nr. I 5 (met restau-
raties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notaris-
sen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 90r-90v, nr. I 5, onder caput: I rubra: Littere de Woonsdrecht, Lilloo,
de sancto Iacobo et de Loenhoudt, met in de inhoudsopgave, fol. 88r, de
rubriek: Littera de consensu presbyteri de sancto Iacobo iuxta Hekerne super
acquisitione decime nostre in locis qui dicuntur Hoogescoote et Eerbrandt
nove et antiquae acquisite erga dominum Arnoldum de Lovanio, geauthenti-
ceerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 369-370, nr. 380,
naar C.

Universis presentes litteras visuris Iohannes, investitus ecclesie sancti Iacobi iuxta
Hekerne, salutem in Domino sempiternam.
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Universitati vestre tenore presentium significamus quod nos ad preces et petitionem
virorum religiosorum ·· abbatis et conventus Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis
acquisitioni decime nove et antique iacentis in locis qui dicuntur Hoghescotea et Ertde-
brantb, sitis in nostra parrochia, facte a dictis religiosis a nobilibus domino Arnoldo de
Lovanio et domina Elizabethc uxore eius, dominis terre de Breda, prout in litteris super
hoc confectis plenius continetur, quantum in nobis est consensum nostrum adhibemus
pariter et assensum, maxime cum competentiam provisionis habeamus et dicta decima ad
ius et proprietatem nostri beneficii non spectabat.

In cuius rei testimonium sigillum domini Nicholaid, investiti de Ekerne, ad instantiam et
petitionem nostram, quia sigillum proprium non habemus, presentibus litteris est appen-
sum.

Datum anno Domini millesimo (CC°)e LXX°mo septimo, sabbatho ante festum beate
Marie Magdalene.

1168

1277 juli 17

Paulus, pastoor van Loenhout, geeft op verzoek van abt en convent van
de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) zijn toestemming tot de overdracht
door Arnoud van Leuven en Isabella, heer en vrouwe van Breda, aan
de abdij van de oude en nieuwe tiend van Loenhout (zie nr. 1149).

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 174r, nr. I 6 (met restau-
raties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de notaris-
sen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca. 1559), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 90v, nr. I 6, onder caput: I rubra: Littere de Woonsdrecht, Lilloo, de
sancto Iacobo et de Loenhoudt, met in de inhoudsopgave, fol. 88r, de rubriek:
Littera de consensu presbyteri de Loenhoudt super acquisitione decime nostre
ibidem, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca.
1653), naar [A].

a. 1277 nr. 1168
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Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 370-371, naar C.

Universis presentes litteras inspecturis Paulus, investitus ecclesie de Loenhout, salutem
in domino sempiternam.

Universitati vestre tenore presentium significamus quod nos ad preces et instantiam
virorum religiosorum abbatis et conventus Loci sancti Bernardi Cysterciensis ordinis
acquisitioni decime maioris et minoris, nove et antique nostre parrochie de Loenhouta

facte ab dictis religiosis a nobilibus domino Arnoldo de Lovanio et domina Elizabethb

uxore eius, dominis terre de Breda, prout in litteris super hoc confectis plenius contineri
dicitur, consensum nostrum adhibemus pariter et assensum, maxime cum competentiam
provisionis habeamus et dicta pars dicte decime veteris et nove ad ius et proprietatem
nostri beneficii non spectabat.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum.
Datum anno Domini [M CC]c LXX° septimo, sabbatho post Divisionem Apostolo-

rum.

1169

1277 juli 21

De prior van de predikheren te Brugge vidimeert de oorkonde van
Hendrik II (van Breda en) van Schoten d.d. 1187 (zie nr. 917).

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen – Ter Doest, oorkonde nr.

1262. – Afmetingen: hoogte 109 (rechts 112) x breedte 220 mm; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Transcriptum
Henrici de Scoten de Crabbendiic, nobis dantis quicquid iuris in ea habuit et
sub protectione ecclesiam nostram cum rebus suscipientis et a[b thelonei]
exactione liberantis. – 2° door 15e-eeuwse hand: II, XXVIII. – 3° door 18e-
eeuwse hand: Titulo Doest, rub. giften, no 16.

Bezegeling: één (losgeraakt) afhangend bevestigd zegel, dat aangekondigd
is, namelijk: S zegel van oorkonder, spits-ovaal, van groene was, zwaar
beschadigd (slechts fragment bewaard) (zie hier nr. 1031 S2).

Uitgave
a. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 925, nr. 1791, naar A.
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Universis presentes litteras inspecturis prior fratrum predicatorum in Brugis salutem in
Domino sempiternam.

Noverit universitas vestra quod nos sequentes litteras non abolitas non cancellatas non
rasas nec in aliqua sui parte viciatas sed sanas et integras ac peroptime sigillatas perspexi-
mus in hec verba:

– – – (hierna volgt de tekst van nr. 917).
Nos vero in testimonium inspectionis nostre sigillum nostrum presentibus duximus

apponendum.
Datum anno Domini M° CC° LXXVII°, feria quarta ante Magdalene.a

(S)

1170

1277 juli 21

De prior van de predikheren te Brugge vidimeert de oorkonde van
Godfried II van Breda, d.d. (ws. april 1214) (zie nr. 943).

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde

nr. 589. – Afmetingen: hoogte 175 x breedte 161 mm; gelinieerd; gaaf
bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Domini
Godefridi de Breda de nostro moer. – 2° door 14e-eeuwse hand: Godefridus
de Breda de nostro mour. – 3° door 15e-eeuwse hand: S, XXX. – 4° door
17e-eeuwse hand: no 37. – 5° door 18e-eeuwse hand: Titulo Doest, rub. gif-
ten, no 37.

Bezegeling: één bevestigingsplaats voor een afhangend zegel dat aange-
kondigd is, vermoedelijk van de oorkonder (LS).

Uitgave
a. VANDE PUTTE – VAN DE CASTEELE, Cronica et cartularium monasterii de
Dunis, 1864, p. 520-521, nr. 455, naar A. – b. KRUISHEER, OHZ, III, 1992,
p. 926, nr. 1792, naar A.

Regest
WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 619.

a. 1277 nr. 1170

595

1169 a hierna een sluitingsteken A.



Universisa presentes litteras inspecturis fraterb prior fratrum predicatorum in Brugis
salutem in Domino sempiternam.

Noverit universitas vestra quod nos subsequentes litteras non abolitas non cancellatas,
bene sigillatas perspeximus in hec verba:

– – – (hierna volgt de tekst van nr. 943).
Nos vero in testimonium inspectionis nostre sigillum nostrum presentibus duximus

apponendum.
Datum anno Domini millesimo CC° septuagesimo septimo, feria quarta ante Marie

Magdalene.

(LS)

1171

1277 augustus 15

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) het patronaatsrecht van de kerken van St.-Jacob (Kapellen)
nabij Ekeren en van Loenhout.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 15

augustus 1277. – Afmetingen: hoogte 155 (rechts 156) + pliek 26 (28) x
breedte 193 (onder 187) mm; gelinieerd; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: De patronatu
ecclesiarum de Lonhout et sancti Iacobi. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: I (in
rode inkt). IIII.

Bezegeling: vier uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, name-
lijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 61, rand 7-
8 mm), van groene was, rand links beneden afgebroken (zie CSN 774 en hier
nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 21, rand 5 mm), vage afdruk (zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2). – S2
jachtzegel van tweede oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 54, rand 6 mm),
van groene was, rechtergedeelte afgebroken (zie CSN 776 en hier nr. 1129 S2),
met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 19,
rand 4 mm), tamelijk gaaf, maar vage afdruk (zie CSN 777 en hier nr. 1090
CS1). – S3 wapenzegel van Jan van Ossel, ridder, rond (doorsnede zegelveld 25,
rand 5 mm), van groene was (rand links onder afgebroken), met randschrift:
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+ Sceau · IEHAN · DOSS[ELE · C]HEVA[LIE]R (voor de aanvulling zie hier nr. 1159
S5). – S4 staande-figuurzegel van Werner, cureit van Oudenaken, spits-ovaal
(hoogte zegelveld 27, breedte 15, rand 3 mm), van groene was, tamelijk gaaf,
met randschrift: + Sigillum WERNERI CVRATI DE HOVDENAKE.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 173v, nr. I 4, geauthenti-
ceerd door de notarissen Johannes Berkelar Schaldensis en Johannes van
Wouw (ongedateerd, ca. 1559), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 90r, nr. I 4, onder caput: I rubra: Littere de Woonsdrecht, Lilloo, de
Sancto Iacobo et de Loenhoudt, met in de inhoudsopgave, fol. 88r, de rubriek:
Littera domini Arnoldi de Lovanio et domine Elisabethe sue uxoris super iure
patronatus ecclesiarum de Sancto Iacobo et Loenhoudt, geauthenticeerd door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 372-373, nr. 383,
naar A.

Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio et Elizabeth
eius uxor, domini terre de Breda, salutem et cognoscere veritatem.

Notum vobis facimus tenore presentium litterarum nostrarum quod nos divine remune-
rationis intuitu et pure propter Deum conferimus viris religiosis ·· abbati et conventui
monasterii Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis, Cameracensis diocesis, ius patrona-
tuum ecclesiarum sancti Iacobi iuxta Hekerne et de Loenhout, que site sunt in terra nostri
dominii de Breda, pleno iure, sicut nobis iidem patronatus dictarum ecclesiarum compe-
tunt, in perpetuum libere et quiete possidendum et habendum ut in eodem monasterio a
predictis abbate et conventu nostri et nostrorum antecessorum et successorum tam viven-
tium quam defunctorum perhenniter pia memoria habeatur et nos omnium bonorum spiri-
tualium, que fiunt in dicto monasterio et fient in perpetuum, participes simus et consortes.

Huic autem collationi nostre interfuerunt Iohannes de Ossela, miles, Wernerus, capella-
nus noster et investitus ecclesie de Houdenake, et Walterus de Ossela, camerarius noster,
et alii quamplures.

In cuius rei testimonium et memoriam perpetuam posteris faciendam prefatis abbati et
conventui presentes litteras conferimus sigillorum nostrorum necnon Iohannis de Ossela,
militis, et Werneri, investiti de Houdenake, predictorum munimine roboratas.

Actum et datum anno Domini M° CC° septuagesimo septimo, in die Assumptionis glo-
riose virginis Marie.

(S1+CS1) (S2+CS2) (S3) (S4)

a. 1277 nr. 1171
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1277 augustus 25 Geertruidenberg

Arnoud van Leuven, heer van Breda, en zijn echtgenote Isabella bele-
nen Nicolaas van Kats, ridder, erfelijk met alle goederen die zij te
Ossendrecht hebben en de goederen die zij aldaar van Arnoud van
Ossendrecht en diens zuster Margaretha verkregen hadden, behoudens
de hoge rechtspraak die zij zichzelf voorbehouden.

Origineel
A. ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en rekenkamer te

Breda, inv.nr. 403, reg. nr. 36. – Afmetingen: hoogte 115 (rechts 122) + pliek
22 (28) x breedte 211) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13/begin-14e-eeuwse hand:
De bonis de Ossendrecht. – 2° door 14e-eeuwse hand: Van Kets. – 3° door
tweede helft 17e-eeuwse hand: Donnatio de bonis in Ossendrecht, 1277,
numero I, en anno 1277.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 59,
rand 7 mm), van groene was, linkerhelft afgebroken (zie CSN 774 en hier
nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 20, rand 5 mm), gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2). – S2
jachtzegel van tweede oorkonder, rond, van groene was, zwaar beschadigd
(zie CSN 776 en hier nr. 1129 S2), met tegenzegel CS2 wapenzegel van
dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 18, rand 4 mm), rechterkant afgebroken
(zie CSN 777 en hier nr. 1090 CS1).

Afschriften
B. tweede helft 15e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer

Bergen op Zoom, inv.nr. 2 = Register van alderhande actens, concessien,
accoorden etc. (cartularium van de heren van Bergen op Zoom), fol. 68v,
nr. 85, onder de rubriek: Copie van den brieve daer met dat Aert van Loeuen,
heere van Breda, ende Liisbeth, ziin wiif, overgaven heren Clase van Cats, rid-
dere, ende sinen erfgenamen na hem alle de goede, die zii opten dach van den-
selven brieve hadden tot Ossendrecht etc., naar A.

C. 1644 juni 29, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, inv.nr. 10 = Privi-
legieboeck; L (gebundelde afschriften), p. 143a, met de signatuur: XV, een-
voudig afschrift door Adriaan Havermans, griffier van de stad Breda, naar
A.

D. tweede helft 17e eeuw, Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 758, register
ingebonden afschriften, fol. 174r, onvolledig afschrift door Ch. van Rietwyck
(‘geextraheerd uit seeker originele chartren toebehoirende monsieur Laure-
ten, scepen van Brussel’), naar A.
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Uitgaven
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 153 (gedateerd 1277), naar A. –
b. DE FREMERY, Supplement OHZ, 1901, p. 138-139, nr. 195, naar a. – c.
KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 932-933, nr. 1798, naar A.

Regesten
BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, p. 217 (gedateerd 1270). – LE ROY, Noti-
tia marchionatus, 1678, p. 488. – BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 17242, p. 217
(gedateerd 27 augustus 1277). – HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 39
(gedateerd 27 augustus 1270). – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 459
(gedateerd 27 augustus 1277). – DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad,
I-2, 1948, p. 11, nr. 36. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-
XXXIII (1979-1980), p. 186, nr. 41. – VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer
Bergen op Zoom, 3-B, 1980, p. 464, nr. 16 (gedateerd 18 augustus 1277)

Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door Hendrik Allardszoon, scriptor van de kan-
selarij van de graven van Holland, zie BURGERS, Paleografie, 1995, I, p. 77-
84 en p. 482.

Egoa Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, et Elisabetb, uxor mea, notum facimus uni-
versis quod nos dilecto et fideli nostro domino Nicholaoc de Cats, militi, et suis heredibus
post ipsum omnia bona, quocumque censentur nomine, que hoc tempore, videlicet in data lit-
terarum presentium, habuimus apud Ossendrecht et ea bona iacentia ibidem, que optinuimus
ab Arnoldo de Ossendrecht et Margareta, sorore sua, salva nobis maiori iustitia, contulimus
tenenda a nobis et a nostris successoribus in feodum et iure hereditario possidenda.

In cuius rei testimonium presens scriptum sigillis nostris fecimus communiri.
Datum ad Montem Sancte Gertrudis, feria quarta post octavam Assumptionis beate

Marie, anno Domini M° CC° LXXmo septimo.d

(S1+CS1) (S2+CS2)

1173

1277 oktober 3 Dordrecht, hof van het
klooster der minderbroeders

Floris V, graaf van Holland, komt met zijn verwant Floris van Hene-
gouwen overeen hun geschillen inzake de versterkingen en leenbanden

a. 1277 nr. 1173
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van de laatste en diens broer Boudewijn, in Holland en Zeeland, te
onderwerpen aan het oordeel van hun verwanten de heer van Leuven
en de heer van Breda, gebroeders, die voor 1 november uitspraak die-
nen te doen; met de heer van Breda, ridder, onder de getuigen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens de door Jean Godefroy in 1693 opgemaakte inven-

taris van het archief van de graven van Henegouwen (Lille, AdN, archief
Rekenkamer van Lille, inv.nr. B 130) destijds nog te Mons aanwezig, in lade
30, getiteld: DD, Hollande, Zelande, Frise, met de signatuur: DD 18, en beze-
geld met de zegels van Floris en Boudewijn van Henegouwen, hun moeder
Aleid, weduwe van Jan van Henegouwen, de gardiaan van de minderbroeders
te Dordrecht en van de proosten van Utrecht en Maubeuge.

Afschrift
B. kort na 1311 april 25, Lille, AdN, archief Rekenkamer van Lille, inv.nr. B 398

(Mariages 1251-1287), nr. 1085bis = Ceu sunt les copies des lettres dont li
originaul sunt chi (rol met afschriften van oorkonden 1253-1311: Hollands
cartularium van de heren van Avesnes en de graven van Henegouwen), nr. 22.

Uitgave
a. KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 938-939, nr. 1803, naar B.

Regesten
DE SAINT-GENOIS, Monumens anciens, I, 1782, p. 415. – VAN DEN BERGH,
Register Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden, 1861, p. 81-82. – VAN DEN

BERGH, OHZ, II, 1873, p. 149, nr. 345. – KRUISHEER, Oorkonden graven van
Holland, II, p. 335, nr. 550.

Samenhang
Voor een beoorkonding van een eventuele arbitrale uitspraak door de broers
Hendrik van Leuven, heer van Herstal, en Arnoud van Leuven, heer van
Breda, omstreeks 1 november 1277 of later zijn geen gegevens voorhanden.

Tekstuitgave
Het onderscheid tussen c en t is niet altijd duidelijk.

Nos Florencius, comes Hollandie, notum facimus universis quod, cum inter nos ex una
parte et Florencium de Hanonia consanguineum nostrum ex altera super municionibus et
homagiis, que idem Florencius habet et possidet in terra nostra Hollandie et Zelandie,
exorta fuisset materia questionis, nos de consilio hominum et fidelium nostrorum tandem
finaliter cumpromiximusa ex utraque parte in nobiles viros dominum de Lovaniob et domi-
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num de Breyda fratres, dilectos consanguineos nostros, utc quicquid dicti duo super dictis
articulis amicabiliter componendum concorditer prononciaverint, nos fide data et interpo-
sito iuramento promissimusd et promittimus absque dolo et kavillacioni inviolabiliter ob-
servare, et sic nos dicto Florencio et Balduino fratri suo et omnibus suis omnem suspicio-
nem frustram omnemque rancorem remisimus et offensam, si quam actenus habuimus
erga ipsos, et volumus ipsos tanquam nostros consanguineos dilectos deinceps favorabili-
ter promovere prout tenemur ex debittoe naturali. Preterea dicti Florencius et Balduinus
pro se et fratre suo Iohanne remisserunt domino Nicholao de Carsf suis consanguineo et
amicis omnibus ac aliis singulis, qui sunt de familiaritate nostra ex puro corde omnem ran-
corum, odium, malam suspicionem et offensam, si quod erga ipsos actenus habuerunt.
Cundictumg est etiam quod dicti dominus de Lovanio et h de Breda dictum suum, super
dictis munitionibus et homagiis, ante festum Omnium Sanctorum proximo venturum fina-
liter et concorditer provolgabunt, nisi occupati arduis negociis id ex concordi consensu
decreverint protrahendum.

Acta sunt hec in presencia domine Alaidis dilecte amitte nostre, g(ar)dianii de Dordrachj,
prepositorum Traiectensis et Malbodicensis, domini de Breyda, domini de Aske, Arnoldi de
Hermlichk, Zuderich de Rasigem, Gerardi de Wertheringhel, militum, et quamplurium
hominum nostrorum et scabinorum de Dordrachm, in atrio fratrum minorum de Dordrachm,
anno Domini M° CC° LXX° septimo, dominica proxima post diem beati Remigii.

1174

1277 november 16 Tervuren

Jan I, hertog van Brabant, bevestigt de overdracht door de heer en
vrouwe van Breda aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) van de tienden in de parochies van Wouw, Loenhout en
St. Jacob nabij Ekeren (Kapellen) en van 2 schoven haver in de
parochie van Ekeren zelf, zoals in hun oorkonde hierover staat om-
schreven (zie nr. 1149).

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 16

november 1277 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 151 (rechts 152) +
pliek 25 x breedte 246 (onder 238) mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behoudens
de bezegeling.

a. 1277 nr. 1174
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Confirmatio
ducis super acquisitione decimarum de Woude, de Lonout etc. – 2° door
14/15e-eeuwse hand: G (in rode inkt, op rasuur).

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met onderaan op de pliek een zichtbare
indruk van een uithangend koord of streng) voor het aangekondigde zegel
(LS).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 131r, nr. G 7, geauthenti-
ceerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1658), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 12v, nr. G 7, onder caput: G rubr.: Littere de bonis apud Woude,
Haecxdonck et Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol. 7rr, de rubriek: Confir-
matio domini ducis super acquisitione decimarum de Woude, sancti Iacobi et
Ekerne et de garba avene in Ekerne, geauthenticeerd door J. Rubens, apos-
tolisch notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 374-375, nr. 386,
naar A.

Iohannes, Dei gratia dux Lotharingie et Brabantie, universis Christi fidelibus tam pre-
sentibus quam futuris ad quos presentium pervenerit noticia litterarum, salutem cum testi-
monio veritatis.

Ad universorum noticiam tam presentium quam futurorum pervenire volumus et testa-
mur quod nos, intuitu Dei et ad preces nobilium, dilecti scilicet cognati nostri Arnoldi de
Louanio et Elizabeth uxoris eius, dominorum terre de Breda, omnes decimas quas viri reli-
giosi ·· abbas et conventus Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis, Cameracensis dio-
cesis, in parrochiis de Woude, de Lonhout et in locis qui dicuntur Hoghescote et Ertbrant
in parrochia sancti Iacobi iuxta Hekerne, necnon et duas garbas avene in locis qui dicun-
tur Leiderwiic et Cardepolre in predicta parrochia de Ekerne, titulo elemosine et etiam
emptionis erga predictos dominos de Breda acquisiverunt infra terminos dominii de Breda,
prout a nobis moventur, omnia etiam que iidem nobiles ipsis religiosis in allodiando, he-
redando, werpiendo et effestucando ac de premissis ipsos investiendo, secundum iudicium
hominum suorum, quorum intererat de huiusmodi iudicare, fecerunt prout in litteris ip-
sorum nobilium dominorum de Breda super hiis confectis plenius est expressum tanquam
superior dominus acceptamus, ratificamus et presentis scripti testimonio confirmamus.

In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam ad preces dictorum nobilium pre-
sentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari.

Datum apud Wram, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo, feria
tertia post festum beati Martini hyemalis.

(LS)
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1278 februari 8 Ulvenhout

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan de prior-provinciaal, de prioren en broeders van
de orde van de Wilhelmieten een stuk land in hun allodium Huijbergen
met de gebouwde kapel, alsmede 13 hoeve naar keuze daar omheen, op
voorwaarde dat de orde daar een klooster bouwt dat plaats zal bieden
aan tenminste zes priesters.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertalingen
B. 1566 – 1581, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster

te Huijbergen, deel zonder signatuur = [Register van den convente van Huij-
bergen] (cartularium en legger, opgesteld door Godfried van Nedercell, pro-
curator), fol. 1r, nr. 1, onder caput: Bergen, en onder de rubriek: Litterae fun-
dationis domini de Breda, met de signatuur: a, naar [A].

C. 1646, ibidem, deel zonder signatuur = Registrum locationis villarum nostra-
rum (legger met cartulariumgedeelte, opgesteld door Siardus Bogaerts, pro-
curator), fol. 181r, onder dezelfde rubriek als vermeld onder B, naar B.

D. 17e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 163.1, bijlage, in dorso: N° XLII, eerste tekst, eenvoudig
afschrift, naar B.

E. 17e eeuw, ibidem, inv.nr. 163.1, bijlage zonder signatuur, eerste tekst, een-
voudig afschrift onder dezelfde rubriek als C, naar C.

F. 17e eeuw, ibidem, inv.nr. 163.1, bijlage, in dorso: Item dit tot N° 1 en 2,
eerste tekst, eenvoudige vertaling onder de rubriek: Brief der fondatie van de
heer van Breda, naar B.

G. 1741 oktober 16, ibidem, inv.nr. 163.1, bijlage, in dorso: N° 1, authentiek
afschrift door A. Baks, notaris te Bergen op Zoom, naar D.

H. 1743 februari 16, ibidem, inv.nr. 163.1, bijlage, eerste tekst, gewaarmerkte
vertaling door D. Rampelbergh, archivaris van het doorluchtige huis van Ber-
gen op Zoom, naar F.

I. 1778 april 8, ibidem, inv.nr. 163.1, bijlage, authentiek afschrift door F.N. van
Engelen, openbaar notaris te Bergen op Zoom, naar C.

J. 1778 april 20, ibidem, inv.nr. 793, bijlage, gewaarmerkt afschrift door L.
Adan, griffier te Bergen op Zoom, naar I.

K. 1780 augustus, ibidem, inv.nr. 426 = Vertoogh met memorie door F.N. van
Engelen, bijlage copie nr. 5, gecollationeerd afschrift, naar I.

L. 1781 september 3, ibidem, inv.nr. 425 = Vertoogh of Verbaal door C. van
Mattemburgh, fol. 70v-71r, proeve nr. 2, naar K.

a. 1278 nr. 1175

603



M. eind 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 423.0, bijlage, in dorso: N° 2, eenvoudig
afschrift, naar I.

Uitgaven
a. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, IV, 1748, p. 570, cap. 80, naar
onbekend afschrift (‘ex archivis castri Bergisomensis’). – b. Geschiedenis
Wilhelmietenklooster Huybergen, 1907, p. 411, bijlage 4 (gedateerd 6 februari
1277, maar ibidem p. 40 gedateerd 6 februari 1278), naar B. – c. GOET-

SCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p. 154 (gedateerd 27 januari
1278), vertaling naar a.

Regesten
LE ROY, Notitia Marchionatus, 1678, p. 489, liber 2, cap. 14 (gedateerd
1272). – HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 43 (gedateerd 6 februari
1277). – KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 150-151 (gedateerd 6
februari 1277). – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 628-629. –
JUTEN, in Taxandria, XI (1904), p. 157, bijlage II (gedateerd 6 februari
1277). – VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 3-B,
1980, p. 463, nr. 12 (gedateerd 8 februari 1277). – BREKELMANS, in Jaar-
boek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 184, nr. 29 (gedateerd
8 februari 1277).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is hier niet alleen verondersteld, zie Inleiding,
maar moet ook op grond van de schenking nr. 1150, waarin van de orde der
Wilhelmieten nog geen sprake is – anders dan CERUTTI, Middeleeuwse rechts-
bronnen Breda, I, 1956, inleiding p. XIII, stelde – worden aangenomen, zie
DILLO, in Middeleeuwen in beweging, 1991, p. 37-38.

Viris religiosis priori provinciali aliisque prioribus et fratribus ordinis sancti Guilielmi
Arnoldus de Lovanio, dominus de Breda, et Elizabeth uxor ipsius, domina de Breda, salu-
tem in Domino.

Ad honorem Dei et Virginis gloriose damus et in puram conferimus eleemosinam vobis
et per vos ordini vestro fundum in nostro allodio situm que Huberg dicitur et oratorium in
eodem constructum cum suis omnibus decimis, oblationibus, iuribus et pertinenciis pleno
iure perpetualiter possidendum. Simili modo vobis conferimus tredecim mansos usuales,
ubicumque eos circa dictum oratorium duxeritis eligendos, dummodo in loco predicto
domum vestri ordinis faciatis, ibidem ad minus sex presbiteros statuentes, nisi de nostro
consilio et assensu ad tempus habere duxeritis pauciores. Sane super hiis omnibus nostris
donationibus et promissis universis questiones que vobis occasione talium poterunt susci-
tari, per viam amicitie vel iusticie deponemus.

Huic facto intererant testes ad hoc specialiter vocati et rogati, quorum nomina sunt hec:
frater Gerardus, provincialis ordinis supradicti, Ioannes de Oorschot, frater eiusdem ordi-
nis, sacerdotes, dominus Gualterus de Cruyningen, dominus de Oesselen, milites, Warne-
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rus et Gratianus, capellani nostri, sacerdotes, et alii quam plures inspectores et auditores
fide digni.

In quorum omnium perpetuam firmitatem fecimus presentem paginam sigillorum
nostrorum patrocinio communiri.

Actum et datum in Ulvenhout, anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo
septuagesimo septimo, sexto ydus februarii.

1176

1278 maart 12 Bergen op Zoom

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan de prior-provinciaal, de prioren en broeders van
de orde van de Wilhelmieten de kapel van Huijbergen met de grond om
daar een klooster van de orde te stichten, plaatsbiedend aan zes tot
twaalf priesters, voegen hieraan 13 hoeve grond naar keuze rond de
kapel aan toe, vrij van lasten, en nemen het geheel in hun bescherming
op; dit wordt bevestigd, middels medebezegeling, door de deken van
Hilvarenbeek, de pastoors van (Oud) Gastel en Bergen op Zoom en
door de schout en schepenen van Bergen op Zoom.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertalingen
B. 1566 – 1581, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster

te Huijbergen, deel zonder signatuur = [Register van den convente van Huij-
bergen] (cartularium en legger, opgesteld door Godfried van Nedercell, pro-
curator), fol. 1v-2v, nr. 2, onder caput: Bergen, en onder de rubriek: Funda-
tione, met de signatuur: aa, naar [A].

[C]. 1635 oktober 12, niet voorhanden, bekend uit Q, authentieke vertaling door
Adriaan Nuyts, openbaar notaris te Roosendaal, naar B.

D. 1636 mei 16, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster
te Huijbergen, losse stukken, bundel P, nr. 2, authentiek afschrift door
François Ketgen sr., openbaar notaris, naar B.

E. 1646, ibidem, deel zonder signatuur = Registrum locationis villarum nostra-
rum (legger met cartulariumgedeelte, opgesteld door Siardus Bogaerts, pro-
curator), fol. 181v-182r, onder de rubriek: Fundatio domini de Breda, naar B.

[F]. eerste helft 17e eeuw (vóór 14 juli 1648), niet voorhanden, bekend uit [G]IJ,
gewaarmerkt afschrift door Gabriel Peeters, secretaris van Huijbergen, naar
[A].

a. 1278 nr. 1176
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[G]. 1648 juli 14, niet voorhanden, bekend uit H, authentiek afschrift door J. van
Vijver, openbaar notaris te ’s-Gravenhage, naar [F].

H. 17e eeuw, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster te
Huijbergen, losse stukken, bundel P, nr. 3, met de signatuur: F, eenvoudig
afschrift, naar [G].

I. 17e eeuw, ibidem, nr. 4, met de signatuur: A, authentiek afschrift door Gijs-
brecht Wijtens, openbaar notaris (te Wouw), naar [F].

J. 17e eeuw (gelijktijdig met I), ibidem, nr. 5, eenvoudig afschrift met dezelfde
signatuur als I, naar [F].

K. 17e eeuw, ibidem, nr. 1, onder de rubriek: Extractum ex registra Hubergensi
in pargemeno compacto folio primo verso, eenvoudig afschrift, naar B.

L. 17e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 163.1, bijlage, in dorso: N° XLII, tweede tekst, eenvoudig
afschrift, naar B.

M. 17e eeuw, ibidem, bijlage zonder signatuur, tweede tekst, eenvoudig afschrift
onder dezelfde rubriek als E, naar E.

N. 17e eeuw, ibidem, bijlage, in dorso: Item dit tot N° 1 en 2, tweede tekst, een-
voudige vertaling onder de rubriek: De fundatien, naar B.

O. ca. 1741, ibidem, bijlage in dorso: N° 2, eenvoudig afschrift mogelijk parallel
aan afschrift G van nr. 1175, naar L.

P. 1743 februari 16, ibidem, bijlage, tweede tekst, gewaarmerkte vertaling door
D. Rampelbergh, archivaris van het doorluchtige huis van Bergen op Zoom,
naar N.

Q. 1755 maart 5, ibidem, bijlage, authentieke vertaling door A. Baks, notaris te
Bergen op Zoom, naar [C].

R. 1778 april 8, ibidem, inv.nr. 2454, bijlage, authentiek afschrift door F.N. van
Engelen, notaris te Bergen op Zoom, naar E.

S. 1780 augustus, ibidem, inv.nr. 426 = Vertoogh met memorie door F.N. van
Engelen, bijlage copie nr. 6, gecollationeerd afschrift, naar R.

T. 1781 september 3, ibidem, inv.nr. 425 = Vertoogh of Verbaal door C. van
Mattemburgh, fol. 71r-72v, proeve nr. 3, naar S.

U. eind 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 423.0, bijlage, in dorso: N° 3, eenvoudig
afschrift, naar R.

Uitgaven
a. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, IV, 1748, p. 571-572, cap. 80. – b.
Geschiedenis Wilhelmietenklooster Huybergen, 1907, p. 411-413, bijlage 5 (geda-
teerd 12 maart 1277, maar ibidem p. 40 gedateerd 1278), naar C, met ibidem
p. 41-43 moderne vertaling, naar b. – c. VAN DE WALLE, Siardus Bogaerts, 1980,
p. 263, bijlage (gedateerd 12 maart 1277, maar p. 22 met noot 4 gedateerd 1278).

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 630. – JUTEN, in Taxandria, XI
(1904), p.157, bijlage III (gedateerd 12 maart 1277). – VAN HAM, Inventaris
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raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 3-B, 1980, p. 463, nr. 13 (gedateerd 12
maart 1277). – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII
(1979-1980), p. 184, nr. 29a (gedateerd 12 maart 1277).

Datering
Het gebruik van de paasstijl moet hier worden aangenomen, zie nr. 1175.

Samenhang, ontstaan en tekstuitgave
Deze oorkonde is een herhaling van de schenking die reeds in nr. 1175 is
beoorkond. Gezien echter de andere groep van getuigen en de formulering van
de getuigenregel moet de onderhavige in feite als een bekrachtigingsoorkonde
door de regionale en plaatselijke kerkelijke en wereldlijke gezagsdragers wor-
den beschouwd. Bij de opstelling is men grotendeels wel van nr. 1175, de
vooroorkonde, uitgegaan, maar een en ander is thans vooral kerkrechtelijk
beter en nauwkeuriger voor de orde geformuleerd, zodat wellicht thans een
ordegeestelijke als redactor is opgetreden, terwijl in de vooroorkonde de
kapelaans van de oorkonders uitdrukkelijk worden genoemd.

De aan de vooroorkonde ontleende tekstgedeelten staan afgedrukt in een
kleiner lettertype. De varianten van H worden, wegens een traditie die terug-
gaat op het origineel, mede opgegeven in het notenapparaat.

Viris religiosis priori provinciali aliisque prioribus et fratribus ordinis sancti Guilielmia Arnoldus de Lovanio,

dominus terre de Breda, et eius uxor Elisabeth, eiusdem terre domina *, salutem in Domino.

Pietatis opus agi conspicitur, si religiosis personis facultas famulandi Domino ministretur.
Hinc est quod nos pro nostris ac nostrorum charorum peccaminibus diluendis premiisque

perhennibusb comparandis ad honorem Dei et eius sanctissime genitricis Marie Virginis * damusc

et in puram conferimus salutem et eleemosynamd vobis et per vos ordini vestro ecclesiam sive oratorium

de Huyberge, Leodiensis dyocesisf, in nostro allodio sitam et ad nostram collationem pleno patro-
natus iure spectantem, cum fundo suo * construendis claustro et claustralibus officinis suffi-
cienter spatioso et apto, necnon et cum omnibus suis decimis, oblationibus, redditibus, censibus,
elemosinis, testamentis et legatis aliisque iuribus *, que ad dictum oratorium in presentiarum
pertinetg ac pertinere poterunth in futurum, pleno iure perpetualiter libere possidendum, * dummodo in

fundo predicto domum vestri ordinis faciatis, sex ibidem * dumtaxat presbyteros statuentes, * et sic pro-
cedente tempore secundum vestram excrescentiam facultatum servientium Deo numerum
augeatis, quousque duodecim fratres presbyteri de ipsis vestris facultatibus seu redditibus
probabiliter poterunth sustentari. Qui presbyteri pro nobis ac nostre terre statu pacifico iugi-
ter Dominumi exorabunt et conscriptos dies obitus nostri annuos cum solempnitatej debita
celebrabunt tenebunturque singuli in singulis missis suis nostri coram Deo habere memo-
riam tam in vita iugiter quam in morte, erimusque nos plene participes bonorum omnium
que tam per alios fratres ordinis quam per ipsos presbyteros Deus dignabitur operari.
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Ad hec quoque vobis simili firmitate conferimus tredecim houvas seu mansos * terre nove, ubi-

cumque eas vel eos circa dictum oratorium in nostro allodio et ad ius nostrum spectante duxerunt
eligendos, ita sane quod dicta terra vel mansi predicti vobis ac vestris mansionariis colonis
ab omni prestatione decimarum, censuum, exactionum, angariarum et preangariarum liberi
et quieti permaneant in futurum, nullo nobis aut nostris heredibus in sepedictis terris vel
hominibus iure deinceps remanente nisi iurisdictione iusticiek secularis, salvo etiam in
omnibus supradictis personis ecclesiasticis quorum interesse constiterit in spiritualibus
iure suo.

Preterea vos vestrosque mercennariosl homines et colonos cum omnibus bonis vestris
mobilibus et immobilibus, habitis et habendis, in nostram ac nostrorum heredum perpe-
tuam suscepimus protectionemm, defensuri vos et vestra utn predicitur, quantum sine iuris
offensa possumus et debemus habeatisque in communibus terre nostre viis, aquis et pas-
cuis sicut indigene plenariam potestatem.

Sane super omnibus * donationibus hiiso et promissis universas calumnias vel querelas * vobis *
motas vel movendas aut per viam iusticiek vel amicitie deponemus, ut per hoc sublato litigiorum
strepitu liberis Domino mentibus serviatis.

In cuius rei vel facti perpetuam firmitatem duximus presentem paginam sigillorum nostrorum patricinion

muniendam.
Actum et datum in Bergen supra Zoom, anno * M CC septuagesimo septimo, quarto ydusp martii,

in presentia * testium ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum, quorum nomina subscripta et sigilla
presentibus sunt * appensa.

Nos itaque Theodricusq, decanus consilii Bekensis, Marceliusr, investitus de Gesteles,
Willelmus, investitus de Bergen, sacerdotes, Petrus de Schoonhove, iudex int Bergen super
Zoem, Marceliusr de Gestele, Gobo filius Helewigis, Nicholausu dictus Faber, scabini
eiusdem opidi, testes specialiter vocati et rogati, hecv audientes et intelligentes, sigilla nos-
tra propria hiiso apponi fecimus in fortius robur et testiumw.

Datum ut supra, loco et die predictis.

1177

1278 maart 26

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, bevestigen abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemik-
sem) in het bezit van de eerder ontvangen goederen en rechten te (Oud)
Gastel, Wouw en Loenhout (zie onder meer nr. 1149) en voegen daar
een en ander aan toe.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. 1460, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op Zoom,

inv.nr. 486.1 = Copie limitacionum bonorum contra Ghestel, Baerlebossche et
H[alderber]ghe et Hoghescote (rol met afschriften van oorkonden inzake Oud
Gastel, vermoedelijk uit een procesdossier), ongenummerde derde stuk, een-
voudig afschrift, naar [A].

C. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.
nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 53r-54r, nr. D 12 (met res-
tauraties door Judocus Bal, 17e eeuw), onder caput: D rubea, en onder de
rubriek: Recapitulatio omnium bonorum acquisitorum erga dominum de
Breda, geauthenticeerd door de notarissen Jan van Wouw, Jan Berkelar en
Marius de Vos, licentiaat in beide rechten (ongedateerd, ca. 1559), naar [A].

D. ca. 1540, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en
rekenkamer te Breda, inv.nr. 744, reg. nr. 34, cartularium = Copien van den
brieven mijns heeren van Sinte Bernaerts, die hij heeft van den heeren van
Breda van zijnen goederen van Gastel, de Hoeven, den Ouden en den Nyeu-
wenbosch, eerste gedeelte, p. 3-7, direct of indirect naar C.

E. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 99r-101r, nr. D
12, onder caput: Littera D rubra sive de bonis apud Halderberghe nunc de
Hoeven nuncupatis, met in de inhoudsopgave, fol. 92r, de rubriek: Recapitula-
tio omnium bonorum nostrorum emptorum erga dominum Arnoldum et domi-
nam Elisabetham, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongeda-
teerd, ca. 1653), naar [A].

F. (1642 – ca. 1653), ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-
2, fol. 51v-55v, nr. G 55, onder caput: G rubr(um): Littere de bonis apud
Woude, Haecxdonck et Nyspen, aan het cartularium toegevoegd afschrift
door Judocus Bal, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (onge-
dateerd, ca. 1653), naar [A].

[G]. 1684 juli 21, niet voorhanden, bekend uit HIJK, gezegeld afschrift door raad en
schepenen van Antwerpen, ondertekend door stadssecretaris P. Goos, naar E.

H. 1684, Brussel, ARA, verzameling Handschriften, hs. nr. 2179 = Lijste van de
drossarden der stad ende lande van Breda, fol. 11v-12v, onder de rubriek:
Extractum copie copie authentice ex registro abbatie sancti Bernardi ad Scal-
dim, onvolledig afschrift gewaarmerkt door Pieter Nuijts, schout van Etten,
naar [G].

I. ca. 1685, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, inv.nr. 279 = bijlagen bij het proces over de loop van de
grens tussen Hoeven en Etten 1597-1683, gezegeld omslag letter C, gefolieerd
fol. 68-72, onder de rubriek: Extractum copie authentice ex registro abbatie
sancti Bernardi ad Scaldim, naar [G].
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J-K. ca. 1699, resp. 18e eeuw, ibidem, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen
hs. nr. 5) = Pieter Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd
Etten met den gevolge ende aankleve van dien, fol. 40v-42r en toegevoegd
afschrift fol. 112v-115r, onder de rubriek als onder I, naar I.

L-M. eind 18e eeuw, ibidem, archief hervormde gemeente Etten, inv.nr. 910 (voor-
heen hs. nr. 5a) = Beschrijvinge van de vreijheijd ende heerlijkheijd van Etten
(afschrift ms. Pieter Nuijts), p. 95-99 en p. 287-290, naar J resp. K.

N. eind 18e eeuw, ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven, inv.nr.
1609 (oud nr. 139), ongefolieerd (fol. 3r-6r), eenvoudig afschrift naar c.

Uitgaven
a, b. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 218
(gedateerd 1277), uittreksel naar [A]. – c. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae,
1708, p. 40-42, naar a. – d. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723,
p. 866-867, cap. 90, naar a. – e. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB,
XII (1913), p. 377-381, nr. 390, naar E.

Regesten
LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, p. 489, liber 10, cap. 11 (gedateerd als
a). – HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 44 (gedateerd als a) en p. 294
(gedateerd 23 juni 1277). – KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 151
(onder 1277). – WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 631. – LEVELT,
Oudenbosch, 1931, II, p. 174, inv.nr. 6 (gedateerd 27 maart 1277). – DROS-

SAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I-2, 1948, p. 10-11, nr. 34 (geda-
teerd 27 maart 1277) – VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, 3-B, 1980, p. 464, nr. 17. – BREKELMANS, Jaarboek De Oranjeboom,
XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 185, nr. 38 (gedateerd 27 maart 1277).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

(U)niversisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio et Elyzabeth
eius uxor, domini terre de Breda, salutem et scire veritatem.

Dilectorum amicorum nostrorum virorum videlicet religiosorum abbatis et conventus
monasterii Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis, Cameracensis dyocesis, paci et quieti
in posterum providere cupientes omnium et singulorum bonorum suorum que a nobis diver-
sis temporibus acquisiverunt seu titulo iuste emptionis vel propter Deum pie collacionis
distinctam et specialem mentionem fieri presentium subsecutione litterarum perutile iudica-
vimus et securum, quatenus acta et conscripta presenti repetitione et nostra recognitione
amplius roborentur et obscura ac minus dicta declarari valeant plenius et exponi.
(1) In primis igitur universitati vestre presentium testimonio litterarum nostrarum volumus
esse notum quod nos pro salute nostra, predecessorum ac successorum nostrorum in
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elemosinam contulimus dictis viris religiosis decimam nostram novalium, tam eam que
nunc est quam que in futuro accrescere potest, quam habuimus in parrochia de Ghestel, et
ius patronatus dicte ecclesie, prout nobis competebat, silvam quoque que vocatur Barle-
bosche et ducenta ac septem bonaria mori iacentia iuxta eandem silvam versus lacum qui
dicitur Berlake, qui situs est ad aquilonem, sicut littere nostre super hoc confecte plenius
continent quamvis de illis septem bonariis mori que circumcirca dictam silvam ad ipsius
custodiam sunt posita, et in verum allodium suum ipsis perpetuo concessa, dicte littere non
faciant mentionem.
(2) Item acquisierunt a nobis iidem abbas et conventus LX hoevas sive mansos wastine,
iacentes in parrochia de Ghestel prelibata, et unamquamque hoevam sive mansum XII
bonaria continentem. Quarum hoevarum quinquaginta ipsis pro certo et iusto precio nobis
ad plenum persoluto vendidimus ac decem pro salute nostra eisdem in purum allodium
contulimus propter Deum, sicut in litteris nostris super huiusmodi acquisitione mentionem
facientibus melius est expressum.
(3) Insuper vendidimus antedictis religiosis pro certa pecunie summa, nobis ex integro
persoluta, XX hoevas sive mansos wastine, iacentes immediate iuxta wastinam prescrip-
tam atque in parrochia de Ghestel supradicta. Et duos lacus ex integro, quorum unus dici-
tur Middelmere et alter huic est proximus ad orientem, tendens a Marka fluvio versus
Etten, cuius venditionis forma nullis litteris nisi presentibus est descripta. Quas wastinas et
lacus mensi sunt ipsis religiosis Arnoldus dictus Omeken et Walterus filius eius, mensores
nostri iurati, incipientes a Marka fluvio supra ripas dictorum lacuum, ipsos etiam lacus in
hac mensuratione concludentes et transeuntes; hinc super Halderberghe mensi sunt de
loco ad locum ponentes palos et terminos dictis wastinis circumquaque in signum maioris
certitudinis in futuro. Cui mensurationi interfuerunt per omnia ex parte nostra et nomine
nostro tanquam ductores, testes et ipsorum bonorum assignatores: Nicholaus filius Rulini,
scultetus de Woude, et Arnoldus de Lapide, scultetus de Etten, assumptis et secum ex
mandato nostro Nicholao dicto Garencopere, Nicholao filio Gobbonis Albi, scabinis de
Woude, Alardo filio Christine Lamberti, Mathia filio Gerardi, scabinis de Etten, Ywano de
Woude, Godefrido de Hesselake, Iohanne Usurario, Theoderico genereb Steenwerpers,
hominibus nostris feodalibus, Hermanno de Diike et Hermanno filio Ymme, mansionariis
nostris, in huiusmodi rei testimonium et evidenciam pleniorem. Et nos factum dictorum
scultetorum et mensorum in hac parte perpetuis temporibus ratum haberi volumus et
teneri. Ceterum in viginti hovarum seu mansorum wastine veric etiamc et lacuum predic-
torum possessionem, abbatem et conventum predictos heredavimus et investivimus secun-
dum morem terre nostre approbatum, concedentes ipsis in istisd bonis per omnia omnem
libertatem iuris, quam eis per litteras nostras in sexaginta hoevis wastine supra descriptis
prius contulimus, nichilque iuris nobis aut successoribus nostris in eis bonis retinuimus
exceptis dominio iusticie nostre, si resplendeat, et censu illo trium librarum Louaniensium
parve monete pro illis solis sexaginta hoevis wastine hucusque nobis persoluto. Quem
eundem censum et non alium ammodoe nobis et heredibus nostris imperpetuum dicti reli-
giosi in generali pro ambabus wastinis et lacubus antedictis persolvere tenentur loco et
tempore debitis et consuetis.
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(4) Iterum dicti monasterii abbas et conventus iusto a nobis titulo acquisierunt omnes et
totales decimas veteres et novas que nunc sunt vel in futuro accrescere possunt quoquo-
modo maiores et minores omnium rerum decimalium quas habuimus et tenuimus in par-
rochiis de Woude et de Loenhout, turvarum et feni in dicta parrochia de Wouda sola deci-
matione excepta. Decimam quoque novam et veterem quam habuimus in locis qui
dicuntur Hoghescote et Ertbrant, sitis in parrochia sancti Iacobi iuxta Ekerne, ac annuos
redditus duarum garbarum havene spadescoef vulgariter nuncupatos, quos habebamus et
levabamus in locis qui dicuntur Leyderwiic et Cardepolre, sicutf in dicta parrochia de
Ekerne, pleno iure sicut decime et redditus predicti ad nos spectabant, utpoteg in litteris
nostris super horum bonorum acquisitione, allodatione ac investitura confectis meliush est
descriptum.
(5) Contulimus nichilominus sepedictis religiosis pro salute animarum nostrarum
ius patronatuum ecclesiarum de Woude scilicet, de Loenhout et de sancto Iacobo
predictarum pleno iure, sicut iidem patronatus ad nos spectabant et nobis compete-
bant, sicut carte nostre super huiusmodi collatione confecte composite plenius attes-
tantur.
(6) Concedimus eis etiam pure propter Deum liberam potestatem utendi secundum pro-
fectum suum omnibus pascuis et aquis communibus per totam terram nostram de Breda,
tam ad opus pecorum quam aliarum rerum suarum quamdiu aque cum pascuis predicte
communes fuerint, nec aliquis hominum ipsos audeat imposterum super huiusmodi liber-
tate aliquatenusn impetere seu prohibere.

Omnibus igitur tam presentibus quam futuris, precipue vero scabinisi de Breda, de Ber-
gis supra Zoem, de Woude ac omnibus aliis scabinis et hominibus ad dominii nostri iuris-
dictionem spectantibus, predictas acquisitiones et collationes notificamus et ipsas rite ac
modo legitimo factas esse atque in utilitatem terre nostre cessisse recognoscimus ac testa-
mur, litteras quoque omnes et singulas que super hiis confecte sunt cum omnibus liberta-
tibus et condicionibus ipsis in litteris expressis approbamus et presenti scripti testimonio
confirmamus.

In quarum omnium rerum premissarum munimen et robur perpetuum firmitatis pre-
sentibus litteris sigilla nostra apponi fecimus, rogantes carissimum dominum ac fratrem
nostrum Henricum de Louanio, dominum de Herstallio, Henricum de Ascha, milites,
Iacobum quoque, investitum de Merters, et Marsilium, investitum de Ghestel, scabinos
etiam opidorum nostrorum de Breda et de Bergis supra Zoem predictorum, ut nobiscum
sigilla sua presentibus apponant in testimonium et memoriam sempiternam. Nos vero
Henricus de Louanio, dominus de Harstellioj, Henricus de Asscha, milites, Iacobus et
Marsilius, ecclesiarum de Merters et de Ghestel investiti, ac nos scabini de Breda et de
Bergis supra Zoem prescripti, ad peticionem dictorum nobilium Arnoldi et Elisabet,
dominorum terre de Breda, recognoscimus nos sigilla nostra litteris presentibus appen-
disse.

Datum anno Domini M° CC° LXXVII, sabbato post Annunciationem Dominicam.

612

a. 1278 nr. 1177

1177 f sitis C. – g prout D. – h plenius D. – i hierna nostris D. – j Harstallio C.



1178

1278 april 26

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan het leprozenhuis te Brussel 10 pond Leuvens jaar-
lijks ten behoeve van de aldaar gevestigde kapel.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens a bezegeld met het ridderzegel, met tegenzegel, van

eerste oorkonder én het jachtzegel, met tegenzegel, van tweede oorkonder.

Uitgave
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 219 (onvolle-

dig), naar [A].

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 44. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 153 (gedateerd 1278). – WAUTERS, Table chronologique, V
(1877), p. 633. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII
(1979-1980), p. 186, nr. 42 (gedateerd 25 april 1278).

Overlevering
De tekst van onderhavige oorkonde is slechts zeer onvolledig overgeleverd via
de uitgave vermeld onder a.

Arnoldus de Lovanio, dominus de Breda, et Elisabeth eius uxor, domina de Breda,a – –
– pro salute animarum nostrarum dedimus Domui Leprosorum in Bruxella decem libras
Lovanienses annuatim ad opus cappellanie in dicta domo constituendeb – – –.

Datum anno Domini M CC LXXVIII, in crastino beati Marci evangeliste.

1179

1278 mei 2

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, keuren de schenking door Arnoud van Stabroek aan de predik-
heren te Antwerpen van het vruchtgebruik van 3 bunder moer te
Woensdrecht goed.

a. 1278 nr. 1179
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Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens procesdossier in 1336 nog voorhanden.

Afschrift en vertalingen
B. 1336 vóór december 30, Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te

Antwerpen, inv.nr. 1278, nr. 1, eenvoudig afschrift op perkament, ten behoeve
van een proces, naar [A].

C. 1336 – 1338, ibidem, nr. 1-2, vertaling op perkament, ten behoeve van een
proces, van B.

D. 1336 – 1338, ibidem, nr. 1-2, vertaling op perkament, ten behoeve van een
proces, naar C.

Uitgaven
a. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, in Handelingen Oude Wetten België, XXII
(1966-1967), p. 165-166, bijlage 2, naar B, en p. 166-167, bijlage 2a, naar
C. – b. VAN SYNGHEL, in Noordbrabantsch Historisch Jaarboek, XIII (1996),
p. 50-51, bijlage 2.

Samenhang
Zie nr. 1124, onder Onechtheid.

Arnoldus, dominus de Breda, et Elysabeth, uxor eius, universis presens scriptum visuris
salutem et rei geste veritatem cognoscere.

Noveritis quod cum Arnoldus de Staecbrouc duodecim bonaria terre que moer dicitur
teneret a nobis sub annuo censu, quodlibet bonarium videlicet pro duodecim denariis
alborum veterum, que terra iacet inter Gruusdricht et Huberghen in loco qui appellatur
Lancgrucge, ex illis duodecim bonariis usumfructum trium bonariorum que iacent versus
plagam occidentalem illius terre contulit intuitu pietatis fratribus predicatoribus in Ant-
werpia, ut quamdiu turbones fodiendi invenientur ibidem, dictam terram pacifice possi-
derent, salva sibi proprietate eiusdem terre quam effossis et asportatis de loco turbonibus
sibi retinuit ad excolendum istam. Igitur conferentis intentionem attendentes ipsius colla-
toris approbamus in hac parte et presenti tenore concedimus quod dicti fratres loco trium
bonariorum, que bone memorie Henricus, quondam dominus de Breda, eis contulit ad
fodiendos turbones annuatim in ipsis, ista tria possideant modo simili. Censum autem
trium solidorum alborum veterum annuum dicte terre impositum ob divinam remittimus
reverentiam, volentes quod absque calumpnia utantur dicta terra et in usus ipsorum, ut
tactum est, in pace convertant.

Datum anno Domini M° CC° LXXVIII°, feria secunda post festum apostolorum Phi-
lippi et Iacobi.
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1180

1278 mei 2

Amelis, kapelaan in de kerk van Ekeren, vermaakt bij testament aan di-
verse personen en instellingen zijn goederen, onder meer aan de deken
van Hilvarenbeek 10 schelling en aan de kerkfabriek van St.-Marie te
Huijbergen 5 schelling.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 182v, nr. K 2(b) (met
restauraties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de
notarissen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (ongedateerd, ca.
1559), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-
2, fol. 113r-113v, nr. K 2(b), onder caput: K rubrum: Littere de bonis nostris apud
Ekerne, met in de inhoudsopgave, fol. 111r, de rubriek: Testamentum domini
Amelii in quo confert conventui decem solidos annuatim ad anniversarium, geau-
thenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 382-384, nr. 392,
naar C.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 88, lijst 10, nr. 63.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.
Ego Amelius, capellanus in ecclesia de Ekerne, sanus et compos mentis mee, de consi-

lio bonorum et proboruma de rebus meis mobilibus et immobilibus testamentum meum
disposui et condidi in hunc modum:
(1) Inb primisb lego et assigno nomine testamenti capellano, successori meo qui pro tem-
pore fuerit, medietatem mansionis mee in Ekerne, fundi et terre adiacentis, sed ipse de hac
medietate solvere tenebitur Margarete, filie mee, tantummodo quoad vixerit decem solidos
annuatim in festo beati Martini hyemalis.
(2) Reliquam autem medietatem predicte mansionis, fundi et terre adiacentis confero viris
religiosis ·· abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cisterciensisc ordinisd et in omni

a. 1278 nr. 1180
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equalitate et pari iuree cum predicto capellano perpetue possidendam, ita ut de hac medie-
tate in die anniversarii mei, singulis annis, dicto conventui decem solidosf ad pitantiam
convertantur.
(3) Item lego et assigno ad augmentum predicte capellanie terram meam, videlicet angu-
los, qui vulgaliterg dicuntur hoca, post decessum tamen filie mee antedicte; ipsi enim
quandiuh vixerit usumfructum predicte terre contuli et confero, libere percipiendum et
habendum.
(4) Item assigno predicto conventui Loci sancti Bernardi triginta solidos ad pitanciam in
die sepulture mee et lectum unum cum duobus lintheaminibus ad opus infirmorum et apud
ipsos meam eligo sepulturam.
(5) Item assigno domino decano concilii Bekensis qui pro tempore fuerit decem solidos,
ecclesie de Ekerne viginti solidos, persone ibidem que pro tempore fuerit decem solidos,
custodi ibidem quinque solidos, ad mensam sancti Spiritus ibidem decem solidos;
(6) item presbytero et ecclesie sancti Iacobi quinque solidos, presbytero et ecclesie sancte
Marie in Hespeloe quinque solidos;
(7) item fratribus Predicatoribus in Anwerpiai viginti solidos ad pitanciam, hospitali ibi-
dem decem solidos ad pitanciam et duos lectos cum quatuor lintheaminibus ad opus infir-
morum, domui lepresorum ibidem quinque solidos;
(8) item ad fabricam ecclesie sancte Marie in Hubergha quinque solidos, ad fabricam
ecclesie sancti Lamberti in Leodio viginti solidos, ad fabricam sancte Coloniensis ecclesie
decem solidos, ad fabricam ecclesie in Tungrisj quinque solidos, ad structuram curtis
sancte Katarinek in Maghlinial decem solidos et fratribus Minoribus ibidem decem solidos
ad pitanciam.
(9) Item lego et assigno piis locis et personis quadraginta solidos pro orationibus mihi
requirendis.

Ut autem huius testamenti mei et legati omnis assignatio rata permaneat et firma, pre-
sens scriptum sigillo meo proprio roboravi, rogans humiliter viros religiosos et venerabi-
les, videlicet abbatem et priorem Loci sancti Bernardi ordinis Cisterciensisc, Theodericum,
decanum concilii Bekensis, et dominum Nicholaum, investitum de Ekerne, et dominum
Iohannem, investitum de Sunderde, ut ad maius robur firmitatis sigilla sua presentibus
apponant.

Nos itaque abbas et prior predicti, Theodericus, decanus concilii Bekensis, et Nicho-
laus, investitus de Ekerne, et Iohannes, investitus de Sunderde, volentes et cupientes ea
semper promovere que Deo ad honorem et fidelibus cedant ad utilitatem, ad instanciam et
petitionem prefati Amelii, capellani in ecclesia de Ekerne, sigilla nostra presentibus duxi-
mus apponenda.

Executores autem super predicto testamento meo et legato constituo viros religiosos
dominum abbatem et priorem Loci sancti Bernardi antedicti, subiciens eis et committens
omnia mobilia mea que in die obitus mei magis parata poterunt inveniri ad exequias meas
et ad dictum testamentum meum et legatum fideliter et ex integro persolvendum. Si que
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autem super exequias meas et testamentum de omnibus mobilibus meis residua fuerint que
aliquibus personis vel locis spiritualiter legata non fuerint vel assignata, omnia illa et sin-
gula confero et assigno in manus domini ·· abbatis et prioris predictorum distribuenda pro
salute anime mee, sicut ipsis disposui vel prout saluti mee magis viderint expedire.

Actum et datum anno Domini M° CC° LXX° octavo, feria secunda post festum aposto-
lorum Philippi et Iacobi.

1181

1278 mei 4 Ekeren

Arnoud van Leuven en zi,jn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, verlenen abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemik-
sem) volledig kwijting voor alle gedane aankopen, behoudens de jaar-
lijks verschuldigde cijnzen.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 4

mei 1278. – Afmetingen: hoogte 72 (rechts 70) + pliek 12 (7) x breedte 261
(onder 259) mm; beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera domi-
norum de Breda de solutione omnium preciorum et denariorum. – 2° door
14/15e-eeuwse hand: D (in rode inkt). XI (verbeterd uit mogelijk X). – 3°-4°
door latere handen: XI en XI.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 jachtzegel van tweede (!) oorkonder, van groene was, rechter-
helft weggebroken (zie CSN 776 en hier nr. 1129), met tegenzegel CS1 wapen-
zegel van dezelfde, tamelijk gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1128). – S2 ridder-
zegel van eerste (!) oorkonder, van groene was, linkergedeelte weggebroken
(zie CSN 774 en hier nr. 1128), met tegenzegel CS2 van dezelfde, rechterrand
beschadigd (zie CSN 775 en hier nr. 1128).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 53r, nr. D 11, geauthenti-
ceerd door de notarissen Johannes van Wouw en Johannes Berkelar Schal-
densis (ongedateerd, ca. 1559), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-1, fol. 99r, nr. D 11, onder caput: D rubra: Registrum de littera D rubra sive
de bonis apud Halderberghe nunc de Hoeven nuncupatis, met in de inhouds-
opgave, fol. 92r, de rubriek: Littera solutionis omnis pecunie ratione alicuius

a. 1278 nr. 1181
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contractus erga dominum Arnoldum et dominam Elisabeth, geauthenticeerd
door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens
door J. Rubens, openbaar notaris (ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALKCX – VAN DONINCK, in BGHB, XII (1913), p. 384, nr. 393, naar A.

Regesten
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 175, inv.nr. 8. – BREKELMANS, in Jaarboek
De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 186, nr. 43.

Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Arnoldus de Louanio et Elizabeth
eius uxor, domini terre de Breda, salutem et scire veritatem.

Noverit universitas vestra quod viri religiosi ·· abbas et conventus Loci sancti Bernardi
Cisterciensis ordinis, Cameracensis dyocesis, deb universo precio omnium venditionum et
emptionum inter nos et dictos religiosos usque in hodiernum diem existentium nobis ad ple-
num et ex integro, bono et legitimo modo ac secundum nostrum beneplacitum satisfece-
runtc, censu nostro annuo in quo nobis annuatim tenentur excepto. Et nos predictos religio-
sos de omni predicto precio, excepto predicto censu nostro, libere quitamus ac eos quitos
esse et absolutos et nunc et ind perpetuum presentium litterarum testimonio proclamamus.

Huic autem quitationi interfuerunt Warneruse, investitus de Hondenake, ac Gracianus,
cappellani nostri, magister Conrardus, investitus ecclesie de Woude, Egidius de Buzen-
gheem, dapifer noster, Willelmus dictus Pipenpoi de Bruxella et alii quamplures.

In cuius rei testimonium et munimen sigilla nostra litteris presentibus sunt appensa.
Datum apud Ekernef, annog Domini M° CC° LXX° octavo, in crastino Inventionis

sancte Crucis.

(S1+CS1) (S2+CS2)

1182

1278 juli 30

Schepenen van Antwerpen oorkonden dat vrouwe Margaretha, echt-
genote van Pieter Gelmaar, schenkt aan abt en convent van de St.-
Bernardsabdij (te Hemiksem), onder voorbehoud van levenslang vrucht-
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gebruik, de helft van haar goederen in de parochie van Schoten;
welke goederen zij en haar echtgenoot van Arnoud van Leuven en
diens echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, hebben verwor-
ven.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 30

juli 1278 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 107 (rechts 100) + pliek 15
(14) x breedte 186 mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Ordinatio
M[argarete u]xoris (letters onleesbaar door vlek, aangevuld naar volgende
dorsaal) Petri Ghelmar de uno manso in Scoten. – 2° door andere 14e-eeuwse
hand: Collatio Margarete uxoris Petri dicti Ghelmars de Antwerpia de bonis
Scoten. – 3° door 15e-, mogelijk 16e-eeuwse hand: L rubrum littera XV (op
rasuur, verbeterd uit mogelijk XVI).

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen (met op de pliek de nog zichtbare
afdrukken van bevestigingsstroken) voor de aangekondigde zegels (LS1, LS2).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 205v, nr. L 15, onder
caput: rubea de littera L, met in de inhoudsopgave, fol. 199r, de rubriek: Quod
dicta Margareta, uxor Petri de Ghelmaer, recognovit se contulisse in elemosi-
nam donatione inter vivos viris religiosis medietatem bonorum illorum etc.,
videlicet portionem se contingentem, geauthenticeerd door J. Andriessen(s),
apostolisch notaris (gedateerd 1646), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 147v-148r, nr. L 15, onder caput: L rub.: Littere de Scooten, Wijne-
ghem, Doerne, Bursebeke et Wommelghem, met in de inhoudsopgave, fol.
141r, de rubriek: Littera de collatione Margarete uxoris Petri dicti Ghelmaer
de bonis suis in Scooten, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris
(ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 232-234,
nr. 407, naar A.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 88, lijst 10, nr. 65.

Universisa Christi fidelibus presens scriptum visuris Iohannes dictus Bode et Inghelber-
tus dictus Grutere, scabini Antwerpienses, salutem et scire veritatem.

a. 1278 nr. 1182
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Noverit universitas vestra quod constituta in nostra presentia domina Margareta, uxor
Petri dicti Ghelmaer, oppidani Antwerpiensis, recognovit se contulisse in elemosinam
donatione inter vivos viris religiosis ·· abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cister-
ciensis ordinis medietatem bonorum illorum, videlicet portionem se contingentem, que
ipsa una cum dicto Petro, marito suo, erga nobiles dominum Arnoldum de Louanio et
dominam Elizabeth uxorem eius, dominos de Breda, in parrochia de Scoten iusto modo ac
legitimo acquisivit, usufructu tamen in dicta portione se contingente sibi quoad vixerit
reservato. Et predicta bona coram nobis in usus prefati monasterii expendi seu converti
voluit et constituit sub hac forma, videlicet quod medietas fructuum, qui de dictis bonis
singulis annis provenire poterunt, ad portam dicti monasterii convertetur pauperibus ibi-
dem advenientibus prout indiguerint eroganda. Et de medietate aliorum fructuum, qui resi-
dui fuerint, dicto conventui Loci sancti Bernardi in die obitus dicte Margarete bona pitan-
tia annis singulis inb perpetuumb tribuetur. Et quod de ista medietate super pitantiam dicte
diei superfuerit in die sequente vel alias, si magis utile fuerit, modo consimili expendetur.
Porro de una parte relique et ultime medietatis, que nundum adhuc est assignata, una
pitantia in die anniversarii patris dicte Margarete et de reliqua parte in die obitus matris
eius similiter una pitantia dicto conventui amministrabitur annuatim.

In cuius collationis pariter et ordinationis testimonium sigilla nostra litteris presentibus
sunt appensa.

Actum et datum anno Domini M° CC° LXX° octavo, sabbato post festum beati Iacobi
apostoli.c

(LS1) (LS2)

1183

1278 augustus 17

Sophie (Berthout) van Mechelen, weduwe van Hendrik V, heer van
Breda, verklaart dat abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) haar 2354 pond 10 schelling klein Leuvens uitbetaald heb-
ben, welk bedrag Arnoud van Leuven en Isabella, heer en vrouwe van
Breda, haar als weduwgeld verschuldigd waren.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, het oorspronkelijke afschrift

in het aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar [A].
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C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 8v-9r, nr. A 7,
onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum de Breda, met in de
inhoudsopgave, fol. 3r, de rubriek: Littera domicelle Sophie de Mechlinia,
quod solvimus ei duo milia librarum CCC LIIII librarum X solidorum, geau-
thenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en
vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar
[A].

D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 9r, nr. A
7, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven en
geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar [A].

Uitgaven
a. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum, 1630, p. 596 (alleen beginprotocol en date-
ring), naar onbekend voorbeeld. – b. FOPPENS, Historia episcopatus Antver-
piensis, 1717, p. 167, naar a. – c. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, I,
1723, p. 769, cap. 196, naar a. – d. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in
BGHB, XIII (1914), p. 234, nr. 408, naar C.

Regesten
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 153 (gedateerd 1278). – WAUTERS,
Table chronologique, V, 1877, p. 644 (gedateerd 1278).

Samenhang
Voor een kwitantie met hetzelfde geldbedrag zie nr. 1102. Hoewel er overeen-
komsten zijn in de bewoordingen van beide teksten, lijken deze te vanzelfspre-
kend om de eerstgenoemde tekst als vooroorkonde van de onderhavige te
beschouwen.

Universis presens scriptum visuris Sophia de Mechlinia, relicta bona memorie Henrici,
quondam domini de Breda, salutem et scire veritatem.

Noverit universitas vestra quod viri religiosi abbas et conventus Loci sancti Bernardi
Cysterciensisa ordinis in parata et numerata pecunia, bona et legali moneta, persolverunt
nobis omnem pecuniam, videlicet duo millia librarum trecentas et quinquaginta quatuor
libras et decem solidos Lovanienses parve monete, in quibus nobis obligati fuerant
ratione redemptionis duarie nostre, habite inter nos et dominum Arnoldum de Lovanio
et dominam Elisabeth uxorem eius, dominos de Breda, et facta computatione coram
nobis quando et ubi sub diversis temporibus nobis vel aliis personis ex parte nostra pre-
fati religiosi omnem summam predicte pecunie persolverunt et ad plenum nobis satisfe-
cerunt de eadem. Et nos predictos abbatem et conventum super solutione totius summe
predicte pecunie tenore presentium litterarum nostrarum quitos clamamus et penitus
absolutos.
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In cuius rei testimonium et munimen sigillum nostrum presentibus litteris est appensum.
Datum anno Domini M° CC° LXX°mo octavo, feria quarta infra octavas Assumptionis

beate Marie virginis.

1184

1278 september 21

Arnoud van Leuven, ridder, en zijn echtgenote Isabella, heer en
vrouwe van Breda, verkopen aan Zeger van Beliven, cijnsman van
Isabella, al het land (te Bazel) dat deze voorheen van haar voor de
helft van de opbrengst en in cijns bezat, voor 60 pond Leuvens en een
jaarlijkse cijns van 4 schelling Vlaams, om van haar in achterleen te
houden van de graaf van Vlaanderen, die hiervoor zijn toestemming
heeft gegeven.

Origineel
A. Bornem. St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 21

september 1278. – Afmetingen: hoogte 168 (rechts 164) + pliek 16 (18) x
breedte 242 (onder 229) mm; gelinieerd; tamelijk gaaf.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13/14e-eeuwse hand: Det es de
lettere van Segere van Baliuen. – 2° door 14e-eeuwse hand: De Sigero de Bai-
uen (sic). – 3° door 14/15e-eeuwse hand: N (in rode inkt) (hiervoor de repre-
sentant n rubrum). VIII.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, van witte was, randen groten-
deels afgebroken (zie CSN 774 en hier nr. 1128) met tegenzegel CS1 wapen-
zegel van dezelfde, tamelijk gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1128). – S2 jachtze-
gel van tweede oorkonder, van witte was, rand hier en daar afgebrokkeld (zie
CSN 776 en hier nr. 1129), met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde,
tamelijk gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1128).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij, St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 233r, nr. N 8(b), geauthen-
ticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1646), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. 324 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-
3, p. 9-10, nr. 8(b), onder caput: N rub.: Littere de bonis nostris in Borchte et
Cruijbeke, met in de inhoudsopgave, p. 1, de rubriek: Littera quod Sigerus de
Baliuen accepit bona que ante coluit sub annuo censu, geauthenticeerd door J.
Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.
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Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 235-236,
nr. 409, naar A. – b. GYSSELING, Corpus Middelnederlandse teksten, I-1,
1977, p. 409-410, nr. 235, naar A.

Regest
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 186 nr. 44.

Ica Arnout van Louene, riddre, here van Breda, ende Ysabele miin wettelec wiif,
vrouwe van Breda, maken cont al denghenen die desen ieghenwordeghen chartre selen
sien ende horen dat wi Ysabele, vrouwe van Breda, bi den consente ende bi den wille
Arnouts van Louene, cheren van Breda, ons wettelecs mans, ons voghets ende ons mon-
boers, hebben ghegheven in wetteleken erve, wi ende ons oer, onsen lieven vrint Segren
van Beliuen, die onse laet es, hem ende sinen oer dat na hem comen sal, al dat lant dat hi
hilt van ons in erfleker helftwinninghen ende in chense soe hoe so het ghelegen es, omme
de minne van Gode ende doer ene summe van penninghen tote sestech ponden Louen-
sche, dewelke sestech pont hi ons hevet vergouden wel ende wettelec, eweleke te besit-
tene hem ende sinen oer sonder calainge van ons ofte van onsen oer, omme vier scel-
linghe Vlaemsche te chense iaerlikes te gheldene in sente Andriesdaghe, ende bi dien
vorsegheden chense es het verdient van alle rechte, dvelke vorseghet lant wi houden te
lene van enen edelen man onsen here den grave van Vlaendren. Ende omme dat wi
Arnout van Louene, here van Breda, ende Ysabele, vrouwe van Breda, willen dat dese
vorwarde si ewelike ghestade, soe hebbe wi Segren van Beliuen ghedaen te wette in dat
vorseghede lant ende gheerft bi scraven willeb van Vlandren ende bi sinen uthanghenden
letteren.

Daer over was ter stede te Bordebure te Gillis Box, daer wine erveden selve, Matthiis
van den Houtackere, alse cnape ende balliu sgraven die sgraven man maende, Gillis
van der Couderborch, Woutre de Hauekere, Sanders van Bordebure, Segre min cher
Adaems sone was van Barsele, Matthiis Coels sone, Diederic van Barle, Arnout Puer,
Matthiis van den Boengarde, Gillis Inghel, manne sgraven, ende dese vorseghede
manne ghemeinlike wiisden over gherecht vonnesse dat de here van Breda ende siin
wiif wel mochten doen Segren van Beliuen te wette in dit vorseghede goet. Vort dade
wi manen onse scepenen of si kinden Segren dat vorseghede goet, daer hi te wette in es
siin gherechte erve; si wiisden ende kinden dat hi ware in dat vorseghede erve wette-
leke.

Hier boven hebbe wi ghehanghen onse zegle an desen ieghenwordeghen chartre te ghe-
rechter orconscap hem ende sinen oer.

Dit was ghemaket bi den incarnatioen ons Heren Ihesu Crist dusentech iaer tvehondert
iaer ende seventech iaer ende achteb iaer, in sente Matheusdaghe.

(S1+CS1) (S2+CS2)
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1185

1279 februari 5 Compiègne

Godfried, zoon van de hertog van Brabant (en broer van hertog Jan I),
Hendrik van Leuven, heer van Herstal, Wouter Berthout, heer van Meche-
len, Gerard, heer van Marbais en van Le Breucq, Arnoud van Leuven,
heer van Breda, Wouter Berthout, oudste zoon van de heer van Mechelen,
Arnoud, heer van Diest, Hendrik, heer van Boutersem, en Arnoud, heer
van Walhain, ridder, beloven onder ede de overeenkomst, zoals beoor-
kond tussen Jan I, hertog van Brabant, en Edward I, koning van Enge-
land, na te zullen leven, inzake een huwelijk tussen beider kinderen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens de vermelding genoemd onder B destijds in Londen

bewaard in het archief van de ontvanger van de Exchequer, in een kist met de
letter A.

Afschrift
B. eind 13e eeuw, Londen, PRO, archief van de Exchequer, Treasury of Receipt,

E 36, Miscellaneous Books, nr. 274 = (Registrum munimentorum) Liber A
(cartularium, ‘Book of Remembrance’, uit de regering van Edward I), fol. 118r

alinea b, onder caput (genoemd in de index voorin): Tractatus matrimonii inter
filium ducis Brabancie et filiam regis Anglie; met de vermelding: Ista sunt in
cofro signato de A, en onder de rubriek: Littera Godefridi fratris Iohannis,
ducis Brabantie, et VIIIto aliorum magnatum dicte terre obligatorum, quod tene-
bunt et teneri facient pro viribus suis omnes conventiones super dicto maritagio
factas et quod in nullo eisdem conventionibus contravenient, naar [A].

Uitgaven
a. RYMER – HOLMES, Foedera, II, 17272, p. 102 (gedateerd 1278), naar B. –
b. RYMER – SANDERSON – HOLMES, Foedera, I-2, 17393, p. 166-167, naar a.
– c. RYMER – SANDERSON e.a., Foedera, I-2, 18164, p. 551 (met opgave naar
Lib. B, lees A), naar a.

Regesten
HARDY, Syllabus Rymer’s Foedera, I, 1869, p. 86 (gedateerd 1 februari 1278).
– WAUTERS, Table chronologique, V, 1877, p. 646 (gedateerd 31 januari
1279).

Datering en samenhang
De datering van [A] ontbreekt in B in zoverre, dat naar de datering van de
voorgaande oorkonde wordt terugverwezen. Het betreft de oorkonde van her-
tog Jan I, d.d. 5 februari 1279 en eveneens te Compiègne uitgevaardigd,
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waarin deze het gesloten huwelijksverdrag bekrachtigt. Aldus kan de datering
hiernaar worden aangevuld. In de verschillende edities van RYMER, Foedera,
wordt die oorkonde echter ná de tekst van de onderhavige oorkonde gepubli-
ceerd, waardoor onder anderen Wauters (zie onder Regesten) de datum
anders restaureerde. Bij de herleiding van de opgegeven datum is het gebruik
van de paasstijl verondersteld, zie Inleiding. Dit is hier ook des te aannemelij-
ker, gezien de oorkonden van koning Edward I d.d. 8 november 1278 en 12
februari 1279, inzake onder meer hetzelfde huwelijk (zie uitgaven in RYMER,
Foedera, de edities genoemd onder a, b en c, resp. II, p. 1068 en p. 131; I-4,
p. 79 en I-2, p. 177; I-2, p. 563 en I-1, p. 266). De onderhavige oorkonde
dateert dus wel degelijk uit het zevende regeringsjaar van Edward I, die 20
november 1272 koning werd, en niet uit diens zesde zoals Rymer stelt.

De beoorkonding van het huwelijksverdrag zelf door hertog Jan I dateert
van 6 januari 1279 in Londen. Hierin kondigt de hertog de onderhavige be-
vestiging door Brabantse edelen, waaronder Arnoud van Leuven, heer van
Breda, reeds aan (zie RYMER – HOLMES, Foedera, II, 17272, p. 100-101;
RYMER – SANDERSON – HOLMES, Foedera, I-2, 17393, p.166; RYMER – SAN-

DERSON e.a., Foedera, I-2, 18164, p. 550). Op 2 januari 1279 was Arnoud van
Leuven, heer van Breda, wellicht ook op weg naar Londen, nog te Middelburg
aanwezig, alwaar hij wordt vermeld als getuige samen met Nicolaas van Kats
bij een verkoop (zie VAN DEN BERGH, OHZ, II, p. 159, nr. 373). Het genoemde
huwelijk tussen Jan (II) en Margaretha van York werd eerst 8 juli 1290 vol-
trokken.

Tekstuitgave
Het onderscheid tussen c en t is niet altijd duidelijk. De afkorting q. voor que
is hier steeds opgelost als qe, daar het woord als zodanig in B eenmaal voluit
wordt geschreven (vgl. tekstnoot b).

A touz ceaus qi ces presentes lettres verront et orront Godefroys, fiza au duk de Brai-
bant, Henri de Lovaignes, sires de Harstal, Gauchiers Bertaus, sires de Maelines, Gerars,
sires de Marbays et du Bruec, Ernous de Lovaignes, sires de Breda, Gauchiers Bertaus,
eisne fiz le seignor de Maelines, Ernous, sires de Dyest, Henri, sires de Bautersen, et
Ernous, sires de Waleham, chevaler, saluz et conoistre verite.

Sachent touz qe par nostre consail et nos assentz nos chier sires ·· Iohan, par la grace Dieu
duk de Lotheringe et de Braibant, ad fait covenaunces de mariage a tres haut et tres peus-
saunte seignor monseignor Edward, par la grace Dieu roi d’Engleterre, ensi com il est con-
tenu es lettres qi sur ceo sont faites. E nous por ceo qe c’est de nostre consail et de nos
assentz promettoms leaument et a bone foi et par serment fait meins mises sur seintz Ewan-
geles qe nous encontre le mariage et les covenaunces ne irroms, ne les destorberoms, ne
feroms destorber par nous ne par autri, qe li mariages ne soit fait et les covenaunces soient
tenues ensi com il est ordine et escrit. E promettoms leaument qe nous mettroms consail et
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feroms a nostre poer qe li mariages soient fermes et estables et les covenaunces soient tenues
ensi com il est ordine et escrit es lettres qeb sur ceo sont faites. E obligoms nous et nos heirs
a tenir totes ces choses et ces covenaunz deseur escrites fermement et entierement.

Et por ceo qe ceo soit ferme chose et estable en avoms nous donees nos presentes let-
tres sealees de nos seaus e renunceoms a totes choses qe au dit roi porreint grever et nous
aider encontre ces choses.

Ceo feut fait a Compeigne, (le dimenche apres la Purification, en l’an de l’incarnation
nostre Seignor M° CC LXXVIII, en moys de ffeverer)c.

1186

1279 mei 22

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, belenen Hendrik de Lange erfelijk met de hoeve en molen te
Kaarschot, alsmede met de visserij en zes sister koren die Jacob van
Tiggelt hun jaarlijks verschuldigd is.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 1355 maart 11, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad

en rekenkamer te Breda, inv.nr. 420, reg. nr. 514, authentiek afschrift door
Jan van Aarle, openbaar notaris, naar [A].

[C]. 1367, niet voorhanden, bekend uit E, vidimus van het O.L.V.-kapittel te Breda.
D. ca. 1645, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980 (voorheen

’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr. 1685 (oud
nr. 167), met de signatuur: IX, eenvoudig afschrift door Adriaan Havermans,
griffier van de stad Breda, naar B.

E. tweede helft 17e eeuw, Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 758, register
ingebonden afschriften, fol. 111r, onvolledig afschrift door Ch. van Rietwyck,
naar [C].

Uitgaven
a. VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 381, naar D. – b. GOMMERS,
Beschrijving van Rijsbergen, 1909, p. 242-243, naar a. – c. CERUTTI, Middel-
eeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 39, nr. 52, naar B.
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Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 45. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 153-154 (gedateerd 1279). – WAUTERS, Table chronologique,
V, 1877, p. 632. – DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I-2, 1948,
p. 12, nr. 38. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII
(1979-1980), p. 186, nr. 46.

Ic Arnoud van Lovene, here van Breda, ende ic Ysabiaul, siin wiif, vrouwe van Breda,
maken cont alle denghenen die dese lettren selen zien ende hoeren dat wi hebben gheghe-
ven Heinrecke die men seit den Langhen, onsen knape, onse hoeve te Karlescot ende die
molen ende al dat daer toe hoert, in al diere maniren dat wi ende onse voerseten, die heren
waren van Breda, hebben ghehouden, ende die vesgherie ende sesse sester corens, die ons
Iacob van Tighelt sculdich is iaerlich. Ende al dit hebben wi hem ende sinen hoere ghe-
gheven te houdene van ons ende van onsen hoere te leene.

Ende bi die dat wi willen dat dit vaste si ende ghestade, so hebben wi dese lettren be-
seghelt met onsen seghelen. Hier over waren miin har Franke van Wesemale, miin har
Gilis van Businghen, ridderen, Gilis van Breda, Gherart van Tighelt, Coele van der Dilft,
Willem siin broeder, Willem van den Hoeghenhus, Willem Zyrichsoene ende Hughe Lac.

Dit was ghedaen int iaer van der incarnacien ons Heren dusentech twehondert seventich
ende neghene, es manendachs in die Chincssendaghe.

1187

1279 mei

Jan III, bisschop van Luik, vidimeert enige oorkonden van Arnoud van
Leuven en diens echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, voor de
St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) (zie nrs. 1160 en 1159) en bevestigt
onder voorbehoud van kerkelijke rechten de daarin gedane schenkingen;
abt en convent verklaren die rechten niet te zullen aantasten.

Originelen
[A1]. Niet voorhanden, chirograafgedeelte, bestemd voor de heer en vrouwe van

Breda.
[A2]. Niet voorhanden, chirograafgedeelte, bestemd voor abt en convent van de St.-

Bernardsabdij te Hemiksem.

Afschriften
[B]. vóór 1611 of 1621 juni 10, niet voorhanden, bekend uit [C], notarieel afschrift

door L. Noots of Nuuth (identificatie onzeker, Le. Minth of Nuuth F, Los of
Les Noots G), met insertie van vermoedelijk alleen nr. 1160, naar [A1].
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[C]. 1611 (lees vermoedelijk 1621: Jan van de Perre werd eerst 13 november
1620 geadmitteerd door de Raad van Brabant (zie TEN CATE, Notariële
archieven, 1957, p. 344)) juni 10, niet voorhanden, bekend uit [D], notarieel
afschrift door Jan van (de) Perre, notaris en secretaris van Bergen op Zoom,
naar [B].

[D]. vóór 1654, niet voorhanden, bekend uit FG, authentiek afschrift door Adriaan
Nuyts, notaris te Roosendaal, naar [C].

E. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-2, fol. 12r, nr. G 6,
onder caput: G rubrum: Littere de bonis apud Woude, Haecxdonck et Nys-
pen, met in de inhoudsopgave, fol. 7r, de rubriek: Confirmatio episcopi Leo-
diensis super acquisitione decimarum de Woude, sancti Iacobi et Ekerne, et de
collatione iuris patronatus ecclesiarum de Woude, de sancti Iacobi et de Loen-
houdt, met van de geïnsereerde oorkonden alleen het beginprotocol van de
eerste, nr. 1160, en verder een verwijzing naar de afschriften elders in het car-
tularium, namelijk naar resp. G 3, G 1 (een latere hand voegde nog de ver-
wijzing naar I 4 toe, dit betreft echter een schenking aan de abdij van elders,
d.d. 26 mei 1316), geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (onge-
dateerd, ca. 1653), naar [A2].

F. 1654, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster te Huij-
bergen, losse stukken, bundel V (Varia), nr. VII.1, authentiek afschrift door
Ghijsbrecht Wijtens, openbaar notaris te Wouw, met insertie van alleen
nr. 1160, naar [D].

G. 17e eeuw, ibidem, bundel P, nr. 8, eenvoudig afschrift B 1, met insertie van
alleen nr. 1160, naar [D].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 238-239, nr. 412,
naar E.

Regest
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 175, inv.nr. 9.

Ioannes, Dei gratia Leodiensis episcopus, universis presentes litteras inspecturis salutem
in Domino.

Noveritis nos litteras infrascriptas vidisse in hec verba:
– – – (hierna volgen de teksten van nrs. 1160 en 1159)
Nos igitur devotionis pietatem, quam ad dictum monasterium dicti nobiles dominus de

Breda et domina eius uxor gessisse videntur, in Domino commendantes ipsamque gratiam,
factam ipsi monasterio per dictos nobiles, sicut in litteris predictis apparet, quantum cum
Deo et sine offensa iusticie possumus, volentes prosequi generose omnia et singula con-
tenta in litteris nobilium predictorum quorum tenores presentes sunt inserti, prout rite et
iuste acta sunt, salvis iuribus nostris episcopalibus, ecclesie nostre Leodiensis maioris et
ceterarum ecclesiarum et quarumque personarum ecclesiasticarum, si que nobis vel ipsis
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communiter vel divisim in decimis et iuribus, de quibus fit mentio in litteris antedictis,
competunt seu possunt competere nunc vel imposterum quovis modo, de consensu nostri
capituli ipsius ecclesie maioris speciali in hiis adhibito, coram nobis aucthoritate pontifi-
cali testimonio presentium confirmamus. Ita tamen quod nec nobis nec ipsi ecclesie ma-
iori nec aliis ecclesiasticis personis per confirmationem huiusmodi volumus aliquod pre-
iudicium generari. Et nos abbas et conventus predicti, nolumus similiter quod nec
episcopalibus iuribus aut ecclesie maiori nec aliis ecclesiis seu personis ecclesiasticis per
confirmationem ipsam ullum in aliquo ullo unquam tempore preiudicium generetur, immo
plene volumus et expresse quod reverendo patri ac domino nostro Iohanni, Dei gratia Leo-
diensis episcopo, suisque successoribus episcopis Leodiensis ecclesie maiori predicte cete-
risque ecclesiis et personis ecclesiasticis ius omne sit salvum, si quod ipsis communiter
vel divisim competit vel competere poterit in futurum in premissis vel in singulis premis-
sorum, non obstante confirmatione nostra supradicta.

In cuius rei testimonium presentibus litteris sub cyrographo confectis, tam nos episco-
pus, quam abbas et conventus predicti, sigilla nostra duximus apponenda.

Datum et actum anno Domini M° CC° septuagesimo nono, mense maio.

1188

1279 september 8

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan proost en nonnenconvent van het klooster St.-
Catharinadal bij Wouw in totaal 93 bunder land en weide, gelegen tus-
sen Steello en Honghersberche, in de richting van Oosterhout, te Roete
van de zusters in de parochie Oosterhout en te Lies, in de parochie
Merterche (Princenhage), tegen een jaarlijkse cijns van 8 penning
Vlaams, en stellen de cijnslieden van deze goederen vrij van iedere
heffing en dienst.

Origineel 
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 4. –

Afmetingen: hoogte 235 (rechts 218) + pliek 7 (20) x breedte 298 (onder 282)
mm; licht beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Nonnen van
Breda. – 2° door 16/17e-eeuwse hand: Diversche saei ende andere landen haer
verleent. – 3° door 17e-eeuwse hand: 1279; Nu(mero) 8 (doorgehaald). – 4°
door eind-17e-eeuwse hand: E.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 55
[+ x], rand [y] mm), van witte was, rand afgebrokkeld (zie CSN 774 en hier
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nr. 1128 S1), met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 21, rand 6 mm), redelijk gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1090 CS2). –
S2 jachtzegel van tweede oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 53, rand [y]
mm), van witte was, rand grotendeels afgebroken (zie CSN 776 en hier
nr. 1129 S2), met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 19, rand 4 mm), redelijk gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1090 CS1).

Afschriften en vertaling
B. 1287 december 8, vidimus door Gillis, deken van het O.L.V.-kapittel te Ant-

werpen (zie hier nr. 1254), eerste insertie, naar A.
[C]. vóór 1680, niet voorhanden, bekend uit de vermelding onder D, afschrift in

[Register van Chronyckbrieven] (cartularium van het klooster St.-Catharina-
dal), fol. 5, naar C.

D. ca. 1680, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en
registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae Vallis
S. Catharinae, p. 22-23, onder caput: Chronijck van den eersten decas, en met,
p. 22, de vermelding: Ibidem littera E (…) is copye van (…) in het register
hier achter, fol. 5, vertaling door J. van der Malen, proost van het klooster
St.-Catharinadal, vermoedelijk naar [B].

Uitgaven 
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 25-26, naar onbekend afschrift
van A. – b. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 869-870, cap.
93, naar a. – c. HUGO, Sacri ordinis praemonstratensis annales, II, 1736, kol.
640-641, naar b. – d. VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 424-425, nr. 20
(met vertaling), naar b. – d. JUTEN, in Taxandria, XV (1908), p. 105-106, naar
A. – e. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 23-24, nr. 5, naar A.

Regesten
BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 219. – LE ROY,
Notitia marchionatus, 1678, p. 487, liber 10, cap. 14. – HERMANS, Analytische
opgave, 1844, p. 45. – KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 154. – WAU-

TERS, Table chronologique, V, 1877, p. 658-659. – CERUTTI, Middeleeuwse
rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 40, nr. 53. – BREKELMANS, Jaarboek De
Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 186, nr. 47.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven door de hand die ook nr. 1196 mundeerde.
Beide maken deel uit van in totaal vier schenkingsoorkonden met nagenoeg
gelijk formulier, uitgaande van Arnoud van Leuven en diens echtgenote tus-
sen september 1279 en februari 1280 aan het klooster verleend, zie de nrs.
1190 en 1197, welke laatste echter slechts in afschrift zijn overgeleverd. De
verlening van deze vier oorkonden hangt ongetwijfeld samen met de dood van
de stichter van het klooster Servaas van Breda (vermoedelijk op 1 april 1279,
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vergelijk BROEDERS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXIV (1971), p. 13), aan
wie het beheer van de wereldlijke goederen was voorbehouden (zie nr. 1108).

Nosa Arnoldus de Louanio, dominus terre de Breda, et Elyzabeth eius uxor, eiusdem terre
domina, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos divine remuneratio-
nis intuitu et ut plenam participationem omnium bonorum, que faciunt vel in posterum
Domino largiente sunt facturi, per Dei gratiam obtinere possimus, contulimus personis reli-
giosis, videlicet preposito et conventui monialium Uallisb sancte Katherine iuxta Woude or-
dinis Premonstratensis, Leodiensis dyocesis, quadraginta bonaria terre inculte sive pratorum,
iacentia inter Steello et locum qui dicitur Honghersberchc, tendentia versus Hoesterhout, sub
duobus denariis Flandrensibus veteris monete census annui, nobis et successoribus nostris a
predictis religiosis in festo beati Remigii et Bauonis apud Hoesterhout persolvendis.

Item contulimus eisdem in parrochya de Oesterhoutd viginti et quatuor bonaria terre
culte et inculte sive pratorum, iacentia circa locum qui dicitur Roete monialium, sub duo-
bus denariis Flandrensibus veteris monete census annui, nobis et successoribus nostris
modo predicto, tempore et loco persolvendis.

Item contulimus eisdem quindecim bonaria terre inculte sive pratorum, iacentia retro sil-
vam de Hoesterhout in parte orientali, tendentia versus Dongha, sub duobus denariis pre-
dicte monete census annui, nobis et successoribus nostris modo predicto, tempore et loco
persolvendis.

Item contulimus eisdem quatuordecim bonaria terre culte et inculte sive pratorum, in par-
rochia de Merterche in loco qui dicitur Lies iacentia, sub duobus denariis predicte monete cen-
sus annui, nobis et successoribus nostris a predictis religiosis festo predicto apud Breda persol-
vendis. Predicta vero bona cuncta et singula necnon et mansionarios in predictis bonis
manentes ab omni exactione et servitio ob divinam remunerationem perpetue libertati donantes.

In cuius rei testimonium presentem eis litteram tradidimus, sigillorum nostrorum appen-
sionee munitam.

Datum anno Domini Mmo CCmof LXXmo nono, in Nativitate beate Marie virginis.g

(S1+CS1) (S2+CS2)

1189

1279 september 19

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, belenen Jan Boefies met het schuttersambt in de parochies
Wouw, Hulsdonk en Nispen.

a. 1279 nr. 1189
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Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens E bezegeld met twee uithangend bevestigde zegels;

blijkens een aantekening in DE in de 17e eeuw nog voorhanden.

Afschriften
[B]. tweede kwart 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, notarieel afschrift

door Lambert van de Corput, protonotaris, naar [A].
[C]. ca. 1550, niet voorhanden, bekend uit E, authentiek afschrift door notaris

Antoon Buenen, naar [A].
D. 1649 – 1650, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980 (voor-

heen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr. 1662
(oud nr. 161), gewaarmerkt afschrift door Adriaan Havermans, griffier van de
stad Breda, naar [B].

E. 1650 juli 25, ibidem, gewaarmerkt afschrift door Adriaan Havermans, griffier
van de stad Breda, naar [C].

Uitgave
a. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 40-41, nr. 54,
naar D.

Regest
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 186, nr. 48.

Nos Arnoldus de Lovanio, dominus terre de Breda, et Elisabeth uxor nostra, eiusdem
terre domina, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos in tri-
bus prochiisa terre nostre, videlicet in prochiab tota de Woude, de Hulsdonc et in
prochiab de Nispen, integraliter contulimus Iohanni dicto Boefies totale officium
quod vulgariter scutinghec dicitur cum suis pertinentiis, ipsi Iohanni et suis successori-
bus a nobis et a successoribus nostris ad verum feodum hereditarie et perpetue pos-
sidendum.

Hiis autem rebus et donationi testes interfuerunt advocati nominatim viri legales, vide-
licet dominus Egidius de Busenghem, miles, Egidius de Breda, Henricus Longus, Arnol-
dus de Alta Domo, Simon filius Simonis, Iohannes filius Wittonis de Borfliete, Eldimon-
dus filius Zughere et Henricus dictus Braen.

In cuius rei testimonio et ut roboris habeat firmitatem, presentia contulimus memorato
Iohanni, sigillorum nostrorum munimine roborata.

Datum anno Domini M° CC° LXXmo nono, feria tercia post festum beati Lamberti epis-
copi et martiris.

632

a. 1279 nr. 1189

1189 a parochiis E. – b parochia E. – c scuttinge E.



1190

1279 september 20

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan proost en nonnenconvent van het klooster St.-Ca-
tharinadal bij Wouw de watermolen te Haviksdonk en het visrecht
aldaar vanaf de molen van Langdonk tot Calwentriest en verder.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens a mogelijk op het einde van de 19e eeuw nog in het

kloosterarchief aanwezig, afhangend bezegeld met de zegels van beide oorkonders.

Afschriften en vertaling
B. 1287 december 8, vidimus door Gillis, deken van de O.L.V.-kapittel te Ant-

werpen (zie hier nr. 1255), eerste insertie, naar [A].
[C]. vóór 1680, niet voorhanden, bekend uit de vermelding onder D, afschrift in

cartularium van het klooster St.-Catharinadal (= Register van Chronyckbrie-
ven), fol. 6, naar B.

D. ca. 1680, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, manualen en
registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae Vallis
S. Catharinae, p. 23-24, onder caput: Chronijck van den eersten decas, en met,
p. 22, de vermelding: Een copye geautentikeert van denselven deken op den-
selven dach van een brief in date 1279 in vigilia Mathaei evangelistae (…) ibi-
dem fol.6, vertaling door J. van der Malen, proost van het klooster St.-Catha-
rinadal, vermoedelijk naar [C].

Uitgaven
a. VAN DER AURA, Geschiedkundige bijdragen St. Catharinadal, 1894, p. 123-
124, mogelijk naar [A]. – b. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931,
p. 25, nr. 6, naar a.

Regesten
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 41, nr. 55. – BREKEL-

MANS, Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 186, nr. 49.

Overlevering en tekstuitgave
VAN DER AURA vermeldt in uitgave a de ‘afhangende zegels van Arnout en Eli-
sabeth’ en moet derhalve het origineel nog hebben gezien. In het kloosterar-
chief zijn echter geen sporen van een nog zo laat bewaard gebleven origineel
van deze oorkonde. De zeventiende-eeuwse dorsale signatuur met letters slaat
dit stuk over en ook proost van der Malen kende op het eind van de zeventiende
eeuw bij het concipiëren van zijn kloosterkroniek slechts het vidimus B (zie
onder D). Mogelijk heeft VAN DER AURA dus slechts B onder ogen gehad en

a. 1279 nr. 1190
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zich vergist ten aanzien van de bezegeling, maar een uitgave naar het origineel
kan niet geheel worden uitgesloten. De varianten van a, die dit niet volledig
tegenspreken, worden derhalve mede in het notenapparaat opgegeven.

Samenhang
Zie nr. 1188.

Nosa Arnoldus de Louaniob, dominus terre de Breda, et Elyzabethc uxor nostra, eiusdem
terre domina, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos divine
remunerationis intuitu contulimus personis religiosis, videlicet preposito et conventui
monialium Vallis sancte Katherine iuxta Woude ordinis Premonstratensis, Leodiensis dyo-
chesisd, molendinum nostrum aque, situm in loco qui dicitur Hauexdonce, cum cunctis suis
pertinentiis et piscariam sive piscaturam illius aque a molendino de Lancdonc tendentem
usque adf locum qui dicitur Calwentriest et infra, cum omnibus attinentiis suis in puram
elemosinamg perpetuo possidendumh. Ita quidem quod homines terre nostre possent et
valebunt ad molendinum predictum dei Hauexdonci molere, prout consueverunt, absque
nostrij et alicuius contradictione. Si vero prefatum molendinum de Hauexdonce corruptio-
nem vel devastationem aggeris aut defectum alicuius operis terre pateretur, homines nostri
ad petitionem sive exactionem de Woude pertinentes illud opus, sicut hactenus consu-
everunt, adimplerek tenebuntur. Sub hac forma quod memorati prepositus et conventus
predicti monasterii in omnibus missis, horis ac orationibus cunctis et singulis ac omnibus
bonis, quel faciuntl vel in posterum Domino largiente sunt facturi, plenam participationem
tam in vita nostra quam in morte nobis in perpetuum participare et darem tenebuntur. Hac
adiunctan conditione quod, si dictum monasterium adnichilari contigerit, predictum
molendinum ad nos sive ad nostros successores pleno iure reverteretur.

In cuius rei testimonium et ut roboris habeat firmitatem, presentem eiso litteram sigillo-
rum nostrorum munimine contulimus roboratam.

Datum anno Domini M° CC° LXXmop nono, in vigilia Matheiq ewangelister.

1191

1279 september

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, stellen hun drossaard Gillis van Buizegem, ridder, aan tot
scheidsrechter inzake de conflicten gerezen over de goederen van abt en
convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) in het land van Breda.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 52v, nr. D 10 (met
restauraties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de
notarissen Jan van Wouw en Jan Berkelar (ongedateerd, ca. 1559), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum)
rubrum I-1, fol. 98v, nr. D 10, onder caput: Littera D rubra sive de bonis
apud Halderberghe nunc de Hoevis nuncupatis, met in de inhoudsopgave,
fol. 92r, de rubriek: Commissio domini Arnoldi et domine Elizabeth ad
Egidium de Buseghem ut omnes querelas amoveat a bonis nostris, geau-
thenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar
[A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 24, nr. 414,
naar C.

Regest
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 175, inv.nr. 10.

Universis presentes litteras inspecturis Arnoldus de Lovanio et Elisabet eius uxor,
domini terre de Breda, salutem et scire veritatem.

Universitati vestre tenore presentium litterarum nostrarum notum facimus ac testamur
quod nos paci et quieti virorum religiosorum abbatis et conventus Loci sancti Bernardi
Cisterciensis ordinis nunc et in posteruma providere cupientes, commisimus et committi-
mus cum omni diligentia domino Egidio, militi, dapifero nostro, dicto de Busengheem et
damus eidem plenariam potestatem ut auditis causis et rationibus illorum hominum, qui
aliquam querelam vel calumpniam dicunt se habere contra predictos abbatem et conven-
tum, de bonis suis iacentibus in terra nostra de Breda, et cognita veritate huiusmodi quere-
lam vel calumpniam deponetb et declaret, prout videbitur rationabiliterc de iure faciendum,
ita ut prefati viri religiosi predicta bona sua nunc et in posteruma absque omni dampno et
infestatione habeant et possideant libere, pacifice et quiete, et nos eiusmodid declarationem
per dictum Egidium, dapiferum nostrum, faciendam ratam et firmam, tanquam per nos
factam, semper habere volumus et tenere.

In cuius rei et commissionis nostre testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt
appensa.

Datum anno Domini M° CCe LXX° nono, mense septembri.

a. 1279 nr. 1191
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1192

1279 oktober (1-3)

Broeder Thomas, proost van het klooster St.-Catharinadal nabij Wouw,
en Gillis van Buizegem, ridder van de heer van Breda, verklaren inzake
de grenskwestie van het vrij eigen goed van (Oud) Gastel met name
genoemde getuigen onder ede gehoord te hebben, waarna Gillis de
inwoners opdraagt de grenzen, overeenkomstig de afgelegde verklarin-
gen, te respecteren.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 110v-111r (oude fol. 29v-
30r), nr. F 7 (met restauraties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), onder
caput: F (rubrum), en onder de rubriek: Ad idem ut supra, naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 213r, nr. F 7,
onder caput: F rubrum: Littere de bonis apud Gestele, met in de inhoudsop-
gave, fol. 208r, de rubriek: Item alia eorundem in eadem forma, onvolledig
afschrift door Judocus Bal, op open gelaten plaats in het cartularium toege-
voegd, 17e eeuw, met de oorspronkelijke aantekening: Hec littera eadem est
cum precedenti in eadem forma, waaraan Judocus Bal toevoegde: sed minus
perfecta et ideo hic omissa, naar origineel van nr. 1193.

Niet eerder uitgegeven.

Regest
GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 245, nr. 417.

Datering, samenhang en ontstaan
Deze oorkonde dient begin oktober te worden gedateerd, aangezien de dros-
saard Gillis van Buizegem, nadat hij in september 1279 door de heer en
vrouwe van Breda als scheidsrechter in deze grenskwestie was aangesteld (zie
nr. 1191), al op 3 oktober in een oorkonde hierover rapporteert (zie nr. 1194).

De onderhavige oorkonde hangt als vooroorkonde samen met de vol-
gende (nr. 1193) en is daaraan direct voorafgegaan. Redactioneel zeker als
concept daarvan te beschouwen, vormt zij echter wel degelijk een aparte
beoorkonding, zoals uit de aanwezigheid in het ontvangersarchief en de
overlevering in het cartularium blijkt, en wordt daarom ook hier onder een
apart nummer uitgegeven. Wel is de vooroorkonde spoedig door het beter
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geredigeerde exemplaar, dat ook de eigenlijke grensomschrijving vermeldt,
vervangen en in het abdijarchief dan ook als tweede exemplaar (F 7) en
minder belangrijk ná de verbeterde versie (F 6) gerangschikt. Gezien de
rapportage van Gillis van Buizegem (zie nr. 1194) is dit exemplaar mogelijk
te Halderberg/Hoeven totstandgekomen direct na de afgelegde getuigenver-
klaringen.

Frater Thomas, prepositus Vallis sancte Catharine iuxta Woude, et Egidius de Busen-
ghem, miles domini de Breda, universis presensa scriptum hoca visuris salutem et presenti
testimonio litterarum scire veritatem.

Notum sit universis quod audivimus de terminis allodii de Ghesteleb iurantes sacris-
sanctisc tactisc illos quorum nomina scripta sunt in presenti littera. 
(1) Primitus illosd de Ghestele, scilicet Willelmum dictum Spirinc, Marcelium filium eius,
Hermannum, scabinum, Hannekenne filium Arnoldi, Willelmum, scabinum, Iohannem de
Mere, Iohannem filium Clare, Walterum Rulmunt, Marselium scabinum, Marcelium
filium sacerdotis, Hermannum filium Arnoldi, Baselium, scabinum, Willelmum de Mela,
Willelmum Nigrum, Alardum, scabinum, Godefridum filium Vromont, Nycolaum Album,
Rolandum, Oliverum fratrem eius, Theodericum filium Hilden, Egidium de Westberghe,
Baldewinum filium Roberti, Robertum dictum Corda.e

(2) Secundo illos de Etten: Hermannum de Aggere, Iohannem Ruffum, Arnoldum
Fabrum, Willelmum de Kelsdunc, Iohannem Busgart Enghele, Henricum Minnekene,
Henricum fratrem Nokers, Willelmum filium Hugonis Magni.
(3) Tertio illos de parrochia de Nispen: Iohannem filium Thome.
(4) Quarto illos de illosf def Bergis supra Zoem: Henricum dictum Braen, Marcelium,
scabinum, Paulum de Geest.
(5) Quinto illos de Woude: Nycolaum filium Rulini, Iohannem fratrem eius.
(6) Sexto illos de Hulsdunc: Henricum Coriere, Gobbonem Camerlinc, Ywamum,
Hermannum filium Ymmeg, Willelmum filium Margarete.
(7) Septimo illos de Calsdunc: Nicolaum, scabinum, Hermannum dictum Wale, Henne-
kenne et Henricum de Fine.
Isti prenominati nominaverunt omnes terminos de allodio de Gestele.

Hoc facto nos Egidius, miles predictus, commisimus illis de Ghestele ex parte domini
de Breda quod tenerent allodium de Ghestele, sicut iuratum fuissenth et ostensum, quous-
que econtrario aliquis sive aliqui melius et pulcrius testimonium apportarent aut ostede-
renti.

Et ne super hoc materia dubitationis verteretur, nos frater Thomas predictus, et nos
Egidius, miles, confirmavimus presens scriptum sigillis nostris una cum sigillis Marcelii,
scabini de Bergis supra Zoem, et Henrici dicti Braens.

Datum et factumj anno Domini M° CC° LXX°k nono, mense octobri.

a. 1279 nr. 1192
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1193

1279 oktober (1-3)

Broeder Thomas, proost van het klooster St.-Catharinadal nabij Wouw,
en Gillis van Buizegem, ridder van de heer van Breda, verklaren inzake
de grenskwestie van het vrij eigen goed van (Oud) Gastel met name
genoemde getuigen onder ede gehoord te hebben, waarna Gillis de
inwoners opdraagt de aangegeven grenzen, overeenkomstig de afge-
legde verklaringen, te respecteren.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 110r-110v (oude fol. 29r-
29v), nr. F 6, met restauraties door Judocus Bal, 17e eeuw, onder caput: F
(rubrum), en onder de rubriek: Divisio limitum allodii de Gastel, geauthenti-
ceerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1658), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 212r-212v,
nr. F 6, onder caput: F rubrum: Littere de bonis apud Gestele, met in de
inhoudsopgave, fol. 208r, de rubriek: Item alia eiusdem et prepositi Vallis
sancte Catherine iuxta Wouwe super limitatione eiusdem allodii de Ghestele,
geauthenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647),
en vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar
[A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 244-245,
nr. 416, naar C.

Regest
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 175, inv.nr. 12.

Ontstaan, samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is een uitvoeriger en verbeterde versie van de voorafgaande
(zie nr. 1192), die als vooroorkonde heeft dienst gedaan. Gezien de varianten
is de onderhavige oorkonde kennelijk spoedig na de vooroorkonde opgesteld,
omdat de precieze grensomschrijving daarin ontbrak. Waarschijnlijk is dit
geschied op aandrang van de St.-Bernardsabdij, van wie ook het verzoek om
de grens te bepalen is uitgegegaan (zie nr. 1194), als belanghebbende bij
een precieze omschrijving. Of men hierbij ook een zojuist van de abdij van
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Oostbroek ontvangen geïnterpoleerd afschrift uit ca. 1275 van de schenking
van Vastraad Scherebaard heeft overgelegd zoals KOCH, OHZ, I, 1970, p. 243,
onder nr. 122, wil, lijkt minder waarschijnlijk daar een duidelijke textuele ont-
lening met de daarin geformuleerde grensomschrijving niet is aan te wijzen
(zie nr. 900). Bij het munderen van de onderhavige oorkonde heeft men voorts
enige verbeteringen aangebracht in de stijl, in de namen der getuigen en in
hun rangorde, en in de parochie-indeling, zoals in de uiteindelijke rapportage
van Gillis van Buizegem van 3 oktober 1279 weer verbeteringen zijn aange-
bracht ten opzichte van deze oorkonde (zie nr. 1194).

De met de vooroorkonde overeenkomende tekstgedeelten staan afgedrukt in
een kleiner lettertype, wijzigingen in de woordvolgorde staan niet aangegeven.

Frater Thomas, prepositus Vallis sancte Catharine iuxta Woude, et Egidius de Busenghem, miles domini de

Breda, universis hoc presens scriptum visuris salutem et presenti testimonio litterarum scire veritatem.

Notum sit universis quod audivimus de terminis allodii de Gestele iurantes supraa sacrosancta * illos quo-

rum nomina scripta sunt in presenti littera.

(1) Primitus illos de Gesteleb, scilicet Hermannumc, Willelmum, Baselium, Alardum et Marselium, scabinos
ibidem, Willelmum dictum Spirincd, Marselium filium eius, Ennekinum filium Arnoldi, Iohanneme de Mere,

Iohanneme filium Clare, Walterum Rulmunt, Marselium filium sacerdotis, Hermannum filium Arnoldi, Willel-

mum de Mela, Willelmum Nigrumf, Godefridum filium Vromont, Nycholaumg Album, Rolandum, Olyverumh

fratrem eius, Theodericumi filium Hylden, Egidium de Westberghe, Baldewinum filium Roberti et Robertum dic-

tum Cordaj.
(2) Secundo illos de Etten, videlicet Hermannumc de Aggere, Iohanneme Rufum, Arnordumk Fabrum, Wil-

lelmum de Kelsdoncl, Iohanneme Bulgartm Enghelen, Henricum Minnekene, Henricum fratrem Nokers et Wil-

lelmum filium Hugonis Magni.

(3) Tertio illos de parrochia de Nyspen, scilicet Iohanneme filium Thome et Rodulphumo.
(4) Quarto illos de * Bergis super Zoem, videlicet Marselium de Gesteleb, scabinum in Bergis, Henri-

cum dictum Braen et Paulum de Gheest.p

(5) Quinto illos de Woude, videlicet Nicholaumq filium Rolinir et Iohanneme fratrem eius.

(6) Sexto illos de * parrochia de Havexdonc, scilicet Nicholaumq dictums Garencopert, Nycho-
laumg filium Witteu Gobbenu, scabinos ibidem, Nycholaumq [fi]liumv Diruwinew, Henricum

dictum Coriare, Gobbonem dictum Camerlincx, Ywamumy, Hermannum filium Immez, Willelmum filium

Margarete, Hermannum dictum Wale, Ennekinum et Henricum de Fine.

Scientes quod isti omnes prenominati in presenti pagina nominaverunt omnes terminos sive metas *
allodii predicti de Ghesteleaa, iuramento mediante, in hunc modum, videlicet primum termi-
num incipientem in Dorlichtervenne et tendentem inferius in Lede et usque Dindelmonde
et usque ad dimidietatem aque, et de Dindelmonde usque Markemonde et usque ad dimi-
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dietatem aque, et de Markemonde usque Overster Overmere et usque ad dimidietatem
aque, et de Overster Overmere usque super Hoeghesten Halterberchab, et de Hoeghestenac

Halterbergheab usque Dorlichtervenne.
Hoc autem facto, nos Egidius, miles predictus, commisimus illis de Ghesteleaa ex parte domini de Breda

quod tenerent allodium prefatum de Ghesteleaa, sicut iuratum fuisset et ostensum, quousque econtrario aliquis

sive aliqui melius et verius testimonium apportarent et ostenderent legittimaad ratione.
Et ne super hoc materia dubitationis verteretur, nos frater Thomas, prepositus prefatus, et nos Egidius,

miles prenominatus, confirmavimus presens scriptum sigillis nostris una cum sigillis Marceliiae predicti,
scabini de Bergis *, ac Henrici dicti Braen antedicti.

Datum et actum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo nono, mense octobri.

1194

1279 oktober 3

Gillis van Buizegem, ridder van Arnoud van Leuven, heer van Breda,
stelt in diens opdracht, naar aanleiding van de verkoop aan abt en con-
vent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van de novale tiend bin-
nen het vrij eigen goed (Oud) Gastel, de grenzen ervan vast en draagt
allen, die onder de rechtsmacht van de heer van Breda vallen, op deze
te respecteren.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften en vertaling
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 109r-110r (oude fol. 28r-
29r), nr. F 5 (met restauraties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), onder
caput: F (rubrum), en onder de rubriek: Distinctio limitum parochie de
Gastel per Egidium ex mandato; refer ad D rubrum X (zie nr. 1191) et infra ad
F VIII (zie nr. 1201), geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris
(gedateerd 1658), naar [A].

C. 1624 – 1654, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 499.0 (dossier van een proces gevoerd voor de Raad van Bra-
bant te Brussel), eenvoudig afschrift, met opschrift: N° 3°, vermoedelijk naar
[A].

D. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum)
rubrum I-1, fol. 211r-212r, nr. F 5, onder caput: F rubrum: Littere de bonis
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apud Gestele, met in de inhoudsopgave, fol. 208r, de rubriek: Littera domini
Egidii de Busegheem, militis, super limitatione allodii de Ghestele, geau-
thenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647), en
vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar
[A].

E. ca. 1768, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 509.0 (stukken betreffende geschillen), eenvoudige vertaling
door De Neve, vermoedelijk naar C.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 241-244,
nr. 415, naar D.

Regesten
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 175, inv.nr. 11. – VAN HAM, Inventaris raad
en rekenkamer Bergen op Zoom, 3-B, 1980, p. 464, nr. 18.

Samenhang en tekstuitgave
Deze oorkonde is het resultaat van de opdracht van september 1279 door de
heer en vrouwe van Breda aan Gillis van Buizegem verleend (zie nr. 1191).
Hierop is het horen van de getuigen gevolgd, waarvan de beoorkonding in
twee exemplaren is overgeleverd (zie de nrs. 1192 en 1193). Evenals het
eerste exemplaar van de getuigenverklaring als vooroorkonde is te beschou-
wen van het tweede, is het tweede exemplaar van die getuigenverklaring als
vooroorkonde te beschouwen van de onderhavige. Gezien de tekstvarianten is
de redactie van de ontleende gedeelten verbeterd ten opzichte van die van de
vooroorkonde. De aan de vooroorkonde ontleende tekstgedeelten staan afge-
drukt in een kleiner lettertype, wijzigingen in de volgorde staan niet aangege-
ven.

Universis presentia visuris Egidius de Busenghem, miles nobilis viri domini Arnoldi de Lova-
nio, domini de Breda, * salutem et noscere veritatem.

Cum dominus noster Arnoldus de Lovanio, dominus terre de Breda, decimas novalium
solum segetum seu frugum infra terminos allodii de Ghestele existentium, emergentium et
provenientium abbati et conventui sancti Bernardi ordinis Cysterciensis pleno iure ven-
diderit, dictis abbate et conventu instanter petentibus ut termini, mete seu distinctiones
predicti allodii seu proprietatis legitime distinguerentur seu ostenderentur, nos vero ex
speciali mandato domini nostri de Breda predicti ad locum qui Halterberghe nuncupatur
accedentes, vocatis coram nobis qui propter hoc erant evocandi, testibus antiquioribus seu
propinquioribus confinii predicte ville de Ghestele ad hoc vocatis priusque in forma iuris
receptis seu iuratis et plene examinatis, diligenter inquisivimus veritatem. Testes nominati
et infrascripti in divisione seu distinctione dictorum terminorum seu finium allodii seu
proprietatis dicte ville de Ghestele in terminis predictis ostendendis seu ponendis unani-
miter in suis dispositionibus concordaverunt, terminos predicti allodii in hunc modum
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ostendentes, ponentes seu distinguentes: quorum primum est in Dorlichtervenne, tendens inferius in

Lede et usque Dindelmonde et * ad dimidietatem aque predicte Lede, et de Dindelmonde usque ad Marke-

monde et * ad dimidietatem aque que dicitur Strienea, et de Markemonde usque Overste Overmere et * ad

dimidietatem aque que Marcha nuncupatur, et de Overste Overmere usque * Hoeghesten Halterberghe, et

de Hoeghesten Halterberghe usque Dorlichtervenne.

Nomina vero testium super predictis deponentium in forma iuris receptorum presenti
pagina duximus inserenda.
(1) Primo nomina illorum de Ghestele, scilicet Hermannum filium Gherardi, Baselium filium
Hermanni, Alardum dictum Scuteman, Willelmum dictum Vrommout, * Marseliumb filium
Willelmi, scabinos ibidem, Willelmum dictum Spirinc, Marselium filium eius, Ennekinum filium Arnoldi,

Iohannem de Mere, * Gobbonem filium Hylde, Rulinum, Marselium filium sacerdotis, Hermannum

filium Arnoldi, Willelmum de Molendino, Rodulphum Nigrum, Godefridum filium Vrommout, Nycholaum

Album, Rolandum et Oliverum fratrem eius, Theodericum filium Hylde, Egidium de Westberghe, Balduinum

filium Roberti et Robertum dictum Reude.
(2) Secundo illos de Etten, videlicet Hermannum de Aggere, Iohannem Rusumc, Arnoldum Fabrum, Willelmum

de Kelsdonc, Iohannem Busgart Enghele, Henricum Minnekene, Henricum fratrem Nokers et Willelmum filium

Hugonis Magni.

(3) Tercio illos * de Nyspen, scilicet Iohannem filium Thome et Rodulphum Magnum.

(4) Quarto illos de Bergis super Zoem, videlicet Marselium de Ghestele, scabinum in Berghen, Henricum dic-

tum Braen et Paulum de Gheest.

(5) Quinto illos de Woude, scilicet Nycolaum filium Rulini et Iohannem fratrem eius.

(6) Sexto illos de parrochia de Hauexdonc, videlicet Nycholaum dictum Garencopere, Nycholaum filium Gob-

bonis Albi, scabinos ibidem, Nycholaum filium Diruwine, Henricum dictum Coriare, Gobbonem dictum Camer-

linc, Ywannum de Molendino, Hermannum filium Ymme, Willelmum filium Margarethe, Hermannum dic-

tum Wale, Ennekinum et Henricum de Fine.

Quare cum per dictorum testium depositionem terminos, fines seu distinctiones plene
invenimus et legittime ostensos, vobis universis et singulis ad iurisdictionem seu correc-
tionem domini nostri predicti spectantibus firmiter precipiendo mandamus, auctoritate
speciali domini nostri prenominati in hac parte nobis commissa, quatinus terminos, fines seu
distinctiones allodii seu proprietatis dicte ville de Ghestele, prout per testes superius nominatos
est manifestum seu divisum, perpetue observetis cum intimatione, quod quicunque predic-
tos terminos allodii prefati de Ghestele seu proprietatis infringerent veld violarent emen-
dam condignam ab eisdem recipere non omitteremus.

Et ut hec omnia predicta veritati nitantur et inviolabiliter observentur, presentes litteras
sigillo nostro una cum sigillis viri discreti et religiosi fratris Thome, prepositi Vallis beate Catha-
rine iuxta Woude, Marselii, scabini in Berghen, et Henrici dicti Braen, rogatorum ad hoc duximus
muniendas.

Datum et actum anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo nono, feria tertia post festum beati
Remigii et Bavonis.
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1195

1279 december

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, geven Arnoud Coreman en diens echtgenote Heilwig 50 bunder
woeste grond in erfelijke cijns, gelegen te Hulsdonk (onder Zundert)
binnen de heerlijkheid Breda, tegen een jaarlijks betaling van 50 pen-
ning kleine Leuvense munt.

Origineel
A. Breda, GA, afd. V-1, collectie Varia, nr. 582 (aanwinst 1974, nr. 18; voorheen

Mechelen, Aartsbisdom, archief abdij St.-Bernards). – Afmetingen: hoogte
149 (rechts 154) + pliek 18 (17) x breedte 186 (onder 183) mm; gelinieerd;
beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Van L gheme-
ten (door gelijktijdige hand verbeterd in bonren) wildernessen ligghende in
Hulsdonc. – 2° door 15e-eeuwse hand: C IIII Zondert. – 3° door 15/16e-
eeuwse hand: Zundert.

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen (met bij de eerste op de achterzijde
van de pliek de nog zichtbare afdruk van een bevestigingsstrook en bij de
tweede is de pliek onder de nog zichtbare snede uitgescheurd), vermoedelijk
voor de aangekondigde zegels van beide oorkonders (LS1, LS2).

Afschriften
[B]. 1345 maart 3, niet voorhanden, bekend uit D, vidimus door Willem, abt van de

St.-Michielsabdij te Antwerpen, naar A.
C. 1406, Antwerpen, RA, archief Sofiaklooster der kartuizers te Antwerpen,

voorl. inv.nr. 14 (cartularium van het Katharinaklooster der kartuizers te Kiel
(Antwerpen), later te Lier), fol. 74v, nr. 104, onder de rubriek: Privilegium de
terris in Sundert, naar A.

D. ca. 1700, Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, A, voorl. inv.nr. 55, tweede
stuk = Copie verclaringhe ofte vidimus van den abt des cloosters van Sinte
Michiels tott Antwerpen; Q, onder de rubriek: Copie copie, naar [B].

E. ca. 1750, Leeuwarden, PB, Hs 1689 (voorheen Bibliotheek Fries Genoot-
schap, IIa 9) = Recueil van eenige originele en andere brieven (geschreven
vermoedelijk door Thomas Ernst van Goor), p. 22-23, nr. 12, onder de
rubriek: Uytgifte van Hulsdonck bij heer Arnoud van Loven, wellicht naar C.

Uitgaven
a. HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 46, nr. 55, naar D. – b. GOET-

SCHALCKX, in BGHB, VI (1907), p. 40, bijlage 2, naar C. – c. CERUTTI, Mid-
deleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 41-42, nr. 56, naar C. – d. GYS-

SELING, Corpus Middelnederlandse teksten, I-1, 1977, p. 457, nr. 280, naar A.
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– e. HORSMAN e.a., Schriftspiegel, 1984 (19862), na p. 39, nr. 1 (gedateerd
1279), met afbeelding, naar A.

Regesten
BORMANS – HALKIN, Table chronologique, XI, 1907, p. 314. – BREKELMANS,
in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 187, nr. 50.

Overlevering
Het origineel A, dat Gysseling nog te Mechelen raadpleegde, alwaar een
gedeelte van het archief van de kartuizers te Lier na de opheffing terecht is
gekomen, werd via de antiekhandel door het gemeentearchief van Breda ver-
worven (vgl. BREKELMANS, in dagblad De Stem, Breda 3 januari 1975).

Wie her Aert van Louene, here van Breda, ende ver Ysabele siin wief, vrouwe van den-
selven lande, maken condech alle dieghene, die dese letteren lesen selen ende horen, dat
van ons hebben ghecreghen her Aert Coreman ende ver Heilewiich sine vief tenen herve-
lake siense vieftech buenre wildernisse, ligghende onder onse herescep in ene stat die heet
Hulsdonc, omme vieftech penninghe cleinre Louensche, te gheldene elckes iaers in sente
Mertensdaghe. Ende hierbi selen die voregheseghede her Aert ende ver Heilewiich ende
hare nacomelinghe van ons ende van onsen nacomelinghe dat voregheseghede goet hou-
den quite ende vri van iaerliker beden ende van alreande ander saken, sonder van vire, dat
es alse de here van Breda riddre wort ofte kint doet huwen, ofte ghevanghen wort ofte
ghemene oerloghe hevet, soe sal dat voregheseghede goet dinen also alse ander ons liede
dinen, beoudelaken oec onser waerlaken ghereechten ende der tienden, die comen sal van
den voreghesegheden goede.

In oerconde derre dinghe, soe hebbe wi anegheanghen onse seghele ane dese lettren.
Dit was ghedaen alse men scriift ons Heren incarnatioen M° CC° LXX° ende IX, in de

maent die men heet desenbris.a

(LS1) (LS2)

1196

1280 februari 2

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan proost en convent van het klooster St.-Catharina-
dal bij Wouw in totaal 214 bunder bouwland, beemd en moer, gelegen
rond het klooster en voorts te Zeuekensberghe, te Kalsdonk en te Ten
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Velde in de parochie Wouw, tegen een jaarlijkse cijns van 8 penning
Vlaams, en stellen de cijnslieden van deze goederen vrij van iedere
heffing en dienst.

Origineel 
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 5. –

Afmetingen: hoogte 138 (rechts 142) + pliek 25 (26) x breedte 200 (onder
201) mm; de pliek bedekt een gedeelte van de onderste regel; gaaf bewaard,
behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera de
bonis de Seuenkensberghe et aliis. – 2° door 15e-eeuwse hand, sterk ver-
vaagd: Die ghifte van guede gel[…]. – 3° door de voorgaande hand, even-
eens sterk vervaagd: Die gifte van [….] guede […..] heeren van Breda. – 4°
door 17e-eeuwse hand: Anno 1279; 4. – 4° door eind-17e-eeuwse hand: Lit-
tera D.

Bezegeling: een uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S1 ridderzegel van eerste oorkonder, van witte was, in fragmenten los
bijliggend, vermoedelijk met tegenzegel CS1 (zie CSN 774 en 775); en een
bevestiging (met nog sporen van witte was op de uithangende dubbele strook
perkament) voor het andere aangekondigde zegel (S2D).

Afschriften en vertaling
B. 1287 december 8, vidimus door Gillis, deken van O.L.V.-kapittel te Antwerpen

(zie hier nr. 1255), tweede insertie, naar A.
C. 1406 april 2, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters,

nr. 151 = vidimus door deken en kapittel van O.L.V.-kerk te Breda, eerste
insertie, naar A.

[D]. vóór 1680, niet voorhanden, bekend uit de vermelding onder E, afschrift in
[Register van Chronyckbrieven] (cartularium van het klooster St.-Catharina-
dal), fol. 5, naar A.

E. ca. 1680, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en
registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae Vallis S.
Catharinae, p. 22, onder caput: Chronijck van den eersten decas, en met de
vermelding: In de kasse van de chronijck briefven in het eerste packxken,
littera D (…) is copye van (…) in het register hier achter, fol. 5, vertaling door
J. van der Malen, proost van het klooster St.-Catharinadal, vermoedelijk naar
[D].

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 26-27, nr. 7, naar A.

Regest
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 186, nr. 45 (gedateerd 2 februari 1279).
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Datering, ontstaan en samenhang
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding, maar is hier ook
waarschijnlijk gezien de samenhang van deze oorkonde met enige andere, die
vermoedelijk na 1 april 1279 zijn totstandgekomen, zie nr. 1188. Ook in 1287
werd het gebruik van de paasstijl vanzelfsprekend geacht, gezien de volgorde
van insertie bij de vidimering vermeld onder B.

Deze oorkonde is geschreven door de hand die ook nr. 1188 mundeerde.

Nosa Arnoldus de Louanio, dominus terre de Breda, et Elyzabeth uxor nostra, eiusdem
terre domina, tenore presentium notum facimus universis quod nos divine remunerationis
intuitu et ut plenam participationemb omnium bonorum que faciunt vel in posterum
Domino largiente sunt facturi per Dei gratiam obtinere possimus, contulimus personis reli-
giosisc, videlicet preposito et conventui monialium Uallisd sancte Katherine iuxta Woude
ordinis Premonstratensis, Leodiensis dyocesis, circa ipsum claustrum triginta bonaria terre
culte, silve sive pratorum sub annuo censu duorum denariorum Flandrensium veteris
monete, nobis et successoribus nostris a predictis religiosis in festo Omnium Sanctorum
apud Woude persolvendorume.

Item contulimus eisdem centum et viginti bonaria terre culte et inculte sive mori, in loco
et circa locum qui dicitur Zeuekensberghe iacentia, sub annuo censu duorum denariorum
predicte monete, nobis et successoribus nostris a predictis religiosis modo predicto, tem-
pore et loco persolvendorum.

Item contulimus eisdem quadraginta bonaria terre culte, pratorum sive silve, iacentia
in loco qui dicitur Caluesdonc sub duobus denariis annui census predicte monete, nobis
et successoribus nostris a predictis religiosis modo predicto, tempore et loco persolven-
dis.

Item contulimus eisdem in parrochia de Woude in loco qui dicitur Tenueldef viginti et
quatuor bonaria terre culte sive inculte sub duobus denariis predicte monete annui census,
nobis et successoribus nostris a predictis religiosis modo predicto, tempore et loco persol-
vendis. Predicta vero bona cuncta et singula necnon et mansionarios in predictis bonis
manentes ab omni exactione et servitio ob divinam remunerationem perpetue libertati
donantes.

In cuius rei testimonium presentem eis litteram tradidimus sigillorum nostrorum appen-
sione munitam.

Datum anno Domini millesimog ducentesimo septuagesimog nono, in Purificatione beate
Marie virginis.h

(S1+CS1) (S2D)
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1197

1280 februari 2

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan proost en convent van het klooster St.-Catharina-
dal bij Wouw in totaal 288 bunder bouwland, bos, beemd of moer gele-
gen over de Manlake in de richting van Breda, en aan de andere zijde
te Vlasselt, voorts te Zwartenberg bij Lindonk, te Wildenberch naar
Calwentrieste en te Kromwiel of Bladernisse, tegen een jaarlijkse cijns
van 8 penning Vlaams, vrij van turftiend en stellen de cijnslieden van
deze goederen vrij van iedere heffing en dienst.

Origineel 
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 1287 december 8, vidimus door Gillis, deken van het O.L.V.-kapittel te Ant-

werpen (zie hier nr. 1254), tweede insertie, naar [A].

Niet eerder uitgegeven.

Datering
Zie nr. 1196.

Samenhang en overlevering
Deze oorkonde hangt van de vier oorkonden vermeld onder nr. 1188 vooral
samen met de op dezelfde dag verleende schenking nr. 1196, met dien ver-
stande dat in de onderhavige vooral sprake is van de schenking van moer-
gronden. Het origineel is verloren gegaan, maar was in 1287 bij vidimering B
nog voorhanden. Door de identieke datering en het gelijkluidende beginproto-
col van beide oorkonden is het stuk later echter steeds identiek geacht aan
nr. 1196, waarvan het origineel wel bewaard bleef. Dit geschiedde al door
proost J. van der Malen in zijn kloosterkroniek (kloosterarchief, manualen en
registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck), p. 21-22, zodat een vertaling
aldaar en een afschrift in het ‘Register van Chronyckbrieven’ achterwege ble-
ven. Ook ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 37, nr. 19,
beschouwde B als een afschrift van nr. 1196, aldaar nr. 7.

Nos Arnoldus de Louanio, dominus terre de Breda, et Elyzabeth uxor nostra, eiusdem
terre domina, tenore presentium notum facimus universis quod nos divine remunerationis
intuitu et ut plenam participationem omnium bonorum que faciunt vel in posterum
Domino largiente sunt facturi per Dei gratiam obtinere possimus, contulimus personis reli-
giosis, videlicet preposito et conventui monialium Vallis sancte Katherine iuxta Woude
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ordinis Premonstratensis, Leodiensis dyocesis, viginti et quatuor bonaria, iacentia ex una
parte super aquam que dicitur Manlake versus Breda, et centum bonaria quatuor minus ex
alia parte aque predicte, in loco qui dicitur Vlassele, terre culte et inculte, silve et prato-
rum sive mori sub duobus denariis Flandrensibus veteris monete annui census, in festo
beati Remigii et Bavoni nobis et successoribus nostris a predictis religiosis apud Breda
persolvendis.

Item contulimus eisdem sexaginta bonaria terre culte et inculte mori sive pratorum, in
loco qui dicitur Suartenberch iuxta Lindonc iacentia, sub annuo censu duorum denariorum
predicte monete, nobis et successoribus nostris a predictis religiosis tempore predicto apud
Etten persolvendorum.

Item contulimus eisdem viginti et quatuor bonaria mori, iacentia in loco qui dicitur Wil-
denberch, tendentia versus Calwentrieste, sub duobus denariis predicte monete annui cen-
sus, nobis et successoribus nostris a predictis religiosis in festo Omnium Sanctorum apud
Woude persolvendis.

Item contulimus eisdem in loco qui dicitur Crommewiele sive Bladernisse viginti et
quatuor bonaria moerie sub duobus denariis prefate monete annui census, nobis et succes-
soribus nostris a predictis religiosis in festo Omnium Sanctorum apud Woude persolven-
dis. Predicta vero bona cuncta et singula necnon et mansionarios in predictis bonis manen-
tes ab omni exactione et servitio ac a decima turbonum sive sespitum ob divinam
remunerationem perpetue libertati donantes.

In cuius re testimonium presentem eis litteram tradidimus sigillorum nostrorum appen-
sione munitam.

Datum anno Domini M° CC° septuagesimo nono, in Purificatione beate Marie virginis.

1198

1280 mei 13

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, schenken aan de inwoners van Breda de gemene gronden bij
Breda binnen omschreven grenzen, alsmede de nieuwe gronden die de
laatste drie jaar zijn uitgegeven.

Origineel
A. Breda, GA, afd. I-1a, oud-administratief archief van de stad Breda, voorl. sig-

natuur privilege A (aanwinst 1968, nr. 8; voorheen ’s-Hertogenbosch, RA,
collectie Aanwinsten 1944, nr. 1, afkomstig uit het huisarchief De Constant
Rebecque). – Afmetingen: hoogte 148 (rechts 151) + pliek 12 (10) x breedte
202 mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekening op de achterzijde: door 18e-eeuwse hand: Gifte van heer
Arnout van Leuven van de gemeene vroenten en die van Breda, 1280.
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Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, namelijk: SR1 (zie onder Beze-
geling hierna) en één bevestigingsplaats met op de binnenkant van de pliek
een zichtbare afdruk van een bevestigingsstrook (waarvoor een snede in de
pliek zichtbaar is), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel van de tweede
oorkonder (LS2).

Afschriften
B. 1549 december 22, Breda, GA, afd. I-1a, oud-administratief archief van de

stad Breda, inv. (Hingman) nr. 3 = Out keurboeck, fol. 1r, gewaarmerkt
afschrift door Michiel Piggen, griffier van de raad en rekenkamer te Breda, en
notaris Johan van de Corput, secretaris van Breda, naar A.

C. 1565, ibidem, inv. (Hingman) nr. 5 = tGroot keurboeck der stadt Breda, p. 1,
door Peter van den Broeck, naar B.

D. na 1579 mei 6, ibidem, inv. (Hingman) nr. H 4 = Oude keuren ende privile-
gien der stadt Breda (Perkamenten Boek), fol. 25r-25v, onder caput: Previle-
gien ende vesten gegeven by den ouden heeren des landts van Breda der stadt
ende ingesetenen van Breda, en onder de rubriek: Andere copie, naderhand
gewaarmerkt door Jan van Vliet, griffier van Breda (gedateerd 1653), naar B.

[E]. ca. 1664, niet voorhanden, bekend uit ’s-Hertogenbosch, RA, archief Raad van
Brabant, inv.nr. 788, nr. 1446, authentiek afschrift door Jan van Vliet, griffier
van Breda, naar A.

Uitgaven
a. VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 426 nr. 22, met vertaling, mogelijk
naar A. – b. ENKLAAR, Gemeene gronden in Noord-Brabant, 1941, p. 350,
nr. 170, naar B. – c. MERKELBACH VAN ENKHUIZEN, in Jaarboek De Oranje-
boom IV (1951), p. 95-96, met vertaling, en afb. t.o. p. 81, naar A. – d.
CERUTTI e.a., Geschiedenis van Breda, I, 1952, t.o. p. 41, met vertaling, en
afb. voor p. 41, naar A.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 46. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p.157. – WAUTERS, Table chronologique, VI, 1881, p. 8. – HING-

MAN, Inventaris archief Breda, 1884, p. 1. – SMIT, in VROA, 2e serie, XVII
(1944), p. 30. – CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 43,
nr. 58. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-
1980), p. 187, nr. 52.

Bezegeling
Blijkens de zegelbeschrijving in B was A besegelt met twee groote ronde sege-
len in witten wasch in dobbelen steerten van fransijn uuthangende. Het origi-
neel is echter niet bezegeld met het aangekondigde zegel van Arnoud van Leu-
ven, doch met een wapenzegel van de familie Van Polanen, van bruine was
(hoogte 23 mm), hangend aan één enkele zegelstaart. Daar uit diverse 20e-
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eeuwse bronnen (o.m. c) blijkt dat beide zegels verloren waren, moet hier
sprake zijn van een onhandige en foutieve restauratie van de bezegeling.

Ontstaan
A is door dezelfde hand geschreven als het origineel van oorkonde nr. 1110;
zie aldaar onder Ontstaan.

Arnoldusa de Louanio, dominus de Breda, et Elyzabet eius uxor, eiusdem terre domina,
universis presens scriptum visuris salutem et scire veritatem.

Noveritis quod nos de consilio proborum et voluntate nostra dedimus omnibus in Breda
commorantibus et suis successoribus inb perpetuum possidenda, habenda et tenenda a
nobis et nostris successoribus omnia communia pascua et wilderde que iacent inter Emer-
berge et Ypenlaer, usque ad fossam tendentem versus molendinum et usque ad silvam que
dicitur Verdebos. Insuper conferimus et contulimus predictis de Breda omnia novalia in
prefatis locis et terminis que data sunt ex parte nostra infra tres annos transactos usque in
hunc diemc, ad sua communia pascua perhenniter libere possidenda.

In cuius rei testimonium presens scriptum sigillis nostris confirmavimus.
Datum in die Seruatii, anno Domini M° CC° LXXXmo.

(SR1) (LS2)

1199

1280 mei

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, bevestigen de abdij van Villers in het bezit van alle goederen te
Schoten en Merksem en ratificeren alle overeenkomsten, door hun
voorgangers met de abdij van Villers gemaakt.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. eerste helft 18e eeuw, Brussel, ARA, Kerkelijke archieven van Brabant, inv.nr.

11210 (archief abdij van Villers, inv.nr. 262) = cartularium van de abdij
van Villers te Schoten, fol. 47r-48r (oude p. 43-45), onder caput, fol. 23r: Inci-
piunt tituli litterarum de Schotis, met in de inhoudsopgave, fol. 11v, de
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rubriek: Trigesima tertia littera Arnoldi, domini de Breda, et uxoris eius et est
generalis confirmatio de omnibus bonis nostris apud Schoten et Mercxem erga
ipsos vel ipsorum predecessores acquisitis quovis titulo, et concordat cum 16a,
18a, 19a et vigesima prima littera, anno 1280, fol. 43, en onder de rubriek: Lit-
tera XXXIIIa, naar [A].

Uitgave
a. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 17242, Preuves, p. 219, mogelijk naar
een verloren gegaan cartularium van de abdij van Villers.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 46. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 157 (gedateerd 1280). – WAUTERS, Table chronologique, VI
(1881), p. 9. – DESPY, Inventaire abbaye de Villers, 1959, p. 131, nr. 346. –
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 187, nr. 53.

Universis presentes litteras inspecturis Arnoldus de Lovanio, dominus de Breda, et Eli-
zabeth eius uxor, eiusdem terre domina, salutem cum testimonio veritatis.

Ad notitiam omnium tam presentium quam futurorum volumus pervenire et presenti
nostra littera protestamur quod nos, sani corpore, compotes rationis, tempore congruo quo
scilicet hoc nobis licuit et profuit ob remedium animarum nostrarum et predecessorum
nostrorum et ob specialem gratiam quam habemus ad viros religiosos dominum abbatem
et conventum de Villari, Cysterciensis ordinis, Leodiensis dyocesis, nobis familiari dilec-
tione astrictos, paci et quieti eorum providere cupientes, proinde in futurum omnes et sin-
gulas possessiones quas apud Schoten et Marcxsem et in eorum confinio, cum omnibus et
singulis suis pertinentiis usque ad diem hanc ab antiquo tempore possederunt et possident
in presenti, sive sint eis in eleemosynam a predecessoribus nostris tradite seu collate, sive
ab eisdem Villariensibus erga nostros predecessores pro pecunia emptionis titulo acquisite,
in nemoribus, terris, prediis, aquis, piscaturis, pratis, pascuis, decimis, redditibus, curtibus
et edificiis, in humido et in sicco, quocumque nomine censeantur, omnes etiam partitiones,
concambia et contractus, inter predictos nostros predecessores et memoratos Villarienses
habitos, acceptamus, ratificamus et presentis scripti patrocinio confirmamus et ad maius
robur, quantum ad omnia et singula predicta warandizamus pro nobis et nostris heredibus
sive successoribus warandizia sempiterna, nullam omnino volentes inter nos, nostros suc-
cessores et ipsos Villarienses occasione dictorum bonorum cum omnibus suis pertinentiis,
quantum ad omnia et singula que inter sepedictos predecessores nostros et dictos Villa-
rienses usque ad hanc diem sunt habita et tractata, oriri de cetero controversiam sive dis-
cordiam aut materiam aliquam questionis.

Et ut hec non solum presentibus innotescant, sed etiam apud generationem que ventura
est in sempiterna memoria perseverent, presenti littere sigilla nostra in robur et munimen
perpetuum duximus apponenda.

Actum ab incarnatione Domini M° CC° LXXX°, mense mayo.
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1200

1280 juni 29

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer van vrouwe van
Breda, dragen aan abt en convent van de abdij van Tongerlo 60 bun-
der bos en heide te Alphen over tegen een jaarlijkse cijns van 4 pen-
ning oud Vlaams.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 181. – Afmetingen:

hoogte 122 (rechts 115) + pliek 19 x breedte 227 (onder 222) mm; gelinieerd;
gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-14e-eeuwse hand: Acquisi-
tio LXta bonuariorum tam silve quam mirice prope Alphem. – 2° door eind-
14e-eeuwse hand: In curia de Nulende, Alfem. – 3° door 17e-eeuwse hand: In
libro privilegiorum folio 162, 1280.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die niet aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, van bruine was, rand op
diverse plaatsen afgebroken (zie hier nr. 1128), met een tegenzegel CS1,
wapenzegel van dezelfde, gaaf (zie hier nr. 1128). – S2 jachtzegel van tweede
oorkonder, van bruine was, rand beschadigd (zie hier nr. 1129), met tegen-
zegel CS2 wapenzegel van dezelfde, gaaf zie hier nr. 1128).

Afschriften
B. laatste kwart 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief,

II, inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 162r, onder caput,
fol. 160r: Incipiunt privilegia de Alphen, XXV, en onder de rubriek: Littere
acquisitionis sexagenta bonuariorum in silvis et miricis, sitis in curia de
Nuelende, naar A.

[C]. 1648 augustus 8, niet voorhanden, bekend uit E, vidimus door de stad Ant-
werpen, gewaarmerkt door Alexander della Faille, schepen en stadssecretaris
van Antwerpen, naar A.

[D]. (1648 augustus 9 – 1649 augustus 20), niet voorhanden, bekend uit E, afschrift
door de abdij van Tongerlo, naar [C].

E. 1649 augustus 21, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980
(voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr.
593 (oud nr. 133), Alphen 4, fol. 16r-16v en 19r-19v, blijkens een aantekening
van Adriaan Havermans, griffier van de stad Breda, geschreven door de klerk
Munneken, in opdracht van griffier Ruysch, naar [D].

[F]. vóór 1649, niet voorhanden, bekend uit G, afschrift in een handschrift in het
bezit van Jacob van Lanschot, schepen van Breda in 1637.

G. midden 17e eeuw, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980
(voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr.
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593 (oud nr. 133), Alphen 4, fol. 17r-17v, eenvoudig afschrift door Adriaan
Havermans, griffier van de stad Breda, naar [F].

H. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 184r-184v, onder zelfde
caput en rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 1708, p. 48-49, direct of indi-
rect naar A. – b. FOPPENS, Historia episcopatus Silvaeducensis, 1721, p. 213,
nr. 14. – c. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 870, cap. 95,
naar a. – d. VAN DE VELDE, Oudheden en gestichten, 1742, p. 444-445, nr. 14,
vertaling naar b. – e. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 305-306,
nr. 228, naar A.

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 46. – KLEYN, Geschiedenis van
Breda, 1861, p. 157. – WAUTERS, Table chronologique, VI, 1881, p. 12. –
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 43-44, nr. 59. –
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 187, nr. 54.

Samenhang
Deze schenking wordt bekrachtigd door de heer van Breda en diens zoon in
1295, zie nr. 1342. Onderhavige oorkonde is als vooroorkonde gebruikt voor
nr. 1342.

Nosa Arnoldus de Louanio, dominus terre de Breda, et Elizabethb eius uxor, eiusdem
terre domina, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos divine
remunerationis intuitu et ut plenam participationem omnium bonorum que faciunt vel in
posterum, Domino largiente, sunt facturi per Dei gratiam optinere possimus, contulimus
personis religiosis videlicet domino abbati et conventui eius de Tungerlo, in diocesi Came-
racensi morantibus, sexaginta bonuaria in silvis et miricis, sita inter curiam de Nulende et
silvam Templariorum, et inter Riit et viam que ducit ad ecclesiam, sicut pali demonstrant
ibidem, sub annuo censu quatuor denariorum Flandrensium antique monete nobis et
nostris successoribus in festo Remigii solvendorum in Barle. Predicti vero religiosi nobis
sunt in missa pro defunctis dicenda cotidie obligati; predicta bona etiam et mansionarios,
si aliqui in ipsis manserint, ab omni exactione et servitio perpetue libertati donamus.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo, in festo apostolorum Petri et
Pauli.

(S1+CS1) (S2+CS2)
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1201

1280 augustus 3

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van
Breda, bevestigen de in hun opdracht door Gillis van Buizegem, ridder,
vastgestelde grenzen van hun vrij eigen goed van (Oud) Gastel (zie
nrs. 1191 en 1194).

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad datum 3

augustus 1280. – Afmetingen: hoogte 161 (rechts 163) + pliek 8 (9) x breedte
211 mm; gelinieerd met loodstift; gaaf bewaard; de pliek bedekt een gedeelte
van de onderste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littere limita-
tionis de Ghestele. – 2° een latere 14e-eeuwse hand voegde hieraan toe:
domini Arnoldi de Louanio et Elizabeth. – 3° door 14/15e-eeuwse hand: F (in
rode inkt). VIII.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 ridderzegel van eerste oorkonder, van groene was, rand bescha-
digd (zie CSN 774 en hier nr. 1128), met tegenzegel CS1 wapenzegel van
dezelfde, gaaf (zie CSN 775 en hier nr. 1128). – S2 jachtzegel van tweede
oorkonder, van groene was, rechtergedeelte afgebroken (zie CSN 776 en hier
nr. 1129), met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, beschadigd (zie CSN
777 en hier nr. 1128).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 111r-111v (oude fol. 30r-
30v), nr. F 8, onder de rubriek: Approbatio domini Arnoldi de Lovanio super
dinstinctione (sic) dominii et parochie de Gastel facta ex eius commissione per
Egidium de Busegem; ubi terminos repetit refer ad rubeam D X (zie nr. 1191)
et supra ad F Vam (zie nr. 1194), geauthenticeerd door de notarissen M. de Vos
en J. van Wouw (ongedateerd, ca. 1559), naar A.

C. 16e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 495.0, eenvoudig afschrift, naar A.

D. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St,-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 213r-213v, nr.
F 8, onder caput: F rubrum: Littere de bonis apud Gestele, met in de inhouds-
opgave, fol. 208r, de rubriek: Littera domini Arnoldi de Lovanio et domine
Elisabeth uxoris sue de confirmatione predictorum terminorum allodii de
Ghestele, geauthenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (geda-
teerd 1647), en vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca.
1653), naar A.
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Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 254-255,
nr. 426, naar A.

Regesten
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 176, inv.nr. 14. – BREKELMANS, in Jaar-
boek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 187, nr. 55 – VAN

HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 1980, III/B, p. 464,
nr. 19.

Nosa Arnoldus de Louanio et Elizabeth uxor nostra, domini terre de Breda, tenore pre-
sentium litterarum nostrarum notum facimus universis quod nos ex speciali mandato
nostro misimus dilectum ac militem nostrum Egidium de Buzengheem ad distinguendum,
determinandum sive dividendum allodium seu proprietatem totius ville nostre de Ghes-
tele, legitime secundum sententiam, distinctionem seu cognitionem nostrorum hominum
super hoc iure evocandorum, scilicet antiquiorum sive propinquiorum confinii dicte ville
de Ghestele, priusquam in forma iuris receptorum atque mediante iuramento examinato-
rum ad plenum. Et quia memoratus Egidius, miles, secundum divisionem seu distinctio-
nem nostrorum hominum predictorum, quorum nomina in litteris ipsius Egidii super hu-
iusmodi distinctione et divisione confectis ad liquidum sunt descripta, super terminis et
metis seu distinctionibus predicti allodii sive proprietatis dicte ville de Ghestele in suis
depositionibus concordantium, terminos, distinctiones, metas et divisiones predicti allodii
seu proprietatis posuit, terminavitb et pleno iure dividens assignavit in hunc modum:
primo in Dorlichteruennec et sic inferius in Lede et usque in Dindelmonde et ad medie-
tatem aque predicte Lede, et de Dindelmonde usque ad Markemonde et ad medietatem
aque que dicitur Strien, et de Markemonde usque Ouersterouermere et ad medietatem
aque que Marcha nuncupatur, et de Ouersterouermere usque Hoghestenhalterberghe, et
de Hoghestenhalterberghe usque Dorlichteruenne, hinc est quod nos prefatos terminos
sive metas et distinctiones antedicti allodii vel proprietatis prenominate ville de Ghestele,
sicut a nostris hominibus manifestatum est et divisum, volumus inviolabiliter observare
et observari, precipientes universis et singulis ad nostram iuredictionem spectantibus
firmiter mandando, quatinus terminos, fines seu distinctiones allodii sive proprietatis
dicte ville nostre de Ghestele, prout determinatum est et divisum, perpetue teneant fide-
liter et observent.

In cuius rei testimonium et memoriam sempiternam sigilla nostra presentibus litteris
sunt appensa.

Datum anno Domini M° CC° octogesimo, sabbato postd sancti Petri ad Vincula.e

(S1+CS1) (S2+CS2)
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1202

1280 december 10

Arnoud van Leuven genaamd van Breda draagt aan meesteres en con-
vent van het St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen de goederen te Voshol
over tegen een jaarlijkse cijns van 1 penning sterling.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 1442, Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen,

inv.nr. 196 = cartularium van het St.-Elizabethgasthuis, fol. 37r, onder de
rubriek: Dat die heere van Breda tgoet te Voshole, dat Claes van der Dilf
den gasthuse vercochte, vererfde dat leen was, en in de marge: Voshole, T
1280, en het teken ‡, door Aard Ywini, kapelaan van het St.-Elizabethgast-
huis, naar [A].

Uitgave
a. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek Sint-Elizabethospitaal, 1976,
p. 144-145, nr. 88, naar B.

Universis presentes litteras inspecturis Arnoldus de Louanio dictus de Breda, salutem et
noscere veritatem.

Noverit universitas vestra quod bona iacentia apud Uoshole in loco qui dicitur Hoef-
stoc, que Nicolaus de Dilf iunior a nobis tenuit in feodum et que dictus Nicolaus ven-
diderat magistre et conventui hospitalis Antwerpiensis pro certea pecunie summa, predic-
tus Nicolaus in manus nostras ad opus dictorum magistre et conventus supportavit. Et nos
dicta bona contulimus et conferimus dictis magistre et conventui hereditarie possidenda
ad censum unius denarii Sterlingi, nobis singulis annis a dictis magistra et conventu per-
solvendi.

Hiis presentes interfuerunt: Arnoldus de Lyra et Egidius de Busenghem, milites, Nico-
laus de Dilf senior, Egidius de Breda, Wilhelmus de Alta Domo, Henricus dictus Langhe,
Iohannes Utenhoue iunior et Nicolaus de Dilf iunior, homines nostri.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponen-
dum.

Actum anno Domini millesimo CC° LXXX°, feria tertia post festum beati Nicholai.
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1203

1280 december 16

Isabella, vrouwe van Breda, draagt op gezag van haar echtgenoot
Arnoud van Leuven, heer van Breda, aan meesteres en convent van het
St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen hun goederen bij Mik en te Brem-
donk over, elk tegen een jaarlijkse erfcijns van twee penning Vlaams.

Origineel
A. Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, voorl. inv.nr.

61, oorkonde ad locum Brasschaat, ad datum 1280. – Afmetingen: hoogte 107
(rechts 112) + pliek 19 x breedte 178 (onder 176) mm; gaaf bewaard, behou-
dens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Nota, littera
dat die vrouwe van Breda gaf den gasthuyse haere god (sic) ter Micken ende
ter Bremdonc. – 2° door andere 14e-eeuwse hand: Ter Micken. – 3° door
15e-eeuwse hand: S en het teken ‡. – 4° door 16e-eeuwse hand: 1280, Eeke-
ren. – 5° door 18e-eeuwse hand: Isabella, domina de Breda, donat hospitali
terras de Micke et Bremdonc, sitas in parochia de Eekeren, anno 1280, CL. –
6° door andere 18e-eeuwse hand: Micke en Breemdonck, nr. 17.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S1 jachtzegel van oorkonder, rond, van bruine was, zwaar beschadigd (zie
CSN 776 en hier nr. 1129 S2), met tegenzegel CS1 wapenzegel van dezelfde,
rond (doorsnede zegelveld 20, rand 5 mm), gaaf (zie CSN 777 en hier nr. 1090
CS1); en één bevestigingsplaats (met uithangende strook perkament), vermoe-
delijk voor het aangekondigde zegel van Arnoud van Leuven (LS2).

Afschriften
B. 1442, Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen,

inv.nr. 196 = cartularium van het St.-Elizabethgasthuis, fol. 36v-37r, onder
de rubriek: Dat de vrouwe van Breda gaf haer goet ter Micken ende ter
Bremdonc den gasthuse etc., en in de marge: Ter Micken ende te Bremdonc,
S en het teken ‡, door Aard Ywini, kapelaan van het St.-Elizabethgasthuis,
naar A.

C. 1747, ibidem, inv.nr. 227, bundel afschriften, onder de rubriek: 1280, Isabella,
domina de Breda, donat hospitali terras de Micke et Bremdonc, sitas in
parochia de Eekeren ad censum quatuor denariorum Flandrensium annue, en
in de marge met de signatuur: CL, eenvoudig afschrift door J.C. Dierckxsens,
pastoor van het St.-Elizabethgasthuis, naar A.

Uitgaven
a. DIERCXSENS, Antverpia Christo nascens, I, 17732, p. 212-213, naar A. – b.
GEUDENS, in Annales de l’ARAB, LX (1908), p. 251-252, naar A. – c. VAN DEN
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NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek Sint-Elizabethospitaal, 1976, p. 145-146,
nr. 89, naar A.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, VI, 1881, p. 23. – PRIMS, Geschiedenis van
Antwerpen, II-4, 1931, p. 65, lijst 3, nr. 81. – BREKELMANS, in Jaarboek De
Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 187, nr. 55a.

Universis presentes litteras inspecturis Ysabella, domina terre de Breda, salutem et nos-
cere veritatem.

Noverit universitas vestra quod nos de voluntate et auctoritate domini Arnoldi de Lo-
uanio, domini de Breda, mariti nostri, contulimus et tenore presentium conferimus propter
Deum ac servitium nobis ob hoc factum magistre et conventui hospitalis Antwerpiensis
bona nostra iacentia apud Micke hereditariea possidenda ad censamb duorum denariorum
Flandrensium, item bona in Bremedunc iacentia eodem modo ad censamb duorum denari-
orum Flandrensium, nobis a dictis magistra et conventu singulis annis solvendorum.

Hiis presentes interfuerunt: domini Arnoldus de Lira et Egidius de Busenghem, milites,
Henricus dictus Lange, Iohannes de Hoboken, Iohannes de Hobome et Arnoldus Homeken
ac Egidius de Breda et Iohannes Vtenhoute iunior, homines nostri.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo predicti domini Arnoldi,
mariti nostri, presentibusc est appensum.

Datum anno Domini M° CC° LXXX°, feria secunda post festum beati Nichasii.

(S1+CS1) (LS2)

1204

1281 februari 10

Jacob, pastoor van Schoten, en Arnoud, pastoor van Merksem, keuren de
verwerving door Gillis, deken, en het kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwer-
pen goed, van de jegens Arnoud van Leuven en diens echtgenote Isabella,
heer en vrouwe van Breda, gekochte tienden van Schoten en Merksem.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 21. – Afmetingen: hoogte
61 (rechts 63) + pliek 14 x breedte 169 (onder 168) mm; met linkerkantlijn;
beschadigd, zonder tekstverlies.
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: Consen-
sus presbyterorum de Scoten et Merccem in emptionem decime. – 2° door
13/14e-eeuwse handen (vervaagd of geradeerd): C (in rode inkt); x(?); M. –
3° door 14e-eeuwse hand: Consensus presbyterorum de Scoten et
Merccheem. – 4° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): XXI. – 5° door
18e-eeuwse hand (toegevoegd aan voorgaande): Cap. VIII.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S1 beeldzegel van Jacob, pastoor van Schoten, spits-ovaal (hoogte zegelveld 2
breedte 15, rand 4 mm), van bruine was, rand links onder afgebroken, met
randschrift: + Sigillum: IACOBI: IVS[***] SCOTEN:; en één bevestigingsplaats
(waarvan slechts een snede in de pliek zichtbaar is), vermoedelijk voor het
andere aangekondigde zegel (LS2).

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 198-199, nr. 15 (gedateerd 11
februari 1281), naar A. – b. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, III,
1924, p. 37 (alleen moderne vertaling), naar a.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 47, lijst 2, nr. 190 (geda-
teerd als a).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven en mogelijk ook opgesteld door een geestelijke
van het kapittel van Antwerpen, zie nr. 1132; vgl. ook nr. 1161.

Universis presentes litteras inspecturis Iacobus, de Scoten, et Arnoldus, de Mercsem
ecclesiarum curati, salutem et noscere veritatem.

Noverit universitas vestra quod nos comparationem sive acquisitionem factam a venera-
bilibus viris Egidio, decano, et capitulo ecclesie Antwerpiensis erga nobiles homines
dominum Arnoldum de Louanio et dominam Ysabellam eius uxorem, dominos terre de
Breda, de decimis provenientibusa in parrochiis de Scotena et de Mercsem predictis,
secundum quod ad dictos dominos pertinebant, ratam habemus et gratam et ipsam compa-
rationem sive acquisitionem, quantum in nobis est, approbamus.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa.
Datum anno Domini M° CC° LXXX°, feria secunda post octavam Purificationis beate

Virginis.

(S1) (LS2)

a. 1281 nr. 1204
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1205

(1268 november 5 – 1281 maart 31)

Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, (heer en vrouwe van
Breda), belenen Gerard van de Maalstede en diens echtgenote Oda
in rechte leen met alle goederen van de heren van Breda in Nieuw-
Schakerlo. (Deperditum)

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
[B]. ca. 1319 – 1328 vóór juli 1, wellicht 1325, niet voorhanden, blijkens de ver-

melding C ca. 1405 in het archief van de heren van Voorne aanwezig, vidimus
door Nicolaas, abt van Middelburg, naar [A].

Vermelding
C. ca. 1405, ’s-Gravenhage, ARA, archief graven van Holland, inv.nr. 1158

(voorheen archief LRK Holland, nr. 431) = register Voorne [O.]Q., Cas L
(inventaris van stukken uit het archief van Machteld, vrouwe van Voorne), fol.
9v, van [B].

Uitgave van de vermelding
a. KRUISHEER, OHZ, IV, 1997, p. 142, nr. 1950, naar C.

Regest
KORT, Archief van de heren van Voorne, 1972, p. 99, verloren stukken nr. 16
(gedateerd 1281 en [B] 1325).

Overlevering
Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst niet is overgeleverd, volgt
uit de vermelding C van [B] in een inventaris van stukken opgemaakt ter
gelegenheid van de overdracht van de heerlijkheid Voorne aan Jan van Bei-
eren, (gekozen) bisschop van Luik, na december 1404: Item een vidimus
onder Nyclaes abds van Middelburch segel roerende dat Aernoud van Loven
ende Ysenbeel siin wiif gegeven heeft Geraerd van der Maelsteden ende
Ode siin wiif te rechten leen ewiliken te besitten ende te houden al dat goet,
dat leget ende is in Nuescakerslo, dat die heren van Breda plach toe te
behoeren. Vermoedelijk zal het vidimus zijn totstandgekomen, zoals KORT

(a.w. onder Regest) suggereert, ter gelegenheid van het huwelijk van
Albrecht van Voorne met Mathilde van Wezemaal, vrouwe van Bergen op
Zoom, in 1325.
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Datering
De datering, die eveneens verloren is gegaan, zal gezien de vermelding van de
beleners vallen binnen de periode waarin dezen gezamenlijk als oorkonders
optreden, te weten na de eerste vermelding van Arnoud van Leuven, nog met
de titel van voogd van Breda, op 5 november 1268 (zie nr. 1087), en voor de
dood van Isabella, die op 10 februari 1281 nog niet (zie nr. 1204), maar op 1
april 1281 (zie nr. 1206) wel als overleden wordt vermeld.

1206

1281 april 1

Jan I, hertog van Brabant, bevestigt de schenkingen door Arnoud van
Leuven en wijlen Isabella, heer en vrouwe van Breda, aan abt en con-
vent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) van goederen, al dan niet
onder de verplichting van een jaarlijkse cijns, zoals in hun oorkonden
hierover omschreven.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 1

apil 1281 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 67 (rechts 64) + pliek 30
(33) x breedte 232 (onder 229) mm; tamelijk gaaf bewaard, behoudens de
bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Consensus
ducis super bonis acquisitis in terra de Breda. – 2° door 14/15e-eeuwse hand:
D (in rode inkt). – 3° door verschillende latere handen: verschillende malen
de letter D of d.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met uithangende, gedeeltelijk afge-
scheurde dubbele strook perkament) voor een niet aangekondigd zegel, ver-
moedelijk dat van de oorkonder (LS).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 52v, nr. D 9, geauthenti-
ceerd door de notarissen Jan van Wouw, Jan Berkelar en Marius Vos (onge-
dateerd, ca. 1559 en later), naar A.

C. 16e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 495.0, 10e omslag, eenvoudig afschrift, naar A.

D. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-
nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 98r-98v, nr. D
9, onder caput: D rubra: Registrum de littera D rubra sive de bonis apud

a. 1281 nr. 1206
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Halderberghe nunc de Hoeven nuncupatis, met in de inhoudsopgave, fol. 92r,
de rubriek: Littera confirmationis domini ducis omnium bonorum nostrorum
emptorum erga dominum Arnoldum et suam uxorem, geauthenticeerd door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 262-263,
nr. 433, naar A.

Regesten
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 176, inv.nrs. 13 (gedateerd 10 april 1280)
en 15. – VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 3-B,
1980, p. 465, nr. 20.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Iohannes, Dei gratia dux Lotharingie et Brabantie, universis presentes litteras visuris et
audituris salutem et scire veritatem.

Sciant universi tam presentes quam futuri quod nos dona que vir nobilis, dilectus noster
consanguineus Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, et nobilis quondam domina Eli-
zabeth eius uxor, eiusdem terre domina, titulo elemosine viris religiosis ·· abbati et con-
ventui Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinaris, Cameracensis dyocesis, contulerunt et
ea bona que dicti religiosi erga dictos dominos de Breda sub annui census obligatione
acquisiverunt prout in litteris dictorum nobilium super hiis confectis plenius est expressum
sicut superior dominus laudamus, approbamus et presentis scripti patrocinio confirmamus.

Datum anno Domini M° CC° octogesimo, feria tercia ante Ramos Palmarum.

(LS1)

1207

1281 april 17

Jan I, hertog van Brabant, geeft Arnoud van Leuven onder nadere
bepalingen voor de rest van diens leven het land van Breda in vrucht-
gebruik, welke heerlijkheid door de dood van Arnouds echtgenote
Isabella, vrouwe van Breda, aan de hertog is vervallen.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 17

april 1281 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 195 (rechts 191) + pliek 8
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(7) x breedte 352 [+ x] (onder 368) mm; beschadigd, met gering tekstverlies;
bezegeling verloren.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door de teksthand: A tous ceaus
(begin van de inscriptio, vermoedelijk kanselarijaantekening). – 2° door 14e-
eeuwse hand: Domini de Breda. – 3° door mogelijk dezelfde hand als voor-
gaande: Concessio facta domino de Breda a domino duce de ipsa terra de
Breda ad vitam suam. – 4° door 14/15e-eeuwse hand: A (in rode inkt). VIII.

Bezegeling: tien bevestigingsplaatsen (waarvan slechts de sneden in de
pliek zichtbaar zijn) voor de aangekondigde zegels (LS1-10).

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, oorspronkelijke tekst in het

aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar A.
C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Ber-

nards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 9r-10r, nr. A 8,
onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum de Breda, met in de
inhoudsopgave, fol. 3, de rubriek: Littera domini ducis quod concessit
domino Arnoldo de Lovanio terras de Breda ad vitam suam, gedateerd 1287,
geauthenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647)
en vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653),
naar A.

D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 9r-10r,
nr. A 8, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven
en geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar A.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 263-265,
nr. 435, naar A. – b. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919,
p. 160-161 (vertaling), naar a. – c. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen
Breda, I, 1956, p. 44-45, nr. 60, naar Aa.

Regesten
BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, p. 114 en 220. – MIRAEUS

– FOPPENS, Opera diplomatica, I, 1723, p. 776. – VAN GOOR, Beschryving
Breda, 1744, p. 426-427, nr. 23. – HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 47
met 295. – KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 157. – WAUTERS, Table
chronologique, VI, 1881, p. 34. – PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4,
1931, p. 89, lijst 10, nr. 70.

Nous Jehans, par le grace Diu dus de Lotheringie et de Braibant, faisons savoir a tous
ceaus ki ces presentes lettres verront et orront ke, comme il soit ensi ke la terre de Breda
no[s]a soit escheue de le mort ma dame Yzabeal, femme mon segneur Ernout de Louuain
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nostre cousin, jadis dame de Breda, pour le parage ke li dis Ernous a à nous et pour
l’amour et le service k’il nous a fait et ke nous attendons encore de lui, nous li avons
donee le terre de Breda sa vie en maniere k’il puet doneir le mour salei et le mour freis en
toutes manieres, ensi k’il l’a donei duques a ore, et si puet doneir le wastine ensi k’il l’a
donee duques a ore, sauf che ke quant il ara donei douze boniers de le wastine ou plus il
doit apeloir nostre ·· scultete d’Anwers et nostre ·· scultetes ou cil cui ·· li scultetes i
envoera doit ruardeir, s’il a le wastine donnee rainavlement, et s’ensi est li dons doit
demoureir staales et s’il i avoit k’amendeir il le doit amendeir par le conseill des proudo-
mes de le terre.

Et est a savoir ke le terre devant dite il doit tenir sa vie, ensi comme dit est deseure, sauf
che k’il ne le puet doneir, vendre ne enwagier plus avant ke sa vie.

Et est a savoir ausi ke le terre ki fu acetee a le femme mon segneur Giloy d’Ottencourt
* et a ses enfans,1 k’il doit tenir et k’il en puet faire se volentei comme de sen propre hire-
tage.

En apres de le terre ki muet dou conte de Gelre, s’ensi estoit ke me sire Ernous devant
dis eust hoir loal de sen cors, ele doit venir a sen hoir, et se il n’eust hoir loal, ele doit
venir a nous et a nos hoirs, mais nous devons aquerre sour ce le los et le consent le conte
de Gelre. Et avons enconvent a mon segneur Ernout de Louuain devant dit nostre cousin
ke de ces choses deseur dites nous ferons no loialb pooir si avant ke li gentill houme de le
Campine conseilleront ke nous en porons faire.

Et pour che ke ce soit ferme cose et estable, nous avons a ces presentes lettres pendu no
saiel et prions no chiers foiables Willaume, segneur de Heurne, Jehan, segneur de Cuk,
Thiri, segneur de Herlar, chevaliers, Willaume de Boucsteile et Aubert de Herpines et ausi
nostre chier et amei frere Godefroi de Braibant, segneur d’Arscot et de Virzon, nostre
chier cousin Henri de Louuian, segneur de Harstal, Gerart, segneur de Marbais et dou
Bruec, et Wautier Bertaut, segneur de Malines, k’il pendent a ces presentes lettres leur
saiaus auuec le nostre.

Et nous Willaumes, sires de Heurne, Jehans, sires de Cuk, Thiris, sires de Herlar, che-
valier, Willaumes de Boucsteile et Aubers de Herpines et nous Godefrois de Braibant,
sires d’Arscot et de Virzon, Henris de Louuain, sires de Harstal, Gerars, sires de Marbais
et dou Bruech, et Wauters Bertaus, sires de Malines, deseur noumei, a le priiere nostre
chier segneur mon segneur Jehan, par le grace Diu duc de Lotheringie et de Braibant,
avons pendus no saiaus a ces presentes lettres auuec le sien en tesmongnage et en segur-
tei de ces choses desour nomees.

Che fu fait et donnei en l’an de le incarnation nostre Segnour mil deus cens quatrevins
et un, le juedi apres le jour de Paskes.

(LS1) (LS2) (LS3) (LS4) (LS5) (LS6) (LS7) (LS8) (LS9) (LS10)
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1208

1281 april 29

Ingelram II, bisschop van Kamerijk, keurt goed en bevestigt op verzoek
van beide partijen de verwerving door deken en kapittel van de O.L.V.-
kerk te Antwerpen jegens Arnoud van Leuven en diens echtgenote Isa-
bella, heer en vrouwe van Breda, van de tienden van Schoten en Merksem.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-kapit-

tel te Antwerpen, Capsa VIII Dominorum, nr. 20. – Afmetingen: hoogte 72 (rechts
67) + pliek 18 (17) x breedte 254 (onder 252) mm; met linkerkantlijn; licht
beschadigd, zonder tekstverlies; de pliek bedekt een gedeelte van de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: C (ver-
vaagd). – 2° door 14e-eeuwse hand: Confirmatio episcopi de decimis de Sco-
ten et Merccheem. – 3° door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): XX.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel (slechts door twee van de drie
geprepareerde sneden in de pliek aangebracht) van oorkonder, dat aangekon-
digd is, namelijk: S zittende-figuurzegel van Ingelram II van Créqui, bisschop
van Kamerijk, spits-ovaal (hoogte zegelveld 57, breedte 31, rand 5-6 mm), van
bruine was, rand boven en onder beschadigd (= PRIMS, Antwerpsche zegels,
1931, p. 80, lijst 17, nr. 3, afb. p. 74, nr. 127), met randschrift: [+ Sigillum]
INGERRANNI: DE IS[IL']A: CAMERACENsis: EPiscopI [.]·, met tegenzegel CS1
wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 17, rand 4 mm), tamelijk
gaaf (= PRIMS, ibidem, nr. 4, afb. p. 70, nr. 128), met randschrift: + Sigillum
SECRETI CAMerACENsis EPiscopI.

Afschrift
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata Capi-

tuli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 39r, onder de rubriek: Confirmatio
Ingerranni, episcopi Camracensis, de decimis de Scoten et de Mercsem, naar A.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IV (1905), p. 199, nr. 16, naar A. – b. GOET-

SCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, III, 1924, p. 37 (alleen moderne ver-
taling), naar a.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 47, lijst 2, nr. 191.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven door de hand die ook nr. 1132 en de aldaar ver-
melde nummers mundeerde (en vermoedelijk ook concipieerde). Aangezien
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deze hand, zoals daar betoogd, onder de geestelijken van het kapittel gezocht
moet worden, kan de onderhavige oorkonde als een destinatarisuitvaardiging
worden beschouwd. Een aanvullend bewijs hiervoor levert de bekrachtiging,
die door de oorkonder of door iemand van diens kanselarij moet zijn aange-
bracht. Hierbij heeft men immers niet van alle door de destinataris aange-
brachte sneden voor een zegelbevestiging gebruik gemaakt (zie onder Bezege-
ling).

Voor het door dezelfde hand geschreven verzoek aan de bisschop, dat tot
deze beoorkonding heeft geleid, zie nr. 1158, waarin overigens nog sprake is
van het ius personatus in plaats van het ius patronatus zoals in de onderha-
vige.

Universis presentes litteras inspecturis Ingerannus, Dei gratia Camracensisa episcopus,
salutem in Domino sempiternam.

Noverit universitas vestra quod, cum karissimi in Christo ·· filii decanus et capitulum
ecclesie Antwerpiensis, Camracensis dyocesis, decimas villarum de Scothen et de
Mercchem, in quibus dicti ·· decanus et capitulum ius patronatus habere noscuntur, a
nobili viro domino Arnoldo deb Louaniob, milite, et Ysabella eius uxore, dominis de
Breda, qui de[c]imas ipsas tenebant et possidebant, acquisierint perpetuo habendas,
tenendas et possidendas, nos tam ad supplicationem dictorum domini de Breda et eius
uxoris quam ·· decani et capituli predictorum dictam acquisitionem predictarum decima-
rum, prout provide facta est, ratam habentes et gratam, eam laudamus et approbamus et
auctoritate ordinaria confirmamus.

In cuius rei testimonium presentibus litteris sigillum nostr[u]m duximus apponen-
dum.

Datum feria tercia post dominicam qua cantatur Misericordia Domini, anno Domini mil-
lesimo ducentesimo LXXX°c primo.

(S+CS)

1209

1281 juli 27

Arnoud van Leuven, heer van Breda, schenkt aan jonkvrouwe Beatrix
van Breda een jaarlijkse opbrengst van 3 sester rogge uit de goederen
van Jan van de Molen, op voorwaarde dat hij of zijn opvolgers deze te
allen tijde voor 30 pond kleine Leuvense munt mogen afkopen.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 16v, nr. B 3 (met
restauraties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door de
notarissen Jan van Wouw en Jan Berkelar (ongedateerd, ca. 1559), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-1, fol. 22v, nr. B 3, onder caput: B: Littere de bonis apud Breda, met in de
inhoudsopgave, fol. 19r, de rubriek: Littera quod dominus Arnoldus de Lova-
nio, dominus de Breda, dedit domicelle Beatrici tria sextaria siliginis annu-
atim, geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1656),
naar [A].

Uitgaven
a. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum, 1630, p. 596 (verkort en gedateerd 1281),
naar onbekend voorbeeld. – b. FOPPENS, Historia episcopatus Antverpiensis,
1717, p. 167, naar a. – c. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, I, 1723,
p. 769, cap. 196, naar a. – d. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII
(1914), p. 267, nr. 437, naar C.

Regesten
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 157. – WAUTERS, Table chronolo-
gique, VI, 1881, p. 56. – BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-
XXXIII (1979-1980), p. 187, nr. 56.

Nos Arnoldus de Lovanio, dominus de Breda, notum facimus universis presentes litte-
ras visuris et audituris quod nos dedimus domicelle Beatrici de Breda tres sextarios sili-
ginis annui redditus, quolibet anno ad bona que Iohannes de Molendino tenet de nobis
recipiendos, tali apposita conditione quod nos vel successores nostri pro triginta libris
Lovaniensium minoris monete predictos tres sextarios siliginis, quandocunque nobis pla-
cuerit, possumus quitare.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro duximus roborandas.
Huic donationi interfuerunt: Egidius de Breda, Zegebert de Ulvenhouta, Gerardus de

Tigeltb, Bernerus de Breda et Henricus dictus Evergheer de Breda.
Datum anno Domini M° CC° LXXX° I°, dominica post festum beate Marie Maghda-

lenec.
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1210

1281 augustus 20

Jan I, hertog van Brabant, garandeert Arnoud van Leuven, na leen-
hulde ontvangen te hebben van leenmannen, schepenen en burgers van
stad en land van Breda, het levenslange vruchtgebruik van de heerlijk-
heid Breda, zoals in de oorkonden hierover is vastgelegd (zie nr. 1207).

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 20

augustus 1281 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 133 (rechts 127) +
pliek 16/20 x breedte 166 (onder 170) mm; gaaf bewaard, behoudens de beze-
geling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Concessio
terre de Breda facta a domino duce domino de Breda ad vitam suam. – 2° door
14/15e-eeuwse hand: D(in rode inkt). VIII.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met de nog zichtbare afdruk van een
bevestigingsstrook) voor het aangekondigde zegel van oorkonder.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 52r, nr. D 8, gedateerd
1287 (sic), geauthenticeerd door de notarissen Jan van Wouw en Jan Berkelar
(ongedateerd, ca. 1559), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (aphabetum) rubrum
I-1, fol. 98r, onder caput: D rubra sive de bonis apud Halderberghe nunc de
Hoeven nuncupatis, met in de inhoudsopgave, fol. 92r, de rubriek: Littera
domini ducis in quo confert domino Arnoldo de Lovanio terram de Breda ad
vitam suam, gedateerd 1287 (sic), geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar
notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar AB.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XIII (1914), p. 270-271,
nr. 441, naar A. – b. GOETSCHALCKX, Geschiedenis van Schooten, I, 1919,
p. 162-163 (vertaling), naar a. – c. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen
Breda, I, 1956, p. 45-46, nr. 61, naar Aa.

Regest
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 176, inv.nr. 16.

Nous Jehans, par le grace Diu dus de Lotheringie et de Braibant, faisons savoir a tous
ke, com il soit ensi ke le terre de Breda nos soit escheue de le mort noble dame Yzabeal,
jadis dame de Breda, et nous aiens rechus les homages et les feauteis des homes, des

668

a. 1281 nr. 1210



eschevins et des bourgois de le terre et de le vile de Breda devant dite, nous donons a
noble homme nostre chier cousin Ernoul de Louuain, jadis segneur de Breda, le terre
devant dite entirement sa vie, ensi k’il est contenu plus clerement es lettres k’il a de nous
et nous de lui, ki sur ce sont faites, saus les homages ke nous retenons, fais et a faire a
nous et li dis Ernous nostre cousins en ara les relius ke en escherront.

Et s’ensi fust ke Ernous nostre cousins devant dis ou ses gens eussent cous ou damages
pour ocoison de l’escheance de cele terre ki nos est escheue ou pour ocoison dou don ke
nous l’en avons fait, ches cous et ces damages nous li sommes tenus a rendre et li devons
warandir le terre devant dite a avoir et tenir sa vie ensi comme devant est dit.

En tesmongnage de nos lettres presentes saellees de nostre saiel, ki furent donees en l’an
de le incarnation nostre Segneur mil deus cens quatrevins et una, le mercredi apres l’as-
sumption nostre Dame.

(LS)

1211

1281 oktober 28

Arnoud van Leuven, heer van Breda, geeft aan Jan de Dunis en diens
vrouw Catharina, dochter van Willem Bonte van Mechelen, een rente-
leen van 18 pond klein Leuvense munt per jaar uit zijn cijns en de
opbrengst van de gruit te Breda ter voldoening van 200 pond Leuvens,
destijds door Hendrik V, heer van Breda, aan Willem Bonte verschul-
digd, en draagt de betaling hiervan op aan de ontvangers van de
inkomsten van het land van Breda.

Origineel
A. Herentals, SA, archief St.-Elisabethgasthuis te Herentals, oorkonde ad datum

1281. – Afmetingen: hoogte 88 (rechts 80) + pliek 22 x breedte 179 (onder
177) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekening op de voorzijde, rechts onder de pliek: door mogelijk 16/17e-
eeuwse hand: Ameda. – Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14/15e-
eeuwse hand: Dunen. – 2° door 16e-eeuwse hand: Dit es Breda. – 3° door
andere hand: h.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S ridderzegel van oorkonder, rond, van bruine was, zwaar beschadigd (zie
CSN 774 en hier nr. 1128 S1), met tegenzegel CS wapenzegel van dezelfde,
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rond (doorsnede zegelveld 21, rand 5 mm), rand gedeeltelijk afgebroken (zie
CSN 775 en hier nr. 1090 CS2).

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, II (1903), p. 95-96, nr. 1 (gedateerd 30 oktober
1281), naar A. – b. GOETSCHALCKX, in Taxandria, gedenkschriften, VII (1910),
p. 65-66, nr. 2 (gedateerd 30 oktober 1281), naar A. – c. GOETSCHALCKX,
Geschiedenis van Schooten, I, 1919, p. 165 (gedateerd 30 oktober 1281)
(onvolledig), vertaling. – d. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I,
1956, p. 46-47, nr. 62, naar A.

Regest
BREKELMANS, in Jaarboek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980),
p. 187, nr. 57.

Universisa presentes litteras inspecturis Arnoldus de Louanio, dominus de Breda, salu-
tem et rei subscripte cognoscere veritatem.

Cum nos pro preconi nobilis Henrici, dudum domini de Breda, fuerimus obligati
Willelmo dudum dicto Bonte de Maglinia, in ducentis libris Louaniensibus parve
monete, in quibus idem Henricus, dominus de Breda, obligatus extiterat eidem
Willelmo Bonte ex debito legali, noverit universitas vestra quod nos ratione predicta-
rumb ducentarum librarum et favoris quem ad Iohannem de Dunis, maritum Katherine,
filie predicti Willelmi Bonte, gerimus, conferimus titulo feodi eidem Iohanni cum
uxore sua decem et octo libras Louanienses parve monete, annis singulis perpetuo per-
cipiendas de censu nostro de Breda in die sancti Remigii et de maeria nostra ibidem,
ita quidem quod nos aut ·· dux Brabantie vel alter quicumque igitur nobis succedet in
dominio de Breda predictas decem et octo libras redimere poterimus simul et semel a
predicto Iohanne seu ab suis ·· successoribus quandocumque nobis placuerit aut eidem
duci, suis heredibus vel etiam alteri cuicumque, qui nobis in dominio prenotato suc-
cesserit, quindecim diebus ante festum beati Remigii pro ducentis libris monete pre-
dictec.
Mandamus igitur per presentes litteras ·· collectoribus reddituum nostrorum terre de Breda
ut predicto Iohanni et suis successoribus predictas decem et octo libras annuatim solvant
ex parte nostra propter difficultatem loco et termino supradictis.

In cuius rei testimonium presentesd litteras dicto Iohanni contulimus et suis heredibus
nostro sigillo sigillatas.

Datum anno Domini millesimod ducentesimo octuagesimo primo, die Symonis et Iude
apostolorum.

(S+CS)
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1212

1281 oktober

Arnoud van Leuven, heer van Breda, ridder, schenkt aan de St.-Corne-
lius- en St.-Cyprianusabdij te Ninove tien pond Parisis met goedkeu-
ring van Jan van Oudenaarde, zijn oom.

Origineel
A. Gent, RA, archief abdij St.-Cornelius en St.-Cyprianus te Ninove, collectie De

Smet nr. 254, charter ad datum oktober 1281. – Afmetingen: hoogte 240
(rechts 237) + pliek 23 (28) x breedte 398 (onder 383) mm; gaaf bewaard,
behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 13e-eeuwse hand: Arnoldi, domini
de Breda, de cappellania en Niniue; in diversis. – 2° door eind-13e-eeuwse hand:
Arnoldi, domini de Breda, de X libris (laatste twee woorden met andere inkt toe-
gevoegd). – 3° door 18e-eeuwse hand: 1281, Ninhoven, Arnoldus de Breda donat
abbatie nostre Ninhoviensi 10 libras Parisienses annue recipiendas de proventibus
cuiusdam nemoris, appellati olim Porshbergh, ut oretur, pro sua anima iugiterque
lumen ardeat coram venerabili; No 22. – 4° door andere 18e-eeuwse hand: No 22.

Bezegeling: twee bevestigingen (met sporen van was op de uithangende
dubbele stroken perkament), vermoedelijk voor de twee aangekondigde zegels
(S1D en S2D).

Afschriften
B. eind 13e eeuw, Mechelen, Archief aartsbisdom Mechelen-Brussel, archief

abdij St.-Cornelius en St.-Cyprianus te Ninove, niet geïnventariseerd, cartula-
rium nr. 1, fol. 132r-132v, onder caput: In diversis, onder de rubriek: Arnoldi,
dominus (sic) de Breda, de decem libris; XVIII, naar A.

C. 15e eeuw, ibidem, cartularium nr. 2, fol. 160v-161v, onder caput: In diversis, en
onder de rubriek: Arnoldi, domini de Breda, de decem libris; XVII, naar B.

Uitgave
a. DE SMET, Recueil des chroniques, II, 1841, p. 945-946, nr. 254 (gedateerd
1281), naar A.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, VI, 1881, p. 49. – BREKELMANS, in Jaarboek
De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 187, nr. 58.

Egoa Arnoldus dictusb de Louanio, dominus de Breda, miles, notum facio tam presentibus
quam futuris in perpetuum quod ego ob mei meorumque sempiternam que in Christo est
salutem, libera in Domino voluntate in puram et perpetuam elemosinam contuli monasterio
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Niniuensi Premonstratensis ordinis decem libras Parisienses bonorum legalium et computa-
bilium assignans ad nemus meum quod dicitur nemus beate Marie et nemus quod dicitur
nemus beati Petri, que nemora sita sunt in contiguoc nemoris domini de Audenarde, avunculi
mei, quod dicitur Porshberchd, que nemora a dilecto domino meo et avunculo meob Iohanne
dicto de Audenarde, domino de Rosoete, milite, teneo in feodum de lignis ceduis dictorum
nemorum venditis et vendendis quovis anno in perpetuum recipiendas et dicto monasterio
seu mandato ipsius semper circa medium mensis maii finaliter persolvendas ita quod de
dicta summa decem librarum septem libre dicte monete converti debeant in augmentationem
seu meliorationem pietantie conventus dicti monasterii et residue tres libre in subventionem
luminis in sanctuario ecclesie conventualis dicti loci ardentis iugiter et lucentis. Sic utique et
non alias dictas decem libras decernimus convertendas. Verum quia eadem nemora supra
que dictam elemosinam assignavi a dicto avunculo meo teneo in feodum, ut dictum est, ean-
dem elemosinam a dicto avunculo meo tanquam a domino feodi supplico confirmari.

Unde ego Iohannes dictus de Audenarde, dominus de Rosoete, miles, ad preces et
instantiam dilecti nepotis mei Arnoldi dicti de Louanio, domini de Breda, militis supra-
dicti, elemosinam predictam secundum formam expressam superius collatam ut eiusdem
elemosine particeps esse possim, laudo et ratihabitione approbo et sigilli mei huic scripto
appentione confirmo.

Nos vero abbas et conventus predicti monasterii Niniuensis bonam voluntatem cum acti-
bus dicti nobilis viri domini de Breda, prout experti sumus, saltem spiritualiter compensare
volentes, omnium bonorum spiritualium que fuerint et de cetero fient in ecclesia nostra ab
omnibus nobis et singulis plenam participationem eidem concedimus pia in Domino cari-
tate, recipientes eum in confratrem ad vitam pariter et ad mortem et post ipsius decessum
in ecclesia nostra ad unum altarium nostrorum specialiter missa perpetuo per unum de
nostris sacerdotibus pro anima sua et suorum celebrabitur debita pro defunctis.

Ut autem omnia prelibata rata permaneant in futurum presentem paginam sigillorum
nostrorum appensionibus, tam ego quam dictusc avunculus meus, duximus roborandam.

Actum anno Domini M° CC° LXXX° primo, mense octobri.f

(S1D) (S2D)

1213

1282 mei 22 Bergen op Zoom

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Pieter van Schoonhout,
Jan Couseken, Nicolaas Scoennalde, zwager van Engelbert, en Henne-
man Sasse verklaren aan de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) schuldig
te zijn verschillende jaarlijkse cijnzen.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. 1314 januari 16, niet voorhanden, bekend uit DF, vidimus door Arnoud, pas-

toor van Schelle, en Pieter, pastoor van Hemiksem, van [A].
C. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 168v, nr. H 10(a), geau-
thenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1659), naar [A].

D. begin 16e eeuw, ibidem, fol. 169r, nr. H 10(b), geauthenticeerd door Judocus
Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1659), naar [B].

E. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 70v-71r, nr. H 10(a), onder caput: H rubra: Littere oppidi de Berghen
et de Zuyt-Landt, met in de inhoudsopgave, fol. 67r, de rubriek: Littera de 65
solidis Lovaniensibus super bona Petri de Schoenhout, qui tenetur in 20 soli-
dis, Iohannis Couseken, qui etiam tenetur solvere 20, Nicolai Schoennaelde,
qui tenetur in quinque, et Hennemanni Sasse, qui tenetur etiam in 20, apud
Bergas, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca.
1653), naar [A].

F. eerste helft 17e eeuw, ibidem, fol. 71v, nr. H 10(b) (alleen beginprotocol van
[B] en [A]), geauthenticeerd door J. Rubens (als boven), naar [B].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XX (1929), p. 341-342, nr. 447,
naar E.

Universis presentia visuris Nicholaus Faber et Henricus dictus de Hoeke, scabini in Ber-
gis super Zoem, salutem in testimonium veritatis.

Universitati omnium declaramus presentibus attestantes quod in nostra constituti pre-
sentia Petrus dictus de Scoenhout, Iohannes dictus Couseken, Nicholaus dictus Scoen-
nalde gener Enghelberti et Hennemannus dictus Sasse, opidani de Bergis, recognoverunt
coram nobis se teneri quilibet pera se et pro speciali proportione sui in censibus annuali-
bus seu redditibus perpetualibus cenobio et conventui beati Bernardi iuxta Scelle ordinis
Cysterciensis in hunc modum sicut subsequetur. Videlicet memoratus Petrus de Sconhout
promisit dicto cenobio et conventui viginti solidos Lovanienses parve et legalis veteris
monete vel monetam tanti valoris annui census in festo beati Stephani, quod in crastino
nativitatis Domini nostri Iesu Christi celebratur, singulis annis perpetue persolvendos apud
opidum predictum de Bergis et ad istum censum, sicut prescriptum est persolvendum per-
petue die prefixo, prenominatus Petrus domum suam et hereditatem cum suis attinentiis in
quibus moratur, tendentes usque ad hereditatem Henrici Rufi, dictis religiosis obligavit.
Prefatus vero Iohannes dictus Couseken viginti solidos dicte monete et simili forma, sicut
prescriptum constat, prefatis religiosis promisit tempore die et loco superius prenotato per-
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solvere singulis annis perpetue duratis. Ad hec autem confirmanda simul et persolvenda
predictus Iohannes Couseken domum et hereditatem suam cum suis annexis, iuxta heredi-
tatem Arnoldi filii Balduini sitam, sepedictis religiosis obligavit. Memoratus autem Nico-
laus gener Enghelberti quinque solidos dicte monete simul et sub forma prefata predictis
religiosis die et loco prenotato simul et conditione prefixa singulis annis solvere tenetur
perpetue duratis. Prescriptus quidem Hennemanus dictus Sasse viginti solidos dicte
monete sub forma prescripta dictis viris religiosis solvere tenetur singulis annis et tempore
seu die et loco prenotato perpetue duraturis. Et dictus Hennemanus Sasse domum suam et
hereditatem cum suis attinentiis, sitam super Angulum in Bergis iuxta domum Iohannis
dicti Canis, ad ista persolvenda sepedictis viris religiosis obligavit. Insuper prefatus
Nicolaus gener Enghelberti domum suam super Angulum sitam et hereditatem cum suis
annexis ibidem in solutionem quinque solidorum prescriptorum annui census singulisb

perpetue persolvendorum dicto claustro seu viris religiosis sepedictis obligavit.
In cuius rei testimonium sigilla nostra ad preces partis utriusque presentibus litteris

duximus apponenda.
Datum anno Domini M°c CCd LXXX° secundo, feria sexta proxima ante Trinitatem

Domini mense maii, apud Bergen super Zoem.

1214

1282 september 24

Willem Bollaard en zijn kinderen verkopen aan de prior en het convent
van de orde van de Wilhelmieten te Huijbergen 8 hoeve land gelegen
te Huijbergen, die Willem van de heren van Breda, Hendrik V (zie
nr. 1053) en Arnoud van Leuven en Isabella, had verworven, met alle
rechten en vrijheden die zij daarop bezitten.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften 
B. 1566 – 1581, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster te

Huijbergen, deel zonder signatuur = [Register van den convente van Huijbergen]
(cartularium en legger, opgesteld door Godfried van Nedercell, procurator), fol.
3v-4r, nr. 4, onder caput: Bergen, en onder de rubriek: Ad idem, naar [A].

C. 1646, ibidem, deel zonder signatuur = Registrum locationis villarum nostra-
rum (legger met cartulariumgedeelte, opgesteld door Siardus Bogaerts, pro-
curator), fol. 184r, onder dezelfde rubriek als vermeld onder B, naar B.
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D. 17e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 2454, bijlage in dorso: No 4, f° 4 loco, gewaarmerkt afschrift,
door Mattijs Mich(iels)en Pals, secretaris (van Huijbergen), naar B.

[E]. 1778 april 8, niet voorhanden, bekend uit FH, authentiek afschrift door F.N.
van Engelen, notaris te Bergen op Zoom, naar C.

F. 1780 augustus, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen
op Zoom, inv.nr. 426 = Vertoogh met memorie door F.N. van Engelen, bijlage
copie nr. 2, gecollationeerd afschrift, naar [E].

G. 1781 september 3, ibidem, inv.nr. 425 = Vertoogh of Verbaal door C. van
Mattemburgh, fol. 72v-73r, proeve nr. 4, naar F.

H. eind 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 423.0, bijlage, in dorso: No 4, eenvoudig
afschrift, naar [E].

I. eind 18e eeuw, ibidem, inv.nr. 163.1, onder de rubriek: Ad idem; folio tertio
verso, eenvoudig afschrift naar D.

Uitgaven
a. JUTEN, in Taxandria, XI (1904), p.158-159, bijlage V, naar B. – b. Geschie-
denis Wilhelmietenklooster Huybergen, 1907, p. 413, bijlage 6, naar B.

Regest
VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op Zoom, 3-B, 1980, p. 465,
nr. 22.

Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is blijkens de context en de corroboratie als transfix aan de
oude rechtstitel van Willem Bollaard, nr. 1053, bevestigd geweest en zo als
aankomsttitel met retroactum aan het klooster overgedragen. Of er ook van de
overdracht van de andere vier hoeve (of 48 bunder), door Arnoud van Leuven
destijds ter compensatie van de kloosterstichting in februari en maart 1278
verleend (zie de nrs. 1175 en 1176), een oorkonde is opgemaakt, lijkt aanne-
melijk, maar valt niet te bewijzen. In de onderhavige oorkonde wordt welis-
waar de rechtshandeling vermeld, maar geen melding gemaakt van een schrif-
telijk stuk; ook in de latere oorkonden naar aanleiding van de problemen rond
deze acht hoeve (zie de nrs. 1392 en 1411) zijn geen aanwijzingen te vinden
voor een dergelijk deperditum.

Dat kennen alle die dese letteren zullen sien ende hooren lesen dat ick Willem Bollaert
ende alle myne kinderen wettelyck verkochten den prior ende broederen van Huybergen
van sint Wilms oirdene achte hoeven vryts landts ende woestynen met alle rechte ende
vryheden dye ick daer op hadde; dye vier hoeven van de achten dye liggen noortwaert van
der capellen van Huybergen by Horteputte, ende dye ontffing ick van Henrick, de heere
was van Breda, met alsulcken rechten als dye certere hout daer dese letteren aen hangen;
voirt dye andere vier hoeven van de achten liggen aen dese voirseyde vier hoeven over
den waterganck, ende dese ontfinck ick van mynen heere Arnoude, heere van Breda, ende
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mynre vrouwen zijnen wyve over de goedinge van mynen rechte, daer zy dye broederen
tevoiren genoempt op stichten ende goeden. Voirt zoo verlye ick ende bekenne dat ick
ende myne kinderen wettelyck opdroegen dat voirseyde goet den heere van den lande voir
zyne mannen ende daerop verlyden ter broederen behoeff, ende dye heere van den lande,
myn heer Aernout, vryede allen dat goede den broederen ende aervetsche daerin, om
eenen Engelsche penninck jairlycx te gevene te chysen.

Ende in kennisse van allen desen voirseyden dingen soo hebbe ick mynen certer, dye ick
daeraff hadde, met myns selffs letteren dye daeran hangen gegeven den voirs. broeders,
gezegelt met mynen properen zeegele over my ende mynen kinderen, omdat zy eghenen
properen zegele en hebben.

Dat was gedaen int jaer ons Heeren als men scryvet M CC LXXXII, donredaechs voir
sint Bavendach.

1215

(ca. 1282 september 24)

Willem Bollaard verklaart verkocht te hebben aan Pieter van de Loode
driekwart van de lagere rechtsmacht van 18 gemet land bij Smalmare
in Wouw.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
[B]. mogelijk gelijktijdig, niet voorhanden, wellicht afschrift ten behoeve van het

Wilhelmietenklooster te Huijbergen (zie onder Samenhang), onvolledig, naar
[A].

C. 1566 – 1581, Huijbergen, Wilhelmietenmuseum, archief Wilhelmietenklooster te
Huijbergen, deel zonder signatuur = [Register van den convente van Huijbergen]
(cartularium en legger, opgesteld door Godfried van Nedercell, procurator), fol.
5r-5v, nr. 6, onder caput: Bergen, en onder de rubriek: Ad idem, naar [B].

D. 1646, ibidem, deel zonder signatuur = Registrum locationis villarum nostra-
rum (legger met cartulariumgedeelte, opgesteld door Siardus Bogaerts, pro-
curator), fol. 185r, onder dezelfde rubriek als vermeld onder C, naar C.

Niet eerder uitgegeven.

Samenhang, ontstaan en datering
Deze oorkonde lijkt onvolledig te zijn overgeleverd, daar corroboratio en
datatio ontbreken. Vermoedelijk bestaat er, gezien het overeenkomstige begin-
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protocol en ook de parallele aanduiding van de ligging van goederen ten
opzichte van de kapel van Huijbergen, een samenhang met nr. 1214. Wellicht
is deze schriftelijke verklaring dan als afschrift van een onderhandse over-
dracht aan Pieter van de Loode totstandgekomen ten behoeve van het Wilhel-
mietenklooster, in verband met de verworven belangen van het klooster op
(ander) goed van Willem Bollaard. Dit zou de aanwezigheid van het stuk in
het kloosterarchief verklaren. De rubrieksaanduiding in het cartularium Ad
idem vormt een aanwijzing dat bij de aanleg van het cartularium afschrift [B]
geacht werd tot hetzelfde dossier te behoren. Op grond van deze overwegingen
wordt het stuk op ongeveer dezelfde datum gedateerd.

Dat kennen allen dye desen letteren zullen sien oft hooren lesen dat ick Willem Bollaert,
om alle twist te vellene, verlie ende bekenne dat ick wettelycken vercochte Pieteren van
de Loode alsoo zulck recht als ick hadde liggende in dat goet, dat leet westwaert van der
capellen van Huybergen, dat was van drye deel van alle smaelen gerechten dye daerop
wettelycken vallen mochten metten dryen deelen van achthien gemeten vryts landts ende
al dat daer vallen mochte, dat welck landt leet bij Smalmare daer in Woude. Dit was daer
ick daeraen hadde ende hem vercochte ende al niet.

1216

1282 november 1

Ost van Thorn, (gewezen pastoor van Gilze), verwant van de heer van
Born, doet door overdracht van alle rechtstitels afstand van de door
abdis en convent van Thorn aan hem verschuldigde renten, waaronder
een lijfrente van 10 mark Luiks, die de abdij heeft afgekocht.

Origineel
A. Maastricht, RA, archief abdij van Thorn, A, voorl. inv.nr. 61. – Afmetingen:

hoogte 264 (rechts 288) + pliek 22 x breedte 270 (onder 277) mm; tamelijk
gaaf bewaard, behoudens de bezegeling; de pliek bedekt een gedeelte van de
laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: Solutum
est et expiratum, tercia et ultima venditio decem marcarum. – 2° door 15/16e-
eeuwse hand: Oysto von Thorn verkaufft ecclesiae Thorensis zehn marc, auch
quittiert er eandem von allen pensionen, 1288.

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen (met uithangende dubbele stroken
perkament), vermoedelijk voor de twee aangekondigde zegels (LS1 en LS2).

Niet eerder uitgegeven.
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Regesten
FRANQUINET, Beredeneerde inventaris Thorn, 1881, p. 60-61, nr. 38. –
HABETS, Archieven kapittel Thorn, I, 1889, p. 54, nr. 6. – HAAS, Chronologi-
sche lijst, 1972, p. 77, nr. 201.

Egoa Oysto dictus de Thoren, consanguineus domini de Borne, notum facio univer-
sis presentia visuris quod sanus corpore et compos mentis mee quorundam amicorum
meorum usus consilio, vendidi venerabili domine ·· abbatisse et conventui monasterii
Thorensis pensionem decem marcharum Leodiensium, in qua michi iidem ·· abbatissa
et conventus tenebantur singulis annis quamdiu viverem, pro certa summa pecunie
michi ab eisdem numerate, tradite et deliberate propter quod dictam pensionem resig-
navi et effestucavi ad opus eorundem ipsos ·· abbatissam et conventum de dicta pen-
sione necnon et de omnibus aliisb pensionibus in quibus michi aliquando [er]antb

[o]bligatib quitando et qui[tu]sb clamando libere et absolute, nichil iuris, actionis seu
questionis michi ob aliquam causam reservando in eisdem contra predictos ·· abbatis-
sam et conventum et ad ipsos pertinentes. Preterea ne aliqua materia questionis, actio-
nis seu discordie remaneret inter me et predictos ·· abbatissam et conventum et ad
ipsos pertinentes super aliqua venditione seu obligatione alicuius pensionis seu pen-
sionum seu alterius cuiuscumque contractus, spontanee promisi predictis ·· abbatisse et
conventui fide a me super hoc prestita corporali, quod ab hac die in antea nulla neces-
sitate cogente quamc aliquam causam vel occasionem per me alium vel per alios
malignandi contra prefatos ·· abbatissam et conventum et ad eosdem pertinentes vel
gravandi in aliquo eosdem in rebus vel in personis veniendo contra premissa vel ali-
quod premissorum et ad maiorem certitudinemb renuntiavi et per presentes expresse
renuntio omnibus litteris si quas habui vel habeo super aliquibus pensionibus seu obli-
gationibus pro me a predictis ·· abbatissa et conventu necnon et omni exceptioni et
omni auxilio iuris tam canonici quam civilis et omnibus exceptionibus que michi pro-
desse et sepedictis ·· abbatisse et conventui obesse possent contra premissa vel aliquod
premissorum.

Testes autem qui premissis omnibus et singulis interfuerunt hii sunt: Iohannes de
Baxen, investitus de Thoren, Gerardus, capellanus ibidem, Iohannes Klingelspore, Con-
rardus dictus de Cimiterio, Reinboldus de Bochot, Thilmannus frater eius, Iohannes filius
Marsilii de Monte, Lambertus de Curia, Iohannes et Lambertus filii eius, Godefridus de
Munhem, Reinoldus de O, Henricus Knoupe, Egidius de Molenheim, Theodericus dictus
Haspeghouere, Henricus Hobbart, Renerus, scultetus de Scothem, et quamplures alii feo-
dales et ministeriales monasterii Thorensis predicti.

Et ut premissa omnia et singula firma permaneant et inconvulsa et ne a me vel a quo-
cumque alio possint in posterum calumpniari, rogavi viros nobiles Waleramum, dominum
de Falkenborg, et dominum Oystonem de Borne, militem, quia proprio sigillo car[e]ob, ut
sigill[a]b sua presentibus apponerent.

678

a. 1282 nr. 1216

1216 a vergrote initiaal, waarvoor een aanvangsteken A. – b perkament licht beschadigd A. – c gewijzigd
uit queram A.



Nos v[ero]b Waleramus, dominus de Falkenborg, et Oysto de Borne, nobiles predicti, ad
instantiam et petitionem Oystonis de Thoren predicta sigilla nostra presentibus
duximus apponenda in [tes]timoniumb et c[on]firmationemb omnium premissorum.

Actum et datum anno Domini M° C°C° LXXXmo secundo, in [die Omnium]b Sancto-
rum.d

(LS1) (LS2)

1217

1282 november 3

Gillis van Buizegem, ridder, verklaart dat abt en convent van de
St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) aan zijn heer Arnoud van Leuven,
heer van Breda, 500 pond klein oud Leuvense munt hebben voldaan,
verschuldigd voor de aankoop van 100 hoeve woeste grond in de
parochie van (Oud) Gastel, middels de betaling op zijn aanwijzingen
aan een aantal met name genoemde schuldeisers.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 3

november 1282 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 179 (rechts 169) x
breedte 177 (onder 183) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: –1° door 14e-eeuwse hand: Quod solvi-
mus quingentas libras Louanienses domino de Breda de centum hovas. – 2°
door 14/15e-eeuwse hand: D (in rode inkt). VI.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met afhangende, gedeeltelijk afge-
scheurde strook perkament) voor het aangekondigde zegel (LS).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 51v, nr. D 6, geauthenti-
ceerd door de notarissen Jan van Wouw en Jan Berkelar (ongedateerd, ca.
1559), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-1, fol. 97r, nr. D 6, onder caput: D rubra: Registrum de littera D rubra sive de
bonis apud Halderberghe nunc de Hoeven nuncupatis, met in de inhoudsopgave,
fol. 92r, de rubriek: Littera persolutionis pecunie de dictis centum hoevis, geau-
thenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.
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Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XX (1929), p. 345-346, nr. 451,
naar A.

Regest
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 176, inv.nr. 17.

Universis presentes litteras inspecturis Egidius de Buzengheem, miles, salutem et scire
veritatem.

Notem vobis facio tenore presentium litterarum mearum quod viri religiosi ·· abbas et
conventus Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis persolverunt integraliter nobilia

viro, domino meo Arnoldo de Louanio, domino de Breda, quingentasb libras Louanien-
ses parve ac veteris monete in quibus eidem obligati fuerant ratione emptionis centum
hovarum seu mansorum wastine, iacentis in parrochia de Ghestele, quam erga dictum
dominum meum de Breda comparaverunt, et dederunt seu deliberaverunt dictos denarios
bene et laudabiliter per summas et partes personis creditoribus dicti domini mei secun-
dum quod, ex mandato eiusdem domini mei, ipsis dare disposuic seu ordinavid, videli-
cet: domino Euerkoyo de Bruxella dicto Cambitori, centum et quadraginta libras; item
cuidam militi de Francia, quadraginta ete quinque libras; item domino Waltero de
Cruniggheen, militi, tredecim libras; item octo libras, quas concesserunt predicto
domino meo dum quadam vice pergeret Gandauum; item tres libras et quinque solidos
Waltemo, burgensi Maghliniensi, pro expensis; item quinque solidos michi ipsi; item
novem libras apud Louanium, pro expensis; item sex libras de quodam equo; item
decem libras et decem solidos cuidam viro de Valenchinis pro armis; item Iohanni dicto
Clinkart de Gandavo, centum libras; item Elizabeth Abertininne, oppidane Maghli-
niensi, viginti libras; item Waltero de Capella, decem libras; item Nicholao dicto Goed-
man de Antwerpia et sociis eius, triginta et quatuor libras; item Gerungho de Wentel de
Antwerpia et sociis eius, viginti et quatuor libras; item Arnoldo de Orto de Antwerpia
et sociis eius, sedecim libras; item Henrico Dibboude, viginti et unam libram; item Egi-
dio de Molle, viginti et unam libras; item Willelmo de Alta Domo, novem libras; item
Gerardo de Ycle, decem libras Louanienses parve ac veteris monete. Et talisf debet intel-
ligi omnis pecunia prelibatag, ita quod universe petie seu summule prescripte summam
quingentarum librarum predictarum perficiunt, de qua michi satisfactum esse ab dictis
religiosis ad opus dicti domini mei de Breda profiteor et recognosco presentium testi-
monio litterarum.

In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum.
Datum anno Domini M° CC° LXXX°moh secundo, feria tertia post festum Omnium

Sanctorum.

(LS)
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1218

1282 november (3-18)

Arnoud van Leuven, heer van Breda, verkoopt met toestemming van de
hertog van Brabant aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) 100 hoeve woeste grond in de parochie (Oud) Gastel voor
500 pond klein Leuvens en onder het beding van een jaarlijkse cijns
van 25 schelling.

Origineel
A. Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, charter ad

datum november 1282 – Afmetingen: hoogte 338 (rechts 339) + pliek
22 (21) x breedte 228 (onder 223) mm, met sporen van liniëring; tamelijk
gaaf bewaard; de pliek bedekt een gedeelte van het begin van de laatste
regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littere vendi-
tionis centum hovarum erga dominum de Breda post mortem Elyzabeth uxoris
sue. – 2° door dezelfde of een andere 14e-eeuwse hand: E. – 3° door 14/15e-
eeuwse hand: D (in rode inkt). IIII (gedeeltelijk op rasuur).

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S ridderzegel van oorkonder, van groene was, boven- en onderrand alsmede
een gedeelte van het zegelveld is afgebroken (zie CSN 774 en hier nr. 1128),
met tegenzegel CS wapenzegel van dezelfde (zie CSN 775 en hier nr. 1128),
bovenrand beschadigd.

Afschriften
B. 1460, Bergen op Zoom, GA, archieven raad en rekenkamer markiezen Bergen

op Zoom, inv.nr. 486.1 = Copie limitacionum bonorum contra Ghestel, Baer-
lebossche et H[alderber]ghe et Hoghescote (rol met afschriften van oorkonden
inzake Oud Gastel, vermoedelijk uit een procesdossier), ongenummerde vierde
stuk, eenvoudig afschrift, naar A.

C. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.
nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 50v-51r, nr. D 4, geauthen-
ticeerd door de notarissen Johannes van Wouw en Johannes Berkelar Schal-
densis (ongedateerd, ca. 1559), naar A.

D. ca. 1540, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en
rekenkamer te Breda, inv.nr. 744, reg. nr. 44, cartularium = Copien van den
brieven mijns heeren van Sinte Bernaerts, die hij heeft van den heeren van
Breda van zijnen goederen van Gastel, de Hoeven, den Ouden en den
Nyeuwenbosch, eerste gedeelte, p. 7-9, direct of indirect naar B.

E. ca. 1560, Bergen op Zoom, GA, archieven raad en rekenkamer markiezen
Bergen op Zoom, inv.nr. 1977 (dossier van een proces gevoerd voor de Raad
van Brabant), eenvoudig afschrift, naar A.
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F. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-
Bernards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 95v-96r,
nr. D 4, onder caput: Littera D rubra sive de bonis apud Haldeberghe nunc de
Hoevis nuncupatis, met in de inhoudsopgave, fol. 92r, de rubriek: Littera de
centum hovis wastine venditis nobis a domino Arnoldo de Lovanio propter
mortem domine Elisabeth uxoris sue, geauthenticeerd door J. Andriessen(s),
apostolisch notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door J. Rubens, openbaar
notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

G. ca. 1699, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen hs. nr. 5) =
Pieter Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd Etten met den
gevolge ende aankleve van dien, fol. 40v, onder de rubriek: Uijtgifte van de
Hoeven, uittrekstel indirect naar F.

H. eind 18e eeuw, ibidem, archief hervormde gemeente Etten, inv.nr. 910 (voor-
heen hs. nr. 5a) = Beschrijvinge van de vreijheijd ende heerlijkheijd van Etten
(afschrift ms. Pieter Nuijts), p. 94-95, naar G.

I. eind 18e eeuw, ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven,
inv.nr. 1609 (oud nr. 139), ongefolieerd (fol. 6r-8r), eenvoudig afschrift,
gekopieerd door de hand die ook inv.nr. 1626 schreef, van of namens
Eduard van Mattemburgh, dijkgraaf van de polder van Nieuw Gastel,
naar b.

Uitgaven
a. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 42-43, naar D. – b. MIRAEUS –
FOPPENS, Opera diplomatica, II, 1723, p. 867-868, naar a. – c. GOET-

SCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XX (1929), p. 348-350, nr. 453, naar
A.

Regesten
BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 1641, en 17242, Preuves, p. 220. – HER-

MANS, Analytische opgave, 1844, p. 47. – KLEYN, Geschiedenis van Breda,
1861, p. 158. – WAUTERS, Table chronologique, VI, 1881, p. 88. – LEVELT,
Oudenbosch, 1931, II, p. 176, inv.nr. 19. – DROSSAERS, Archief Nassauschen
Domeinraad, 1948, I-2, p. 13, nr. 44. – VAN HAM, Inventaris raad en reken-
kamer Bergen op Zoom, 1980, 3-B, p. 465, nr. 23. – BREKELMANS, in Jaar-
boek De Oranjeboom, XXXII-XXXIII (1979-1980), p. 187, nr. 59.

Datering en samenhang
Daar de koopsom als reeds betaald wordt opgegeven, zal 3 november 1282, de
datum waarop hiervoor kwijting verleend wordt (zie nr. 1217), de terminus a
quo voor de onderhavige oorkonde vormen. Vermoedelijk dateert zij ook van
die datum, maar een later tijdstip in november is niet uitgesloten. De terminus
ad quem wordt in ieder geval bepaald door de bevestiging van deze koop,
door de hertog op 18 november 1282, zie nr. 1219.
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De zinsnede sicut in litteris tunc temporis confectis plenius est expressum
verwijst wellicht naar de oorkonde van Arnoud van Leuven en zijn echtgenote
Isabella, heer en vrouwe van Breda, zie nr. 1128.

Universisa Christi fidelibus presentes litteras visuris Arnoldus de Louanio, dominus de
Breda, salutem et scire veritatem.

Attestatione presentium litterarum nostrarum notum facimus universitati vestre quod
nos de licentia et mandato illustris principis domini Iohannis, Dei gratia ducis Lotharingie
et Brabantie, speciali vendidimus viris religiosis ·· abbati et conventui monasterii Loci
sancti Bernardi Cisterciensis ordinis, Camracensis diocesis, centum hovas seu mansos
wastine iacentis in parrochia de Ghesteleb, immediate iuxta wastinam seu bona que ibidem
dicti religiosi habent et possident, habuerunt et possederunt non modico tempore iam
elapso, et unamquamque hovam seu mansum duodecim bonaria continentem. De qua was-
tina seu de quibus bonis iam de novo emptis solverunt nobis iidem religiosi ex integro
quingentas libras Louaniensium parve monete, pro qualibet scilicet hova centum solidis
persolutis. Quam wastinam mensi sunt ipsis religiosis nomine prefati domini ducis et
nostro Arnoldus dictus Omeken et Walterus filius eius, mensores nostri iurati, assumptis
secum de mandato nostro fidedignis testibus: Iohanne, scilicet sculteto de Woude, Nicho-
laoc de Hulsdonc et Willelmo de Haghedoncd, scabinis de Woude, Yuanoe et Iohanne filio
Hugonis etiam de Woude, item Gobbone de Halderberghef et Waltero de Fine, scabinis de
Etten, item Martino filio Henricig et Hermanno filio Nokers de Sprundeleh. Et mensuratam
equitatis iudicio, unicuique quod suum esti tribuentei, ac limitatam palis et terminis, vide-
licet a superiore palo, stante supra Middelmere et terminante wastinam primam dictorum
religiosorum de qua mentio facta est superius, usque ad inferiorem palum eorundem reli-
giosorum, stantem supra Baerlakej, et inde usque ad palum etiam ipsorum religiosorum,
stantem ad occidentem de Barlebossche, et inde usque ad palum iam de novo ab ipsis
mensoribus fixum contra Sprundeleh, et inde usque ad palum similiter de novo fixum ver-
sus Etten, dictis religiosis viris assignaverunt, ita quod omnia bona dictis palis seu termi-
nis circundata et conclusa quinque tantummodo hovis seu mansis exeptis ipsorum sunt et
ad ipsos pertinent, partim ex presenti emptione et partim ex diutina acquisitione, facta ab
eisdem tempore quo bone memorie dilecta uxor nostra Elizabeth vixerat, sicut in litteris
tunc temporis confectis plenius est expressum. Et nos factum dictorum mensorum nostro-
rum in hac parte approbantes, perpetuo habere volumus ratum et promittimus observare,
concedentes eis quod premissa bona omnia fossatis seu aliis munitionibus firmare seu cir-
cundare et aditibus seu introitibus viarum obstacula, nuncupata Teuthonice vekene, appo-
nere poterunt contradictione aliqua non obstante. Ita tamen quod qui per viam publicam
transire voluerit, per eandem transire poterit absque illatione alicuius iniurie sive dampni.

Ceterum in centum hovarumk seu mansorum wastine prescripte possessionem ·· abba-
tem et conventum predictos heredavimus et investivimus secundum morem terre approba-
tum, nichil nobis iuris aut domino alicui, quicumque ille fuerit aut erit, reservantes exepto
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dominio alte iusticie, si resplendeat, et censu viginti quinque solidorum Louaniensium
parve monete, pro qualibet scilicet hova tribus denariis supputatis ad censum, quam sol-
vent nobis et successoribus nostris dicti religiosi perpetue annis singulis apud Ghesteleb in
die beati Martini hyemalis. Et per dictum censum remanebunt ipsi in perpetuum ab omni
alio iure liberi et penitus defensi.

Insuper damus et concedimus eisdem religiosis viam et liberum ductum tam aque quam
terre ad eadem bona ipsorum et omnes commoditates et utilitates, que in dictis bonis in
perpetuum fieri poterunt, dicti religiosi libere et quiete possidebunt.

Quod si ipsi religiosi aliquam partem dicte wastine secularibus conferre voluerint exco-
lendam seu alio qualicumque modo, omne ius eisdem prius concessum etiam in dictis
mansionariis retinebunt.

Hiis autem interfuerunt: Godefridus, scultetus de Bergheeml, Theodericus filius Theo-
derici, Marsilius de Ghesteleb, scabinus de Bergheemm, Nicholausn dictus Ribaut, Arnol-
dus Hyle de Scoten, Arnoldus filius eius, Iohannes Robbeken, Iohannes filius Roberti,
Willelmus filius Losoieo de Mersheemp, Iohannes de Wilgheem, Iacobus Cesar, Willelmus
dictus Kantq, Gillebertus de Voshole, Arnoldus de Liscstr, Thomas filius Bele et Iohannes
dictus Blideleuens ac alii quamplures mansionarii nostri, quorum iudicio premissa acta
sunt et perpetrata, prout ordo iuris dictaverat et petebat.

In quorum omnium premissorum testimonium et munimen sigillum nostrum presentibus
litteris est appensum.

Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo secundo, mense
novenbrit.u

(S+CS)

1219

1282 november 18 Halen

Jan I, hertog van Brabant, bekrachtigt de verkoop, met zijn toestem-
ming gedaan, door zijn verwant Arnoud van Leuven, die de heerlijkheid
van Breda in vruchtgebruik heeft, aan abt en convent van de St.-
Bernardsabdij (te Hemiksem) van 100 hoeve woeste grond in de
parochie van (Oud) Gastel.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 18

november 1282 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 166 (rechts 167) +
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pliek 20 (21) x breedte 196 (onder 202) mm; gaaf bewaard, behoudens de
bezegeling; de pliek bedekt een gedeelte van de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Dux de cen-
tum bonis wastine in terra de Breda. – 2° door andere, mogelijk eveneens 14e-
eeuwse hand: F. – 3° door 14/15e-eeuwse hand: D (in rode inkt). V.

Bezegeling: één bevestiging (met zichtbare zegelafdruk op de uithangende
dubbele strook perkament) voor het aangekondigde zegel (SD).

Afschriften
B. 1288 maart 26 – 1289 april 9, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te

Hemiksem, bij A, charter ad datum 18 november 1282, vidimus door Hendrik,
abt van de St.-Michielsabdij nabij Antwerpen (zie hier nr. 1261), naar A.

C. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.
nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 51r, nr. D 5, geauthenti-
ceerd door de notarissen Jan van Wouw en Jan Berkelar Schaldensis (onge-
dateerd, ca. 1559), naar A.

D. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-1, fol. 96v, nr. D 5, onder caput: D rubra: Registrum de littera D rubra sive
de bonis apud Halderberghe nunc de Hoeven nuncupatis, met in de inhouds-
opgave, fol. 92r, de rubriek: Littera confirmationis domini ducis super emp-
tione dictarum centum hovarum et aliorum bonorum, geauthenticeerd door
J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1647) en vervolgens door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XX (1929), p. 347-348, nr. 452,
naar A.

Regest
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 176, inv.nr. 18 (gedateerd 12 november
1282).

Samenhang
De zinsnede immediate iuxta alia bona religiosorum ab eodem domino de
Breda et eius uxore dum viveret acquisita et a nobis confirmata verwijst wel-
licht naar de oorkonde van Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella,
heer en vrouwe van Breda, zie nr. 1177.

Iohannesa, Dei gratia dux Lotharingieb et Brabantie, universis presentes litteras visuris,
salutem cum notitia veritatis.

Cum vir nobilis, dilectus consanguineus noster Arnoldus de Louanioc, dominus usufruc-
tuarius terre de Breda, de mandato nostro et licentia speciali vendiderit viris religiosis ··
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abbati et conventui monasterii Loci sancti Bernardi Cisterciensisd ordinis, Camracensise

diocesisf, pro certa summa pecunie, ipsi domino Arnoldog de Louanioc integraliter perso-
luta, centum hovas seu mansos wastine iacentish in terra de Breda in parrochia de Gheste-
lei, immediate iuxta alia bona religiosorum ab eodem domino de Breda et eius uxore dum
viveret acquisita et a nobis confirmata, et cum ad processum dicti contractus dictam was-
tinam dictis religiosis mensuratamj per iuratos mensores et alios viros fidedignos ac palis
et terminis circumquaque limitatam assignaverit et in ipsius wastine possessionem ·· abba-
tem et conventum predictos heredaverit, prout est iuris soliti et approbati, sub annuo censu
aliasque libertates et conditiones eisdem concesserit sicut in litteris suis super hoc confec-
tis plenius protestatur, nos paci et quieti dictorum religiosorum providere volentes dictam
venditionem necnon denariorum persolutionem, mensurationem, palorum fixionem, assig-
nationem, heredationem ac alia omnia et singula facta seu concessa ipsis in dicta wastina
vel occasione eiusdem a dicto domino Arnoldog, consanguineo nostro, approbantes ipsa
omnia ac si personaliter a nobis facta essent tanquam dominus terre confirmamus et ipsos
de premissis bonis perpetuo garandisare promittentes, ipsa bona et fratres inibi com-
morantes sub nostra protectione seu defensione tanquam dominus terre recipimus et tutela.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris est appensum.
Datum apud Halen, anno Domini millesimok ducentesimo octogesimo secundok, in octa-

vis beati Martini hyemalis.

(SD)

1220

1283 januari 31 Bergen op Zoom

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Arnoud van Berlaar
afziet van alle aanspraken en betwistingen inzake goederen van het St.-
Elizabethgasthuis te Antwerpen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens B in 1747 nog in het archief van het St.-Elizabeth-

gasthuis aanwezig.

Afschrift
B. 1747, Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, inv.nr.

227, bundel afschriften, onder de rubriek: 1282, Arnoldus de Barlaer renuntiat
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omnibus pretensionibus quas habebat super bonis hospitalis coram scabinis de
Bergen op Zoom, en met de signatuur: EY, eenvoudig afschrift door J.C.
Dierckxsens, pastoor van het St.-Elizabethgasthuis, naar [A].

Uitgave
a. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek Sint-Elizabethospitaal, 1976,
p. 156, nr. 95, naar B.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis presentes litteras visuris Petrus dictus de Scoenhoute, Willelmus filius
Arnoldi de Monte et Nicholaus Faber, scabini in Bergis super Zoem, salutem in testimo-
nium veritatis.

Universitati omnium declaramus presentibus attestantes quod in nostra presentia consti-
tutus Arnoldus de Barlaer spontanea voluntate simul et compos sue mentis, sanus et hila-
ris, coram nobis dictis scabinis clamavit hospitale de Antwerpia et omnia ad dictam
domum hospitalis pertinentia quita et libera de cunctis et singulis rebus, querelis, calangiis
et conventionibus, quas communis dictus Arnoldus cum dicto hospitali et suis attinentiis
hactenus habebat vel habere deberet, super omnibus et singulis predictis nunc et in perpe-
tuum pro se et suis successoribus renuntians effestucando.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.
Datum anno Domini M° CC° octogesimo secundo, dominica proxima ante Purificatio-

nem beate Marie virginis, in opido predicto de Bergen.

1221

1283 april 21

Jan I, hertog van Brabant, neemt abt en convent van de St.-Bernards-
abdij (te Hemiksem) met al hun goederen, waar ook binnen zijn heer-
schappij gelegen, in bescherming en draagt zijn baljuws, meiers en
andere functionarissen op hen in hun bezittingen te handhaven.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksen, charter ad datum 21

april 1283 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 86 (rechts 89) + pliek 20
(21) x breedte 188 (onder 181) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Quod dux
mandavit balivis suis ut defenderent nos; generalis est pro omnibus bonis
nostris. – 2° door 15e-eeuwse hand: P. II.
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Bezegeling: één bevestigingsplaats (met op de pliek nog zichtbare afdruk
van een bevestigingsstrook) voor een niet aangekondigd zegel, vermoedelijk
dat van de oorkonder (LS).

Afschriften
B. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief adbij St.-

Bernards, hs. nr. 333 = Cartularium (alphabetum) nigrum II, fol. 557v-558r,
nr. P 2, onder caput: P (nigrum): De libertatibus collatis monasterio a
domino duce et confirmatione omnium bonorum eiusdem, met in de inhouds-
opgave, fol. 556r, de rubriek: Littera domini ducis in qua precipit omnibus
ballivis suis ubicumque locorum ut nos defendant ab omnibus iniuriatoribus,
geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653),
naar A.

C. midden 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 331 = Cartularium (alphabetum) nigrum I-4,
fol. 104v-105r, nr. P 2, onder zelfde caput en rubriek als B, geauthenticeerd
door J. Rubens, als onder B, naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XX (1929), p. 353-354, nr. 456,
naar A.

Regest
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 177, inv.nr. 20.

Iohannes, Dei gratia dux Lotharingie et Brabantie, universis presentes litteras inspectu-
ris salutem et omne bonum.

Quoniam dignum est et consonum rationi ut potentie nostre dextera protegantur qui se
pro nobis et nostris in suis orationibus offerunt continue ante Dominum, universitati
vestre volumus esse notum quod nos viros religiosos, dilectos nostros ·· abbatem et con-
ventum Loci sancti Bernardi Cysterciensis ordinis, Cameracensis dyocesis, cum loco
abbatie, ipsorum curtibus, edificiis ac bonis suis omnibus, ubicumque intra terminos
nostre dominationis sita fuerint vel contenta quocumquea nomine censeantur, in nostra
protectione et defencione suscipimus liberaliter et benigneb, mandantes ballivis terre
nostre, villicis ac officialibus universis ac eis per presentes litteras iniungentes, ut ipsos
abc omnibusc iniuriis, iniuriatoribusd, dampnis ac molestationibus protegant et defen-
dant, ut perfectius possint divinis incendere et ut decet religiosos vivere pacifice et
quiete.

Datum anno Domini M° CC° LXXX° tercio, feria quarta infra octavam Pasche.e

(LS)
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1222

1283 oktober 12

Beoorkond wordt dat Arnoud van der Brug van Kruibeke, ten over-
staan van schepenen van Kruibeke en Godfried van Breda, schout van
de heer van Liedekerke, die namens deze als eigenaar van de grond
optreedt, verkoopt aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) 31⁄2 bunder 5 gemet bouwland te Kruibeke en deze goede-
ren van het klooster weer terugontvangt tegen een jaarlijkse erfcijns
van 3 pond Leuvens.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 12

oktober 1283 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 139 (rechts 127) + pliek
15 (10) x breedte 225 (onder 240) mm; tameIijk gaaf, behoudens de bezege-
ling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera Arnoldi
de Ponte in Cruetbeke, una vedera in octavo hont sita, altera in nono hont sita.
– 2° door andere 14e-eeuwse hand: Littera bonorum quondam Arnoldi de
Ponte apud Crutbeke. – 3° weer andere 14e-eeuwse hand, mogelijk identiek
aan die van de eerste aantekening, voegde aan de voorgaande aantekening
toe: de tribus libris Louaniensium, recipimus grossum pro XII d., sicut damus
Marie de Zone de eisdem bonis. – 4° door 14/15e-eeuwse hand: N (in rode
inkt). XII (door latere hand verbeterd in X).

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen (waarvan slechts de sneden in de
pliek zichtbaar zijn), vermoedelijk voor de twee aangekondigde zegels (LS1,
LS2).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 235v, nr. N 12 (2), geauthen-
ticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch notaris (gedateerd 1646), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 324 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-3, p. 16-17, nr. N 12 (2), onder caput: N rub.: Littere de bonis nostris in
Borchte et Cruybeke, met in de inhoudsopgave, p. 1, de rubriek: Littera de tri-
bus libris Lovaniensium de bonis Arnoldi de Ponte, 1280 feria 3a post festum
beati Dionisii, recipimus grossum Tur. pro XII d.; item alia (zie onder Samen-
hang), geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca.
1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 93-94, nr. 461,
naar A.
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Samenhang
Voor een heruitvaardiging van deze oorkonde, zie hierna nr. 1275.

Noverinta universi quod Arnoldus dictus de Ponte de Crutbeke vendidit viris religio-
sis ·· abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis unum bonarium
terre arabilis vel circiter situm in loco qui dicitur Annekensacker, dimidium bonarium
iacens prope molendinum Bordenbure, duo bonaria que idem Arnoldus colit pro
medietate fructuum de domino Willelmo de Beuerene, milite, et circiter quinque men-
suras terre sitas in palude de Crutbeke in duabus portionibus vulgo vederen nuncupa-
tis. Et super hiis bonis predictus Arnoldus, Margareta mater eius et Heluidis uxor
ipsius wepiveruntb et quicquid iuris in eisdem bonis habebant per sentenciam scabino-
rum de Crutbekec et monitionem iudicis videlicet Godefridi de Breda, cum debita
effestucatione resignandi, superportaverunt in manus dicti Godefridi tamquam domini
fundi ex parte domini ded Lidekerked ad opus religiosorume prefatorum, qui fratrem
Arnoldum, dicti monasterii succellerariume f, nominee domuse sue per sentenciam ante-
dictorume in predictise bonis secundum legem patrie investivit. Preterea prelibatus fra-
ter Arnolduse nominee domuse sue antedicte concessit sepedictoe Arnoldoe de Ponte
universa et singula bona antedicta pro tribus librise Louaniensiumc e annui census in
perpetuum possidenda, ita scilicet quod de dictis tribus libris triginta solidos ad Natale
Dominie ete triginta solidos in Nativitate beati Iohannis Baptiste absque difficultate
qualibet a dicto Arnoldo vel suis heredibus singulis annis memoratisg religiosis persol-
ventur.

Testes premissorum dominus Iohannes, curatus de Crutbeke, Willelmus dictus de
Elst, castellanus domini de Lidekerke, Godefridus de Breda predictus, Theodericus de
Viuario, Iohannesh de Prato, Egidius Sanpenousi, Iacobus Vostere, Egidius de
Ertbrughe, Paulus de Goude et Gerardus de Puteo, scabini de Crutbekej, et alii quam-
plures.

Nos igitur Iohannes, curatus de Crutbeke, et Godefridus de Breda prefati in huius rei
testimonium et memoriam sempiternam sigilla nostra ad petitionem utriusque partis pre-
sentibus litteris duximus apponenda.

Datum anno Domini M° CC° LXXXmo tercio, feria tercia post festum beati Dyonisii
episcopi et martiris.k

(LS1) (LS2)
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1223

1284 maart 18

Abt en convent van de St.-Michielsabdij te Antwerpen, deken en kapit-
tel van de O.L.V.-kerk aldaar en de pastoors van Berendrecht en Zand-
vliet stellen Jan van Gistel, heer van Voormezele en Woesten, ridder,
en Jan van Zwijnaarde, burger van Gent, een derde van al hun tienden
beschikbaar in het oude broekland van Zandvliet en Berendrecht bene-
vens in het te bedijken deel van Noordland bij Ossendrecht, voor een
periode van 20 jaar, op voorwaarde dat dezen de doorgebroken dijken
zullen herstellen.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Bibliotheek UFSIA, Kathedraalarchief, archief O.L.V.-

kapittel te Antwerpen, Capsa IX Dominorum, nr. 26. – Afmetingen: hoogte
226 (rechts 218) + pliek 18 x breedte 247 mm; met linkerkantlijn; beschadigd,
zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13e-eeuwse hand: Compo-
sitio de Zantflite erga dominum de Ghistele de aggere reparando. – 2° door
13/14e-eeuwse handen (vervaagd of geradeerd): C (in rode inkt); v; D (of
M). – 3° door 14e-eeuwse hand: Compositio de Zantflite erga dominum de
Ghistele de aggere reparando. – 4° door 14/15e-eeuwse hand: afkruising. – 5°
door 15e-eeuwse hand (inventaris 1488): XXVI. – 6° door 17/18e-eeuwse
handen: 1283; Caps. 9.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, name-
lijk: S1 staande-figuurzegel van de abt van de St.-Michielsabdij te Antwerpen,
spits-ovaal (hoogte zegelveld 36, breedte 19, rand 4 mm), van groene was, rand
links afgebroken (zie PRIMS, Antwerpsche zegels, 1931, p. 65, lijst 11, nr. 4, afb.
p. 60, nr. 100), met randschrift: + Sigillum · ABBATIS · ANTWER[PIENSI]S, met
tegenzegel CS1 beeldzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 12, rand 3
mm), rechterbovengedeelte (in feite linkerbenedengedeelte, daar op zijn kop
afgedrukt) beschadigd, met randschrift: + AVE · MARIA · GR[A]TIA · Plena ·. – S5
beeldzegel van Jan Wouterszoon van Zwijnaarde (burger van Gent), rond
(doorsnede zegelveld 19, rand 3-4 mm), van bruine was, bovenrand afgebro-
ken (zie, met een afwijkende lezing en identificatie, PRIMS, a.w., p. 79, lijst
16, nr. 16, afb. p. 70, nr. 123), met randschrift: [+ Sigillum IOannIS · F]ILII ·
WALTERI · DE · ZVINAR[DEN] (aanvulling op basis van PRIMS, a.w.); en voorts
drie bevestigingsplaatsen (waarvan telkens slechts een snede in de pliek zicht-
baar is) voor de drie overige aangekondigde zegels (LS2, LS3, LS4).

Afschrift
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA, Kerkelijke instellingen, K 131 = Diplomata

Capituli (cartularium van het O.L.V.-kapittel), fol. 57r, onder de rubriek: Lit-
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tera abbatis et conventus sancti Michaelis, decani et capituli data domino de
Ghistele super agger[***], naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, IX (1910), p. 361-362, nr. 311, naar A.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 48, lijst 2, nr. 207.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en samenhang
Zie nrs. 1132 en 1224.

Universisa presentes litteras inspecturis ·· abbas et conventus ecclesie sancti Michaelis Ant-
werpiensis Premonstratensis ordinis, ·· decanus et capitulum ecclesie beate Marie loci predicti
et ·· presbyteri curati ecclesiarum de Berendrecht et de Zantflite, salutem cum noticia veritatis.

Noverit universitas vestra quod nos propter ruptionem et fractionem aggerum terrarum
de Zantflite et de Berendrecht per inundationem aquarum maris fluentium penitus con-
fractorum et annichilatorum, pro quibus nobis et ecclesiis nostris magnum imminebat co-
tidie dampnum et periculum, tam in dictis terris quam etiam in adiacentibus, ubi decimas
percipere consuevimus, pro utilitate nostra et ecclesiarum nostrarum convenimus cum
nobili viro domino Iohanne de Ghestele, domino de Vormensele et de Woestina, milite, et
Iohanne de Suinarden, opidano Gandensi, in hunc modum quod ipsi antiquas terras de
Zantflite et de Berendrecht in suis expensis aggerabunt et aggere munient et siccabunt, itab

quod dicte terre coli, arari et seminari poterunt, et nos in subsidium laborum et expensa-
rum ab eis propter hoc faciendorum eis et suis successoribus promittimus et damus ter-
ciam partem omnium decimarum nostrarum ecclesiasticarum in veteri terra paludis de
Zantflite et de Berendrecht et in illa portione quam ad presens de Nortlant aggerabunt ver-
sus Ossendrecht, nobis provenientium per viginti annos continuos et proximo subsequen-
tes, ab eis libere et quiete colligendam, recipiendam et habendam et post dictos vigintic

annos dicta tertia pars decimarum ad nos libere et sine contradictione qualibet revertetur.
In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Et nos Iohannes de

Ghestele, dominus de Vormensele et de Woestina, miles, et Iohannes de Suinarden, opi-
danus Gandensis, predicta omnia et singula recognoscimus esse vera et in hiis consenti-
mus et ea promittimus bona fide adimplere et fideliter observare et in testimonium predic-
torum omnium sigilla nostra presentibus duximus apponenda.

Actum et datum anno Domini M° CC° LXXX° tercio, mense martio in crastino beate
Gertrudis virginis.d

(S1+CS1) (LS2) (SL3) (LS4) (S5)
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1224

1284 maart (18-31)

Jan I, hertog van Brabant, en Arnoud van Leuven, heer van Breda,
geven Jan van Gistel, ridder, heer van Voormezele en Woesten, en Jan
van Zwijnaarde, burger van Gent, het ondergelopen oude land van
Berendrecht en Zandvliet in leen met de rechtsmacht tot 27 schelling en
het recht schepenen aan te stellen, op voorwaarde van onmiddellijk
herstel van de doorgebroken dijken.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens B in 1685 vermoedelijk nog in het abdijarchief aan-

wezig.

Afschrift
B. 1685, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Michiels te Antwerpen, inv.nr. 7

(nieuwe cartularium der abdij: Tomus 4), fol. 43v-44v, authentiek afschrift
door G. van Bredael, openbaar notaris te Antwerpen, naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB, X (1911), p. 350-353, nr. 319, naar B.

Datering en samenhang
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding. Bovendien dateert
de oorkonde van na 18 maart 1284, zie nr. 1223.

Wy Ian, bi der gratien Gods hertoghe van Lotheryc ende van Brabant, ende Arnout van
Lovene, here van Breda, groten alle diegene die dese letteren selen zien ende horen ende
maken heme condech dat wy, omme orbere ende nutscap des lands ende der gemeenten
van den lande, hebben gegeven ende noch gheven enen edele manne, minen heeren Ianne
van Ghistele, here van Vormensele ende van Woestinen, riddere, ende Ianne van Svynar-
den, portre van Ghend, ende haren nacomelingen erflake dat oude lant van Zantflite ende
van Berendrecht ende in Nortlant, also verre alset strect, al hare sidewinde met slusen
ende met ghoten, die dar binnen ligghen, die schore te hare nutscap, ende dat ut ghebro-
ken es metter cracht der vlode van der zee ende noch bevloit metten water, welk lant dat
geheten es spadelant, ende welc lant beghint suetwers middewers van der kille sweels van
Berendrecht, ende gaet oppe oestwaert neffens die sidewinde van Lillo, ende westwers
also alse haer strect die voregeseghede sidewinde, ende vort noertwert, tote oppe Operille
dar vergaderen Noertlant ende doude lant, opgaende tote den dorpe van Zantflite, also alse
haer strecken zal die sidewinde van den ouden lande, ende van den Noertlande, bi
consente ende wille des abs ende des convents sente Michyls ende des dekens ende der
capitlen Onser Vrouwen kerke van Antwerpen ende alle die gherre, die spadelant, dike-
lant, eighendoem ofte enech recht hadden in dit voregeseghede lant, dat men diken zal,
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welc abt, convent, deken ende capitle ende alle dandre, die hir vore zyn gesecht, vast heb-
ben ende ghestade die vorseghde ghichte van den lande, bi voerwarden ende manieren, die
hierna ghescreven selen syn.
(1) Dats te wetene, dat de voregeseghede myn her Ian, riddere, ende die voregeseghede
Ian, portre, dat de voregeseghede oude lant van Zantflite ende van Berendrecht selen dro-
ghen, water sceden, diken ende bewaren teghen die vlode van der zee ende zelen maken
ende gheloven te makene dien dyk ommegaende, beneden drie roeden erden belopens,
ende boven breet tien vote ende hoech twalef vot. Ende selen oec dit voregeseghede warc
zonder eneghe marringhe beghinnen.
(2) Ende alse die voregeseghede dyc ghemaect es, also alse hirvore geseghet es, soe sal
men deelen ende sceden dien voregeseghede dyc ende dat voregeseghede bedyct lant,
ende also dat die voregeseghede riddre ende die voregeseghede portre hebben selen ende
sculdich zyn te hebbene tve deel ende spademans terdendeel van den voregesegheden ghe-
dycten lande ende dar na elc sine grote van den dike.
(3) Oec selen se hebben, die voregeseghede riddre ende di voregeseghede portre, bi con-
sente ende wille des abs ende des convents van sente Michiils, des dekens ende der capit-
len van Antwerpen, der papen van Zantflite ende van Berendrecht ende derghene die enech
recht hebben in dit voregeseghede lant ofte in tiende, die verschinen sal in dat lant tvintech
iaer die hir naesttoecomende syn, terdendeel van alder gheestlicker tienden, die vallen sal
ende verschinen in dit voregeseghede gedyct lant, vrileke ende paiseleke. Ende hir bi soe
sal die voregeseghede abt ende convent van sente Michiils behouden hare eigendom, chens
ende visscerie, also verre als syt sculdech syn te hebbene ende tharen eigendome behort,
ende oec elc man behouden haren eigendome, also alsyt hadden eer tlant ut ghinc.
(4) Vort es daer een polreken, dat geheeten es Radewarts polre, ende des sal ghebruken
dieghene, dies het es vortane.
(5) Wart oec dat geviele dat die voregeseghede dyc van dien voregesegheden gedycten
lande brake, ent die vloet daerinne ghinghe, aslo dicke, soe mochten si weder maken haren
diic ende legghen haren dyc binnen haren palen, dar si wilden, sonder wedersegghen van
imanne.
(6) Wart oec dat geviele dat die dyc brake, die leght sudewarts van der zidewinden van
Lillo ende tlant bevloyde metter cracht van der zee, soe souden si moghen, die voregesegh-
ede riddre ende portre, metten spademans trecken op die voregeseghede sidewinde van
Lillo ende bewaren ende bescermen dat voregeseghede oude lant van Zantflite ende van
Berendrecht ieghen die vlode van der zee. Ende selen oec nemen mogen buten die side-
winde van Lillo, zuetwarts van der dilfcant, erde tve roeden breet, dermede te houdene die
voregeseghede sidewinde sonder enich wedersegghen van imanne.
(7) Ent datselve soe moeghen se doen die van Lillo, wart dat zake dat gheviele dat die diic
brake van den ouden lande van Berendrecht ende van Zantflite.
(8) Wart dat zake oec dat diegene, die terdendeel hebben in dit voregeseghede lant niet
bediken ende wedersloen en wilden, soe mochten si die voregeseghede riddre ende die
voregeseghede portre aneverden haren dyc ende dikene ende hebben dar bi harlide deel
van den lande.
(9) Hierboven geve wy Ian, hertoghe van Brabant, ende Arnout van Lovene, here van
Breda, die hirvore gheseget syn, den voregesegeden myn heren Ianne, riddre, ende sinen
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ore sonderlinghe alle die gherechten van seven ende twintech scellinghen ent dar beneden,
die vallen selen ocht verschinen binnen die voreghesegeden lande, ende oec geve wi heme
dat lant te bedrivene, rechtre ende scepenen te makene ende tontmakene ende gedinghe te
houdene binnen dien voregesegheden lande, scepenen oec te makene diegene die guet
hebben binnen dien lande, die wonen binnen Berendrecht ende binnen Zantflite. Dese
gerechten ende bedrift sal de voregeseghede riddre myn her Ian van ons houden te lene.
(10) Ende wi hertoghe ende here van Breda geloven dese voregeseghede gichte, gelof
ende vorwarde met gueder trouwen te houdene ende doen houden vredelec ende paislec,
wi ende onse ore, myn heren Ianne, riddre, ende Ianne, den portre, die hirvore geseght syn
ende haren ore. Ende wi Ian, hertoghe van Lotrike ende van Brabant, gheloven alle die
vorwarden, die onse neve, die here van Breda, geloeft heft ende gegeven, alsoe alse hier-
voren staen ghescreven, met alden andren vorwarden voregeseght, te houdene ende doen
houden ende darane warant te wesene alse here.

Ende omdat wi willen dat dese voregeseghede gichten, gelof ende vorwarden bliven
vast ende gestade, so hebben wi aen desen chaertre in orkenscap gehanghen onse zeghele.

Dit was gedaen als men scrivet incarnatioen ons Heren millesimo ducentesimo octoge-
simo tertio, in de maent binnen merte.

1225

1284 maart 31

Floris V, graaf van Holland, neemt de abdij en de monniken Ter Doest
en hun goederen in het graafschap Holland in zijn bescherming, ver-
leent hun vrijdom van tol, schot, heervaart en andere last voor
omschreven waren en goederen en zegt hun toe dat, indien de grond
die de heren van Breda eertijds in leen hielden van de graven van Hol-
land aan anderen in leen gegeven wordt, deze onder zijn bescherming
zal blijven.

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr.

369. – Afmetingen: hoogte 312 (rechts 310) + pliek 35 x breedte 251 (onder
243) mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekening op de voorzijde, op de pliek: door 13e-eeuwse hand: 1283. –
Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 13e-eeuwse hand: Florentius, comes
Hollandie, de omnibus bonis nostris; daaronder door dezelfde hand: Floren-
tius, comes Hollandie, de omnibus bonis nostris ina Hollandia, Zelandia confir-
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matisa. – 2o door 13/14e-eeuwse hand: Florentius, comes Hollandie, filiusb

Willelmi, regis Romanorumb, confirmat omnia bona nostra in Hollandia et etc

in Zelandia et absolvit a tallia, scoto, ervaert, theloneo et omni petitione, M
CC LXXXIII, annuntiatione beate Marie. – 3o door 15e-eeuwse hand: M XV
III. – 4o door 17e-eeuwse hand: N° 47.

Bezegeling: één uithangend zegel, bevestigd aan een groen-geel gevlochten
touw door twee gaten in de pliek, dat aangekondigd is, namelijk: S ridderze-
gel van oorkonder, rond (doorsnede 70 [+ x], rand 10 mm), van oranje was,
zwaar beschadigd (doormidden gebroken, opnieuw aan elkaar gelijmd) (zie
KRUISHEER, Oorkonden graven van Holland, 1971, II, p. 478-479, nr. 50), met
randschrift: Sigillum · FLO[RENCII · COMITIS · H]OL[LANDIE:*], met tegenzegel
CS wapenzegel van dezelfde (zie KRUISHEER, Oorkonden graven van Holland,
1971, II, p. 478-479, nr. 51), rond (doorsnede zegelveld 43, rand 5 mm),
beschadigd (linksonder deel afgebroken), met randschrift: SECRET[Vm ·
F]LOREnCII: C[OMITIS HO]LLAnDIE:.

Afschrift
B. 1284 mei 6, Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest,

oorkonde nr. 313, vidimus door de abt Ten Duinen, van de St.-Andriesabdij
te Brugge, van de St.-Bartholomeusabdij van Eekhout te Brugge en van de
deken en cantor van het St.-Donaaskapittel te Brugge (zie hier nr. 1226a),
naar A.

Uitgaven
a. VAN DE PUTTE – CARTON, Chronique de l’abbaye Ter Doest, 1845, p. 60-61,
nr. 36, naar A. – b. VAN DEN BERGH, OHZ, 1873, p. 210, nr. 475 (onvolledig;
gedateerd 26 maart 1283), naar a. – c. KRUISHEER, OHZ, IV, 1997, p. 373-
375, nr. 2142, naar A.

Regesten
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 16, nr. 369. – VAN DEN BERGH, Regis-
ter Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden, 1861, p. 79 en p. 96 (gedateerd
maart 1283). – WAUTERS, Table chronologique, VI, 1881, p. 98 (gedateerd 26
maart 1283). – KRUISHEER, Ooorkonden graven van Holland, 1971, p. 354,
nr. 663.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding. In geval de bood-
schapstijl gehanteerd is, kan deze oorkonde op 26 maart 1283 gedateerd wor-
den.
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Ontstaan
Deze oorkonde is door dezelfde hand geschreven als het vidimus ervan, zie
nr. 1226a. De scriptor is niet geïdentificeerd en/of gelokaliseerd door
KRUISHEER, Oorkonden graven van Holland, I, 1971. Volgens mondelinge
mededeling van Burgers, die deze oorkonde onderzocht in het kader van
zijn dissertatie Paleografie van de documentaire bronnen, 1995, is deze
hand te lokaliseren in de abdij Ter Doest. Het dictamen van onderhavige
oorkonde is door Kruisheer geïdentificeerd (KRUISHEER, a.w., p. 88) als
van West-Vlaamse herkomst. De oorkonde is dus een destinatarisuitvaardi-
ging.

Tekstuitgave
Deze oorkonde is een gewijzigde en aangepaste herhaling van de oorkonde
d.d. 1248 december 5, uitgevaardigd door rooms-koning Willem (editie OHZ,
II, 1986, p. 446-448, nr. 795), zie de toelichting bij de editie in KRUISHEER,
OHZ, IV, 1997, p. 373-375, nr. 2142. De tekstdelen die aan deze VO zijn ont-
leend, staan afgedrukt in een kleiner lettertype. Het onderscheid tussen c en t
is niet altijd duidelijk.

Ind nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen.
Quoniam voluntarios labores appetimus ut subditis nostris et precipue Omnipotenti Deo

per quem reges regnant et principes dominantur in terris iugiter servientibus pacem tran-
quillitatem ac requiem preparemus ut liberius in suo servicio valeant perdurare.

Nos Florentius, Hollandie comes, notum fieri volumus tam presentibus quam futuris quod * de

providentia nostrie consiliie ecclesiam beate Marie de Thosan Cisterciensis ordinis necnon personas Deo, Cre-

atori nostro, ibidem militantes, ad imitationem genitoris nostri felicis recordationis Willelmi, Dei gratia
regis Romanorum, cum omnibus bonis suis per comitatum Hollandie constitutis sub nostra * tuitione,
defensione ac protectione recipimus speciali ne per iniurias aliquorum in predicta ecclesia cultus
divinus valeat impediri, concedentes eis licentiam libere vendendi et emendi quecumque voluerint et quo-

tiens aliqua propriis usibus necessaria navigio seu alio modo transvexerint ab omni theoloneo et quibuslibet exac-

tionibus ac prava consuetudine tam nostris quam omnium qui nostre sunt potestatis liberi prorsus perpetuo et abs-

que omni pertranseant impedimento. Insuper omnes terras quas per memoratum comitatum sive in Zelandia sive

alibi possident quocumque tempore eas acquisierint a tallia, a scoto, a petitione qualibet, quacumque occasione fiat

petitio et quocumque nomine vocitetur, liberas dimittimus et concedimus perpetuo liberas permanere, * terram

videlicet de Alebranswert in dominio de Pitthe, * Crabbendiic cum pertinentiis suis universis et morum

eius, Monsterhoec, Bommenef, Oesthoec, Montem Sanctum, omnem etiam terram quam in dominio
nostro per Hollandiam et Zelandiam possident, concedentes etiam eisdem ob salutem
nostre predecessorum ac etiam successorum nostrorum animarum ut terram usque ad cen-
tum mensuras quam a domino Henrico Buffel, milite, et a quodam nomine Baroldo et qui-
busdam aliis titulo emptionis acquisiverunt, iacentes iuxta curtem de Scoudemoer, liberas
ab omni petitione, exercitus videlicet quod vulgariter dicitur erevartg et alia exactione
qualibet quocumque nomine nuncupetur perpetuo possideant liberas et immunes. Insuper
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si contingeret quod per nos seu aliquem successorum nostrorum terrah quam domini de
Breda a predecessoribus nostris ac nobis quondam tenuerunt in feodum ad nos in presen-
tiarum pleno iure pertinensi in aliquem seu aliquos, aliquo alienationis titulo alienari con-
tingeret seu transferri, volumus et eisdem concedimus specialiter et expresse ut ipsi cum
bonis suis predictis in nostra tuitione seu protectione remaneant specialiter et immediate,
ita quod nullus alius virtute alicuius alienationis seu concessionis in eis vel in eorum bonis
prenominatis aliquid iurisdictionis seu iuris in posterum valeat reclamare. Omnia privile-
gia et etiam gratias a predecessoribus nostris eis et ecclesie sepedicte concessas expresse
laudantes et approbantes ac eis specialiter confirmantes.

In quorum omnium premissorum testimonium et munimen et ut premissa in posterum
perpetuo inviolabiliter observentur, presentem cartam sigilli nostri impressione fecimus
roborari.

Datum anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo octogesimo tercio, die vene-
ris post annuntiationem Virginis gloriose.j

(S+CS)

1226

1284 april 7-30

Jan I, hertog van Brabant, oorkondt dat het St.-Elisabethgasthuis te Ant-
werpen acht en een derde bunder land te Oosterweel, aan het gasthuis
verkocht door Sophie, dochter van Wouter Berthout heer van Mechelen
(weduwe van Hendrik V, heer van Breda), in vrij eigen bezit heeft.

Origineel
A. Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, oorkonde ad

locum Austruweel, ad datum 1284. – Afmetingen: hoogte 72 (rechts 64) +
pliek 13 (17) x breedte 186 (onder 183) mm; gaaf bewaard, behoudens de
bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera met
tserttoghen zeghele van lande in Outserwele gheleghen van VIII bunderen
ende een derdendeel. – 2° door andere 14e-eeuwse hand: In Outserwele. – 3°
door 15e-eeuwse hand: b B. – 4° door 16e-eeuwse hand: Dat iouffr. Sophye
Berthout, dochter des heeren van Mechelen, den gasthuyse vercochte, 1284,
Ousterweele. – 5° door 18e-eeuwse hand: 81/3 bunaria terre, sita in Oustru-
weel, que emerat hospitale, ipsi confirmantur a Ioanne, duce Brabantie, anno
1284, DX. – 6° door andere 18e-eeuwse hand: no 13.
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Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, namelijk:
S ridderzegel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 70, rand 10 mm), van
bruine was, zwaar beschadigd (zie hier nr. 1249 S1), met tegenzegel CS rid-
derzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 40, rand 5 mm), nagenoeg
gaaf (zie LAURENT, Les sceaux, 1993, I-1, p. 268, nr. 28, II, Brabant pl. 115,
nr. 281), met randschrift: Z * MARCHIONIS * IMPERII *.

Afschriften
B. 1442, Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, inv.nr.

196 = cartularium van het St.-Elizabethgasthuis, fol. 59r, onder de rubriek:
Van VIII bunder ende een derdendeel lands in Outserweele, en in de marge:
Outserweele, b B, 1284, door Aard Ywini, kapelaan van het St.-Elizabethgast-
huis, naar A.

C. 1747, ibidem, inv.nr. 227, bundel afschriften, onder de rubriek: 1284, emerat
hospitale a Sophia de Berthout octo bunaria terre cum una tertia, sita in
parochia de Oustruweel. Ioannes, dux Brabantie, hanc emptionem approbat et
terram illam hospitali confirmat possidendam in allodium, en in de marge met
de signatuur: DX, eenvoudig afschrift door J.C. Dierckxsens, pastoor van het
St.-Elizabethgasthuis, naar A.

Uitgaven
ab. DIERCXSENS, Antverpia Christo nascens, I, 1749, p. 214 en 17732,
p. 316-317, naar A. – c. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek Sint-
Elizabethospitaal, 1976, p. 160-162, nr. 99 (gedateerd 9-30 april 1284),
naar A.

Regesten
WAUTERS, Table chronologique, VI (1881), p. 125 (gedateerd april 1284).
– PRIMS, in Bijdragen tot de geschiedenis, XIX (1928), p. 57. – PRIMS,
Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 66, nr. 93 (gedateerd april
1285).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Iehansa, par le grace de Dieu duc de Lotharingie et de Brabant, fasoins a savoir a tout
cheaus qui ces lettres verront et oiront que le wiit bonirs de tere et le tierche part d’un
bonir qui giist en la parroche d’Ouserweleb, la quele tere damosiele Sophye fille mon
seingneur Wautier Berthaut, seingneur de Malines, a vendue a ·· maistrec et ·· maistresse
et a ·· proviseurs del hostelrie d’Anweersd, volons et a chou nos accordons que la tere
devante dite le devant nomee hostelrie d’Anweersd tiengne en allout.

a. 1284 nr. 1226
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Et pour chou que ces choses devant nomeesf fermes et estables demorunt, avons miis
nostre propre seaul a ces lettres, les queles furent donees quant on escrisoit del incarnation
nostre Seingneur M CC IIIIXX et IIII ans, en mois d’avriil.g

(S+CS)

1226a

1284 mei 6

Jan, abt Ten Duinen, Jan, abt van de St.-Andriesabdij te Brugge, Jan,
abt van de St.-Bartholomeusabdij van Eekhout te Brugge en de magis-
ters Gillis en Jan, respectievelijk deken en cantor van het St.-Donaas-
kapittel te Brugge, vidimeren onder meer een oorkonde van Floris V,
graaf van Holland, d.d. 31 maart 1284 (zie nr. 1225).

Origineel
A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde

nr. 313. – Afmetingen: hoogte 387 (rechts 398) + pliek 24 (25) x breedte 324
(onder 319) mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 13/14e-eeuwse hand: Transscrip-
tum comitum Hollandie F. Florentii, Willelmi, regis, et Florentii, filii eius, de
protexione et libertate nostre et theloneo. – 2o door 15e-eeuwse hand: MLIII.

Bezegeling: vijf bevestigingsplaatsen voor de aangekondigde zegels (LS1,
LS2, LS3, LS4 en LS5).

Uitgave
a. KRUISHEER, OHZ, IV, 1997, p. 385-386, nr. 2152, naar A.

Regest
Inventaire Séminaire Bruges, 1857, p. 12, nr. 313.

Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door de hand die ook nr. 1225 mundeerde en
kan aldus gelokaliseerd worden in de abdij Ter Doest, zie aldaar onder Ont-
staan. De dagtekening in de datering is door een andere, gelijktijdige hand
aangebracht, na verifiëring van de bovengeschreven woorden in de oorkonde-
tekst.
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Universisa presentes litteras inspecturis fratresb Iohannes de Dunis, Iohannes Sancti
Andree iuxta Brugis, Iohannes Sancti Bartholomei de Echoud in Brugis dictib abbatesb

necnon magistri Egidius, decanusc, et Iohannes, cantor ecclesie beati Donatiani Brugensis,
salutem in Domino sempiternam.

Noverit universitas vestra quod subsequentia privilegia ecclesie beate Marie de Thosan
non abolita, non cancellata, non rasa nec in aliqua sui parte viciata sed sana et integra ac
bene sigillata vidimus, tenuimus, legimus et diligenter inspeximus in hec verba:

– – – (hierna volgt de tekst van de oorkonden OHZ, II, nrs. 532, 533, 795 en ONB, II,
nr. 1225).

Nos vero in testimonium inspexionis nostre ad preces dicte ecclesie de Thosan presenti
transcripto sigilla nostra duximus apponenda.

Datum anno Domini M° CC° octogesimo quarto, died beati Iohannis ante Portam Lati-
nam.

Approbamus superscriptiones fratres, dicti abbates, et.

(LS1) (LS2) (LS3) (LS4) (LS5)

1227

1284 mei 14

Schout en schepenen van Lier oorkonden dat vrouwe Margaretha,
weduwe van Gerard van (Over)IJse jr. van Anderstat, ridder, en haar
zoons Wouter en Arnoud aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) alle rechten afstaan, die zij mochten bezitten op goederen van
de abdij, gelegen in de Zuidpolder (Zuidland) nabij Bergen op Zoom.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 171v-172r, nr. H 18 (met
restauraties door Judocus Bal, midden 17e eeuw), geauthenticeerd door Judo-
cus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1659), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-
2, fol. 74v-75r, nr. H 18, onder caput: H rubra: Littere oppidi de Berghen et de
Zuyt-Landt, met in de inhoudsopgave, fol. 67v, de rubriek: Littera qua Margareta

a. 1284 nr. 1227
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relicta domini Gerardi de IJscha renuntiat bonis nostris de Zuytlandt, geauthenti-
ceerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 96-97, nr. 464,
naar C.

Universis presentes litteras inspecturis Henricus dictus de Mundont, scultetus, Iohannes
dictus Bulena, Egidius filius Gotildisb, Franco de Rovelde, Iohannes filius Andree et
Iohannes dictus Ghevere, scabini oppidi de Lira, salutem et scire veritatem.

Universitati vestre significamus tenore presentium quod in nostra presentia personaliter
constituta domina Margareta, relicta bone memorie quondam domini Gerardi de Yscha,
militis, dicti de Anderstat iunioris, cum duobus filiis suis Waltero scilicet et Arnoldo omne
ius quod habebat vel quod habere se dicebat in bonis virorum religiosorum ·· abbatis et
conventus Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis, Cameracensis diocesis, sitis apud
Berghen supra Zoem, vocatis vulgariter Zutpolre, seu ius omne et totale quod habere pote-
rat in ipsis bonis seu debebat ullo modo, de mera voluntate sua et assensu dictorum filio-
rum suorum transportavit coram nobis in manus prioris dicti monasterii in elemosinam ad
opus ipsius monasterii vel conventus per legitimum manburnum seu tutorem Walterum sci-
licet de Dedelaer, datum sibi per nostram monitionem sculteti scilicet predicti et sententiam
nostram scabinorum scilicet predictorum, et werpivit seu effestucavit super hoc libere et
expresse, sicut in talibus fieri debitum est et consuetum, renuntiando etiam quoad premissa
omni iuris auxilio canonici pariter et civilis, scriptis quoque cuiuslibet instrumentis que ad
cassationem seu lesuram dicte ecclesie in parte vel in toto ipsi prodesse in posterum posset,
et dictis religiosis aut eorum possessioni pacifice ac quiete aliqualiter obesse.

In cuius rei testimonium ad petitionem tam dictorum religiosorum quam domine et fili-
orum suorum predictorum sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.

Datum anno Domini M° CC° LXXX°mo quarto, dominica ante Ascensionem Domini.

1228

1284 mei 20

Schepenen van Antwerpen oorkonden dat Gerard, Wouter en Arnoud,
zonen van wijlen Gerard van (Over)IJse jr. van Anderstat, ridder, ver-
klaren geen rechten te bezitten op goederen van de St.-Bernardsabdij
(te Hemiksem) in de Zuidpolder (Zuidland) bij Bergen op Zoom en dat
dezen eventuele rechten aan de abdij overdragen.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 171r, nr. H 15, geau-
thenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1659), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 73v, nr. H 15, onder caput: H rubra: Littere oppidi de Berghen et de
Zuyt-Landt, met in de inhoudsopgave, fol. 67r, de rubriek: Littera super renun-
tiatione filiorum Gerardi de IJscha quoad bone nostra in Zuytpolre prope
Bergas, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca.
1653), naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 97-98, nr. 465,
naar C.

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 90, lijst 10, nr. 77.

Universis presentes litteras inspecturis Nicholaus dictus Vetanus et Inghelbertus dictus
Grutere, scabini Antwerpienses, salutem et scire veritatem.

Universitati vestre tenore presentium significamus quod in nostra presentia propter hoc
personaliter constituti Gerardus, Walterus et Arnoldus, filii bone memorie quondam
domini Gerardi de Yscha iunioris dicti de Anderstat, militis, unanimi voce et concordi de
mera voluntate coram nobis recognoverunt nichil se iuris habere omnino vel etiam
habuisse in bonis virorum religiosorum ·· abbatis et conventus Loci sancti Bernardi Cys-
terciensis ordinis, Cameracensis diocesis, sitis apud Berghen supra Zoem, vocatis vulgari-
ter Zutpolre. Preterea ad maiorem certitudinem, si quod tamen iusa ipsis competebat in
dictis bonis vel competere poterat seu debebat quolibet modo nunc aut in posterum com-
muniter vel divisim, hoc ipsum ius omne et totale, sive magnum sive fuerit parvum, coram
nobis transportaverunt in manus cellerarii dicti monasterii ad opus ipsius monasterii seu
conventus in elemosinam perpetuo possidendum pacifice et habendum. Denique super eis-
dem bonis viva voce werpiverunt et effestucaverunt, sicut in talibus consuetum est fieri et
facere debuerunt, renuntiantes quoad premissa omni iuris beneficio vel auxilio, omni
etiam exceptioni reali vel personali quibus prescripta in aliquo, in parte scilicet vel in toto
aliqualiter possent infringi aut etiam infirmari.

Hiis autem nobiscum interfuerunt dominus Egidius dictus de Ousterwik, investitus de
Woude, Iohannes dictus Grote, Petrus dictus Ghelmaer, oppidani Antwerpienses, et Wal-
terus de Rusebreet.

a. 1284 nr. 1228

703

1228 a toegevoegd door Judocus Bal B, toegevoegd boven de regel door de teksthand C.



In cuius rei testimonium et petitionem et preces dictorum Gerardi, Walteri et Arnoldi
sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa.

Datum anno Domini M° CC°b LXXX° quarto, sabatho post Ascensionem Domini.

1229

1285 januari 20

Sophie (Berthout) van Mechelen, weduwe van Hendrik V, heer van
Breda, maakt bekend dat het St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen 150
pond klein Leuvense munt heeft betaald voor de verwerving van grond
te Ekeren.

Origineel
A. Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, oorkonde ad

locum Ekeren, ad datum 1285. – Afmetingen: hoogte 71 (rechts 68) x breedte
166 mm; gelinieerd; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera de
bonis emptis in Ekere contra domicellam de Machlinia. – 2° door 16e-eeuwse
hand: Eykeren. – 3° door andere 16e-eeuwse hand: 1284. – 4° door 18e-
eeuwse hand: Sophia de Mechlinia hospitali vendit terras in Eekeren pro qui-
bus testatur se recepisse 150 libras Lovanienses, anno 1284, HZ. – 5° door
andere 18e-eeuwse hand: No 16.

Bezegeling: één bevestigingsplaats (met minuscule perkamentvezels van een
afhangende strook perkament), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel
(LS).

Afschrift
B. 1748, Antwerpen, OCMW, archief St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen, inv.nr.

227, bundel afschriften, onder de rubriek: 1284, Sophia de Mechlinia, vidua
Henrici, domini de Breda, vendiderat hospitalis (sic) terras in Eekeren, fatetur
se pro ea recepisse 150 libras Lovanienses parve monete, en in de marge met
de signatuur: HZ, eenvoudig afschrift door J.C. Dierckxsens, pastoor van het
St.-Elizabethgasthuis, naar A.

Uitgaven
ab. DIERCXSENS, Antverpia Christo nascens, I, 1749, p. 217, en 17732, p. 317,
naar A. – c. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek Sint-Elizabethospi-
taal, 1976, p. 164-165, nr. 101, naar A.
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1228 b millesimo ducentesimo C.



Regesten
WAUTERS, Table chronologique, VI (1881), p. 147. – PRIMS, in Bijdragen tot
de geschiedenis, XIX (1928), p. 57. – PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen,
II-4, 1931, p. 66, nr. 92.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis presentes litteras visuris Sophya de Machlinia, relicta Henrici bone memorie
quondam domini de Breda, salutem in Domino.

Notum sit universis quod ·· provisores eta magistratus religiose domus, videlicet hospi-
talis Antwerpiensis, centum et quinquaginta libras Louanienses parve monete, nobis de
terra iacente in Ekerne, quam erga nos legitime comparaverunt, bene et integraliter per-
solverunt.

In cuius rei geste memoriam et munimen perpetuum presentibus litteris sigillum nos-
trum duximus apponendum.

Datum anno Domini M° CC° LXXX° quarto, in festo sanctorum martirum Fabiani et
Sebastiani.

(LS)

1230

1285 maart 28

Hendrik van Leuven, heer van Herstal, belooft Arnoud van Leuven,
heer van Breda, schadeloos te houden voor het feit dat deze zijn bezit
Brunehamel tot onderpand heeft gesteld voor de door hem, Hendrik,
aan Clementia, gravin van Sames, verschuldigde lijfrente van 400 pond
Tournoois per jaar.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 28

maart 1285 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 256 + pliek 22 (18) x
breedte 241 (onder 235) mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Compromissio
quedam facta inter dominum de Breda et dominum de Louanio. – 2° door
14/15e-eeuwse hand: A (in rode inkt). IIII (mogelijk door latere hand verbe-
terd uit III).

a. 1285 nr. 1230
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Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen (met op de pliek de nog zichtbare afdruk
van een bevestigingsstrook, resp. met uithangende, gedeeltelijk afgescheurde dub-
bele strook perkament) voor de twee aangekondigde zegels (LS1, LS2).

Afschriften
[B]. begin 16e eeuw, niet voorhanden, bekend uit D, het oorspronkelijke afschrift

in het aldaar genoemde cartularium van de St.-Bernardsabdij, naar A.
C. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-

Bernards, hs. nr. 322 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-1, fol. 7r-7v, nr. A
4, onder caput: A rubrum: Littere communes dominorum de Breda, met in de
inhoudsopgave, fol. 3r, de rubriek: Compromissio inter dominum de Breda et
dominum de Lovanio, geauthenticeerd door J. Andriessen(s), apostolisch
notaris (gedateerd 1647), en vervolgens door J. Rubens, openbaar notaris
(ongedateerd, ca. 1653), naar A.

D. 1657, ibidem, hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 7v-8r,
nr. A 4, onder caput: A rub(rum) (in het aangevulde gedeelte), afgeschreven
en geauthenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 101-103, nr. 471,

naar A.

Samenhang
Voor de identificatie van Brunhiames met Brunehamel, een heerlijkheid van
Arnoud van Leuven, zie nr. 1115.

Jea Henris de Louain, sires de Harstal, fach a savoir a tous chiaus qui ches presentes let-
tres verront et orront ke, comme mes chiers freres Ernous de Louain, sires de Breda, ait
obbligie toute sa terre de Brunhiames, des autes et de toutes les apartenanches, et tout che
ke escheoir li puet en le chastelrie de Rosoit en Tyraische, pour mi envers ma dame Cle-
menche, contesse de Sames, pour quatre cens livres de Tornois, ke je li doi rendre par an
tant ke le vivra, pour l’achat de la vile de Moncornet ke j’ai fait a li, je promet loiaument
et en bone foi et m’obblige a che espresseiement ke s’el dis Ernous avoit coust, ne frais,
ne damaghes pour la defaute de la rente a vie deseure dite a paier a la dite contesse, ke je
li rendroie et sourroie tout entirement et l’enwarderoie sens coust et sens damaghe. Et a
ches choses faire et tenir obblige je mi, mes hoirs et mes successeurs et tous mes biens,
meules, non meules, presens et a venir, par tout ou je les aroie, fust ou regne de Franche,
en Brebant ou ailleurs ou que che fust, et renunche plainement a toutes les choses ki me
porroient aidier et enpechier les choses devant dites et le dit Ernout nuisir. Et comme il
soit ensi ke je Marie, jadis feme mon signeur Godefroit de Louain, dame de Bancingnis,
mere as devant dis Henri et Ernout, soie tenue de paier et aquiter les quatre cens livres de
Tornois devant dis, tant ke la devant dite contesse vivra, et je ensi par mi bones covenan-
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ches que j’ai a men chier fil Henri devant nomet, je wuel et otroie et m’obblige a che ke
je a mien chierb fil Ernout devant dit, porterai bone warandie et loiaul de mi et dou mien
par tout ou on le porroit trover en Franche, en Brebant ou ailleurs, en meules et en non
meules, presens et a venir, envers lac dite contesse et toutes gens ki a droit et a loi envor-
roient venir. Et je Marie et Henris, ses fuisld devant nomet, prions et requirons a tous nos
signeurs des ques nos tenons nos terres ke se nous estiens en defaute d’aquiter le dit
Ernout et de paier et de rendre tous couse, tous frais et tous damaghes, s’il les en avoit,
qu’il nous constraingent a aquiter le dit Ernout de chatel, de coust, de frais et de tous
damaghes qu’il en auroit tout entirement a sen plain dit sens autre prueve faire.

Et pour che ke chef soit ferme chose et estable nos Marie et Henris devant nomet avons
donet a devant dit Ernout, nostre chier fil et frere, ches presentes lettres saeleies de nos
propres caiausg.

Les quelles furent faites et donneies en l’an de l’incarnation nostre Signeur Iesu Crist
mil deus cens quatrevins et cinc, le merkerdi apres la resurrexion nostre Signer Iesu Crist.h

(LS1) (LS2)

1231

1285 mei 13

Schepenen van Wouw oorkonden dat Jacob, klerk van Sophie (Berthout)
van Mechelen, weduwe van Hendrik, heer van Breda, samen met zijn
echtgenote Elizabeth schenkt aan abt en convent van de St.-Bernards-
abdij (te Hemiksem) hun huis nabij Laer te Wouw, onder de voor-
waarde van levenslang vruchtgebruik.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 13

mei 1285 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 135 (rechts 131) + pliek 39
(35) x breedte 265 mm; beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera de
bonis Iacobi et Elizabeth de Woude. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: G (in
rode inkt). XIV.

Bezegeling: één bevestiging (met sporen van was op de uithangende dub-
bele strook perkament) voor het aangekondigde zegel van de als tweede
genoemde oorkonder (S2D) en twee bevestigingsplaatsen (met identieke, maar

a. 1285 nr. 1231
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gedeeltelijk afgescheurde bevestiging) voor de overige twee aangekondigde
zegels van de als eerste en derde genoemde oorkonders (LS1, LS3).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 133v, nr. G 14a, geauthen-
ticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1659), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 15v-16v, nr. G 14a, onder caput: G rubr.: Littere de bonis apud
Woude, Haecxdonck et Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol. 7r, de rubriek:
Littere tres pariter ligate (zie nrs. 1244 en 1525) de bonis que contulerunt Iaco-
bus, clericus, et Elisabet soror (sic) eius, geauthenticeerd door J. Rubens,
openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 105-107,
nr. 474, naar A.

Onstaan en samenhang
Deze oorkonde is geschreven door de hand die ook de nrs. 1429, 1430, 1456,
1457 en 1458 mundeerde.

Tekstuitgave
Het onderscheid tussen c en t is niet altijd duidelijk.

Universis presentes litteras inspecturis Iohannes filius Hugonis, Theodericus dictus de
Dike et Willelmus dictus ute Haghedunc, scabini de Woude, salutem et rerum gestarum
cognoscere veritatem.

Universitati vestre notum facimus ac testamur tenore presentium quod propter hoc in
nostra et quorundam conscabinorum nostrorum, sigilla non habentium, presentia constituti
Iacobus, clericus nobilis domicelle Sophie de Machlinia, relicte quondam bone memorie
Henrici de Breda, et Elizabeth eius uxor legitima contulerunt in elemosinam purea propter
Deum donatione que est inter vivos et se recognoverunt contulisse viris religiosis ·· abbati
et conventui monasterii Loci sancti Bernardi Cysterciensis ordinis, Cameracensis dyoce-
sis, domum sive mansionem suam, sitam in Woude iuxta planitiem, vulgariter Laer nun-
cupatam, non longe ab ecclesia, cum suo fundo, domistadio videlicet et orto et omnibus
edificiis, iam edificatis vel in posterum edificandis, et omnibus appenditiis seu attinentiis
eiusdem. Quam quidem domum cum suis attinentiis predicta domicella Sophya ad opus
predictorum coniugum acquisierat titulo emptionis iusto et eisdem contulerat cum omni-
bus sollempnitatibus iuris, que in talibus apud nos consueverunt adhiberi, committens et
precipiens eisdem ut ipsi predictam domum cum suis appendiciis prefatis religiosis viris
conferrent et usumfructum in ea, si vellent, sibib reservarent. Et ipsam domum cum suis
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appendiciis superportaverunt per sententiam nostram et conscabinorum nostrorum in
manus sculteti nostri de Woude ad opus religiosorum predictorum et effestucaverunt super
ipsam, nichil omnino iuris sibi et suis heredibus aut successoribus in dicta domo et suis
attinentiis penitus reservantes. Et memoratus scultetus investivit et heredavit antedictos
religiosos in predictis bonis per sententiam et iudicium nostrum et conscabinorum nostro-
rum observans et adhibens omnes solempnitates iuris in hiis et huiusmodi secundum con-
suetudinem patrie licitis et consuetis. Quibus rite peractis memorati religiosi dederunt
domum sepedictam cum suis attinentiis predictis coniugibus sub annuo censu decem soli-
dos Turonensium ad vitam tantummodo ipsorum vel diutius viventis possidendam et
habendam. Quem censum memorati coniuges predictis religiosis statuto inter eos tempore
annis singulis solvere tenebunter. Insuper sepedicti coniuges Iacobus videlicet et Elizabeth
coram nobis et pluribus aliis fidedignis recognoverunt se contulisse et adhuc contulerunt
coram nobis antedictis religiosis viris omnia et singula bona sua mobilia quecumque
fuerint vel quocumque nomine censeantur, que ad presens habent vel quocumque modo
habere vel acquirere poterunt inb futurob, inb elemosinam propter Deum donatione que est
inter vivos, reservato sibi usufructu eorundem. Testes autem qui predicte donationi nobis-
cum interfuerunt sunt frater Iohannes de Rotselaer, prepositus Vallis sancte Katerine iuxta
Woude Premonstratensis ordinis, dominus Egidius, investitus ecclesie de Woude, et domi-
nus Iohannes de Lira, capellanus ibidem, et alii quam plures viri fidedigni.

In quorum omnium testimonium et memoriam sempiternam sigilla nostra presentibus
litteris duximus apponenda.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo quinto, in festo sancto Pentecostes.

(LS1) (S2D) (LS3)

1232

1285 juli 6

Schepenen van Antwerpen oorkonden dat Jacob zoon van Thomas
afstand doet van de tiend (te Broechem), die hij in leen hield van de abt
van Tongerlo, na aanmaning door de abt en diens leenmannen, onder
wie Jan van Nispen.

Origineel
A. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 198. – Afmetingen:

hoogte 97 x breedte 189 mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.
Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eind-13/begin-14e-eeuwse hand:

Littere qualiter Iacobus filius Thome renunciavit ab abbate Tungerlensi, 1285.
– 2° door 17e-eeuwse hand: In (hierna ontbreekt libro) privilegiorum, Broec-
hem, fol. 105v, 1285.

a. 1285 nr. 1232
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Bezegeling: drie afhangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn, name-
lijk: S1 wapenzegel van Jan Bode, schepen van Antwerpen, rond (doorsnede
zegelveld 16, rand 3 mm), van groene was, gaaf, met randschrift: + SIGILLUM

IOHANNIS BODE. – S2 wapenzegel van Boudewijn Sprong, schepen van Antwer-
pen, rond (doorsnede zegelveld ca. 18, rand 4 mm), van groene was, bescha-
digd, met randschrift: + Sigillum BA[LDVINI SPR]ONC. – S3 staande-figuurzegel
van Engelbert Grutere, schepen van Antwerpen, spits-ovaal (hoogte zegelveld
22, breedte 15, rand 3 mm), van groene was, licht beschadigd, met randschrift:
+ Sigillum ENGELBerTI GRVT[E]RE DE ANTWERPIA.

Afschriften
B. eind 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II,

inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 105v, onder de rubriek:
Littere qualiter Iacobus filius Thome renunciavit super decima quam tenuit ab
abbate Tongerlensi, en het nummer XV, naar A.

C. begin 18e eeuw, ibidem, II, inv.nr. 3 = Copia libri privilegiorum in quo con-
tinentur bona ac iura spectantia ad abbatem et conventum Tongerloensem
(cartularium B), fol. 285r-285v, onder dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 330-331, nr. 248, naar
A.

Nos Iohannes Bode, Balduinus Spronch et Ingelbertus Grutere, scabini Antwerpienses,
notum facimus universis presentes litteras visuris quod Iacobus filius Thome omnem deci-
mam quam habuit et tenuit a viro religioso domino ·· abbate de Tongerlo in feodum, per
monitionem ipsius abbatis et hominum suorum, scilicet Pauli Bornecolue, Arnoldi Cal-
laeta, Arnoldi Molendinarii, Iohannis de Nispen et Henrici de Dongella sententiam, in
manus dicti abbatis ad opus suum et ecclesie sue, prout iuris erat, libere reportavit et
effestucavit eandem, renunciando omni iuri quod habuit vel imposterum habere poterat in
decima supradicta, promittens dictum ·· abbatem et conventum suum secundum legem et
consuetudinem provide warandire.

Inde sunt fideiussores Iohannes de Nispenb, Willelmus Maseman de Antwerpia et Hen-
ricus de Doncgellac.

In cuius rei testimonium et munimen ad petitionem partium presentibus litteris sigilla
nostra duximus apponenda.

Datum anno Domini M° CC° LXXX° quinto, in octavis beatorum Petri et Pauli aposto-
lorum.

(S1)
(S2)
(S3)
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1233

1285 september 22 Tivoli

Paus Honorius IV neemt het premonstratenzer nonnenklooster St.-
Catharinadal (bij Wouw) in bescherming en bevestigt het in alle ver-
worven en te verwerven bezittingen.

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 5c. –

Afmetingen: hoogte 215 (rechts 225) + pliek 61 (54) x breedte 415 (onder
420) mm; gelinieerd; gaaf bewaard.

Aantekening op de voorzijde, links onder de pliek: door de teksthand: Otto
Laudensis. – Aantekeningen op de achterzijde: 1° door eigentijdse hand: ··
Robino de Melin(is) ··, waarna, sterk vervaagd, een s-longa met afkortings-
streep of h-vormig teken. – 2° door eind-17e-eeuwse hand: Littera H. – 3°
door 17/18e-eeuwse hand: Confirmatio bonorum per Honorium pape 4; 1285.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel aan dubbele, gekleurde zijden
streng, dat niet aangekondigd is, namelijk: B loden muntzegel van oorkonder,
rond (doorsnede zegelveld 33 mm), met legenda voorzijde: Sanctus PAulus
Sanctus PEtrus; keerzijde: HONORIVS · PaPa · IIII.

Afschrift en vertaling
[B]. vóór 1680, niet voorhanden, bekend uit de vermelding onder C, afschrift in

[Register van Chronyckbrieven] (cartularium van het klooster St.-Catharina-
dal), fol. 1, naar A.

C. ca. 1680, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en
registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae Vallis S.
Catharinae, p. 26, onder caput: Chronijck van den tweeden decas, en met de
vermelding: onder de chronyckbrieven in d’eerste packxken littera H, waervan
copye is hierachter in het register, fol. 1, vertaling door J. van der Malen,
proost van het klooster St.-Catharinadal, vermoedelijk naar [B].

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 28-29, nr. 9 (met p. 501,
Verbeteringen, vermelding van A), naar een 19e-eeuws afschrift, naar A,
in het kloosterarchief door Vincentius van der Aura, vicaris van het klooster
St.-Catharinadal.

Ontstaan en uitreiking
Deze pauselijke ‘litterae cum filo serico’ is blijkens de eerste kansela-
rijaantekening geschreven door de scriptor Otto van Lodi, die tussen 1251
en 1295 werkzaam was in de pauselijke kanselarij (vgl. NÜSKE, Unter-
suchungen, p. 332-333, Schreiber nr. 222). Blijkens de tweede kanselarij-
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aantekening is de oorkonde overhandigd aan vermoedelijk Robert van
Millen, bekend onder meer als deken van het kapittel van St.-Servaas te
Maastricht, die als procurator voor het klooster St.-Catharinadal moet zijn
opgetreden.

Honoriusa, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis ·· preposito et conventui
monasterii Vallis sancte Katerine per prepositum soliti gubernari Premonstratensis ordinis,
Leodiensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrosancta Romana ecclesia devotos et humiles filios ex assuete pietatis officio
propensius diligere consuevit, et ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tamquam
pia mater sue protectionis munimine confovere.

Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes
assensu, personas vestras et locum in quo divino estis obsequio mancipati cum omnibus
bonis que impresentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum iustis modis prestante
Domino poterit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem
domos, terras, possessiones, molendina, prata, pascua, nemomorab 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.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei
ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omni-
potentis Dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum Eius, se noverit incursurum.

Datumc Tybure, X kalendas octobris, pontificatus nostri anno primo.d

(B)

1234

1285 november 18

Hendrik, prior van de predikheren te Leuven, Godfried van den Bosch,
broeder van de predikheren te Antwerpen en Hugo van de Moer, broe-
der van die te Zierikzee, door de afgevaardigde rechters van het pro-
vinciaal kapittel van 1285 te Esslingen aangesteld om de grenzen tus-
sen de termijngebieden van het convent van Antwerpen en dat van
Zierikzee vast te stellen, kennen Zache en de parochies Valkenberg,
Overdrage, Strijen, Wede, Wieldrecht, Dubbelmonde en Drimmelen
aan Zierikzee toe.
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Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 17e eeuw, Antwerpen, archief St.-Pauluskerk te Antwerpen, eerste van twee

banden zonder inv.nr. (met gebundelde archiefbescheiden van het St.-Paulus-
klooster der dominicanen) = Predikheeren klooster, I, 1243-1794, nr. 1 (car-
tularium van het St.-Paulusklooster), p. 11, onder de rubriek: Limitatio termi-
norum inter domum Antverpiensem et Zircziensem, naar [A].

Uitgaven
a. PRIMS, in BGHB, XIX (1928), p. 319-320, Bewijsstukken G, nr. B 8, naar B. –
b. KRUISHEER, OHZ, IV, 1997, p. 521-522, nr. 2249, naar B (gedateerd 12-18
november 1285).

Regest
PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 81, lijst 8, nr. 37.

Opname en samenhang
De oorkonde is in dit deel opgenomen vanwege de vermelding van de verdwe-
nen parochie Valkenberg ten noordwesten van Oud Gastel. Niet onder een
apart nummer opgenomen is de daarin vermelde aanstelling door de rechters
van het generaal kapittel der predikheren, op grond waarvan de scheidslieden
tussen 11 en 18 november 1285 te Antwerpen bijeen zijn gekomen. Die oor-
konde is verloren gegaan en het is onzeker of Valkenberg daarin wordt
genoemd. Een andere vermelding van de parochie Valkenberg, van voor
Pasen ‘1313’ (JUTEN, in Taxandria, XLIII (1936), p. 30), valt buiten de
periode van dit oorkondenboek, daar die oorkonde volgens de paasstijl op 4
april 1314 gedateerd dient te worden. Vgl. ook nr. 1419.

Universis presens scriptum visuris frater Henricus, prior fratrum ordinis Predicatorum in
Lovanio, frater Godefridus de Busco eiusdem ordinis domus Antverpiensis et frater Hugo
de Moere domus Zircziensis, limitatores terminorum constituti inter conventum Antver-
piensem et conventum Zircziensem a venerabilibus patribus fratre Guielmo, priore Tre-
verensis, fratre Wigando, priore Ratisponensis, et fratre Gerone domus Roechwillensis,
iudicibus deputatis provincialis capituli in Exlingen celebrandi anno Domini 1285a, salu-
tem in Domino sempiternam.

Notum sit universitati vestre quod nos in conventu Antverpiensi convenientes infra
octavas beati Martini, secundum tenorem litterarum ad nos ex parte iudicum supradicti
capituli directarum, inspectis diligenter utriusque conventus conditionibus et auditis utri-
usque partis rationibus, inter iamdictos conventus terminos hoc modo decrevimus limitare.
Assignamus enim conventui Zircziensi villam quandam que vocatur Zacheb, et parochias
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illas quarum nomina inferius continentur, videlicet Valkenberge, Overdrage, Strienne,
Wiede, Wieldrecht, Dubbelmonde et Driemilensis, hac conditione apposita quod fratres de
Ziriczceb de cetero non possint impetere fratres Antverpienses pro habendis terminis, nec
ipsi eorum terminos intrare liceat, sed presenti limitatione cum huiusmodi conditionibus
contenti erunt, nec aliquid de cetero predicte limitationi contrarium liceat illis de Zirczce
contra conventum Antverpiensem aliquatenus attentare. Istam vero limitationem volumus,
authoritate supradictorum iudicumc nobis in hac parte comissad, inter predictos conventus
de cetero inviolabiliter observari.

In cuius rei testimonium ego frater Henricus, prior Lovaniensis supradictus, huic lit-
tere sigillum meum apposui ad robur et munimen. Ego vero frater Godefridus de Busco,
cum sigillum non habeo, utor sigillo prioris mei Antverpiensis. Ego etiam frater Hugo
contentus sum sigillo fratris Egidii de Nederdorp ad confirmationem omnium predicto-
rum.

Datum et actum anno Domini 1285a, in octavis beati Martini.

1235

1286 januari 2 Bergen op Zoom

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Hendrik Braen ver-
klaart schuldig te zijn aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) een jaarlijkse cijns van 40 schelling klein Leuvens, waar-
voor deze zijn grond met opstallen te Bergen op Zoom in onderpand
geeft.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 168r, nr. H 8, geau-
thenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1659), naar
[A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 69v-70r, nr. H 8, onder caput: H rubra: Littere oppidi de Berghen et
de Zuyt-Landt, met in de inhoudsopgave, fol. 67r, de rubriek: Littera de 40
solidis Lovaniensibus parve ac legalis monete super hereditate Henrici Braen
in parochia de Bergis, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris
(ongedateerd, ca. 1653), naar [A].
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Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 107-108,
nr. 475, naar C.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Universis presentes litteras visuris Gobbo filius Heilewigis et Willelmus dictus Oem,
scabini in Bergis super Zoem, salutem in testimonium veritatis.

Universitati omnium declaramus attestantes quod in nostra constitutus presentia Henri-
cus dictus Braen, opidanus in Bergis, recognovit coram nobis se legitime teneri domino
abbati et conventui Loci sancti Bernardi Cisterciensis ordinis in quadraginta solidis Lova-
niensibus parve et legalis veteris monete annui census in festo beati Stephani prothomar-
tiris singulis annis persolvendis ab ipso Henrico et suis successoribus personis religiosis
memoratis. Ad solutionem vero dicti census prenominatus Henricus Braen obligavit coram
nobis scabinis terram suam sub certis terminis sitam dictis personis religiosis cum domi-
bus et omnibus in dicta terra edificatis, que terra sita est in parrochia de Bergis, incipiens
a parte orientali ad locum ubi terminatur antiqua fossa, que dicitur Heininghe Gilberti, et
tendit versus partem occidentalem usque ad terram Willelmi filii Arnoldi de Monte, que
Middelcanta nominatur, et iterum in orientali parte a dicta Heininghe Gilberti tendit dicta
terra usque ad viam, que vulgariter dicitur Woudcheb wech, et de dicta via per rectam
lineam usque ad locum, qui vocatur Maere. Quidquid autem sepedictus Henricus Braen
habet in terris et in edificiis sub terminis et metis prenotatis hoc fideliter obligavit domino
abbati et conventui predicti Loci sancti Bernardi ad solutionem census annualis predicti.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.
Datum Bergis super Zoem, anno Domini M° CC° LXXXmoc quinto, in crastino Cir-

cumscisionisd Domini.

1236

1286 januari 3

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Jan van Rotselaar,
proost van het klooster St.-Catharinadal (bij Wouw), en Ywein zoon
van Ywein van de Molen goederen ruilen, namelijk 11 bunder weiland
van Ywein te Haxdonk tegen ca. 60 bunder grond van het klooster te
Zwartenberg, onder de voorwaarde dat Ywein een jaarlijkse cijns van
20 schelling Leuvens betaalt en tevens afstand doet van de turftiend en
andere tienden ten behoeve van proost en convent.

a. 1286 nr. 1236
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Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 6. – Afme-

tingen: hoogte 129 (rechts 128) + pliek 17 (16) x breedte 248 (onder 245) mm;
tamelijk gaaf.

Aantekeningen op de achterzijde: door 15e-eeuwse hand: Van Swarteberge.
– 2° door 16e-eeuwse hand: 1285, feria 5 ante Epiphaniam. – 3° door dezelfde
hand, toegevoegd aan de voorgaande: Vermangelinge op 60 bunderen van
Swertenbergh. – 4° door 17e-eeuwse hand: I (hiervoor rasuur). – 5° door
17/18e-eeuwse hand: XI buynder beemden in Hacxdonck.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 beeldzegel van Gobbo zoon van Heilwig, schepen van Bergen op
Zoom, rond (doorsnede zegelveld 12 [+ x], rand 4 mm), van groene was, gro-
tendeels afgebroken (zie CSN 866), met randschrift: [***]HELEWIG[***]. – S2
zittende-figuurzegel van Hendrik Braen, schepen van Bergen op Zoom, spits-
ovaal (hoogte zegelveld 30, breedte 16, rand 3 mm), van groene was, rand
boven en onder afgebroken (zie CSN 766 en hier nr. 1243 S1).

Afschriften en vertaling
B. 1445, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en

registers, voorl. nr. 137 = Autste register (cartularium A), fol. 57r-57v (oude
fol. 75-75v), onder de rubriek: Mangelinge, naar A.

C. begin 16e eeuw, ibidem, voorl. nr. 138 = Aut registerboeck (cartularium B),
fol. 2r-2v, onder caput: Roosendaal, geauthenticeerd door notaris S.
Mich(el?)eys (ongedateerd), vertaling direct of indirect naar B.

D. begin 16e eeuw, ibidem, voorl. nr. 138 = Aut registerboeck (cartularium B),
fol. 1bisv (bijgebonden tussen fol. 1 en fol. 2, kleiner blad, maar wel gelijktij-
dig met de rest van het begin van dit cartularium), onder caput: Roosendaal,
naar A.

E. ca. 1630, ibidem, voorl. nr. 139 = Nieuwen registerboeck (cartularium C), fol.
216r-216v, letter D, onder caput: Copien van brieven van chijnsen ende renten
onder Rosendael, Gastel e.o. liggende, en onder de rubriek: 20 schellingen
Lovens onder Berg; 2-6-4, afschrift door H. Mutsaert, proost van St.-Cathari-
nadal, naar C.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 29-30, nr. 10, naar A,
met p. 30-31, nr. 11, vertaling naar C.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan en overlevering
Deze oorkonde is geschreven door de hand die ook de nrs. 1238, 1240-1241,
1243 en 1252 mundeerde.
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De Nederlandse vertaling C is door ERENS ten onrechte onder een apart
nummer uitgegeven (zie uitgave a). Het betreft hier geen aparte beoorkonding,
maar slechts een vertaling of waarschijnlijk een afschrift van een vertaling
van de onderhavige oorkonde, die door de zestiende-eeuwse cartularisator is
ingeschreven. Naderhand, maar niet zoveel later gezien dezelfde hand en
opmaak, is alsnog de Latijnse tekst (D) aan dit cartularium toegevoegd op een
apart bijgebonden blad. De notaris die vermoedelijk reeds eerder C authenti-
ceerde (D is niet geauthenticeerd), vermeldt ook niet dat dit naar een origineel
is geschied, zoals elders uitdrukkelijk wel.

Nosa Gobbo filius Heilewigisb et Henricus dictus Braen, scabini in Bergis super Zoem,
notum facimus universis presentes litteras visuris quod coram nobis constitutus frater
Iohannes de Rotchelarc, prepositus Vallisd sancte Katherine, ex una parte et Ywanus filius
Ywani de Molendino ex altera recognoverunt commutationem bonorum se fecisse in hunc
modum, ita quidem quod dictus Ywanus undecim bonaria pratorum vel circiter sita in
Haxdonc in loco qui dicitur Tusschen Tuen Aen usque ad medietatem rivi currentis ibidem
cum aggere retro ortum senioris Ywani iacente dedit et contulit dicto preposito et conven-
tui Vallis sancte Katherine libere in perpetuum possidenda et habenda pro quatuor dena-
riis Flandrensibus domino terre annis singulis persolvendis, nichil iuris sibi aut posteris
suis reservans in eiusdem, promittens insuper dictus Ywanus dictos prepositum et con-
ventum in dictis pratis omnibus et singulis investire et contra quoscumque libere waran-
dire. Predictus vero prepositus bona de Nigro Monte, sexaginta bonaria vel circiter, prout
ibi continentur in pratis, pascuis, terra arabili et moro, tam in humido plano quam in sicco,
ipso iure quo eadem bona usque ad presens possedit dicto Ywano ad firmam perpetuam
contulit et donavit pro viginti solidis Louaniensium annui census dictis preposito et con-
ventui in die Omnium Sanctorum libere persolvendis et pro duobus denariis Flandrensibus
domino terre similiter persolvendis. Hoc adiecto, si dictus Ywanus seu dicta bona pos-
sidens dicta die dictam firmam seu censum non persolverit, predictus prepositus tenetur
recipere dictum censum cum tali emenda cum qua dominus terre recipit censum suum et
capit ibidem. Decima etiam de turbonibus et de aliis omnibus ibidem provenientibus cedet
plenarie preposito et conventui supradictis. Si vero dicto Ywano aut alicui alteri in poste-
rum dicta bona vendere seu alienare contigerit, omnia et singula fiant coram preposito
sicut coram domino terre in talibus fieri est consuetum sine custibus dicti prepositi et
expensis.

In cuius rei testimonium sigilla nostra ad preces partis utriusque presentibus litteris sunt
appensa.

Datum anno Domini M° CC° LXXXmo quinto, feria quinta ante Epiphaniam
Domini.e

(S1) (S2)

a. 1286 nr. 1236
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1237

1286 februari

Broeder Jan van Rotselaar, proost, en convent van het klooster St.-
Catharinadal (bij Wouw) geven aan Nicolaas van Vlasselt en diens
echtgenote Aleid 120 bunder te Vlasselt erfelijk in cijns uit tegen een
jaarlijkse erfcijns van 8 pond Leuvens en onder voorbehoud van de
turftiend.

Originelen
A1. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 5bis (in

twee fragmenten, datering verloren). – Afmetingen: hoogte eerste fragment
120 (tweede fragment 68) x breedte in totaal minimaal 175 (eerste fragment
96 + tweede fragment 79) mm; ernstig beschadigd, met aanzienlijk tekstver-
lies (eerste fragment biedt de linkerhelft van de eerste 17 regels, het tweede
fragment de rechterhelft van de eerste 11 regels).

Aantekeningen op de achterzijde van het eerste fragment: 1° door 14e-
eeuwse hand: Habet kinderen van Vlassele. – 2° door eind-17e-eeuwse hand:
2 (verbeterd in 3) packxken van chronijck-brieven; A. – 3° door 17/18e-
eeuwse hand: 1280. – Aantekening op de achterzijde van het tweede frag-
ment: 4° door dezelfde hand als die van de tweede aantekening: Het paxken
van de 2 kasse der goederen binnen Breda.

Bezegeling: vermoedelijk twee bevestigingsplaatsen niet meer voor-
handen ([LS1], [LS2]), waaraan ten tijde van vertaling G aan een van
beide nog een uithangend zegel in witte was en aan de andere een uit-
hangende dubbele strook perkament, vermoedelijk voor de aangekondigde
zegels.

A2. ibidem, Charters, nr. 5b (gedateerd februari 1280 (volgens paasstijl 1281)). –
Afmetingen: hoogte 108 (rechts 93) + pliek 20 (22) x breedte 201 (onder 210)
mm; tamelijk gaaf, behoudens de zegels.

Aantekeningen op de voorzijde: 1° door 17/18e-eeuwse hand: 1280. – 2°
door de voorgaande hand op de pliek: 1280. – Aantekeningen op de achter-
zijde: 3° door 15e-eeuwse hand: Van den guede in Vlassele. – 4° door eind-
17/18e-eeuwse hand: 1280; A (doorgehaald); C.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 beeldzegel van eerste oorkonder, spits-ovaal (hoogte zegelveld
ca. 30, breedte ca. 14, rand 5 mm), van lichtbruine of witte was, bovenste
gedeelte van voorzijde verloren (zie CSN 444), met randschrift: [***]RO[***]·
DE · B[***]. – S2 staande-figuurzegel van tweede oorkonder, ovaal (hoogte
zegelveld ca. 42, breedte 25, rand 5 mm), van lichtbruine of witte was,
bovenzijde en rand beschadigd (zie CSN 443), met randschrift: [Sigillum]
CONVENTVS · VA[LLIS] SanCtE · [KAT]ERI[NE] (voor de aanvulling zie hier
nrs. 1351 A1 S3 en 1487 S2).
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Afschriften en vertalingen
B-C. 1445, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en

registers, voorl. nr. 137 = Autste register (cartularium A), fol. 50r-50v (oude
fol. 65r-65v), onder caput: Ter Heijden, chijns van Vlassele, twee afschriften,
resp. naar A1 en naar A2.

D. begin 16e eeuw, ibidem, voorl. nr. 138 = Aut registerboeck (cartularium B),
fol. 103r (oude fol. 68r), nr. 230, onder caput: Terheijden, en onder de
rubriek: Van den goeden in Vlassele, naar C.

[E]. 1525 juli 8, niet voorhanden, bekend uit F, vidimus van de nrs. 1237, 1247 en
1487, door burgermeester en schepenen van de stad Breda, eerste tekst, naar
A2.

F. 1553 juli 20, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, inv.nr. 10 = Privile-
gieboeck; L (gebundelde afschriften), fol. 164r-164v, met de signatuur: Sinte
Catelijnendaele, IV, authentiek afschrift door Johan van de Corput (griffier en
notaris te Breda), naar [E].

G. 1616 maart 7, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Bundels
brieven, I, nr. 13, met het opschrift: Copie by translaet uut de Lattijnsche in
Duytsche tale, waaraan latere hand toevoegde: de anno 1280 (sic), authen-
tieke vertaling door Melis Jan Melissen, notaris te Breda, naar A1.

H. ca. 1680, ibidem, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae
Vallis S. Catharinae, p. 25, onder caput: Chronijck van de tweeden decas,
vertaling door J. van der Malen, proost van het klooster St.-Catharinadal,
naar G.

Uitgaven
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 155-156 (gedateerd 1280), naar
F. – b. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 27-28, nr. 8 (geda-
teerd februari 1281), met vermelding van A1, naar D.

Regest
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 42-43, nr. 57 (geda-
teerd februari 1280).

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding. Voor de onjuist
geachte datering van A2, zie hierna.

Ontstaan, overlevering en samenhang
Deze oorkonde is in twee exemplaren uitgevaardigd, die door verschillende
handen zijn geschreven. A1 vertoont een zeer geposeerde gothische oorkonde-
minuskel en A2 een veel geroutineerder lopend schrift. Gezien de varianten ten
opzichte van elkaar, waarbij de schrijver van A2 enige kleinere stilistische ver-
beteringen aanbracht, zal A2 vervaardigd zijn naar A1. De varianten zijn ech-
ter maar gering, zodat het wel degelijk om een dubbeluitvaardiging gaat en niet

a. 1286 nr. 1237
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om bijvoorbeeld een verbeterd exemplaar of een herbeoorkonding. Wellicht
wilde het klooster als cijnsgever eveneens een bewijsexemplaar van dit con-
tract, en is het exemplaar voor de ontvanger, de cijnsnemer, in het kloosterar-
chief bewaard gebleven of daar spoedig weer in teruggekeerd (bijv. bij gele-
genheid van de afsluiting van het contract in 1308, zie nr. 1487). De andere
mogelijkheid, namelijk dat beide exemplaren wel degelijk voor het klooster
bestemd zijn geweest, kan echter niet worden uitgesloten; in dat geval wilden
wellicht zowel proost als convent over een exemplaar kunnen beschikken.

De varianten van A2 ten opzichte van A1 zijn als gezegd maar gering. Eén
belangrijke fout maakte de scriptor van A2 echter, daar hij in de datumregel
V° of quinto oversloeg, zodat de datering van A2 op den duur als februari
1280 (volgens paassstijl 1281), in plaats van 1285 (paasstijl 1286) zoals A1,
begrepen werd.

Hoewel A1 thans nog maar gedeeltelijk voorhanden is, wordt de juistheid van
een datering in het paasjaar 1285 bewezen door afschrift B in het oudste cartu-
larium van het klooster St.-Catharinadal, waarin zowel A1 als A2 staan afge-
schreven, evenals ook door de notariële vertaling G uit 1616. Dit ondanks later
aangebrachte correcties, waarbij men ten onrechte voor de datering van A2
koos. Ook ERENS, hoewel hem het origineel A2 kennelijk onbekend was, koos
voor de traditie van A2 door afschrift D uit het zestiende-eeuwse cartularium als
basistekst voor zijn uitgave (b) te nemen. Dit cartularium nam echter alleen het
tweede afschrift (C) uit het vijftiende-eeuwse cartularium over en versterkte dus
zo de traditie van een datering in (het paasjaar) 1280. Het zeventiende-eeuwse
cartularium ten slotte, veelal een getrouwe kopie van het zestiende-eeuwse car-
tularium, vermeldt in dit geval slechts nog A2: Van den goeden in Vlassele zijn
twee Latijnsche brieven in den ouden ertchijnsboeck van date M CC LXXX in
februario (= A2); item M CCC VIII in vigilia Pentecostes (zie nr. 1487), VIII
ponden Lovens ende II penningen Vlaems jaerlicx (Oosterhout, klooster St.-
Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en registers, voorl. nr. 139 = Nieuwen
Register Boeck (cartularium C), fol. 38r, onder caput: Ter Heijden).

Inhoudelijk past deze beoorkonding met de datering februari 1286 nu beter
bij de overige cijnsuitgiftes van het kloostergoed, die eerst sedert januari 1286
plaatsvinden (zie nrs. 1236, 1238-1243, 1247, 1252 en vooral bij nr. 1247, die
als gedeeltelijke tegenoorkonde van de onderhavige is op te vatten, zie aldaar.

Tekstuitgave
De tekst wordt uitgegeven naar A1, in de lacunes aangevuld naar B, en met de
varianten van A2 (en eventueel C) in het notenapparaat.

Universisa presens scriptum visuris frater Iohan[nes de R]oetslaerb, prepositus Vallis
sancte Katerinec, []d totusque eiusdem loci conventus salutem in Domino sem[piternam.]
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Noveritis quod nos, considerata utilitate []d nostri monasterii universa et super hoc
diligenti d[eliberati]one prehabita, Nicholaoe de Vlassele et []d Aleydif uxorig sueg bona
nostra de Vlassele c[entumh] et viginti bonarios vel circiter prout ibi con[]tinenturd in
terra arabili, pascuis, pratis, [mour]oi et silva cum attinentiis ad eadem pertinen[]tibusd

tam in humido quam in sicco ipso iure, [quo e]adem bona usque ad presens possedimus
ad perp[e]tuum censum seuj firmamk, videlicet pro octo [libris] Louaniensium bonorum
et legalium, nobis medi[e]tatem in Nativitate beati Iohannis Baptiste et al[iam m]edie-
tatem dicti census in festo Omnium Sanc[torum] in monasterio nostro singulis annis
fideliter et l[egalit]er persolvendorum, et pro duobus denariis Flandre[nsibus] domino
terre ex parte nostra annuatim similiter solvendis, [plen]o iure concedimusl et donamus
ab ipsis et [eorum] successoribus hereditarie habenda et in [perpetu]um possidenda; hoc
expresse et specialiter ad[iecto] quod totalis decima dem turbonum quamn den aliisn si[cut
decet, nobis cedet integraliter in futurum. Similitero (si)o] veroo dictus Nicholaus aut
dicta bona possiden[s deficeret in solutione dicti census, nos ipsum censum] recipere
possemus sine aliqua contradictione cum ta[li emenda, cum qua dominus terre ibidemm

recipit censum suum ibidem.] Preterea si dictus Nicholaus aut dicta bona possi[dens,
eadem alienare seu vendere voluerit, omnia et singula fient coram nobis, sicut coram
[domino terre ibidem fieri in talibus est consuetum. Insuper hoc in contractu specialiter]
adiecto quod d[icti Nicholaus et Aleydis omnem hereditatem, quam possident seu pos-
sidebunt, nobis obligant voluntarie in subtus vadium dicti census et conditionibus supra-
dictis.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibusp sunt appensaq.
Datum anno Domini M° CC° LXXXVmor, mense februario.]

[(LS1) (LS2)]s

1238

1286 maart 14

Gillis, pastoor van Wouw, en Jan van Lier, kapelaan aldaar, oorkon-
den dat diverse personen van Jan van Rotselaar, proost van het kloos-
ter St.-Catharinadal (nabij Wouw), enige stukken moerland in cijns
nemen te Wildenberg, onder voorbehoud van de turftiend en de lage
rechtspraak aldaar aan proost en convent.

a. 1286 nr. 1238
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Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 6b. –

Afmetingen: hoogte 101 (rechts 97) + pliek 21 (20) x breedte 187 (onder 186)
mm; beschadigd, met enig tekstverlies.

Aantekening op de voorzijde, in de bovenmarge: door vermoedelijk 16e-
eeuwse hand: v. – Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14/15e-eeuwse
hand: Rosendale. – 2° door 15e-eeuwse hand: van cyse in Woude. – 3° door
15/16e-eeuwse hand Wildebergh. – 4° door 17e-eeuwse hand: 1285 mers;
vier buynderer moers in Wilderberch. – 5° door andere 17e-eeuwse hand, toe-
gevoegd aan de voorgaande aantekening: Item noch meer ten erfchyns uutge-
geven. – 6° door 18e-eeuwse hand: simul 10 bonaria pro denariis Lovaniensi-
bus 60. – 7° door 18e-eeuwse hand: AA (doorgehaald). L.

Bezegeling: één bevestiging (met nog zichtbare zegelafdruk op de dubbele
uithangende strook perkament) voor het aangekondigde zegel (S2D), en één
bevestigingsplaats (waarvan slechts een snede in de pliek zichtbaar is) voor
het andere aangekondigde zegel (LS1).

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 49, nr. 11bis, naar A.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan
De oorkonde is geschreven door de hand die ook nr. 1236 mundeerde, zie
aldaar onder Ontstaan en overlevering.

Universis presentia visuris Egydius, investitus de Woude, et Iohannes de Lira, capella-
nus loci predicti, salutem cum notitia veritatis.

Noveritis quod coram nobis constitutus Henricus filius Christine recepit hereditarie et
ad perpetuum censum a fratre Iohanne de Rotchelar, preposito Vallis sancte Katherine,
quatuor bonaria moeri iacentis in Wildenberghe, quodlibet bonarium pro sex denariis Lo-
uaniensibus annui census, preposito et conventui predictis singulis annis in festo Omnium
Sanctorum libere persolvendis. Item Petrus Brune et Willelmus Hollandre receperunt he-
reditarie a predicto preposito similiter quatuor bonaria moeri in Wildenberghe, quodlibet
bonarium pro simili censu annualia modis et conditionibus omnibus et singulis [pre]dictis.b

Item Will[elmus]c de Dale recepit hereditarie a preposito prenominato similiter duo bona-
ria moeri in dicto loco de Wildenberghe,d quodlibet bonarium pro sex denariis Louanien-
sibus annui census, tempore, modis et conditionibus omnibus prescriptis prepos[ito]e et
conventui predictis libere persolvendis, salva etiam preposito et conventui antedictis totali
decima turbonum et minoribus iusticiis omnibus et singulis in bonis antedictis.
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beschadigd A. – e lacune door brandgaatje A.



Testesf una nobiscum int[er]fuerunte frater Arnoldus, magister de Bouendunc, Iacobus
de Woude, clericus, Henricus, custos in Woude, et alii quam plur[es].e

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.
Datum anno Domini Mo CCo LXXXmo quinto, feria quinta proxima ante festum beate

Gertrudis virginis mense martii.g

(LS1) (S2D)

1239

1286 juli 4

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Alard zoon van Lam-
bert en diens broer Lambert verklaren van Jan van Rotselaar, proost,
en convent van het klooster St.-Catharinadal (bij Wouw) 60 bunder
land te Zwartenberg (onder Etten) ontvangen te hebben, tegen een
jaarlijkse erfcijns van 20 schelling Leuvens en onder voorbehoud van
de turftiend en andere tiend.

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 7. –

Afmetingen: hoogte 74 (rechts 64) + pliek 11 (13) x breedte 174 (onder 170)
mm; tamelijk gaaf; de pliek bedekt het laatste woord.

Aantekening op de voorzijde: door vermoedelijk 16e-eeuwse hand (als
onder afschrift C): oXo. – Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 15e-
eeuwse hand: in Bergis supra Zoom. – 2° door 16e-eeuwse hand: Van 60
bunderen uutgegeven tot Sweertenberch. – 3° door 16/17e-eeuwse hand, toe-
gevoegd aan de voorgaande: sub Bergen op Zoom, 1286. – 4° door 17e-
eeuwse hand: XX s. Lovens ende II pen. Vlaems. – 5° door 17/18e-eeuwse
hand: A; BA (B doorgehaald), Swertenbergh.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is, name-
lijk: S2 zittende-figuurzegel van de eerste(!) oorkonder Hendrik Braen,
schepen van Bergen op Zoom, ovaal (hoogte zegelveld 30, breedte 15, rand
3 mm), van groene was, rand hier en daar afgebroken (zie CSN 766 en hier
nr. 1243 S1); en één bevestigingsplaats (met op de achterzijde van de pliek
een vage afdruk van mogelijk een bevestigingsstrook) voor het andere
aangekondigde zegel, van de tweede oorkonder, dat niet voorhanden is
(LS1).

a. 1286 nr. 1239
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1238 f slot-s verhoogd geschreven, wegens ruimtetekort op het einde van de regel A. – g hierna een slui-
tingsteken A.



Afschriften en vertaling
B. 1445, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en

registers, voorl. nr. 137 = Autste register (cartularium A), fol. 57v-58r (oude
fol. 75v-76r), onder de rubriek: Uytgeven van goederen onder Swertenbergh,
naar A.

C. begin 16e eeuw, ibidem, voorl. nr. 138 = Aut registerboeck (cartularium B),
fol. 29v-30r, onder caput: Roosendaal, en onder de rubriek: XX schelling
Lovens, II den. Vlaems, en in de marge: oXo, geauthenticeerd door notaris
Adr. Snavels (ongedateerd), naar A.

D. ca. 1630, ibidem, voorl. nr. 139 = Nieuwen registerboeck (cartularium C), fol.
235r, onder de rubriek: 20 schellingen Lovens ende 2 d. Vlaems; Swarten-
bergh, en de signatuur: GGG, afschrift door H. Mutsaert, proost van St.-
Catharinadal, naar C.

E. ca. 1680, ibidem, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae
Vallis S. Catharinae, p. 28(a) (oude p. [2]8), onder caput: Chronijck van den
tweede decas, vertaling door J. van der Malen, proost van St.-Catharinadal,
vermoedelijk naar B.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 31-32, nr. 12, naar A.

Samenhang
De oorkonde hangt samen met nr. 1236, waarin mede sprake is van een ruil
door het klooster St.-Catharinadal van de goederen van Zwartenberg. Deze
wordt als vooroorkonde (VO) van de onderhavige beschouwd, daar er meer
dan het gebruikelijke formulier aan is ontleend. De met de VO corresponde-
rende delen staan afgedrukt in een kleiner lettertype.

Nos * Henricus dictus Braen et Willelmusa Bigghe, scabini in Bergis super Zoem, notum facimus uni-

versis * quod coram nobis constituti Alardus filius Lantbertib et Lantbertus frater eius recognove-

runt se hereditarie recepisse a fratre Iohanne de Rotchelarc, preposito Vallis sancte Kathe-
rine, et conventu loci eiusdem bona eorum de Nigro Monte sexaginta bonaria vel circiter, prout ibi

continentur in pratis, pascuis, terra arabili et moro * cum attinentiis suis *, pro viginti solidis Louaniensi-

bus annui census, dictis preposito et conventui in monasterio eorundem in die Animarum libere in per-
petuum persolvendis, et pro duobus denariis Flandrensibus domino terre singulis annis similiter persolven-

dis, tali quidem adiecta conditione, si dicti Alardus et Lantbertus u dicta bona possidens aut
possidentes dicta die dictum * censum non persolverint, * dictus prepositus potest et tenetur recipere dic-

tum censum cum tali emenda cum qua dominus terre ibidem recipit censum suum *. Decima etiam de turboni-

bus et de aliis omnibus ibidem provenientibus cedet plenarie preposito et conventui supra dictisd. Si vero dictis
Alardo et Lantberto ut alicui alteri in posterum dicta bona vendere, alienare seu etiam permutare conti-

gerint quoquo modo, omnia et singula fiant coram preposito sicut coram domino terre ibidem in talibus fieri

est consuetum *.
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1239 a Wilhelmus B. – b Lamberti B. – c Roetselaer B, Rocchelar C. – d gewijzigd uit dictos A.



In cuius rei testimonium sigilla nostra ad preces * predictorum presentibus litteris sunt appensa.

Datum anno Domini M° CC° LXXX° sexto, feria quinta post festum Petri et Pauli apostolorum.e

(LS1) (S2)

1240

1286 juli 18

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Jan van Rotselaar,
proost van het klooster St.-Catharinadal (bij Wouw), en Ywein zoon
van Ywein goederen ruilen, namelijk de hoeve van Ywein met ca. 9
bunder land in de parochie Haxdonk tegen 20 gemet van het klooster
in Noordland bij Bergen op Zoom.

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 9. –

Afmetingen: hoogte 134 (rechts 128) + pliek 15 (12) x breedte 140 (onder
127) mm; licht beschadigd, met gering tekstverlies; de pliek bedekt de eerste
letters van de onderste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Iwanus. – 2°
door 14/15e-eeuwse hand: In Bergis super Zoem. – 3° door 17e-eeuwse hand:
Van de wooninge, gront ende IX buynder lants in Haxdonck.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 wapenzegel van Willem Arnoudszoon, schepen van Bergen op
Zoom, rond (doorsnede zegelveld 17, rand 4 mm), van groene was, bovenrand
licht afgebrokkeld (zie CSN 1368), met randschrift: [* Sigillum] WILLelmI ·
Filii · ARNOLDI · DE · MONTE[.]. – S2 wapenzegel van Willem Bigge, schepen
van Bergen op Zoom, schildvormig (hoogte zegelveld 20, breedte boven 13,
rand 5 mm), van groene was, licht beschadigd (zie CSN 728), met randschrift:
+ Segele WiLLEM · BIGGHE *.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 32-33, nr. 13, naar
A.

Ontstaan en samenhang
De oorkonde is geschreven door de hand die ook nr. 1236 mundeerde, zie
aldaar onder Ontstaan en overlevering. De genoemde ruil wordt uitvoeriger
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geformuleerd in de beoorkonding van 25 juli 1286 van de kant van de schepe-
nen van Noordland, zie nr. 1241.

Nosa Willelmus filius Arnoldi et Willelmus dictus Bigghe, scabini in Bergis super
Zoem, notum facimus universis quod coram nobis constituti frater Iohannes, prepositus
Vallis sancte Katherine, ex una parte et Ywanus filius Ywani ex altera commutacionem
bonorum recognoverunt se fecisse in hunc modum, ita quidem quod dictus Ywanus man-
sum suum cum fundo et omnibus attinentiis suis necnon novem bonaria terre et pratorum
vel circiter, iacentiab in parrochia de Haxdonc, ·· prepositoc predicto ad opus loci predicti
recognovit se supportasse cum sollempnitate debita et consueta et effestucasse super eis-
dem, nichil iuris aut utilitatis sibi aut suis posteris reservans in bonis omnibus et singulis
antedictis, et promisit insuper [dic]tusd Ywanus dictum prepositum in dictis bonis inves-
tire et contra quoscumque, prout iuris est, libere warandire. Iteme dictuse prepositus
recognovit se dicto Ywano supportasse et dedisse viginti mensuras terre seu ghemet,
iacentes in Nortlant de Bergis super Zoem, pro bonis predictis pacifice possidendis et
habendis.

In cuius rei testimonium sigilla nostra ad preces partis utriusque presentibus litteris sunt
appensa.

Datum anno Domini M° CC° LXXXmo sexto, feria quinta ante festum beati Marie Mag-
dalene.f

(S1) (S2)

1241

1286 juli 25

Schepenen van Noordland bij Bergen op Zoom oorkonden dat Jan,
proost van het klooster St.-Catharinadal (bij Wouw), en Ywein zoon
van Ywein goederen ruilen, namelijk 20 gemet hoef- en moerland van
het klooster in Noordland tegen de woning van Ywein met ca. 9 bunder
land in de parochie Haxdonk.

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 10. –

Afmetingen: hoogte 97 (rechts 92) + pliek 14 x breedte 191 (onder 193) mm;
tamelijk gaaf.
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Aantekening op de voorzijde, in de bovenmarge: door vermoedelijk 16e-
eeuwse hand (als onder afschrift C): *. – Aantekeningen op de achterzijde: 1°
door 13/14e-eeuwse hand: Iwainus. – 2° door 14/15e-eeuwse hand: cambium. –
3° door 16e-eeuwse hand: Van erfnisse tot Woude ende tot Bergen ghelegen. –
4° door 17e-eeuwse hand: Van een huysinge, gront ende IX buynder lants in
Haxdonck. – 5° door 17/18e-eeuwse hand: 1286, feria 5 post festum beate Marie
Magdalene. – 6° door mogelijk dezelfde hand als voorgaande: K. – 7° door 18e-
eeuwse hand: 8; Lathynsche brief van zeker erffenisse.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 fragment van wapenzegel van Willem Bigge, schepen van Bergen
op Zoom, schildvormig (hoogte zegelveld [x], breedte [x], rand 5 mm), van
groene was (zie CSN 728 en hier nr. 1240 S2). – S2 beeldzegel van meester
Willem, schoolmeester in Bergen op Zoom, spits-ovaal (hoogte zegelveld 21,
breedte 9, rand 4 mm), van groene was, benedenrand gedeeltelijk afgebroken
(zie CSN 275), met randschrift: + Sigillum WILLelmI [C…SV]Per [Z]OME.

Afschriften
B. 16e eeuw, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen

en registers, voorl. nr. 138 = Aut registerboeck (cartularium B), fol. 25v-26r,
onder caput: Roosendael, en onder de rubriek: Commutatio bonorum inter
prepositum et Ywannum Ywani, geauthenticeerd, met toevoeging in de marge
van: copia en het verwijzingsteken: *, door notaris Adr. Snavels (ongeda-
teerd), naar A.

C. ca. 1630, ibidem, voorl. nr. 139 = Nieuwen registerboeck (cartularium C), fol.
231v-232r, letter BBB, onder dezelfde rubriek als B, waaraan toegevoegd:
copia, afschrift door H. Mutsaert, proost van St.-Catharinadal, naar B.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 33-34, nr. 14, naar A.

Ontstaan en tekstuitgave
De oorkonde is geschreven door de hand die ook nr. 1236 mundeerde, zie
aldaar onder Ontstaan en overlevering. Als directe vooroorkonde, hoewel een-
voudiger geredigeerd, is nr. 1240 te beschouwen. De met de vooroorkonde
overeenkomende tekstgedeelten, ongeacht hun volgorde, staan afgedrukt in
een kleiner lettertype.

Nosa Henricus de Duuennee, Willelmus filius Alardi, Hermannus Gaye et Andreas de
Moero, scabini in Nortlandia iuxta Bergis super Zoem, notum facimus universis presentia visuris quod

coram nobis constituti frater Iohannes, prepositus Vallis sancte Katherine, ex una parte et Ywanus filius Ywani ex

altera commutationem bonorum fecerunt * in hunc modum, ita quidem quod * dictus prepositus * dicto Ywano

* contulit viginti mensuras terre * que dicuntur ghemeten, sitas in Nortlandia de Bergis *, quarum
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decem mensure vocantur hoeflant et decem moerlant, cum diko et omni iure quo dictus
prepositus dictam terram hactenus possidebat, supportando dictas viginti mensuras terre ad

opus dicti Ywani et effestucando super eisdem cum sollempnitate debita et consueta. Et dic-

tus Ywanus dedit et recognovit se dedisse dicto preposito ad opus conventus Uallis sancte
Katherine mansionem suam cum fundo et omnibus attinentiis suis necnon novem bonaria terre * vel circiter

cum prato sita in parrochia de Haxdonc, prout idem Ywanus dictam terram hactenus possidebat,
nichil iuris aut utilitatis sibi aut suis posteris reservans amplius in bonis supradictis. * Insuper dictus Ywanus

promisit dictum prepositum et conventum in dictis bonis * omnibus et singulis contra quoscumque,
prout iuris est, libere warandire.

Et quia propria sigilla non habemus, ad presens utimur sigillis virorum discretorum,
videlicet Willelmi Bigghe, scabini in Bergis, et magistri Willelmi, rectoris scolarum in
Bergis. Et nos antedicti Willelmus et Willelmus ad preces predictorum scabinorum sigilla
nostra in testimonium premissorum presentibus litteris duximus apponenda.

Datum anno Domini M° CC° LXXXmo sexto, feria quinta post festum beate Marie Magdalene.b

(S1) (S2)

1242

1286 december 26

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Jacob van Kromwiel
van Jan van Rotselaar, proost, en convent van het klooster St.-Cathari-
nadal (bij Wouw) 12 bunder land te Kromwiel ontvangt, tegen een
jaarlijkse erfcijns van 6 penning Leuvens per bunder en onder voorbe-
houd van de jaarlijkse turftiend van 12 penning Leuvens per 3 last.

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 11. –

Afmetingen: hoogte 88 (rechts 79) + pliek 20 (24) x breedte 201 (onder 195)
mm; beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekening op de voorzijde: door vermoedelijk 16e-eeuwse hand (als
onder afschrift B): bo. – Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 15e-
eeuwse hand: Cromwele. – 2° door 15/16e-eeuwse hand: Cromwiele. – 3°
door 16e-eeuwse hand: uut 12 buyderen moeren uutgegeven in Cromwiele. –
4° door 16/17e-eeuwse hand, toegevoegd aan de voorgaande: Bergis op
Zoem; BB (doorgehaald). – 5° door 17e-eeuwse hand: 1286 in die beati
Stephani, VI penn. Lovens. – 6° door 17/18e-eeuwse hand, toegevoegd aan
4°: M.
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Bezegeling: twee bevestigingen (met nog zichtbare zegelafdruk op de uit-
hangende dubbele stroken perkament) voor de aangekondigde zegels (S1D,
S2D).

Afschriften en vertaling
B. begin 16e eeuw, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief,

Manualen en registers, voorl. nr. 138 = Aut registerboeck (cartularium B),
fol. 29v, onder caput: Roosendaal, en onder de rubriek: Crummenwiele, en in
de marge: bo, geauthenticeerd door notaris Adr. Snavels (ongedateerd), naar
A.

C. ca. 1630, ibidem, voorl. nr. 139 = Nieuwen registerboeck (cartularium C), fol.
234v, onder de rubriek: Crommenwiele; 12 bundere moer uytgegeven vor 72
deniers etc., en de signatuur: FFF, afschrift door H. Mutsaert, proost van
St.-Catharinadal, naar B.

D. ca. 1680, ibidem, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae
Vallis S. Catharinae, p. 27, onder caput: Chronijck van den tweede decas,
vertaling door J. van der Malen, proost van St.-Catharinadal, vermoedelijk
naar C.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 34-35, nr. 15, naar A.

Nosa Gobbo filius Heilewigis et Willelmus Bigghe, scabini in Bergis supra Zoem,
notum facimus universis quod coram nobis constituti frater Iohannes de Rotchelar, pre-
positus Vallis sancte Katherine, ex una parte et Iacobus de Crummenwiele ex altera, dic-
tus Iacobus recepit hereditarie a dicto preposito duodecim bonaria moeri, iacentia in
Crummenwiele, quodlibet bonarium pro sex denariis Louaniensibus annui census, dicto
preposito et conventui in die Omnium Sanctorum singulis annis libere persolvendis. Insu-
per dictus Iacobus promisit dare dicto preposito die predicta totalem decimam de omni-
bus turbonibus ibidem in posterum provenientibus, prout dominus terre recipit
ibidem, videlicet de quodlibetb hondertvoderc sive de tribus last duodecim denarios
Louanienses liberaliter annuatim, tali quidem adiecta conditione quod, si dictus Iacobus
seu dicta bona possidens die predicta dictum censum seu decimam non persolverit, stabit
ad voluntatem dicti prepositi de custibus et expensis.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda.
Datum anno Domini M° CC° LXXXmo sexto, in die beati Stephani prothomartyris.

(S1D) (S2D)
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1243

1287 januari 2

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Boudewijn van Antwer-
pen verklaart van proost en convent van het klooster St.-Catharinadal
(bij Wouw) in jaarlijkse cijns te houden de helft van de kloostergoede-
ren te Zwartenberg tegen 10 schelling Leuvens en 1 penning Vlaams,
onder voorbehoud van de turf- en andere tiend, die hij afstaat aan het
klooster.

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 11a

(voorheen 8). – Afmetingen: hoogte 111 (rechts 108) + pliek 14 (15) x breedte
160 (onder 171) mm; beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekening op de voorzijde, in de bovenmarge: door vermoedelijk 16e-
eeuwse hand (als onder afschrift C): Co. – Aantekeningen op de achterzijde:
1° door 14e-eeuwse hand: Van Swartenberge. – 2° door 14/15e-eeuwse hand:
Nigro Monte. – 3° door 16/17e-eeuwse hand: 1286; X s. Lovens ende IX den.
Vlaems erfchyns: ex bonis de Nigro Monte. – 4° door 18e-eeuwse hand:
onder Bergen.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 zittende-figuurzegel van Hendrik Braen, schepen van Bergen
op Zoom, spits-ovaal (hoogte zegelveld 30, breedte 16, rand 3 mm), van
groene was, tamelijk gaaf (zie CSN 766), met randschrift: Sigillum HENRICI

· DICTI · BRAEN ·. – S2 wapenzegel van Willem Bigge, schepen van Bergen
op Zoom, schildvormig (hoogte zegelveld 20, breedte boven 13, rand
5 mm), van groene was, rand boven afgebroken (zie CSN 728 en hier
nr. 1240 S2).

Afschriften
B. 1445, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en

registers, voorl. nr. 137 = Autste register (cartularium A), fol. 58r-58v, naar A.
C. begin 16e eeuw, ibidem, voorl. nr. 138 = Aut registerboeck (cartularium B),

fol. 30v-31r, onder caput: Roosendael, en onder de rubriek: Thien schelling
Lovens ende 1 penning Vlaems, geauthenticeerd, met toevoeging in de marge
van: copia en het verwijzingsteken: Co, door notaris Adr. Snavels (ongeda-
teerd), naar A.

D. ca. 1630, ibidem, voorl. nr. 139 = Nieuwen registerboeck (cartularium C), fol.
235r, letter JJJ, onder dezelfde rubriek als C, waaraan toegevoegd: copia,
afschrift door H. Mutsaert, proost van St.-Catharinadal, naar C.

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 35, nr. 16, naar A.
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Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Ontstaan
De oorkonde is geschreven door de hand die ook nr. 1236 mundeerde, zie
aldaar onder Ontstaan en overlevering.

Nosa Henricus Braen et Willelmusb Bigghe, scabini in Bergis super Zoem, notum facimus
universis quod coram nobis constitutus Balduinus de Antwerpiac recognovit se teneri ·· pre-
posito et conventui Vallis sancte Katherine in decem solidis Louaniensium et uno denario
Flandrensi annui census, singulis annis in die Animarum libere in perpetuum persolvendis,
de medietate bonorum de Nigro Monte, que quidem bona dictus Baldewinus erga Gheilam
relictam Lamberti filii Lamberti et eius manburnum comparavit, tali quidem adiecta condi-
tione, si dictus Balduinus seu dicta bona possidens aut possidentes dicta die predictum cen-
sum non persolverint, extunc dictus prepositus potest et tenetur recipere dictum censum
cum tali emenda cum qua dominus terre ibidem in confinio recipit censum suum. Decima
etiam de turbonibus et aliis omnibus ibidem provenientibus cedet plenarie preposito et con-
ventui, prout decet.d Si vero dicto Balduino aut alicui alteri in posterum dicta bona vendere,
alienare seu etiam permutare contigerit quoquomodo, omnia et singula fiant coram prepo-
sito predicto, sicut coram domino terre ibidem in talibus fieri est consuetum.

In cuius rei testimonium sigilla nostra ad preces predictorum presentibus litteris sunt
appensa.

Datum anno Domini M° CC° LXXXmo sextoe, in crastino Circonscisionisf Domini.

(S1) (S2)

1244

1287 februari 22

Schepenen van Wouw oorkonden dat Jacob van Wouw en diens echtge-
note Elizabeth schenken aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij
(te Hemiksem) hun hoeve (te Wouw) met grond en toebehoren.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 22

februari 1287 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 89 (rechts 78) + pliek
12 (14) x breedte 238 (onder 236) mm; beschadigd, zonder tekstverlies; de
pliek bedekt een gedeelte van de laatste regel.
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera de
mansione et omnibus bonis a Iacobo de Woude et eius uxore nobis datis. – 2°
door 14/15e-eeuwse hand: G (in rode inkt). XIV.

Bezegeling: drie bevestigingen (met sporen van was op de uithangende,
gedeeltelijk afgescheurde dubbele stroken perkament) voor de als eerste,
tweede en vierde aangekondigde zegels (S1D, S2D, S4D) en één bevestigings-
plaats (met op de pliek een zichtbare afdruk van een bevestigingsstrook) ver-
moedelijk voor het als derde aangekondigde zegel (LS3).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, Sint-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,

hs. nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 134v, nr. G 14b, geau-
thenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1659), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 16v, nr. G 14b, onder caput: G rubr.: Littere de bonis apud Woude,
Haecxdonck et Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol. 7r, de rubriek: Littere
tres pariter ligate (zie nrs. 1231 en 1525) de bonis que contulerunt Iacobus,
clericus, et Elisabet soror (sic) eius, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar
notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 188-189,
nr. 488, naar A.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Nos Iohannes filius Hugonis et Rodulphus Faber, scabini in Woude, notum facimus uni-
versis presentia visuris quod coram nobis constituti Iacobus de Woude et Elizabeth eius uxor
mansionem eorum cum fundo et omnibus ac singulis attinentiis seu pertinentiis ad mansio-
nem predictam viris religiosis ·· abbati et conventui Loci sancti Bernardi contulerunt libera-
liter et dederunt, supportantes etiam dictam mansionem cum suis attinentiis omnibus ad opus
dictorum religiosorum et effestucantes super eadem cum sollempnitate debita et consueta,
nichil iuris ipsis aut eorum successoribus in premissis de cetero reservantes. Insuper Iacobus
et Elizabeth predicti omnia bona eorum et singula tam mobilia quam immobilia, que habent
in presenti seu possident aut in futurum possidebunt, qoucumque nomine censeantur, predic-
tis religiosis contulerunt similiter et dederunt in puram elemosinam propter Deum. Testes una
nobiscum dominus Egydius, investitus de Woude, et frater Iohannes de Rotchelar, prepositus
Vallis sancte Katherine, quorum sigilla una cum sigillis nostris presentibus sunt appensa. Et
ego Rodulphus predictus, scabinus, cum proprium sigillum ad presens non habeo, utor sigillo
viri discreti domini Iohannis de Lyra, capellani in Woude, in hac parte.

Datum anno Domini Mo CCo LXXXmo sexto, in cathedra beati Petri apostoli.

(S1D) (S2D) (LS3) (S4D)
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1245

1287 februari 24 Rome,
kerk van St.-Sabina

Paus Honorius IV neemt abt en broeders van de St.-Bernardsabdij (te
Hemiksem) in zijn bescherming en bevestigt hen in al hun bezittingen,
onder meer in de heerlijkheid van Breda gelegen.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschrift
B. 1409 juni 6, Antwerpen, RA, archief St.-Bernardsabdij te Hemiksem, charter

ad datum 24 februari 1287 (aanwinst 1886), vidimus door Reinier, prior van
het St.-Marieklooster van Hanswijk nabij Mechelen, in de vorm van een nota-
rieel instrument door Johannes Motten, openbaar notaris in het diocees
Kamerijk, naar [A].

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 181-188,
nr. 487, naar B. – b. KRUISHEER, OHZ, IV, 1997, p. 557, nr. 2279 (onvolle-
dig), naar B.

Regest
LEVELT, Oudenbosch, 1931, II, p. 177, inv.nr. 21.

Datering
Het gebruik van de boodschapstijl is verondersteld, zie Inleiding, hetgeen hier
ook vaststaat gezien de opgave van het tweede regeringsjaar van paus Hono-
rius IV en de vijftiende indictie.

Samenhang
Het is onduidelijk naar welke hertogelijke oorkonde in §2 wordt verwezen.
Wellicht wordt de algemene bevestigingsoorkonde van Hendrik II, hertog van
Brabant, uit 1239 bedoeld (zie GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, OB St-Ber-
naards, I, 1926, nr. 31), maar een verwijzing naar een van de meer specifieke
bevestigingen of schenkingen uit 1243 of 1245 (ibidem, nrs. 39 en 84) of naar
die van Hendrik III uit 1249 of 1259 (ibidem, nrs. 124 en 226) kan niet wor-
den uitgesloten.

Honorius, episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati monasterii Loci sancti
Bernardi eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis imper-
petuum.
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Religiosam vitam eligentibus apostoli, cum convenit adesse presidium, ne forte cuiusli-
bet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet aut robur, quod absit, sacre religionis
infringat, ea propter dilecti in Domino filii postulationibus vestris clementer annuimus et
monasterium sancte Dei genitricis et virginis Marie ac Loci sancti Bernardi Cameracensis
dyocesis, in quo divino estis consequio mancipati, sub beati Petri et nostra protectione sus-
cipimus et presentis scripti privilegio communimus.
(1) In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus, qui secundum Deum et beati Be-
nedicti regulam atque institutionem Cysterciensium fratrum a nobis post consilium gene-
rale susceptam in eodem monasterio institutus esse, dinoscitur, perpetuis ibidem tempori-
bus inviolabiliter observetur.
(2) Preterea quascumque possessiones quecumque bona idem monasterium impresentia-
rum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel
principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, prestante Domino, poterit adipisci,
firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duxi-
mus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo prefatum monasterium situm est, cum
omnibus pertinentiis suis; liberum transitum cum rebus monasterio vestro necessariis;
exemptionem secularium exactionum; libertatem et quidquid iuris bone memorie Henri-
cus, dux Brabantie, per terras et aquas ducatus sui monasterio vestro pia devotione con-
cessit, prout in auctenticis scriptis inde confectis plenius dicitur contineri; liberum transi-
tum sine qualibet exactione, quem per terras et aquas comitatuum Flandrie, Hollandie et
Zelandie et tocius dominii de Breda et terre dominorum Mechlinensium, qui cognominan-
tur Bertholdi, necnon dominii terre de Grymbergis et de Perweys monasterium vestrum
noscitur obtinere, prout in auctenticis scriptis inde confectis dicitur apparere; liberum
usum pasturarum et pascuorum communium atque viarum necnon usum piscariarum aqua-
rum communium, que habetis infra ducatum Lotharingie et Brabantie ac dictum dominium
de Breda, sicut legitimis documentis plenius dicitur contineri;
(3) in predicta dyocesi Cameracensi grangiam sive curtim que dicitur Boneria, quam habe-
tis in parrochia de Hemmexhem, cum decimis, silvis, molendinis, redditibus, piscariis ac
ceteris iuribus, que habetis ibidem; grangiam sive curtim que appellatur Castrum sive
Vrymde cum omnibus pertinentiis suis et quidquid iuris ex dono quondam Egidii Ber-
thout, militis, tam ibidem quam in parrochiis ecclesiarum de Brouchem, Millegeem et
Ouden monasterium vestrum noscitur obtinere, sicut in litteris super hoc confectis plenius
dicitur apparere; grangiam sive curtim que Hoodonc vulgaliter appellatur, sitam in par-
rochia de Westmalle, cum omnibus pertinentiis suis, silvam que dicitur Hoodonc, deci-
mam, redditus, molendinum, terras, prata, pascua, nemora et quidquid iuris habetis et per-
cipitis ibidem; decimam et quidquid iuris habetis in parrochia de Halle; decimam,
mansos, possessiones, redditus et quidquid iuris habetis in parrochia ecclesie de Olen-
gheem; decimam, redditus, mansos, possessiones et quidquid iuris habetis in parrochia de
Zanthoven; terras, mansos, possessiones, redditus et quidquid iuris habetis in parrochia de
Womelgheem et de Dorne ac appendiciis earumdem; redditus, mansos, possessiones et
quidquid iuris habetis in parrochiis de Scoten et de Winegheem; terras, possessiones et
quidquid iuris habetis in parrochia de Outserweele; domus, redditus, terras, possessiones
et quidquid iuris habetis et percipitis in villa de Antwerpia et appendiciis suis et alias ter-
ras, palustres Steenbergerwert vulgariter appellatas; terras campestres et palustres, quas
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habetis in parrochia de Hoboken et quidquid iuris habetis in parrochia de Wilriike; reddi-
tus, mansos, terras, possessiones et quidquid iuris habetis in parrochiis de Bouchout et de
Mortsele; decimam quam habetis in parrochia de Ranst; terras et quidquid iuris habetis in
predicta parrochia de Millegheem; terras, mansos, possessiones, redditus, piscariam,
nemora, prata, pascua et quidquid iuris percipitis et habetis in predicta parrochia ecclesie
de Brouchem; terras et quidquid iuris habetis in parrochia de Massenhoven; decimam,
mansos, terras et quidquid iuris habetis in parrochiis de Voirscoten et de Pulle; terras, pos-
sessiones, mansos, redditus, molendinum, prata, pascua et quidquid iuris habetis in pre-
dicta parrochia de Ouden; decimam, terras, redditus, mansos, possessiones et quidquid
iuris habetis in parrochia et appendiciis de Ghele et in parrochia de Herenthout; terras,
possessiones, mansos, annuos redditus bladi et denariorum et quidquid iuris in perrochia
de Nilne monasterium vestrum noscitur obtinere; terras, possessiones, mansos, redditus et
quidquid iuris habetis in parrochiis de Kessele, de Alliera et de Emmelem; terras, posses-
siones, prata, pascua, nemora, mansos, redditus denariorum et cetera iura, que percipitis et
habetis in parrochia et confinibus de Lyera; decimas, terras et quidquid iuris habetis in
parrochiis de Duffele, de Conteke et de Waerloes; domos, annuos redditus denariorum et
quidquid iuris habetis in villa de Machlinia; terras et quidquid iuris habetis in parrochiis
de Musene et de Haecht; decimas et quidquid iuris percipitis in parrochiis de Wispelair et
de Zempse; terras, possessiones, annuos redditus denariorum et bladi et quidquid iuris
habetis in parrochiis de Vummelgeem, de Erpse et de Nossegeem et appendiciis earum-
dem; terras et quidquid iuris habetis in parrochiis de Meldebrouc et de Strombeke; terras,
annuos redditus bladi ac denariorum et quidquid iuris habetis in parrochia de Molnem; ter-
ras et quidquid iuris habetis in parrochiis de Willebrouc et de Ruysbrouc; decimas, man-
sos, annuos redditus et quidquid iuris habetis in villa, territorio et appendiciis de
Puedersse; terras et quidquid iuris habetis in paludibus de Eyckenbrouc et Rupenbrouc et
in parrochya de Hinghene et in palude, que Hingenebrouc vulgariter appellatur; terras et
quidquid iuris habetis in parrochiis de Nyele et de Scelle; liberum transitum, quem habe-
tis pro personis, animalibus ac quibuslibet aliis rebus, vestris usibus oportunis, in passagio
de Denremonde; redditus et quidquid iuris percipitis in passagio ac villa de Baessrode
sancte Marie in dyocesi Tornacensi; grangiam sive curtim, quam habetis in parrochia de
Moerseka, cum terris, pratis, pascuis, silvis, possessionibus et aliis pertinentiis suis; red-
ditus et quidquid iuris percipitis in villa de Rupelmonde;
(4) terras, redditus, possessiones et quidquid iuris habetis et percipitis in parrochiis de
Baersele et de Cruybeke et de Borchta in dyocesi Leodiensi; ius patronatus quod habetis
in ecclesia de Ghestel; decimam, grangiam sive curtim, que Halderberghe vocatur, silvam,
que dicitur Baerlebossche, necnon terras, morum, possessiones, molendinum, prata, pas-
cua, aquas, lacus, piscarias et quidquid iuris in parrochia prefate ecclesie monasterium
vestrum noscatur obtinere, tam exemptionis titulo quam etiam donationis factarum vobis
et monasterio vestro a nobili viro Arnoldo de Lovanio et quondam Elyzabeth uxore sua,
dominis de Breda, prout in auctenticis litteris inde confectis plenius dicitur contineri;
domos, annuos redditus bladi ac denariorum et quidquid iuris percipitis et habetis in villa
et appendiciis de Berghen supra Zoem, necnon decimas, terras, possessiones et quidquid
iuris habetis in palude, que vocatur Zuytpolre; redditus et quidquid iuris habetis in parro-
chya de Hemelisse; ius patronatus quod habetis in ecclesia de Woude, necnon decimas,
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redditus, mansum, terras, possessiones et quidquid iuris in parrochia eiusdem ecclesie
monasterium vestrum noscitur obtinere ac eius appendiciis; ius patronatus quod habetis in
ecclesia sancti Iacobi iuxta Ekerne, cum decimis quas habetis ibidem in locis, que Hoge-
scoeten et Ertbrant vulgariter appellantur; decimas, mansos, terras, possessiones et quid-
quid iuris habetis in parrochia de Ekerne, necnon annuos redditus avene, spadescoef vul-
gariter appellatus, quos in eadem parrochya in locis qui dicuntur Leyderwyc et
Cardepoldere monasterium vestrum noscitur obtinere; ius patronatus quod habetis in
ecclesia de Loenhout ac decimas et quidquid iuris in parrochia eiusdem ecclesie obtinetis;
(5) alios quoque redditus, terras, possessiones et quidquid iuris monasterium vestrum in
predictis dyocesibus noscitur obtinere cum terris, pratis, vineis, nemoribus, usuagiis et
pascuis in bosco et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis liber-
tatibus et immunitatibus suis sive novalium vestrorum, que propriis manibus aut sumpti-
bus colitis, de quibus aliquis hactenus non percepit, sive de ortis, virgultis et piscationibus
vestris vel de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere vel extor-
quere presumat.
(6) Liceat quoque vobis clericos vel laycos, liberos et absolutos e seculo fugientes ad con-
versiam recipere et eos absque contradictione aliqua retinere.
(7) Prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum, post factam in monasterio vestro pro-
fessionem, fas sit sine abbatis sui licentia de eodem loco discedere, discendentem vero
absque communium vestrarum litterarum cautione nullus audeat retinere quem, si quis
forte retinere presumpserit, licitum vobis sit in ipsos monachos vel conversos regularem
sententiam promulgare illud districtus inhibentes ne terras seu quodlibet beneficium eccle-
sie vestre collatum liceat alicui personaliter dari sive alio modo alienari absque consensu
tocius capituli vel maioris aut senioris partis ipsius. Si que vero donationes aut alienatio-
nes aliter quam dictum est facte fuerunt, eas irritas esse censemus.
(8) Ad hec etiam prohibemus ne aliquis monachus sive conversus, sub professione vestre
domus astrictus, sine consensu et licentia abbatis et maioris partis capituli vestri pro aliquo
fide iubeat vel ab aliquo pecuniam mutuo accipiat ultra summam capituli vestri providen-
tia constitutam, nisi propter manifestam domus vestre utilitatem. Quod si facere forte pre-
sumpserit, non teneatur conventiis pro hiis aliquatenus respondere.
(9) Licitum preterea sit vobis in causis propriis sive civilem sive criminalem contineant
questionem fratrum vestrorum testimoniis uti ne pro defectu testium ius vestrum valeat in
aliquo deperire.
(10) Insuper auctoritate apostolica inhibemus ne ullus episcopus vel quelibet alia persona
ad synodus vel conventus forenses vos ire vel iudicio seculari de vestra propria substantia
vel possessionibus vestris subiacere compellat nec ad domus vestras causas ordines cele-
brandi, causas tractandi vel aliquos conventus publicos convocatos venire presumat nec
regularem electionem abbatis vestri impediat aut de instituendo vel removendo eo qui pro
tempore fuerit contra statuta Cysterciensis ordinis se aliquatenus intromittat.
(12) Si vero episcopus, in cuius parrochia domus vestra fundata est, cum humilitate ac
devotione qua convenit requisitus, substitutum abbatem benedicere et alia que ad officium
episcopale pertinent vobis conferre renuerit, licitum sit eidem abbati, si tamen sacerdos
fuerit, proprios novitos benedicere et alia que ad officium suum pertinent exercere et vobis
omnia ab alio episcopo percipere, que a vestro fuerint indebite denegata. Illud adicientes
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ut in recipiendis professionibus, que a benedictis vel benedicendis abbatibus exhibentur,
ea sint episcopi forma et expressione contenti, que ab origine ordinis noscitur instituta, ut,
scilicet abbates ipsi episcopo, salvo ordine suo, profiteri debeant et contra statuta ordinis
sui nullam professionem facere compellantur.
(13) Pro consecrationibus vero altarium vel ecclesiarum sive pro oleo sancto vel quolibet
ecclesiastico sacramento, nullus a vobis sub obtentu consuetudinis vel aliomodo quicquam
audeat extorquere, sed hec omnia gratis vobis episcopus dyocesanus impendat.
(14) Alioquin liceat vobis quemcumque malueritis catholicum adire antistitem, gratiam et
communionem apostolice sedis habentem qui, nostra fretus auctoritate, vobis, quod postu-
latur, empendat quod si sedes dyocesani episcopi forte vacaverit, interim omnia ecclesias-
tica sacramenta a vicinis episcopis accipere libere et absque contradictione possitis, sic
tamen ut ex hoc in posterum proprio episcopo nullum preiudicium generetur. Quia vera
interdum proprii episcopi copiam non habetis, si quem episcopum Romane sedis, ut dixi-
mus, gratiam et communionem habentem et de quo plenam notitiam habeatis, per vos
transire contigerit, ab eo benedictiones vasorum et vestrum, consecrationes altarium, ordi-
nationes monachorum, auctoritate apostolice sedis recipere valeatis.
(15) Porro si episcopi vel alii ecclesiarum rectores in monasterium vestrum vel personas,
inibi constitutas, suspensionis, excommunicationis vel interdicti sententiam promulgave-
rint sive etiam in mercennarios vestros pro eo quod decimas, sicut dictum est, non persol-
vitis sine aliqua occasione eorum que ab apostolica benignitate vobis indulta sunt, seu
benefactores vestros pro eo quod aliqua vobis beneficia vel obsequia ex caritate prestite-
rint vel ad laborandum adiuverint, in diebus illis in quibus vos laboratis et alii feriantur
eandem sententiam protulerint ipsam tamquam contra sedis apostolice indulta prolatam
decernimus irritandam. Nec littere ille firmitatem habeant, quas tacito nomine Cystercien-
sis ordinis et contra indulta apostolicorum privilegiorum constiterit impetrari.
(16) Preterea cum commune interdictum terre fuerit, liceat vobis nichilominus in vestro
monasterio exclusis excommunicatis et interdictis divina officia celebrare. Paci quoque et
tranquillitati vestre paterna in posterum sollicitudine providere volentes, auctoritate apos-
tolica prohibemus, ut infra clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinam
seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel inter-
ficere, seu violentiam audeat exercere.
(17) Preterea omnes libertates et immunitates a [pre]decessoribus nostris Romanis pontifi-
cibus ordini vestro concessas, necnon et libertates et exemptiones secularum exactionum a
regibus et principibus vel aliis fidelibus rationabliter vobis indultas auctoritate apostolica
confirmamus et presentis scripti privilegio communimus. 

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere pertur-
bare aut eius possessiones auferre vel abbates retinere, minuere seu quibuslibet vexationi-
bus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustenta-
tione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate in
predictis decimis moderatione concilii generalis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica
secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire
temptaverit secundo tertiove commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxe-
rit, potestatis honorisque sui careat dignitate namque se divino iudicio existere de perpe-
trata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpere et sanguine Dei et domini redemptoris
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nostri Ihesu Cristi aliena fiat atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis
autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Ihesu Cristi quatenus et hic
fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant.
Amen, amen.

Datuma Rome apud sanctum Sabinam, per manum magistri Petri de Mediolano, sancte
Romane ecclesie vicecancellario, VI kalendas martii, indictione XVa, Incarnatione dominice
anno millesimo CC LXXXVI, pontificatus vero domini Honorii pape IIIIti anno secundo.

1246

1287 maart 9

Jan I, hertog van Brabant, stelt zich borg voor de jaarlijkse betaling
van 35 pond klein Leuvens en alle gerechtelijke boeten beneden drie
pond Leuvens uit de parochie van Etten, waartoe Arnoud van Leuven,
heer van Breda, zich verplicht heeft ten behoeve van zijn dochter Aleid
en haar opvolgers.

Origineel
A. ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en rekenkamer

van Breda, inv.nr. 369, reg. nr. 48a. – Afmetingen: hoogte 103 + pliek 26 (25)
x breedte 166 mm; gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 17e-eeuwse hand: Garantbrief
des hertogs Ians over 35 libris Lovens iaerliics op Etten, 1286, N° I°, en
onderaan 1286.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, dat niet aangekondigd is,
namelijk: S ridderzegel van oorkonder, rond, van bruine was, zwaar bescha-
digd (zie hier nr. 1249 S1).

Afschriften
B. 15e eeuw, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en

rekenkamer van Breda, inv.nr. 415, reg. nr. 48b, eenvoudig afschrift op per-
kament, naar A.

C. midden 16e eeuw, ibidem, eenvoudig afschrift op papier, gehecht aan B, naar
A.

D. 1645 (februari) 24, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, suppl. 1980
(voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven), inv.nr.
1229, nr. 11, gewaarmerkt afschrift door Adriaan Havermans, griffier van de
stad Breda, naar A.
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E. ca. 1645, ibidem, inv.nr. 1229, nr. 11, eenvoudig afschrift door Adriaan
Havermans, griffier van de stad Breda, naar B.

Uitgave
a. JUTEN, in Taxandria, XV (1908), p. 265, naar A.

Regest
DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I-2, 1948, p. 15, nr. 48.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Iohannesa, Dei gratia Lottharingiebet Brabantie dux, universis presentes litteras inspec-
turis salutem et noscere veritatem.

Cum vir nobilis noster consanguineus dilectus dominus Arnoldus de Louanio, dominus
de Breda, Aeleidic, filie ipsius, et successoribus dicte Aeleidisd triginta et quinque libras
Louaniensium parvorum cum omnibus iusticiis et emendis tres libras Louaniensium non
excedentibus donaverit in parrochia de Etten annis singulis capiendas et habendas, nos
dictus dux de dicto dono predicte Aeleidie et eius successoribus tamquamf dominus waran-
diam portabimus presentium testimonio litterarum.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo sexto, dominica qua cantatur
Oculi.

(S)

1247

1287 maart

Hendrik Evergeer en Berner van Breda oorkonden dat de cijnslieden
van de heer van Breda aan gene zijde van de Mark bij verkoop of ruil
van hun goederen een extra keer de volle heerlijke cijns betalen en bij
overlijden de helft. Voorts oorkonden zij dat Nicolaas van Vlasselt ver-
klaart van de proost van het klooster St.-Catharinadal (bij Wouw) goe-
deren te Vlasselt in erfcijns verkregen te hebben tegen 8 pond Leuvens
per jaar en tegen de genoemde condities, onder voorbehoud van de
turftiend aan de proost.
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Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 11b. –

Afmetingen: hoogte 80 (rechts 50) x breedte 150 (onder 148) mm; tamelijk
gaaf, behoudens de zegels.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14/15e-eeuwse hand: Vlassela. –
2° door 15e-eeuwse hand: Van den guede tot Vlassele. – 3° door 17e-eeuwse
hand: 1283 (verbeterd in 1286). – 4° door eind-17e-eeuwse hand: D (verbe-
terd uit andere letter). – 5° door 17/18e-eeuwse hand: Numero 5.

Bezegeling: twee afhangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 monumentaalzegel van eerste oorkonder, rond (doorsnede zegel-
veld 20, rand 5 mm), van lichtbruine of gele was, linker- en rechterzijde afge-
broken (zie CSN 841 en hier nr. 1297 S11). – S2 wapenzegel van tweede oor-
konder, spits-ovaal (hoogte zegelveld ca. 24, breedte ca. 14, rand ca. 6 mm),
van lichtbruine of gele was, fragment (zie CSN 789), met randschrift: Sigillum
BE[RNE]RI [*** BRED]A.

Afschriften
B. 1445, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en

registers, voorl. nr. 137 = Autste register (cartularium A), fol. 51v (oude fol.
66v), onder caput: Ter Heijden, chijns van Vlassele, naar A.

[C]. 1525 juli 8, niet voorhanden, bekend uit D, vidimus van de nrs. 1237, 1247 en
1487, door burgermeester en schepenen van de stad Breda, tweede tekst, naar
A.

D. 1553 juli 20, Breda, GA, afd. IV-1, collectie Havermans, inv.nr. 10 = Privile-
gieboeck; L (gebundelde afschriften), fol. 164v, met de signatuur: Sinte Cate-
lijnendaele, IV, authentiek afschrift door Johan van de Corput (griffier en
notaris te Breda), naar [C].

Uitgaven
a. KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 158 (gedateerd 1286), naar C. –
b. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 36, nr. 17 (met p. 501,
Verbeteringen, vermelding van A), naar B. – c. CERUTTI, Middeleeuwse rechts-
bronnen Breda, I, 1956, p. 47-48, nr. 63 (gedateerd maart 1286), naar b.

Datering
Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Inleiding.

Samenhang
Het eerste gedeelte van deze oorkonde bevat geformuleerd het algemene cijns-
recht dat voor het genoemde gebied gold (zie ook Geschiedenis van Breda, I,
1952, p. 39; de bedragen worden overigens in 1308 omgekeerd: dan het volle
bedrag bij overlijden en de helft bij verkoop of ruil, zie nr. 1487). Het tweede
gedeelte kan beschouwd worden als een soort tegenoorkonde of renversaal
van nr. 1237, daar de wederpartij van de daarin genoemde rechtshandeling
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thans als handelende partij ten overstaan van een publieke oorkonder ver-
klaart accoord te gaan met die cijnsuitgifte. Kennelijk bestond er behoefte aan
een dergelijke verklaring, omdat het thans genoemde cijnsrecht daarin niet
uitdrukkelijk was gestipuleerd.

Nosa Henricus Evergheer et Bernerus de Breda notum facimus universis quodb mansio-
narii seu censuarii domini de Breda commorantes ultra Marchamc in qualibet venditione
seu permutatione bonorum suorum dant et persolvunt domino plenum censum et in morte
dant tantummodo medietatem census, salvo semper domino censu et debito annuali.

Preterea Nicholaus de Vlassele recognovit se recepisse pro se et successoribus suis bona
de Vlassele a preposito Vallis sancte Katherine pro octo libris Louaniensibus singulis
annis modis et conditionibus supradictis, salva decima de turbonibus preposito supradicto.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt appensa.
Datum anno Domini M° CC° octogesimo sexto, mense martio.d

(S1)
(S2)

1248

1287 (?) juni 18

Sophie (Berthout) van Mechelen, weduwe van Hendrik V, heer van
Breda, sticht een kapelanie op het nieuwe altaar in de kerk van Meche-
len ter nagedachtenis van haar vader Wouter Berthout, heer van
Mechelen, haar echtgenoot en haar moeder Maria, waaraan zij een
jaarlijkse rente toekent van 12 pond uit haar inkomsten te Winkelom.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Geen afschriften aangetroffen.

Uitgaven
a. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum, 1630, p. 652, cap. 220 (gedateerd 1287), naar
onbekend voorbeeld, vermoedelijk een afschrift van [A]. – b. BALUZE, Histoire
génealogique de la maison d’Auvergne, II, 1708, Preuves, p. 96, naar a. – c.
MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, I, 1723, p. 771, cap. 199, naar a.
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Regesten
KLEYN, Geschiedenis van Breda, 1861, p. 159. – WAUTERS, Table chronolo-
gique, VI, 1881, p. 210.

Datering, samenhang en tekstuitgave
Over het collatierecht van de nieuwe kapelanie oorkondt Sophie Berthout
reeds in mei 1287 (vgl. editie c, ibidem, 2e kolom), hetgeen de datering van de
onderhavige oorkonde onzeker maakt. Miraeus is echter thans nog de enige
bron voor deze oorkonde. De tekst wordt naar c afgedrukt.

Universis Sophia de Machlinia, relicta felicis memorie Henrici, quondam domini de
Breda, salutem.

Noverint universi quod nos in remissionem omnium peccatorum nostrorum dilecti
quondam patris nostri Walteri Bertout, domini de Machlinia, Henrici, quondam mariti
nostri predicti, domini de Breda, dilecte quondam matris nostre Marie duodecim libras
census annui perpetuis temporibus capiendas de censu nostro de Winccleum a nostris cen-
suariis ad capellaniam in ecclesia beati Rumoldi Machliniensis ad altare de novo con-
structum secus tumulum domini Machliniensis predicti deserviendam assignamus.

Et ut hec assignatio perpetuam obtineat firmitatem, fratres nostros Walterum Bertout,
dominum de Machlinia, Wilhelmum, prepositum Lovaniensem, et Florentium, dictos Ber-
tout, Egidium avunculum nostrum exoramus, ut sigilla sua presenti littere cum nostro
apponant.

Datum anno M CC LXXXVII, feria quarta ante Nativitatem beati Ioannis Baptiste.

1249

1287 juni 22

Jan I, hertog van Brabant, beleent Gerard van Wezemaal, ridder, met
de helft van het land Breda, te aanvaarden na de dood van zijn verwant
Arnoud van Leuven, heer van Breda, waarbij hij het land zodanig ver-
deelt, dat Raas VII (X), heer van Liedekerke, de stad Breda met bijbe-
horende lenen krijgt en Gerard van Wezemaal uit hoofde van wijlen
zijn moeder een hieraan gelijkwaardig deel, waarna zij het overige
gelijkelijk tussen beiden zullen verdelen.

Origineel
A. ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en rekenkamer te

Breda, inv.nr. 68, reg. nr. 49. – Afmetingen: hoogte 183 (rechts 186) + pliek
49 (47) x breedte 349 (onder 347) mm; afgelijnd; beschadigd, zonder tekst-
verlies.
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Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 15e-eeuwse hand: Bii dese
brieve es gedeelt dlant van Breda ende van Berghen. – 2° door 15/16e-eeuwse
hand: Collationata. – 3° door 16e-eeuwse hand: A; opt 1ste ende XVIIIen nlen.
– 4° door 16/17e-eeuwse hand: Fs partage du pays et terre de Breda et Ber-
ghes. – 5° door andere 16/17e-eeuwse hand: N. XXIX (in rode inkt).

Bezegeling: negen uithangend zegels (bevestigd aan groen- en roodkleurige
zijden koorden), die aangekondigd zijn, alle van thans lichtbruine was, blijkens
de vermelding bij E van witte en die bij J van gele was, namelijk: S1 ridderze-
gel van oorkonder, rond (doorsnede zegelveld 77, rand 8 mm), bovenzijde afge-
broken (zie LAURENT, Les sceaux, 1993, I-1, p. 267, nr. 27, II, Brabant pl. 115,
nr. 271), met randschrift: [+ SIGIL]LVM: IOHANNIS: DVCIS: LOT[HA]RI[NGIE:
BRABANTIE], met tegenzegel CS1 ridderzegel van dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 39, rand 6 mm), licht beschadigd (zie hier nr. 1226 CS). – S2 ridder-
zegel van Godfried, heer van Aarschot en Vierzon, broer van oorkonder, rond
(doorsnede zegelveld 66, rand 6 mm), rand op de meeste plaatsen afgebroken,
met randschrift: Sigillum [***]ANTIA [*** D]E VIRZON (met Z in spiegelbeeld),
met tegenzegel CS2 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 29,
rand 5 mm), rand beschadigd, met randschrift: + SECRE[Tum G]ODEFRIDI

FratRIS DVCI BRABANTie. – S3 ridderzegel van Wouter Berthout, heer van
Mechelen, rond (doorsnede zegelveld 59, rand 7 mm), rand beschadigd, met
randschrift: + Sigillum WALTERI · BE[RT]OLDI · [PRI]M[OGENITI · DomiNI ·
MEC]HLINE[Nsis], met tegenzegel CS3 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 26, rand 4 mm), tamelijk gaaf, met randschrift: + ConTraSigillum
WALTerI · BerTOLDI · P[RI]MOGE[NIT]I MACHLINensis. – S4 ridderzegel van
Arnoud, heer van Walhain, rond (doorsnede zegelveld 47, rand 8 mm), rand
grotendeels afgebroken, met randschrift: Sigillum A[***]S DE [***], met tegenze-
gel CS4 wapenzegel van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 14, rand 4 mm),
vrij gaaf, met randschrift: + SECRETV[M DomiN]I DE WAL[……]. – S5 ridderze-
gel van Arnoud van Wezemaal, rond (doorsnede zegelveld 50, rand 7 mm),
rechterhelft en linkerrand afgebroken, met randschrift: + Sigillum A[RNOLDI ***]
DomiN[I ***]MAELE, met tegenzegel CS5 wapenzegel van dezelfde, rond (door-
snede zegelveld 20, rand 4 mm), gebroken, rand rechts beneden afgebrokkeld,
met randschrift: + SECRE[TVM ***] DomiNI De W[EZ]EMALE. – S6 ridderzegel
van Gerard, heer van Rotselaar, vermoedelijk rond, alleen nog fragment van het
centrale gedeelte over, randschrift verloren, met tegenzegel CS6 wapenzegel
van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 21, rand 4 mm), rand licht beschadigd,
met randschrift: + SECRETum GERARDI DE ROCHELAER. – S7 wapenzegel van
Hendrik, heer van Boutersem, rond (doorsnede zegelveld 32, rand 5 mm), rand
beschadigd, met randschrift: + SIGILLVM HENRICI DE BO[VT]ERSHEM. – S8
wapenzegel van Wouter Volkard, rond (doorsnede zegelveld 24, rand 5 mm),
rand grotendeels afgebroken, met randschrift: + Sigillum WAL[TE]RI ·
[VOL]KAR[T · MILIT]IS (voor de aanvulling zie hier nr. 1159 S6). – S9 wapenze-
gel van Ywein van Meldert, rond (doorsnede zegelveld 22, rand 4 mm), linker-
zijde afgebroken, met randschrift: + Sigillum YWANI DE MELDER[T MILITI]S.
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Afschriften
[B]. vóór de tweede helft 15e eeuw, niet voorhanden, bekend uit een vermelding

onder D: Desen voirn. brief spreect van der scheedingen ende deilingen van
der lande van Breda ende Berghen, ende van den selven brieve soe es noch een
vidimus onder des capittels segel van den Bryele, vidimus door het kapittel
van Den Briel, vermoedelijk naar A.

C. tweede helft 15e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer
Bergen op Zoom, inv.nr. 1 = Register van alderhande privilegien, concessien
etc. (cartularium van de heren van Bergen op Zoom), fol. 1r-1v, onder de
rubriek: Eerste uytgifte van Bergen van den iaer 1287; collationata, naar A.

D. tweede helft 15e eeuw, ibidem, inv.nr. 2 = Register van alderhande actens, con-
cessien, accoorden etc. (cartularium van de heren van Bergen op Zoom), fol. 1r-
1v, nr. 1, onder de rubriek: Hoe tlandt van Breda by den prince gedeelt is in
tween, te wetende de stadt van Breda metter helft van den lande voere heere Rase
van Lyekerken ende dander helft voere heere Gheerde van Wesemael, naar C.

E. eerste helft 16e eeuw, Brussel, ARA, verzameling Handschriften, nr. 23 B =
Register van myns heeren brieven (Register van brieven van Berghen) (cartu-
larium van de heren van Bergen op Zoom), fol. 1r-1v, onder de rubriek: Brie-
ven aengaende der heerlicheyt van der stadt ende lande van Bergen ende yerst
hie hertoge Jan van Brabant heeren Gerarde van Wezemale bekende ende
bewees deene helft van den lande van Breda, om die te aenvaerdene nae de
doot heren Aernts van Loevene ende te deylene tegens den heere van Lyede-
kerke voet tegen voet, gewaarmerkt afschrift door J. Prinsen, met vermelding
van de bezegeling, naar A.

F. 16e eeuw (na 1579 mei 5 of 6), Breda, GA, afd. I-1a, oud-administratief
archief van de stad Breda, inv. (Hingman) nr. 4 = Oude keuren ende privile-
gien der stadt Breda (Perkamenten Boek), fol. 26r-26v, onder de rubriek: Brie-
ven van der yerster divisie des voors. geheelen landts van Breda, naar C.

G. 17e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 3 = Register waerinne sijn begrepen diverse privilegien (cartu-
larium van de heren van Bergen op Zoom), fol. 5r-6v, onder de rubriek:
Affdeylinge van tlandt van Breda ende van Bergen dat van te voerens een
landt ende baronie was, naar C of D.

H. ca. 1699, Zevenbergen, RAWB, archief dorpsbestuur van de vrijheid Etten,
Leur en Sprundel, collectie P. Nuyts, inv.nr. 3802 (voorheen hs. nr. 5) = Pie-
ter Nuijts, Beschrijvinge van de vrijheijd ende heerlijkheijd Etten met den
gevolge ende aankleve van dien, fol. 42v-43r, onder de rubriek: Deelinge ’s
lands van Breda, naar F.

I. tweede helft 17e eeuw, Brussel, KB, collectie Goethals, hs. nr. 758, register
ingebonden afschriften, fol. 161v-162r, onvolledig afschrift door Ch. van
Rietwyck, naar A.

J. 1710 december 15, Arnhem, RA, archief huis Rozendaal, voorl. inv.nr. 1544,
gewaarmerkt afschrift door Robbert Bastingius, plaatsvervangend secretaris
van Bergen op Zoom, met vermelding van de bezegeling, naar A.
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K. 1733 juli 13, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, inv.nr. 273, authentiek afschrift door Simon Petrus Stouters, notaris te
Bergen op Zoom, naar A.

L. 1745 maart 10, ibidem, inv.nr. 1474.0, met de signatuur: E 1, L°, gewaar-
merkt afschrift door J. Rampelbergh, griffier van het doorluchtig Huis van
Bergen op Zoom, naar A.

M. 1746 oktober (of september) 5, ibidem, inv.nr. 1449, authentiek afschrift door
Abr. Cortebrant, openbaar notaris te ’s-Gravenhage, naar L.

N. 18e eeuw (na 1745 maart 10), ibidem, inv.nr. 1474.0, eenvoudig afschrift,
naar L.

[O]. 1793 juni 5, niet voorhanden, bekend uit P, afschrift door Gerard Vermeulen,
naar h.

P. 18e eeuw (na 1746 oktober 5), ibidem, inv.nr. 1449, eenvoudig afschrift, naar M.
Q. 18e eeuw, ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van Velthoven, inv.nr.

569, eenvoudig? afschrift, mogelijk naar F.
R. 18e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archief stads-secretarie Bergen op Zoom,

voorl. inv.nr. 722, Littera C, eenvoudig afschrift, naar [N], met eenvoudige
vertaling, naar h.

S. eind 18e eeuw, Bergen op Zoom, GA, archieven Raad en rekenkamer Bergen
op Zoom, inv.nr. 163.1, eenvoudig afschrift.

T. eind 18e eeuw, Zevenbergen, RAWB, archief hervormde gemeente Etten,
inv.nr. 910 (voorheen hs. nr. 5a) = Beschrijvinge van de vreijheijd ende heer-
lijkheijd van Etten (afschrift ms. Pieter Nuijts), p. 100-102, naar H.

Uitgaven
a. MIRAEUS, Notitia ecclesiarum, 1630, p. 666-667, cap. 207, naar onbekend
voorbeeld, wellicht afschrift van [A]. – b. BUTKENS, Trophées de Brabant, I,
1641, Preuves, p. 120, naar afschrift in het archief van het huis Bergen op
Zoom. – c. DE ROUCK, Den Nederlandtschen Herauld, 1645, p. 286-287
(onvolledig), naar b. – d. LE ROY, Notitia marchionatus, 1678, liber 10, cap.
1, p. 478, naar b. – e. GRAMAYE, Antiquitates Bredanae, 1708, p. 50-51, naar
b. – f. MIRAEUS – FOPPENS, Opera diplomatica, I, 1723, p. 775-776, cap. 207,
naar d. – g. BUTKENS, Trophées de Brabant, I, 17242, Preuves, p. 120, als b.
– h. VAN GOOR, Beschryving Breda, 1744, p. 427-428, nr. 24, met vertaling
(gedateerd 21 december 1287), naar F. – i. KLEYN, Geschiedenis van Breda,
1861, p. 159-160, naar A. – j. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda,
I, 1956, p. 51-53, nr. 65, naar A. 

Regesten
HERMANS, Analytische opgave, 1844, p. 49. – WAUTERS, Table chronologi-
que, VI, 1881, p. 210. – LEVELT, Oudenbosch, 1931, p. 196, inv.nr. 153 (geda-
teerd 22 augustus 1287) – DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I-2,
1948, p. 15, reg. nr. 49. – VAN HAM, Inventaris raad en rekenkamer Bergen op
Zoom, 3-B, 1980, p. 465-466, nr. 25.

a. 1287 nr. 1249
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Afbeelding
VAN HAM, in Jaarboek De Oranjeboom, XLII (1989), p. 15, afb. 4.

Ontstaan
Of er van deze oorkonde ook een tweede exemplaar is uitgevaardigd, ten
behoeve van Raas, heer van Liedekerke, de nieuwe heer van Breda, is onzeker.
Eerder zal diens belening apart door de hertog zijn beoorkond, of hoogstens
in de vorm van een tegenoorkonde van de onderhavige zijn uitgevaardigd.
Voor een dergelijk deperditum, hoe aannemelijk ook, zijn echter geen aanwij-
zingen voorhanden.

Iohannesa, Dei gratia Lothoringie et Brabantie dux, ·· universis has litteras visuris et
audituris salutem et noscere veritatem.

Noverit vestra universitas quod propter multiplex obsequium et fidele, quod Gerardus
de Wezemaele, miles, frequenter nobis impendit et adhuc impendet, usi proborum consi-
lio, eidem recogniscimusb tamquam pro sua vera hereditate hac legitima nationec dimi-
dietatem totius terre de Breda, prout infra circulum seu districtum terre nostre Brabantie
sita consistit, cum omni iure ac omnibus pertinentiis qualibuscumque ad ipsam terram de
Breda spectantibus, post decessum nobilis viri dilecti consanguinei nostri Arnoldi de Lo-
uanio, domini de Breda, habendam et libere possidendam, in hunc modum quod Rasso,
dominus de Lidekerke, habebit opidum de Breda et relevabit omnia feuda ad dictam ter-
ram de Breda spectantia, a quibuscumque dominis tenentur et descendunt, et respectu dicti
opidi de Breda acd dictorum feudorum habebit memoratus Gerardus de Wezemaele pro se
et parte sua ex parte quondame matris sue proveniente, ad dictam terram de Breda ius
habentef, bona his opido de Breda et feudis equivalentia. Et hoc facto partificabit residuum
sepedicte terre de Breda prefatus Gerardus de Wezemaele cum dicto domino de Lidekerke
de pede ad pedem, in alto et basso, humido et sicco similiter domino de Lidekerke preno-
tato omnibus cavillationibus ac malo ingenio penitus exclusis, acceptantes et indulgentes
eidem Gerardo de Wezemale quod hec bona que sibi de dicta terra de Breda cedent et sue
parti, ut est predictum, ipse Gerardus et sui successores de nobis et nostris successoribus
secundum ius et consuetudinem terre nostre Brabantie in feudum tenebunt et libere pos-
sidebunt, promittentes eidem contra quoscumque de dictis bonis de Breda ad ius et diem
comparere volentes tamquam dominus rectam warandiam prestare, presentium testimonio
litterarum, sigillo nostro sigillatarum.

Et ut premissa singula et universa, quemadmodum conscripta sunt superius, sepedicto
Gerardo de Wezemaele et suis successoribus a nobis et nostris successoribus rata imper-
petuum teneantur et firma, ad maiorem evidentiam et securitatem premissorum rogamus
karissimum fratrem nostrum ·· Godefridum, dominum de Arscot et de Virson, dilectum
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1249 a vergrote en versierde initiaal, waarvoor twee digniteitspunten als aanvangs- of reverentieteken A.
– b aldus A, lees recognoscimus. – c aldus A, lees ratione. – d beginletter gewijzigd uit andere let-
ter A. – e weliswaar geschreven 9dam, hetgeen meest voor cuiusdam staat, maar mede gezien het
gebezigde sua, kan hier moeilijk een onbepaald voornaamwoord bedoeld zijn A; ook 9d. wordt
overigens in deze periode reeds voor quondam gebezigd. – f aldus A, lees vermoedelijk habentis,
namelijk betrekking hebbend op matris en niet op parte.



1250

1287 juli 18

Jan I, hertog van Brabant, regelt
het geschil tussen het O.L.V.-
kapittel te Antwerpen enerzijds en
Gillis van Buizegem, clericus, en
de heer van Breda anderzijds,
inzake het patronaatsrecht van de
kerk van Schoten.

Origineel
A. Antwerpen, Centrale Biblio-

theek UFSIA, Kathedraalar-
chief, archief O.L.V.-kapittel te
Antwerpen, Capsa VIII Domi-
norum, nr. 3. – Afmetingen:
hoogte 109 (rechts 105) + pliek
40 (27) x breedte 316 (onder
312) mm; met linkerkantlijn;
beschadigd, met tekstverlies
(rug beplakt met perkament).

Aantekeningen op de achter-
zijde: 1° door 13/14e-eeuwse

1251

1287 juli 18

Jan I, hertog van Brabant, regelt
het geschil tussen het O.L.V.-
kapittel te Antwerpen enerzijds en
Gillis van Buizegem, clericus, en
de heer van Breda anderzijds,
inzake het patronaatsrecht van de
kerk van Schoten.

Originelen
A1. Antwerpen, Centrale Biblio-

theek UFSIA, Kathedraalar-
chief, archief O.L.V.-kapittel te
Antwerpen, Capsa VIII Domi-
norum, nr. 6. – Afmetingen:
hoogte 157 (rechts 156) + pliek
22 (20) x breedte 269 (onder
267) mm; met linkerkantlijn;
aanzienlijk beschadigd, met
tekstverlies.

Aantekeningen op de achter-
zijde: 1° door 13/14e-eeuwse

a. 1287 nr. 1250/1251
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nostrum consanguineum Walterum Berthout, dominum Magliniensem, Arnoldum, domi-
num de Walem, Arnoldum, dominum de Wezemaele, Gerardum, dominum de Rocslaer,
Henricum, dominum de Botersem, Walterum Volkart, Ywanum de Meldert, milites, nos-
tros fideles, ut sua sigilla una cum sigillo nostro presentibus apponant et appendant. Et nos
Godefridus, dominus de Arscot et de Virson, Walterus Berthout, dominus Magliniensis,
Arnoldus, dominus de Wezemaele, Arnoldus, dominus de Walem, Gerardus, dominus de
Rocslaer, Henricus, dominus de Botersem, Walterus Volkart et Ywanus de Meldert, mili-
tes predicti, ad preces et instantiam dilecti domini nostri ·· ducis memorati nostra sigilla
una cum sigillo suo presentibus duximus apponenda.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo LXXX° septimo, dominica ante Nativita-
tem beati Iohannis Baptiste.g

(S1+CS1) (S2+CS2) (S3+CS3) (S4+CS4) (S5+CS5) (S6+CS6) (S7) (S8) (S9)

1249 g hierna een sluitingsteken A.



hand: Composicio facta de
personatu seu ecclesie de Sco-
ten. – 2° door mogelijk 14e-
eeuwse hand: M (geradeerd). –
3° door 15e-eeuwse hand
(inventaris 1488): III.

Bezegeling: twee uithangend
bevestigde zegels, die aange-
kondigd zijn, namelijk: S1 rid-
derzegel van oorkonder, rond,
van bruine was, fragment van
zegelveld (zie hier nr. 1249 S1),
met tegenzegel CS1 ridderzegel
van dezelfde, fragment (zie hier
nr. 1226 CS). – S3 ridderzegel
van Arnoud van Leuven, heer
van Breda, rond (doorsnede
zegelveld 62, rand 7-8 mm),
van bruine was, rand hier en
daar afgebroken (zie CSN 774
en hier nr. 1128 S1), met tegen-
zegel CS3 wapenzegel van
dezelfde, rond (doorsnede ze-
gelveld 21, rand 5 mm), rede-
lijk gaaf (zie CSN 775 en hier
nr. 1090 CS2); en voorts één
bevestigingsplaats (waarvan
slechts een snede in de uitge-
scheurde pliek zichtbaar is)
voor het andere aangekondigde
zegel (LS2).

Niet eerder uitgegeven.

Ontstaan en samenhang
De beoorkonding van deze zaak
is in drie netexemplaren over-
geleverd. Hiervan zijn A van
nr. 1250 en A1 van nr. 1251
door dezelfde hand geschreven,
die als een kapittelhand is geï-
dentificeerd, zie nr. 1132, zodat
deze exemplaren als destinata-
risuitvaardigingen beschouwd

hand: Ordinatio de personatu
de Scoten tangens provisionem
Egidii de Busenghem. – 2°
door 13/14e-eeuwse handen
(vervaagd of geradeerd): C (in
rode inkt); am; M; G (doorge-
haald). – 3° door 14e-eeuwse
hand: Ordinatio de personatu
de Scoten. – 4° door 15e-
eeuwse hand (inventaris 1488):
VI. – 5° door 18e-eeuwse
hand: Cap. VIII.

Bezegeling: drie uithangend
bevestigde zegels, die aange-
kondigd zijn, namelijk: S1 rid-
derzegel van oorkonder, rond
(doorsnede zegelveld 38 [+ x],
rand [y] mm), van lichtbruine
was, linksboven en gehele rand
afgebroken (zie hier nr. 1249
S1), met tegenzegel CS1 ridder-
zegel van dezelfde, rond (door-
snede zegelveld 40, rand 6
mm), rand rechts boven en
onder afgebroken (zie hier nr.
1226 CS). – S2 zittende-figuur-
zegel van het O.L.V.-kapittel,
spits-ovaal (hoogte zegelveld
60 [+ x], breedte 43, rand 8
mm), van groene was, rand
grotendeels afgebroken (=
PRIMS, a.w., ibidem nr. 69bis),
met randschrift: [+ SIG]I[LLVM

***], met tegenzegel CS2
staande-figuurzegel van de-
zelfde instelling, spits-ovaal
(hoogte zegelveld ca. 30,
breedte 21, rand 4 mm), rede-
lijk gaaf behoudens afdruk
benedenrand (= PRIMS, a.w.,
ibidem nr. 70), met randschrift:
+ AVE: MARIA: GRATIA:
P[LE]NA: DOMINVS: TECVM

(voor de aanvulling zie hier nr.
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mogen worden. Gezien de
varianten tussen A enerzijds en
A1-A2 anderzijds, is er echter
ondanks de identieke datering
geen sprake van een meervou-
dige uitvaardiging in drie
exemplaren of van een heruit-
vaardiging zonder meer, maar
van een herbeoorkonding van
dezelfde zaak met gewijzigde of
aanvullende condities. Een
nieuwe versie is in de plaats
getreden van de oude, die reeds
was bekrachtigd, zodat niet
veel later ook de nieuwe versie
als enige in het cartularium
van het kapittel is afgeschreven
(B). Er zijn daarom goede
gronden aanwezig om beide
versies onder een apart num-
mer uit te geven. Gezien hun
samenhang en gelijke datering
worden ze echter wel naast
elkaar afgedrukt als resp. nr.
1250 en nr. 1251.

De verschillen tussen A1 en
A2 van de tweede versie (nr.
1251) zijn verder minimaal,
zodat diplomatisch niet meer
uitgemaakt kan worden welk
van beide als eerste is ont-
staan. Gezien echter de kapit-
telhand van A1 en aangezien A
van nr. 1250 ook van het her-
togelijk zegel is voorzien, lijkt
het minder waarschijnlijk dat
de nieuwe expeditie direct is
totstandgekomen ten gevolge
van de aanbieding van A van
nr. 1250 voor bekrachtiging
aan de hertogelijke kanselarij
of aan de hertog zelf. Daarom
zal vermoedelijk achteraf, na
de expeditie van nr. 1250,

1120 CS). – S3 ridderzegel van
Arnoud van Leuven, heer van
Breda, rond (doorsnede zegel-
veld 62, rand 7 mm), van
bruine was, rand grotendeels
afgebroken (zie CSN 774 en
hier nr. 1128 S1), met tegenze-
gel CS3 wapenzegel van
dezelfde, rond (doorsnede
zegelveld 21, rand 5 mm), rede-
lijk gaaf (zie CSN 775 en hier
nr. 1090 CS2).

A2. Antwerpen, Centrale Biblio-
theek UFSIA, Kathedraalar-
chief, archief O.L.V.-kapittel te
Antwerpen, Capsa VIII Domi-
norum, nr. 8. – Afmetingen:
hoogte 148 (rechts 146) + pliek
23 (22) x breedte 281 (onder
290) mm; met linkerkantlijn;
beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekeningen op de achter-
zijde: 1° door eind-13e-eeuwse
hand: Compositio ducis inter
capitulum et Egidium de
Busenghem super ecclesia de
Scoeten. – 2° door 13/14e-
eeuwse handen (vervaagd of
geradeerd): C (in rode inkt);
gv (lezing g onzeker); M. – 3°
door 14e-eeuwse hand: Littera
ducis de domino Egidio de
Busenghem compositionis. – 4°
door 15e-eeuwse hand (inven-
taris 1488): VIII. – 5° door
18e-eeuwse hand (toegevoegd
aan voorgaande): Cap. et n.
VIII; dico 8.

Bezegeling: drie uithangend
bevestigde zegels, die aange-
kondigd zijn, namelijk: S1 rid-
derzegel van oorkonder, rond,
van lichtbruine was, fragment
van zegelveld (zie hier nr. 1249
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eerst A1 van nr. 1251 zijn ont-
staan, wederom binnen het
kapittel als destinatarisuit-
vaardiging en grotendeels
gebaseerd op nr. 1250,
waarna door een andere
schrijver A2 naar A1 is
gemundeerd. Bij deze nieuwe
beoorkonding achteraf, is dan
de datum geantedateerd.

Tekstuitgave
De twee versies worden naast
elkaar afgedrukt, waarbij ten
aanzien van de tweede versie
voor A2 is gekozen, daar A1
nogal wat tekstbeschadigingen
vertoont. De met nr. 1250 over-
eenkomstige gedeelten in (A1
en) A2 van nr. 1251 staan afge-
drukt in een kleiner lettertype
en de wijzigingen en varianten
staan gesignaleerd in het
notenapparaat.

S1), met tegenzegel CS1 ridder-
zegel van dezelfde, rond (door-
snede zegelveld 40, rand 6
mm), linkergedeelte afgebro-
ken, vaag ingedrukt (zie hier
nr. 1226 CS). – S2 zittende-
figuurzegel van het O.L.V.-
kapittel te Antwerpen, spits-
ovaal (hoogte zegelveld 47 [+
x], breedte 39 [+ x], rand [y]
mm), van groene was, rand
afgebroken (zie hier nr. 1251
A1 S2; = PRIMS, Antwerpsche
zegels, 1931, p. 43, lijst 6, nr.
1, afb. p. 40, nr. 69bis), met
tegenzegel CS2 staande-figuur-
zegel van dezelfde instelling,
spits-ovaal (hoogte zegelveld
ca. 30, breedte 21, rand 4 mm),
onderzijde afgebroken (als
PRIMS, a.w., p. 45, lijst 6, nr. 2,
afb. p. 40, nr. 70), met rand-
schrift: + AVE: MARIA GR[ATIA

PLE]NA: DOMINVS: TECVM. –
S3 ridderzegel van Arnoud van
Leuven, heer van Breda, rond
(doorsnede zegelveld 62, rand
7 mm), van bruine was, rech-
terhelft afgebroken (zie CSN
774 en hier nr. 1128 S1), met
tegenzegel CS3 wapenzegel van
dezelfde, rond, fragment (zie
CSN 775 en hier nr. 1090 CS2).

Afschrift
B. eind 13e eeuw, Antwerpen, SA,

Kerkelijke instellingen, K 131
= Diplomata Capituli (cartula-
rium van het O.L.V.-kapittel),
fol. 87r, onder de rubriek: Lit-
tera ducis Brabancie de ordina-
cione facta inter capitulum et
dominum Arnoldi de Breda et
Egidium de Busengh[em de]
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A

Iohannes, Dei gratia Lottharingiea acb

Brabantie dux, universis presentes litteras
visuris salutem et veritatis noticiam.

Noveritis quod, cum controversia mota
esset inter ·· decanum et capitulum ecclesie
Antwerpiensis ex una parte, et ·· dominum
de Breda et Egidium de Buseghem, cleri-
cum, ex altera, super ecclesia de Scoten, de
consilio et h[o]rtatu nostro et aliorum pro-
borum compositum et ordinatum est inter
partes predictas et de consensu earundem
in hunc modum.
(1) Quod ·· decanus et capitulum ecclesie
Antwerpiensis predicte habebunt et optine-
bunt imperpetuumc ius pa[t]ronatus et per-
sonatum ecclesie de Scoten predicte cum
redditibus et obventionibus ac iuribus aliis

personatu facienda, naar A1 of
A2.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX, in BGHB,
IV (1905), p. 436-438, nr. 21,
naar A2.

Regesten
PRIMS, in BGHB, XVII (1926),
p. 327, onder fol. 87. – PRIMS,
in BGHB, XIX (1928), p. 248,
bewijsstukken A, nr. 45. – PRIMS,
Geschiedenis van Antwerpen, II-
4, 1931, p. 53, lijst 2, nr. 257.

Ontstaan en samenhang
Zie nr. 1250.

Tekstuitgave
Zie nr. 1250.

A2

Iohannes,a Dei gratia Lotharingie et Brabantie dux,

universis presentes litteras visuris salutem et veritatis

noticiam.

Noveritis quod, cum controversia mota esset inter ··

decanum et capitulum ecclesie Antwerpiensis ex una

parte, et ·· dominum de Breda et Egidium de Buse-

ghem, clericum, ex altera, super ecclesia de Scoten, de

consilio et hortatu nostro ac aliorum proborum compo-

situm et ordinatum est inter partes predictas et de con-

sensu earundem in hunc modum.

(1) Quod ·· decanus et capitulum ecclesie Antwer-

piensis predicte habebunt et optinebunt in perpetuum

ius patronatus et personatum ecclesie de Scoten pre-

dicte cum redditibus et obventionibus ac iuribus aliis

ad dictum personatum pertinentibus, secundum inqui-

sitionem de mandato domini Guillelmi, Cameracensis

episcopi, factam de redditibus et iuribus ad dictum

personatum pertinentibus.
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ad dictum personatum pertinentibus, secun-
dum inquisitionem de mandato domini
Guillelmi, Cameracensisd episcopi, factam
de redditi[b]us et iuribus ad dictum perso-
natum pertinentibus.
(2) Et predictus Egidius, clericus,e

[capell]an[iam in]f eccl[esi]a de Sco[ten a]d
presentem [vacant]emf ipsorum [·· decani et
c]apituli habebit et pertinebit, donec bene-
ficiume capellanie vacaverit in ecclesia
Antwerpiensi, valens in certis redditibus
annuatim viginti quinque [l]ibras Bruxellen-
ses vel amplius, aut aliud quod duxerit
acceptandum, et eo vacante dicti ··g decanus
et capitulum de dicto beneficio dicto Egi-
dioh, clerico, providere tenebuntur et provi-
debunt sine contestatione qualibet, si tunc
habuerint facultatem. Alioquin id adimple-
bunt quam cito facultasi sei obt[u]lerit et
quam cito dictus Egidius fuerit in pacifica
possessione et [f]ructuum perceptione dicti
beneficii, extunc vacabitj ecclesia de Scoten
predicta et eandem cum effectu resignabitj.
(3) Et ad observationem premissorum
inviolabiliter dicte partes bona fide se obli-
gaverunt.

In cuius rei testimonium presentes litte-
ras sigilli nostri munimine una cum sigillis
discretorum virorum [·· deca]ni et capituli
predictik et domini Arnoldi de Louanio,
domini de Breda, fecimus roborari.

Datum anno Domini M° CC° LXXXmol

septimo, feria sexta post Divisionem Apos-
tolorum.m

(S1+CS1) (LS2) (S3+CS3)

(2) Et predictus Egidius, clericus, * habebit * annu-
atim a dictis ··b decano et capitulo decem
libras Bruxellensis parve monete, ita quod
in maiori moneta recipiet grossum Braban-
tinumc pro tribus denariis, nomine pensio-
nis persolvendas in festo Purificationis
beate Virginis.
(3) Et dicti decanus et capitulum dicto Egi-
dio dictam pecunie summam solvere tene-
buntur vel eius procuratori termino pre-
dicto, donec beneficium capellanie vacaverit in

ecclesia Antwerpiensi, valens in certis redditibus annu-

atim viginti quinque libras Bruxellenses vel amplius,

aut aliud quod duxerit acceptandum, et eovacante dicti

* decanus et capitulum de dicto beneficio dicto * cle-

rico, providere tenebuntur et providebunt sinecontesta-

tione qualibet, si tunc habuerint facultatem. Alioquin

id adimplebunt quam cito se facultas obtulerit et quam

cito dictus Egidius fuerit in pacifica possessione et

fructuum perceptione dicti beneficii, extunc cessabit
pensio predicta *.
(4) Et condictum est quod, si dicti decanus
et capitulum dicto termino predicto clerico
dictam pecuniam non solverint, custus,
dampna et expensas exinde provenientes
restituent eidem sine contradictione quali-
bet; quam pensionem predicti decanus et
capitulum solvere incipient anno revoluto a
festo Purificationis proximo venturo.
(5) Et ad observationem premissorum inviolabiliter

dicte partes bona fide se obligaverunt.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigilli

nostri munimine una cum sigillis discretorum virorum

·· decani et capituli predictorum et domini Arnoldi de

Louanio, domini de Breda, fecimus roborari.

Datum anno Domini M° CC° LXXX° septimo, feria

sexta post Divisionem Apostolorum.d

(S1+CS1) (S2+CS2) (S3+CS3)
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1252

1287 september 8

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Jan van den Brande
verklaart ontvangen te hebben van Jan van Rotselaar, proost van het
klooster St.-Catharinadal (bij Wouw), ca. 14 bunder land nabij Lies
tegen een jaarlijkse erfcijns van 20 schelling Leuvens.

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 12. –

Afmetingen: hoogte 94 (rechts 89) + pliek 14 (13) x breedte 208 mm; licht
beschadigd, zonder tekstverlies.

Aantekening op de voorzijde, in de bovenmarge: door vermoedelijk 16e-
eeuwse hand (als onder afschrift C): /\o. – Aantekeningen op de achterzijde:
1° door 13/14e-eeuwse hand: Iohannes de Brande. – 2° door 14/15e-eeuwse
hand: bona de Lyes. – 3° door 16/17e-eeuwse hand: 1287; XX sch. Lovens
en II penn. Vlaems van 14 bunderen moer uutgegeven: terre culte et inculte
iuxta locum qui dicitur Lies. – 4° door dezelfde hand, toegevoegd aan voor-
gaande aantekening: Et hi censuarii tenentur dum bona alienant omnia facere
coram preposito ut alii censuarii Vallis sancte Catharine facere solent, anno
1287. – 5° door mogelijk dezelfde hand als voorgaande: N; C (over doorge-
haald CC). – 6° door 18e-eeuwse hand: onder Berge.

Bezegeling: twee uithangend bevestigde zegels, die aangekondigd zijn,
namelijk: S1 beeldzegel van Hendrik van den Hoeke, schepen van Bergen op
Zoom, rond (doorsnede zegelveld 17, rand 4 mm), van groene was, rand afge-
brokkeld (zie CSN 941), met randschrift: + Sigillum HE[NR]ICI · DE · ANGVLO:.
– S2 wapenzegel van Willem Bigge, schepen van Bergen op Zoom, van groene
was, fragment (zie CSN 728 en hier nr. 1240 S2).

Afschriften
B. 1445, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en

registers, voorl. nr. 137 = Autste register (cartularium A), fol. 57r (oude fol.
75r-76r), onder de rubriek: 20 schellingen Lovens en 2 denieren, afschrift
doorgehaald, naar A.

C. begin 16e eeuw, ibidem, voorl. nr. 138 = Aut registerboeck (cartularium B),
fol. 25r, onder caput: Roosendael, en onder de rubriek: XX schelling
Lovens ende II d. Vlaems, geauthenticeerd, met toevoeging in de marge
van: copia en het verwijzingsteken: /\o, door notaris Adr. Snavels (ongeda-
teerd), naar A.

D. ca. 1630, ibidem, voorl. nr. 139 = Nieuwen registerboeck (cartularium C), fol.
231r, letter XX, onder dezelfde rubriek als B, waaraan toegevoegd: copia, en
in de marge: is brief in Latyn, 1270, afschrift door H. Mutsaert, proost van
St.-Catharinadal, naar C.
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Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 36-37, nr. 18, naar A.

Regest
CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, I956, p. 53, nr. 66.

Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door de hand die ook nr. 1236 mundeerde, zie
aldaar onder Ontstaan en overlevering.

Nosa Henricus de Hoeke et Willelmusb Bigghe, scabini in Bergis supra Zoem, notum
facimus universis presentia visuris quod coram nobis constitutus Iohannes de Brande
recepit et se recepisse recognovit a fratre Iohanne de Rotchelarec, preposito Vallis sancte
Katherine, quatuordecimd bonaria terre culte et inculte vel circiter, site iuxta locum qui
dicitur Lies, hereditarie pro viginti solidis Louaniensium et duobus denariis Flandrensi-
bus domino terre annui census solvendis singulis annis imperpetuum in dicto monasterio
Vallis sancte Katherine in nativitate beati Iohannis Baptiste libere bona fide, tali quidem
adiecta conditione quod, si dictus Iohannes predictum censum dicta die non persolverit,
omnes custus et expensas, quos vel quas dictus prepositus fecerit pro dictu censu
petendo, predictus Iohannes de Brande persolvet dicto preposito cum censu et debito
principali. Insuper si dictus Iohannes vel dicta bona possidens predicta bona vendere seu
alienare voluerit, omnia fient coram preposito et singula prout alii censuarii Vallis sancte
Katherine facere sunt consueti.

In cuius rei testimonium sigilla nostra ad preces partis utriusque presentibus litteris sunt
appensa.

Datum anno Domini M° CC° LXXXmoe septimo, in nativitate beate Marie virginis.f

(S1) (S2)

1253

1287 oktober 26

Leenmannen van de heer van Breda en schepenen van Wouw oorkon-
den dat Godfried, drossaard van het land van Breda, na het horen van
getuigen inzake de verdeling van de tienden van Wouw tussen de heer
van Breda en de abt van Tongerlo, abt en convent van de St.-Bernards-
abdij (te Hemiksem) in het bezit heeft gesteld van de tiend van Wildert
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buiten het oude Rietgoor, aangezien het wordt geacht tot Wouw te
behoren, daar dezen de nieuwe korentienden te Wouw van de heer van
Breda hebben verworven.

Origineel
A. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 26

oktober 1287 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte 147 (rechts 156) + pliek
23 (idem) x breedte 231 (onder 230) mm; linkerkantlijn mogelijk gelinieerd;
tamelijk gaaf bewaard, behoudens de bezegeling.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Littera super
limitatione parrochiarum de Woude et de Nispen. – 2° door 14/15e-eeuwse
hand: G (in rode inkt). XXVII. – 3° de voorgaande of een andere hand
voegde toe: et de decima novalium recipienda extra vetus Rietgoor. – 4° door
17e-eeuwse hand: Viderunt domini van Buren et [(ca. vijf letters onleesbaar)]
scabini 5 novembrius 1649.

Bezegeling: vijf bevestigingen (met sporen van was of zichtbare zegelafdruk
op de uithangende dubbele stroken perkament) voor de aangekondigde zegels
van de eerste twee en laatste drie oorkonders (S1D, S2D, S6D, S7D, S8D) en
drie bevestigingsplaatsen (met wat LS3 betreft slechts een snede in de pliek;
de overige met zichtbare afdruk van de bevestigingsstroken) voor de overige
aangekondigde zegels (LS3, LS4, LS5).

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 141r, nr. G 27, geauthenti-
ceerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1659), naar A.

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 25v-26r, nr. G 27, onder caput: G rubr.: Littere de bonis apud Woude,
Haecxdonck et Nyspen, met in de inhoudsopgave, fol. 7v, de rubriek: Littera
de decima novalium recipienda extra vetus Rietgoer, geauthenticeerd door
J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A.

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 201-202,
nr. 502, naar A.

Nosa Marselius et Henricus Braen de Bergis supra Zoem, Iohannes filius Thome de
Nyspen, Arnoldus Oem et Ywanus de Langdonc, feodales domini de Breda, et nos Iohan-
nes filius Hugonis, Willelmus de Haghedonc et Theodericus de Dico, scabini in Woude,
notum facimus universis presentes litteras visuris quod Godefridus, dapifer terre de Breda,
coram nobis omnibus a feodalibus domini de Breda et a scabinis de Woude simul et ab
aliis quampluribus viris fidedignis de Nyspen, de Woude simul et de Ghestele fecit inqui-
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sitionem, per mandatum domini de Breda, super terminis et divisionibus decimarum de
Woude inter dominum de Breda, ex una parte, et dominum abbatem Tongherlocensis, ex
alia. Qui quidem omnes, tam feodales domini de Breda quam scabini de Woude et alii
quamplures de Nyspen, de Woude et de Ghestele, quibus fides est adhibenda, debito iura-
mento super sacrosancta moniti, a dicto dapifero coram nobis in suis depositionibus super
premissis dixerunt unanimiter, quod dominus abbas et conventus Tongherlocensis deci-
mam de veteri Rietgoer a domino de Breda conparaverunt et decima novalium sive de
Wildert extra vetus Rietgoer in posterum proveniens plenarie ad dominum de Breda spec-
taret vel ad quoscumque qui a domini de Breda decimam de Woude comparare valerent,
prout predicti feodales, scabini ceterique viri sub iuramento moniti in fide iuramenti susce-
perunt secundum conscientiam pariter et intentionem suorum.

Et cum dominus abbas et conventus Loci sancti Bernardi totalem decimam annone de
Woude a domino de Breda comparaverant, Godefridus, memoratus dapifer, dominum
abbatem et conventum Loci beatib Bernardi in possessione decime annone novalium, seu
de Wildert extra vetus Rietgoer, quod dinoscitur spectare ad Woude, instituit cum iure
gaudendi quo dominus de Breda prius dicta decima fruebatur.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.
Datum anno Domini M° CC° octogesimo septimo, dominica ante festum apostolorum

Symonis et Iude.c

(S1D) (S2D) (LS3) (LS4) (LS5) (S6D) (S7D) (S8D)

1254

1287 december 8

Gillis, deken van het O.L.V.-kapittel te Antwerpen, vidimeert de oor-
konden van Arnoud van Leuven en diens echtgenote Isabella, heer en
vrouwe van Breda, d.d. 8 september 1279 (zie nr. 1188) en 2 februari
1280 (zie nr. 1197).

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 13. –

Afmetingen: hoogte 363 (rechts 331) + pliek 19 (20) x breedte 210 (onder
206) mm (charta transversa); tamelijk gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 16e-eeuwse hand: Vidimus van
onse guede. – 2° door andere 16e-eeuwse hand: Vidimus van allen onsen
goede. – 3° door 17e-eeuwse hand: Eersten brieff van onse goederen gegeven
van Arnoldus a Lovanio. – 4° door mogelijk de voorafgaande hand: 1279;
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Anno 1287. – 5° door eind-17e-eeuwse hand: Littera F. – 6° door mogelijk de
voorafgaande hand: D. E. F. – 7° door 18e-eeuwse hand: Dit is een vidimus
oft transs(u)mpt auctenticque van den goeden tot Teeloo ende anderen onder
Oisterhoudt, van den goeden onder Ter Heyden, in Vlassele ende andere van
zekeren goeden onder De Haghe in Liesch, noch van zekeren goeden in Zwar-
tenberchghe ende noch eensdeels van zekeren goeden onder Woude ende
Roosendale gelegen.

Bezegeling: een bevestigingsplaats (waarvan slechts een snede in de pliek
zichtbaar is), vermoedelijk voor het aangekondigde zegel (LS).

Afschrift en vertaling
[B]. vóór 1680, niet voorhanden, bekend uit de vermelding onder C, afschrift in

[Register van Chronyckbrieven] (cartularium van het klooster St.-Catharina-
dal), fol. 6, naar A.

C. ca. 1680, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en
registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae Vallis S.
Catharinae, p. 23, onder caput: Chronijck van den eersten decas, en met,
p. 22, de vermelding: Dese twee brieven (namelijk ‘littera D’, zie nr. 1196, en
‘littera E’, zie nr. 1188) sijn gecopieerd ende geauthorizeert Egidius Daen van
Breda (…) littera F; (…) copije (…) ibidem fol. 6, met abusievelijke identifica-
tie van de tweede insertie met nr. 1196 in plaats van nr. 1197, vertaling door J.
van der Malen, proost van het klooster St.-Catharinadal, vermoedelijk naar [B].

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 38, nr. 20 (met abusie-
velijke identificatie van de tweede insertie met nr. 1196 en met opgave van het
origineel als ‘nr. 14’ in plaats van nr. 13), naar A.

Ontstaan en samenhang
Dit is de eerste van de twee vidimussen geschreven door dezelfde hand, met
nagenoeg gelijk formulier en van gelijke datum (voor het andere vidimus zie
nr. 1255), waarin de vier schenkingsoorkonden van Arnoud van Leuven en
diens echtgenote uit de periode 1279-1280 (zie nr. 1188) zijn geïnsereerd.
Gezien de toegevoegde dateringen zijn de oorkonden voorbereid en tegelijker-
tijd gedateerd. Dit maakt het waarschijnlijk dat ook het onderhavige vidimus
apart bezegeld is geweest, hoewel hier nauwelijks sporen van zijn. Beide oor-
konden bevinden zich thans weliswaar aaneengehecht (met de linkermarges
aaneengenaaid) in het archief, maar deze verbinding is modern. Hierbij zit de
onderhavige oorkonde (charter 13) vastgehecht áchter het andere vidimus
(charter 14), hetgeen mogelijk de onjuiste identificatie (zie nr. 1197) en ver-
wisselingen in uitgave a in de hand heeft gewerkt. Het lijkt echter waarschijn-
lijker dat deze aaneenhechting een gevolg is van deze vergissingen, daar ten
tijde van proost van der Malen, die eenzelfde foutieve identificatie maakte, van
aaneenhechting geen sprake is.
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Universisa presentes litteras visuris Egydius, decanus ecclesie beate Marie Antwerpien-
sis salutem in Domino.

Noveritis nos litteras nobilium hominum domini et domine de Breda non cancellatas,
non abolitas nec in aliqua sui parte viciatas vidisse, tenuisse et legisse de verbo ad verbum,
in hec verba:

– – – (hierna volgt de tekst van nr. 1188).
Item – – – (hierna volgt de tekst van nr. 1197).
Et quia predictas litteras plenarie vidimus, sigillum nostrum presentibus est appensum.
Datum anno Domini M° CC° LXXXmo septimo, feriab secunda post festum beati

Nycholai episcopib.

(LS)

1255

1287 december 8

Gillis, deken van het O.L.V.-kapittel te Antwerpen, vidimeert de oor-
konden van Arnoud van Leuven en diens echtgenote Isabella, heer en
vrouwe van Breda, de dato 20 september 1279 (zie nr. 1190) en 2
februari 1280 (zie nr. 1196).

Origineel
A. Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Charters, nr. 14. –

Afmetingen: hoogte 212 (rechts 196) + pliek 21 (24) x breedte 246 (onder
247) mm; licht beschadigd, met gering tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: Rosendale. –
2° door 16e-eeuwse hand: Copie van onsen guede. – 3° door 17e-eeuwse
hand: Dit is een vidimus oft transsumpt auctenticque van de watermolen tot
Roosendale ende anderen goeden aldaer. – 4° door mogelijk de voorafgaande
hand: 1287. – 5° door eind-17e-eeuwse hand: G.

Bezegeling: een uithangend zegel, dat aangekondigd is, namelijk: S
staande-figuurzegel van oorkonder, spits-ovaal (hoogte zegelveld 23 [+ x],
breedte 19 [+ x], rand 3 mm), van groene was, gedeeltelijk bewaard, met
randschrift: [***]VAN EGI[DII ***], met tegenzegel CS portretzegel van
dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 14 [+ x], rand 3 mm), gedeeltelijk
bewaard, met randschrift: [***]DE ANTWER[***].
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Afschrift en vertaling
[B]. vóór 1680, niet voorhanden, bekend uit de vermelding onder C, afschrift in

[Register van Chronyckbrieven] (cartularium van het klooster St.-Catharina-
dal), fol. 3, naar A.

C. ca. 1680, Oosterhout, klooster St.-Catharinadal, kloosterarchief, Manualen en
registers, voorl. nr. 140 = Chronijckboeck: Historiae Prepositurae Vallis S.
Catharinae, p. 23, onder caput: Chronijck van den eersten decas, en met,
p. 22, de vermelding: Een copye geautentikeert van denselven deken op den-
selven dach (…) littera G; (…) ibidem fol. 6, vertaling door J. van der Malen,
proost van het klooster St.-Catharinadal, vermoedelijk naar [B].

Uitgave
a. ERENS, Oorkonden St. Catharinadal, 1928-1931, p. 37, nr. 19 (met opgave
van het origineel als ‘nr. 13’ in plaats van nr. 14), naar A.

Ontstaan en samenhang
Zie nr. 1254.

Universisa presentes litteras visuris Egydius, decanus ecclesie beate Marie Antwerpien-
sis salutem in Domino.

Noveritis nos litteras nobilium hominum domini et domine de Breda non cancellatas,
non abolitas nec in aliqua sui parte viciatas vidisse, tenuisse et legisse de verbo ad verbum,
in hec verba:

– – – (hierna volgt de tekst van nr. 1190).
Item – – – (hierna volgt de tekst van nr. 1196).
Et quia predictas litteras plenarie vidimus, sigillum nostrum presentibus est appensum.
Datum anno Domini M° CC° LXXXmo septimo, feriab secunda post festum beati

Nycholai episcopib.

(S+CS)

1256

1288 februari 19 Herentals

Willem, heer van Altena en Horn, beleent Wouter Volkard, ridder, met
een door de zonen van Gerard van (Over)IJse opgedragen leen te Don-
gen, zoals dat bij scheidsrechterlijke uitspraak te Herentals ten over-
staan van Jan I, hertog van Brabant, is vastgesteld en omschreven, en

a. 1288 nr. 1256

759

1255 a vergrote initiaal A. – b-b dagdatum later toegevoegd door mogelijk de teksthand A.



belooft samen met zijn oudste zoon Willem dit te respecteren. Op ver-
zoek van Willem bezegelen Jan I, hertog van Brabant, Wouter Ber-
thout, heer van Mechelen, Jan, heer van Cuijk, Ywein van Meldert, rid-
der, drossaard van Brabant, Vastraad van Giessen, ridder, Arnoud
Rover van ’s-Hertogenbosch en Everdei van Lillo, schout van Antwer-
pen, mede.

Origineel
[A]. Niet voorhanden; blijkens ’s-Gravenhage, ARA, archieven Nassause Domein-

raad 1581-1811, inv.nr. 829 = Inventarissen der Archiven (folio-inventaris
Tollius – Ferrand, 1658-1789), eerste band = Volumen I Breda, fol. 483r, in
de tweede helft van de 17e eeuw nog aanwezig, met de signatuur: Numero I,
bezegeld met zeven zegels.

Afschriften
B. 1349 januari 21, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad

en rekenkamer te Breda, inv.nr. 95, reg. nr. 445, vidimus door Willem van
Son, deken, en Jan Ydenzoon, scholaster van de kerk te Geertruidenberg, naar
[A].

[C]. ca. 1645, niet voorhanden, bekend uit Breda, GA, afd. IV-1, collectie Haver-
mans, suppl. 1980 (voorheen ’s-Hertogenbosch, RA, collectie Cuypers van
Velthoven), inv.nr. 1199, door Adriaan Havermans, griffier van de stad Breda,
aangelegde inventaris Dongen ende Swalue, met de signatuur: I (gedateerd
1281).

Uitgave
a. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 48-51, nr. 64
(gedateerd 20 februari 1287), naar B.

Regesten
VAN DEN BERGH, OHZ, II, 1873, p. 274, nr. 629 (gedateerd 11 februari 1288).
– DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I-2, 1948, p. 14, nr. 47
(gedateerd 20 februari 1287).

Datering en ontstaan
Voor de datering van deze oorkonde verwerpt CERUTTI, Middeleeuwse rechts-
bronnen Breda, I, 1956, p. 48-51, nr. 64, het gebruik van de paasstijl. Hij
baseert zich hiervoor op KORTEWEG, Rechtsbronnen van Woudrichem en
Altena, I, 1948, p. 15. Dit is vreemd, aangezien Korteweg de invoering van de
paasstijl tussen 1266 en 1300/1329 situeert. Wanneer we bovendien kijken
naar het ontstaansmilieu van deze oorkonde, dan is het niet zo vanzelfspre-
kend dat de heer van Altena de bepalende factor is bij de gehanteerde jaar-
stijl. In deze oorkonde is een scheidsrechtelijke uitspraak opgenomen, die
vastgelegd is te Herentals ten overstaan van Jan I, hertog van Brabant, die
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ook medebezegelt. Ook in de datumregel van de oorkonde wordt Herentals
genoemd. Betrokkenheid van een Brabantse redacteur, die in deze periode
paasstijl zal gehanteerd hebben, kan dus niet worden uitgesloten. Uitgaande
van het bovenstaande is hier dan ook het gebruik van de paasstijl veronder-
steld. Indien toch kerst- of jaardagstijl gehanteerd is, dan moet deze oorkonde
gedateerd worden op 27 februari 1287.

Wi Willem, here van Altena ende van Hoirn, maken cond allen denghenen die dese let-
tere zien ende horen zullen dat voer ons quam Gheraert, die wilen was heren Gheraerts
zoen van Ysga, des ridders, ende daer Wouter ende Aernout, ziin broedere, ieghenwoir-
dech waren ende droech op in onse hand alsulc leen alse hi houdende was van ons, dat ten
Donghene gheleghen is bi Oesterhout, torbere miins heren Wouters Volkaerts, des ridders,
diet ieghens den voirghenoemden Gheraerde vercreghen hadde in witteliken coep ende
worpens ende verteghens. Ende alle dese voirghenoemde stucken ghescieden met manis-
sen onser ende met vonnisse onser manne, dat was Claeus van Ouden ende Goeswiin van
Beke. Ende wi voirghenoemde Willem, here van Altena ende van Hoern, bekinden ende
bekinnen dat miin her Wouter hadde ende heeft ontfaen vieftech scillinghe chiins, elker
iare eweliic op sente Remeysdach te verghelden endea drie giften, alsoe geliic alst die-
ghene hebben hairbracht diet voir minen her Woutere hielden, dats te verstaen tsente
Remeysmisse derste, na Kersavond dandere ende na Paeschen die derde. Oke bekinnen wi
hem voirt alle die gherichten tote drie scill. ende dair beneden.
Voirt soe beclaghede hem die voirghenoemde Wouter dat wi hem ziin leen minder en
wouden maken dant dieghene haerbracht hadden diet voir hem hielden, ende omdat wi
hem gheen onrecht en daden ende omdat wi wouden dat hi ziin recht hadde ende wi dat
onse, soe bleven wi ende her Wouter des in zeggheren, dats te verstaen in enen edelen
man heren Ianne, here van Cuke, minen heren Yewaen van Meldert, drussaet van Bra-
bant, riddere, ende in Eueraerde van Lilloe, scutaet van Antwerpen, ende si namen dit
zegghen oppe hem ende verzaghen den twist ende de redene ende seyden hoir zegghen
in deser manieren, dat miin her Wouter hebben zoude half die wildert binnen den palen
die hierna bescreven ziin, dats te verstaen dat die wildert strecken sal van Donghene te
halven gore tusschen Venloe ende Donghen ende van daer tot Normans putte, ende van
Normans putte te Ghilsewaert, ende van Ghilsewaert tote Ceterswaert, ende van Ceters-
waert tote Oesterhoutwaert, ende van Oesterhoutwaert ten Vennewaert, ende van den
Vennewaert wederom te halfven gore tusschen Venloe ende Donghen. Ende hiertoe sel
miin her Wouter hebben dertech buenre wilderen naestgheleghen den dorpe van Don-
gene.
Voert sel hi hebben half die tyende oppe alle dit voirghenoemde goet ende dairtoe zel hi
hebben alle die gherechten tote drien scill. allene ende daer beneden, ende dairtoe alle die
gherechten boven drie scill., clene ende groet, hoeghe ende nedere, wie so si vallen ofte
verscinen, selse miin her Wouter hebben half, in wat manieren dat si vallen ende vallen
moghen. Ende wat wi hebben binnen desen palen, die dairvoir ghenoemt ziin, ende heb-
ben moghen, dats miin her Wouters half.
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Ende alle dit dat die zeggheren geseyt hebben, dat hebben wi ghegheven miin her Woute-
ren, die dairvoir ghenoemt is, ende sinen nacomelinghen gheheelliic, beyde oude ende
nyewe, in alle der manieren dat dairvoir bescreven staet, in beternessen van sinen leen
ende ten Brabantschen recht.

Ende dair dit zegghen ghescyt was ende dese oirdinantie ghemaect was tot Herentals
voir onsen lieven here Ianne, bi der gracien Gods hertoghe van Lotrike ende van Brabant,
dair wi dit goet af houden, ende voir sine man, daer was over Willem, onse oudste zoen,
die gheloefde met ons ende wi met hem alle dese stucken, gheliic datse dairboven bescre-
ven ziin, eweliic te houden ende aldair vervinghen wi onse kyndere, ende Willem, onse
oudste zoen, ziin broedere, dat si dese stucken, die voirghenoemt ende bescreven ziin,
eweliic ghestadech zouden houden.

Ende ic Willem, oudste zoen des heren van Altena ende van Hoern, hebbe gheloeft ende
ghelove alle dese stucken, die hiervoir bescreven ziin, vaste ende ghestadech te houdene
eweliic ende verva mine broedere met minen here minen vader.

Ende wi Willem, here van Altena ende van Hoern, ende ic Willem, oudste zoen miins
heren Willems, die dairvoir ghenoemt is, ende ic Wouter Volkaert, riddere, wi bidden
onsen lieven here Ianne, bi der gracien Gods hertoghe van Lottrike ende van Brabant,
waer dat zake dat onser enich van ons drien ofte enich van onsen nacomelinghen hierie-
ghen wouden gaen van dien, dat hiervoir bescreven staet, in woirden oft in werken ofte in
eneghere manieren, dat hi ons dair toe dvinghe met onsen live ende met onsen goede dat
wiit houden vaste ende ghestadech, alsoe alst dairvoir bescreven staet.

Ende wi bidden onsen lieven here den hertoghe, die dairvoir ghenoemt is, dat hi zinen
zeghele aen dese schartere hanghe ende voirt bidde wi edelen luden minen heren Woute-
ren van Berthaude, here van Machlen, ende miin heren Ianne, here van Cuke, die over
dese stucken waren, die hiervoir bescreven ziin, dat si hoir zeghele aen dese schartere
hanghen.

Ende wi Willem, here van Altena ende van Hoirne, omdat wi willen dat alle dese dinc
ende dese oirdinantie, die hiervoir bescreven ziin, vaste ende ghestadech bliven eweliic,
soe hebben wi dese schartere bezeghelt met onsen zeghele.

Ende ic Willem, oudste zoen miins here Willems, here van Altena ende van Hoern, want
ic ghenen zeghel en hebbe, zoe bidde ic in der ieghenwoirdicheden miins liefs heren Ians,
bi der gratien Gods hertoghe van Lottrike ende van Brabant, ende miins heren Wouters
Berthauds, des heren van Machlen, ende miins heren Ians, des heren van Cuke, miin heren
Yewaen van Meldert, drussaet van Brabant, riddere, dat hi mi leen zinen zeghel aen dese
schartere te hanghene.

Ende wi Ian, bi der gratien Gods hertoghe van Lottrike ende van Brabant, bi der beden
der partyen, die hiervoir ghenoemt ziin, soe hebben wi onsen zeghele aen des schartere
ghehanghen.

Ende wi Wouter Berthaut, here van Machlen, ende wi Ian, here van Cuke, want wi over
stucken waren, die hiervoir bescreven ziin, bi der beden der partyen, die hiervoir ghe-
noemt ziin, so hebben wi onse zeghele aen dese schartere ghehanghen met den zeghele
ons liefs heren des hertoghen van Brabant.

Ende ic Yewaen van Meldert, riddere, drussaet van Brabant, die over alle dese stucken
was, die hierboven bescreven staen, kenne dat ic Willem van Hoirn, die hiervoir ghenoemt
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is, ende bi ziinre beden hebbe gheleent minen zeghele te hanghen aen dese schartere in
sinen name.

Ende wi Willem, heer van Altena ende van Hoern, bidden heren Vastraerde van Gye-
cen, riddere, ende Aernoude den Roeuere van den Bossche, onsen mannen, ende Euer-
aerde van Lillo, scutaet van Antwerpen, want si over alle dese stucken waren, die hiervoir
bescreven staen, dat si haer zeghele aen dese schartere hanghen.

Ende ic Vastraert van Ghyesen, riddere, ende ic Aernout Roeuere van den Bossche, als
manne des heren van Altena ende van Hoerne, ende Eueraert, scutaet van Antwerpen,
want wi over dese stucken gheweist hebben, die hierboven bescreven ziin, ende bi der
beden des heren van Altena ende van Hoern, soe hebben wi in kennessen der waerheyt
onse zeghele aen dese schartere ghehanghen.

Dit was ghedaen ende ghemaect in den iair ons Heren dat men screef dusent tweehon-
dert zeven ende tachtech, tote Herentals, sdonderdaechs na groet vaestelavond in de spor-
kelmaent.

1257

1288 april 2

Dirk van Horn, proost van Oudmunster te Utrecht, erkent de overeen-
komst, gesloten tussen zijn vader Willem, heer van Altena en Horn, en
zijn oudste broer Willem enerzijds en Wouter Volkard, ridder, ander-
zijds, betreffende (leen)goederen te Dongen (zie nr. 1256) als rechts-
geldig.

Origineel
A. ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en rekenkamer te

Breda, inv.nr. 95, reg. nr. 50. – Afmetingen: hoogte 69 (rechts 68) + pliek 30
(32) x breedte 210 (onder 209) mm; gaaf bewaard.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 17e-eeuwse hand: Ratificatie
over het tractaet van Donghen tussen Willem van Horne met Wouter Volcaert,
1388 (sic, lees 1288), III. – 2 ° door twee andere handen: 1288.

Bezegeling: één uithangend bevestigd zegel, aan een zijden snoer, dat aan-
gekondigd is, namelijk: S staande-figuurzegel van oorkonder, spits-ovaal
(hoogte zegelveld 39, breedte 22, rand 4 mm), van bruine was, gaaf (zie CSN
118), met randschrift: + Sigillum THEODERICI D'ALTENA PrePOSITi ECClesiE
Sancti SALVATORis TraIECTensis ARCHIDiaconi, met tegenzegel CS wapenzegel
van dezelfde, rond (doorsnede zegelveld 14, rand 3 mm), gaaf (zie CSN 119),
met randschrift: + conTraSigillum THEODERICI DE ALTHENA.

Niet eerder uitgegeven.
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Regest
DROSSAERS, Archief Nassauschen Domeinraad, I-2, 1948, p. 15-16, nr. 50.

Nosa Theodericus de Hornen, prepositus Veteris monasterii Traiectensis inferioris, uni-
versis tam presentibus quam posteris salutem cum noticia veritatis.

Noveritis quod nos eandem compositionem sive conditionem quam pater noster vir
nobilis Willelmus, dominus de Authena et de Hornen, et frater noster Willelmus, primo-
genitus dicti nostri patris, cum domino Woltero Volcart, milite, de bonis de Donghen iuxta
Loen fecit sive composuit, ratam ac stabilem conservamus dicta vero compositione perpe-
tue duratura.

In cuius rei testimonium sigillum sigillumb nostrum presentibus litteris est appensum.
Datum et actum anno Domini M°CC° octogesimo octavo, feria sexta post Pascha

Domini.c

(S+CS)

1258

1288 juli 13

Jan, abt van de abdij van Boudelo (te Sinaai-Waas), en Hendrik, abt
van de St.-Michielsabdij te Antwerpen, beslechten het geschil tussen de
St.-Bernardsabdij (te Hemiksen) en de pastoor van Wouw enerzijds, en
de abdij van Tongerlo en de pastoor van Nispen anderzijds, inzake de
grens tussen beide parochies.

Originelen
A1. Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem, charter ad datum 13

juli 1288 (aanwinst 1886). – Afmetingen: hoogte ca. 280 (rechts 270) + pliek
ca. 12 x breedte 176 (onder 170) mm; gelinieerd; beschadigd, met gering
tekstverlies.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 14e-eeuwse hand: [De] pace
facta inter nos et abbatem de Tongerlo apud Woude [et de] limitacione par-
rochiarum de Woude et de Nispen. – 2° door een andere 14e-eeuwse hand:
De pace facta inter nos et dominum ·· abbatem de Tongerlo. – 3° door 14/15e-
eeuwse hand: G (in rode inkt). XXVI.

Bezegeling: twee bevestigingsplaatsen (waarvan slechts de bovenzijde van
de sneden in de pliek nog zichtbaar zijn) voor de aangekondigde zegels van de
beide oorkonders (LS1, LS2) en ruimte voor mogelijk nog vier bevestigings-
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plaatsen (in de verder afgescheurde pliek) voor de overige vier aangekondigde
zegels ([LS3-6]); ten tijde van C werden echter slechts de eerste vijf zegels
aangetroffen, zodat het niet uitgesloten kan worden dat het zesde zegel (van de
investiet van Nispen) nimmer is aangebracht.

A2. Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, I, inv.nr. 208. – Afmetingen:
hoogte 298 + pliek 15 x breedte 191 (onder 194) mm; zwaar beschadigd, met
tekstverlies; de pliek bedekt een gedeelte van de laatste regel.

Aantekeningen op de achterzijde: 1° door 17e-eeuwse hand: Concordia de
limitibus decimarum inter Woudam et Nispen seu Calmpthout, 12[88]. – 2°
door een andere 17e-eeuwse hand: In libro privilegiorum folio 149v.

Bezegeling: drie bevestigingen (met sporen van was op de uithangende dub-
bele stroken perkament) voor drie aangekondigde zegels (S3D, S4D, S5D), en
twee bevestigingsplaatsen (waarvan slechts twee sneden in de pliek zichtbaar
zijn) voor twee eveneens aangekondigde zegels (LS1, LS2); linksonder ontbreekt
een stuk van de pliek, waar nog ruimte zou zijn voor een zesde bezegeling.

Afschriften
B. eind 14e eeuw (na 1380), Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II,

inv.nr. 1 = [Liber privilegiorum] (cartularium A), fol. 149v-150r, onder de
rubriek: Littere pronunciationis arbitralis super limitibus parrochiarum de Nis-
pen et de Woude, naar A2.

C. 1443 oktober 15, Antwerpen, RA, archief abdij St.-Bernards te Hemiksem,
charter ad datum 13 juli 1288 (aanwinst 1886), vidimus door Eloud, abt van
de St.-Michielsabdij te Antwerpen, naar A1.

D. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.
nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 140r-140v, nr. G 26, geau-
thenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris (gedateerd 1659), naar A1.

E. 16e eeuw, ’s-Gravenhage, ARA, archief Nassause Domeinraad, I, Raad en
rekenkamer te Breda, inv.nr. 111, reg. nr. 52, los afschrift gezonden aan de
graaf van Nassau, heer van Bergen op Zoom, naar A2.

F. eerste helft 17e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards,
hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum I-2, fol. 24v-25v, nr. G 26, onder
caput: G rubrum: Littere de bonis apud Woude, Haecxdonck et Nyspen, met in
de inhoudsopgave, fol. 7v, de rubriek: Littera super limitatione parochiarum de
Woude et Nyspen et de pace inter nos et abbatem de Tongerloo, geauthenticeerd
door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca. 1653), naar A1.

G. begin 18e eeuw, Westerlo, Abdij van Tongerlo, abdijarchief, II, inv.nr. 3 =
Copia libri privilegiorum in quo continentur bona ac iura spectantia ad abba-
tem et conventum Tongerloensem (cartularium B), fol. 209r-210r, onder
dezelfde rubriek als B, naar B.

Uitgaven
a. GOETSCHALCKX, in Taxandria, XIII (1906), p. 249-251, naar C. – b. GOET-

SCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 205-206, nr. 506, naar
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A1. – c. ERENS, Oorkonden abdij Tongerloo, I, 1948, p. 342-344, nr. 260, naar
A2.

Regesten
GOETSCHALCKX, in BGHB, VII (1908), p. 153 (gedateerd 1288). – PRIMS,
Geschiedenis van Antwerpen, II-4, 1931, p. 90, lijst 10, nr. 80. – DROSSAERS,
Archief Nassauschen Domeinraad, I-2, 1948, p. 15, reg. nr. 52. – CERUTTI,
Middeleeuwse rechtsbronnen Breda, I, 1956, p. 53-54, nr. 67.

Ontstaan en tekstuitgave
A1 en A2 zijn door dezelfde hand geschreven. Voor de tekstuitgave is gebruik
gemaakt van A1, daar A2 zwaar beschadigd is.

Universisa presentes litterasb inspecturis frater Iohannes, abbas monasterii de Bodelo
ordinis Cysterciensis, Tornacensis dyocesis, et Henricusc, divina permissione abbas
monasterii sancti Michaelis Antwerpiensis ordinis Premonstratensis, Cameracensis dyoce-
sis, salutem in Domino sempiternam.

Noveritis quod cum lis seu controversia verteretur inter viros religiosos abbatem et con-
ventum Loci sancti Bernardi ordinis Cysterciensisd, dicte Cameracensis dyocesis, et domi-
num Egidium, investitum ecclesie de Woude, Leodiensis dyocesis, ex una parte, et abba-
tem et conventum monasterii de Tongherlo ordinis Premonstratensise, Cameracensis
dyocesis predicte, et fratrem Henricumf, investitum ecclesie de Nispen, Leodiensisg dyo-
cesis predicte, ex altera, super quibusdam decimis novalium et iuribus parrochialibus,
utraque parte asserente dictas decimas una cum iuribus predictis infra limites sue par-
rochie esse et ob hoc ad se pertinere debere, dicte partes de ortatu proborum propter
bonum pacis in nos tanquam in amicabiles compositores seu ordinatores super premissis
et premissa tangentibus compromiserunt, promittentes bona fide dictam nostram ordina-
tionem seu compositionem de premissis inviolabiliter se observaturos.

Nos igitur onere huiusmodi compositionis seu ordinationis in nos suscepto consideratis
considerandis circa premissa de prudentum virorum consilio ordinavimus et ordinamus,
cum nobis de certis limitibush dictarum parrochiarum de Nispen et de Woude non consta-
ret seu terminis earumdem, omnes decimas cum iuribus parrochialibus provenientes seu
consistentes nunc et in posterum ab ecclesia de Woude predicta usque ad medium lacii qui
vocatur Langheuoertj, et ab hinc recta linea usque terminum quem nos Vredepael appella-
mus, et a dicto termino usque ad medium lacii qui vocatur Groetehottemerek, dictis abbati
et conventui Loci sancti Bernaerdil et domino Egidiom, investito ecclesie de Woude pre-
dicton, et suis posteris cedere debere et ipsorum iuris existere; decimash veroh cum iuribus
parrochialibus provenientes seu consistentes nunc et in posterum ab ecclesia de Nispen
usque ad loca predicta seu terminos predictos dictis abbati et conventui de Tongherlo
et investito ecclesie de Nispen predictoo et suis posteris cedere debere et ipsorum iuris
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existere. Et premissa prout superiusp suntp narrata ordinavimus de consensu et voluntate
partium predictarum. Ordinamus etiam quod fructus et proventus decimarum predictarum
recepti usque nunc illis qui receperunt remanebunt, et quod de cetero pars partem seu ser-
vientes eiusdem occasione premissorum non molestabit nec vexabith mode quocumque, et
quod dicte partes in suis expensis predicta a nobis ordinata auctoritate dyocesani episcopi
procurabunt confirmari et dictas parrochias de Woude et de Nispenq per dictos terminos
dividi et limitari et ipsos terminos pro limitibus seu terminis dictarum parrochiarum ob-
servari. Que omnia ac singula a nobis superius ordinata dicte partes rata et grata habentes
promiserunt bona fide procurare confirmari et fieri prout superius sunt conscripta et ordi-
nata.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris sunt annexa. Et nos abbas et
conventus Loci sancti Bernardi et Egidius, investitus ecclesie de Woude, et nos abbas et
conventus de Tongherlo et frater Henricus, investitus ecclesie der Nispen predicti, in sig-
num approbationis premissorum sigilla nostra presentibus apposuimus una cum sigillis
supradictis.

Datum anno Domini M° CC° LXXX° octavo, feria tertia ante [Div]isionems Apos-
tolo[ru]mt.u

(LS1) (LS2) [(LS3) (LS4) (LS5) (LS6?)]v

1259

1288 oktober 18 Bergen op Zoom

Schepenen van Bergen op Zoom oorkonden dat Addo Graaf verkoopt
aan abt en convent van de St.-Bernardsabdij (te Hemiksem) een jaar-
lijkse cijns van 30 schelling Leuvens, rustend op diens erfgoederen te
Bergen op Zoom.

Origineel
[A]. Niet voorhanden.

Afschriften
B. begin 16e eeuw, Bornem, St.-Bernardus Abdij, archief abdij St.-Bernards, hs.

nr. 332 = Cartularium (alphabetum) rubrum II, fol. 167r-167v, nr. H 5, geau-
thenticeerd door Judocus Bal, apostolisch notaris, gedateerd 1659), naar [A].

C. eerste helft 17e eeuw, ibidem, hs. nr. 323 = Cartularium (alphabetum) rubrum
I-2, fol. 68r-68v, nr. H 5, onder caput: H rubra: littere oppidi de Berghen et de
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Zuyt-Landt, met in de inhoudsopgave, fol. 67r, de rubriek: Littera de 30 soli-
dis Lovaniensibus emptis erga Addonem Grave super certis edificiis in civitate
Bergensi, geauthenticeerd door J. Rubens, openbaar notaris (ongedateerd, ca.
1653), naar [A].

Uitgave
a. GOETSCHALCKX – VAN DONINCK, in BGHB, XXI (1930), p. 207-208, nr.
507, naar C.

Nos Theodericus de Monte, Willelmus Bigghe et Hermannus filius Hermanni, scabini in
Berghen supra Xoema, notum facimus universis presentia visuris quod propter hoc persona-
liter in nostra presentia constitutus Addo dictus Comes, opidanus in Berghen, vendidit et se
vendidisse recognovit viris religiosis, videlicet domino ·· abbati et conventui Loci beati Ber-
nardi Cysterciensis ordinis, triginta solidos Lovanienses legalis monete annui redditus in
festo beati Bavonis libere singulis annis dicto domino abbati et conventui apud Berghen
opidum, videlicet predictum, persolvendos pro quadam summa pecunie sibi a predictis reli-
giosis prout confessus est legitime persoluta. Et dictos triginta solidos annui redditus prefa-
tus Addo dictis religiosis recipiendos singulis annis perpetue in festo beati Bavonis assig-
navit cum libera resignatione coram nobis scabinis predictis super hereditatibus suis cum
edificiis eisdem annexis vel in posterum construendis, sitis infra dictum opidum de Berghis
in locis et metis subscriptis, sicut in ordine consequuntur in hunc modum, scilicet: super
hereditate cum suis edificiis, sita iuxta hereditatem Willelmi Factoris Candelarum ex una
parte, versus plagam orientalem, et hereditatem Pauli privignib Stephani ex altera, versus
partem occidentalem, decem et octo solidos. Item super hereditate, sita in loco qui dicitur
ortus sancti Spiritus, tendente ab hereditate Egidii Hermani super quatuor domistadiis cum
annexis eisdem usque ad finem illius plathee, versus orientalem partem, decem solidos.
Item in platea que tendit versus Wele super hereditate que sita est cum suis anexisc inter
hereditatem Dankardi Vulpis, ex orientali parte, et hereditatem Nicolaiid quondam Wille-
manni de Monte, ex parte occidentali, duos solidos, sicut prescriptum est singulis annis per-
petuo capiendos; que autem omnia tam hereditates quam edificia in ipsis constructa vel
construenda memoratus Addo legitime memoratis religiosis obligavit ad solutionem dicto-
rum reddituum singulis annis et perpetue predictis religiosis attribuendorum festo prefato
precunctis aliis viventibus vel in posterum futuris, excepto tamen solummodo quod in orto
sancti Spiritus apud Berghen mensa sancti Spiritus undecim solidos Lovanienses annui cen-
sus principaliter singulis annis precunctis aliis perpetue tenetur habere, omnia que de lege et
consuetudine patrie super huiusmodi fieri sunt consueta fideliter adhibendo super premissis.

In cuius rei testimonium sigilla nostra ad preces sepedicti Addonis presentibus litteris
duximus apponenda.

Datum et actum apud Berghen, anno Domini M° CC°e octogesimo octavo, in festo beati
Luce ewangeliste mense octobris.
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