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- AAN D EN

BESCHEID EN LEEZER.

oe aanmerkelyk onze Vaderlandſche Regten, en Hi

ſtorie, een nieuw licht, en opheldering ontfangen

Sy kººs hebben, na dat men, Zederd een halve eeuw, meer

en meer begonnen heeft de oude Voorregtsbrieven,

en andere Verdragen en Overeenkomſten van vroeger

# tyden, uit de Archiven optezoeken, in Verzamelin

gen uittegeeven, en door middel der Drukpers van

een algemeen gebruik te maken, is te over bekend,

dandat wy zulks met voorbeelden thands behoeven te ſtaven. - Te voren

was men in een begrip, dat diergelyke Stukken, als heiligdommen, waar

toe niemand toegang moest hebben, in de Archiven dienden bewaard te

worden; men verbeeldde zig, dat van de gemeenmakingderzelve, zo al niet

eene omwenteling van den Staat, ten minſten groot gevaar afhing. -

Doch thands, door ondervinding geleerd, zien wy deeze zaak met geheel

andere oogen in.- De toegang tot de Archiven van Staat wordt zelfs

door den Souverein ligtelyk ontſlotenvoordiegenen, welken van dealdaar

bewaard wordende Stukken een nuttig gebruik weeten te maken. -

Dit heeft de Heer FR. VAN MIERIs ondervonden, wanneer hy de Charters

der Graven van Holland verzamelde.- Deeze vryheid heeft de Heer

BARON THoEscHwARTzENBERG by de Staaten van Vriesland mogen genie

ten, tot het byeenbrengen van het Vrieſche Charterboek.- Die zelf

de gunst is ons, 't geen wy nooit, dan met de uiterſte dankbaarheid, kun

men erkennen, door Hun Edele Mogende, de Heeren Staaten des Her

togdoms Gelre en Graafſchaps Zutphen, beweezen. Zo ras Hoogstdezelve

van ons voornemen, om by tyden en wylen een Charterboek van gemel

de Hertogdom en Graafſchap uittegeeven, verwittigd waren, hebben

Hun Edele Mogende op een edelmoedigewyzegeen de minſte zwaarigheid

gemaakt, tot bevordering van ons oogmerk, en tot gebruik van hetgemeen,

hunne Archiven te ontſluiten, en by een Staatsbeſluit de Heeren Re

kenmeesteren dier Provincie te magtigen, om uit de Rekenkamer aan ons

medetedeelen en uittereiken alle zodanige oude Stukken en Charters, wel

ke aldaar nog voor handen mogten Zyn, en tot onsoogmerk dienſtig en nut

tig mogten bevonden worden. - Deeze edelmoedige, en nooit ge

noeg te pryzen, wyze van denken, dezelfde gemakkelykheid en bereid

willigheid hebben wy ook by de Regenten en Magiſtraten van verſchei

den Steden, tot ons uiterſte genoegen, mogen ondervinden, welke ook

geene Zwaarigheid gemaakt hebben, uit hunne Stads Archiven dat gene

aan ons uittereiken, 't welk tot dit oogmerk van dienst geoordeeld wierd,

- Aan verſcheiden. Liefhebbers van diergelyke Stukken zyn wy ook

C A 2 ) Veel
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veel verſchuldigd, welke uit hunnen afzonderlyken voorraad, en Hand

ſchriften, verſcheiden aanmerkelyke Stukken ons medegedeeld hebben,

die mogelyk anders in de vergetelheid zouden begraven geblevenzyn.-

Dit in t gemeen gemeld te hebben, zal thands genoeg Zyn. - In 't

Voorberigt voor 't laatſte Deel van dit ons Werk hoopen wy een omſtan

dig en naauwkeurig verſlag te doen van alle Handſchriften, en verdere

hulpmiddelen, welke wy hebben mogen.gebruiken tot het byeenzamelen

van dit Werk, en, door wiens gedienſtige mededeeling, of op wat wy

ze, wy dezelve zyn magtig geworden, met verſchuldigde dankerkentenis

te gedenken. - , 's * * *

Door deeze gunstbewyzingen, als door zo veele prikkels, telkens aan

geſpoord, en opgewekt, hebben Wy, gedurende verſcheiden jaaren, allen

onzentyd, welke ons van onze dagelykſche bezigheden, en hoofdwerk,

waartoe wy, eerst aan de Gelderſche Academie te Harderwyk, naderhand

aan die van Utrecht, uit hoofde van onze Amptsbediening, verpligt wa

ren, overſchoot, niet geweigerd te beſteeden; doch wy willen niet ont

veinzen, dat wy, dagelyks meer en meer de moeite enverdrietelykheden,

waar mede wy in 't afſchryven van zo menigvuldige Stukken te worſtelen

hadden, ontwaar wordende, en de langheid van tyd, welke tot het be

hoorlyk uitvoeren van zulk een Werk vereiſcht wierde, voorziende, dik

wyls van voornemen geweest zyn, 't begonnen werkte ſtaken. Me

nigvuldige reizen is het gebeurd, dat in de door ons gebruikte Afſchriften

de jaar- en dag-teekening der Stukken kwalyk uitgedrukt was, en wy, daar

door bedrogen, weder op nieuWS hetzelfde hebben afgeſchreven.- Niet

zelden hebben wy Stukken afgeſchreven, welke wy naderhand by ande

ren, daar men zulks 't minst verwagten zou, vonden uitgegeeven. -

Menigmaal zyn wy genoodzaakt geweest een en 't Zelfde Stuk, 't welk uit

het een of ander oud Regiſter was afgeſchreven, weder op nieuws te

moeten afſchryven, en wel voornamelyk dan, wanneer ons het oorſpron

kelyke zelf in handen viel. T Andere moeijelykheden, waar me

de wy te worſtelen hadden, gaan wy ſtilzwygende voorby. - Nie

mand dan die gene » welke ooit zoortgelyke werken ondernomen, en

met de vereiſchte naauwkeurigheid uitgevoerd heeft, kan zig een regt

denkbeeld vormen van de verdrietelyke moeiten, welke men aanwenden

en doorworſtelen moet.- ... Dit alles egter hebbenwy ons ligtelyk kun

nen trooſten. - Door dien aanhoudenden arbeid wierd onze voor

raad van Charters daaglyks vermeerderd, en wy kregen een gegronde

at onze Verzameling, zo niet in alle opzigten volleedig, 't geen

lyke Werken volſtrekt onmogelyk is, egter zo ver zou kunnen

n

hoop, d

in zoortge

gebragt worden, -

meenen nutte CD gebruike aan 't licht te brengen.

om aan het verlangen derhalven van veelen te voldoen, hebben wy

emeend een begin met de uitgave te moeten maken, en het Zelve by

Afdeelingen te moeten uitgeeven, hoe zeer Wy voorzien, dat anderen,

welke by ondervinding weeten, wat tot het volmaken van een zoortgelyk

werk vereiſcht wordt, liever zouden gezien hebben, dat wy daar mede

nog eenigen tyd gewagt hadden.
in 't uitgeeven der oude Stukken hebben wy voornamelyk gemeend

deeze navolgende regels te moeten in 't oog houden. - Dat wy geen

de minſte Vryheid moeſten nemen, om in den text der Charters iets op

eigen gezag te veranderen; - integendeel, dat wy dezelve, zo in

ſpel

dat het der moeite waardig zou Zyn, dezelve ten alge
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ſpelling, als anders, naauwkeurig moeſten geeven, zo als wy dezelve iri

het oorſpronkelyke, of in oude handſchriften hadden gevonden, uitge

nomen, dat wy de afdeelings- en onderſcheidings- teekenen, Commata,

en Puncia, naar de hedendaags ingevoerde, en gebruikelyke, manier,

geoordeeld hebben, te mogen zetten, zo als wy meenden, dat tot beter

verſtand der Stukken behoorde. Dezelfde vryheid hebben wy gemeend

ook te mogen gebruiken ten opzigte van de tweeklanken ae en oe, welke

in oude Handſchriften met een enkele e doorgaands geſchreven gevonden

worden, 't geen zomtyds aan onkundigen in 't leezen eenige duiſterheid

veroorzaakt. Doch wy hebben deeze vryheid alleen gebruikt op zulke

plaatzen, in welken geen de minſte twyfel was. Alwaar eenige duiſter

heid, of twyfel, zig opdeed, hebben Wy naauwkeurig die leezing behou

den, welke wy in de Handſchriften vonden. - Ten tweeden, dat,

zo wy niet in ſtaat waren een Stuk uit het oorſpronkelyke te geeven, wy

als dan het oudſte Afſchrift, of de beſte uitgave moesten volgen, indien

zodanig Stuk by meer, dan eenen, uitgegeeven, of in meer, dan een

IIandſchrift, door ons gevonden was. In welk geval wy de verſchillende

leezingen der overige Afſchriften, of uitgaven, in onze ondergevoegde

aanmerkingen, hebben opgegeeven, indien dezelve van eenig belang wa

ren. - Met openbaare, en aanſtonds in 't oog loopende ſchryſfeilen,

of drukfouten, hebben wy gemeend ons niet te moeten ophouden. -

Deeze onze naauwkeurigheid, welke mogelyk aan Veelen, die geen regt

gebruik weeten te maken van de opgegeevene verſchillende leezingen,

overtollig zal ſchynen, twyfelen wy geenzins, of zal de goedkeuring van

Oordeelkundigen wegdragen.

Indien een en het zelfde Stuk in meer dan een Handſchrift, of uitgave,

voorkwam, hebben wy gemeend op het einde van 't zelve den Leezer te

moeten opgeeven, waar, en by wien wy dat Stuk hadden aangetroffen.

In zodanigen geval hebben wy altoos in de eerſte plaats genoemd dat Af

ſchrift, of die Uitgave, waar uit wy hetzelve in onze Verzameling hebben

overgenomen. 4.
- 7 er

Om niet dit ons Werk, 't geen van zelfs groot genoeg zal worden, bui

ten noodzaake te vermeerderen, hebben wy overtollig gerekend, om de

vroeger Stukken, welke alle in middeleeuwig Latyn geſchreven zyn, in

het Nederduits overtezetten, of de Vertaalingen van anderen overtene

men, gelyk door den Heer VAN MIERIS in zyn Charterboek vanHOLLAND,

en, in navolging van hem, door anderen in zoortgelyke Werken geſchied

is. - Diergelyke Overzettingen zyn door latere Schryvers zomtydszo

ongelukkiguitgevoerd, dat men in dezelve niets minder, dan den egten en

waaren zin derwoorden vindt opgegeeven.- Wie zal, by voorbeeld,

kunnen begrypen, wat eigentlyk Koning HENRIK de II. in zynen Brief

van den jaare IOO2., in de eerſte Afdeeling alhier geplaatst onder Num. 63.

bl. 86., bedoeld heeft, indien men de Overzetting daarvan, door vAN

MIERIS in Zyne Biſſch. Munten en Zegels bl. 128. gemaakt, alleen inziet?

In die Vertaaling leest men onder anderen, dat K. HENRIK aan de Kerk van

Utrecht geſchonken heeft, alle bepaalingen op de Hoeve Bomel , en op alle

goederen, die tot dezelve Hoeve behooren; te zweten, al zvat tot het openbaa

te recht derzelve vereiſcht zvord. Maar de Tol, de Munt, en de gemeene

hanteering van de giſtinge des biers, dat gemeenlyk Gruit genoemd wordt,

of wel al wat in de evengenoemde Hoeve tot de gemeene banne of bepaaling

gezien is te behooren, gelegen, tot het Graafſchap Wrochus van den Graaf

" - -- - - - - - - - in
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in het Dorp Teſterbant genaamd, ook dezelve bepaaling met de Munt, de

Banne, den Tol, geeven zº) 0tºf tot gebruik van 't gemeenebest aan het hei

lige Convent van S. Martin des belyders. - Gegeeven in het jaar des,

#eren vleeswordinge croxIII. den eerſte aanzegging. Wie kan zig, zon

der het oorſpronkelyke Latyn te verſtaan en raad te plegen, uit deezeOver

zetting, welke niets dan wartaal zonder ſlot of zin oplevert, een juist

denkbeeld vormen van 't geen by dien. Brief vergund is? - Meerder

zoortgelyke voorbeelden van Overzettingen, welke den waaren en egten

zin der woorden niet opleveren, zouden wy kunnen opnoemen, indien

zulks noodig was. - . En zekerlyk een ieder zal ons geredelyk toe

ſtemmen, dat men nooit met vollen grond en vertrouwen zig bedienen

kan van eenige Overzetting, ten Zy men tevens in ſtaat is, door vergely

king van 't oorſpronkelyke, te beoordeelen, of de Overzetting met den

waaren zin overeenkomt, dan daar van afwykt. - Wie daar toe nu

in ſtaat is, zal zig met geene Overzetting behoeven te behelpen. Voor

dezulken zyn dezelve ten eenen maal onnoodig.

Het zy egter verre van ons, dat Wy, hier door, alle Overzettingenzou

den verwerpen. In tegendeel oude Vertaalingen, welke in de XIV en

XV. Eeuw van vroeger Stukken gemaakt zyn, kunnen van zeer veel nut

zyn; deels, omdatmen dikwyls uit dezelve de waare en egte leezing der

Latynſche woorden, welke door latere afſchryvers zomtyds bedorven
zyn, kan opdelven en herſtellen, deels voornamelyk ook, om dat men

niet zelden uit dezelve kan zien, welke de waare beteekenis is vanZom

mige Latynſche woorden der middeleeuw, voornamelyk van zulken,

welke zeldzaam voorkomen.
Dit nu is de reden, waarom wy gemeend hebben ten opzigte derzelven

deezen middelweg te moeten houden, dat wy alle oude,9verzettingen,

zo veel ter onzer kennis gekomen zyn, van de XIV, XV, en het begin
der XVI. Eeuw, alhier geplaatst hebben; doch tevens geoordeeld hebben

alle zodanige Overzettingen, welke na het midden der XVI. Eeuw door

latere Schryvers gemaakt zyn, gerust te mogen overſlaan, als kunnende

van dat nut niet zyn, om daar door, buiten noodzake, dit ons Werk ZO

aanmerkelyk te vergrooten. Ten einde egter den genen, welke zig

van zodanige latere Vertaalingen. Zou willen bedienen, daartoe gelegen

heid te geeven, hebben wy doorgaands agter ieder Stuk aangeteekend,

door wien hetzelve is overgezet, en W", die overzetting te vinden is. -

Zeer veel moeite en tyd zouden WW hebben kunnen uitwinnen, indien

wy de Charters en Privilegien, n" hunne tydorde geſchikt,,,blootelyk
haddengegeeven, en alleen maar de verſchillende leezingen der Handſchrift

#adden gevoegd, gelyk doºr Eanderen,
doorgaands gedaan is. T Wy zouden op die manier hebben kunnen

voldoen aan het oogmerk van de" Verzameling. - Het was genoeg

geweest, indien wy die zij"E" egte bronnen, waar uit eeniglyk de

waare en regte kennis der aloude en vroegere Landsgeſteltenis kangeſchept

worden, niet langer ge"# hielden, maar onvervalſcht uitgaven, en

dus deeze ryke Schatka" dergryze oudheid, ten dienſte van 't gemeen,

op die manier openden. ,,T Doch door zulks te doen zouden minder

kundigen voornamelyk diegenen, welken zig in de Schriften der middel

eeuw weinig geoefend hadden, byna geen gebruik, of nut, kunnen heb

ben van de oudſte, alhiervoorkomende, Stukken.- Veelen zelfsZou

den uit de bloote leeZing Van zommige Giftbrieven, en Charters, in de
-- eerſte

/
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eerſte Afdeeling van dit Werk voorkomende, niet kunnen begrypen de

redenen, waarom wy geoordeeld hebben, dezelve in deeze Verzameling

te moeten brengen, en alhier te plaatzen. - Om dit voortekomen;

– om dit ons Werk, voor minderkundigen, van een algemeener nut

en gebruik te maken; - om de duiſterheden, welke in Stukken van

vroegere tyden telkens zig opdoen, zo ten opzigte der oude Geographie,

der regten en gewoonten van de middeleeuwen, door het floers der oud

heid thands overdekt, als mede der oude en verwarde geſchiedenisſen

van die afgeloopen eeuwen, zo veel onze geringe kundigheid toeliet, in

een helder daglicht te ſtellen, en optehelderen; - om op die manier

tevens te voldoen aan de verwagting en 't vertrouwen, 't geen de

Edele Mogende Heeren Staaten, door my voor eenige jaaren tot Hiſto

rieſchryver hunner Provincie aanteſtellen, van myne, ſchoon geringe,

kundigheden ſchynen gehad te hebben, en waardoor Hoogstdezelven alles

zins getoond hebben, myne voorneemens te begunſtigen; - hebbe ik

gemeend myne poogingen te moeten verdubbelen, en niet ſlegtsdeeze eer

waardige Gedenkſtukken onzes Lands tot één Lichaam te brengen, en te

verzamelen, maar tevens ook geene naſporingen onbeproefd te moeten

laten, om de telkens voorkomende duiſterheden, voornamelyk in Stuk

ken van de vroegere tyden, zo ten opzigt der oude benamingen vanplaat

zen, als der Hiſtorie, en verouderde Regten en Gewoonten, zo veel

in ons was, optehelderen, eneeniglicht, tot beter Verſtanddier Stukken,

bytezetten. En hier aan zyn onze Aanmerkingen, welke wy 'er

onder gevoegd hebben, haaren oorſprong verſchuldigd. - Het loſſe

lyk voorbeeld van den Heer P. H. vAN DE wALL, welke de Oude Voor

rechten en Privilegien zyner Vaderlyke Stad Dordrecht op dien voet uitge

geeven, en met Oudheids-en Rechts-kundige aanmerkingen heeft opge

helderd, hebben wy gemeend, hoewel met ongelyke ſchreeden, en als

van verre, te moeten navolgen. - Wy erkennen, dat wy in het be

wandelen van dien weg veele diſtelen en doornen ontmoet hebben, wel

ke ons dikwyls afſchrikten om verder te gaan; ja zeer dikwyls ontmoetten

ons zodanige onbetredene ſteilten, welke wy wanhoopten op te klim

men, en over te komen. Doch een onvermoeide arbeid, gepaard

met een yver om dit Werk, voor zo veel in ons is, van een algemeener

nut te doen zyn, heeft ons die beletzelen, welke in den weg ſtonden,

zo al niet geheel doen wegruimen, ten minſten veele van dezelve doen te

boven komen. - Hoe ver wy nu in onze Aanmerkingen daar in ge

ſlaagd zyn, laaten wy over aan het oordeel van den Beſcheiden Leezer.

- Zyn wy niet in ſtaat geweest alle zwaarigheden optehelderen, het

zal ons tot genoegen verſtrekken, zo wyten minſten in zommigen het be

doelde einde getroffen hebben; en wy zullen onze hierin genomene moei

te genoeg betaald rekenen, indien onze Aanmerkingen by egte Liefheb

bers en kenners onzer Vaderlandſche Oudheden en Geſchiedenisſe eenige

goedkeuringzullen mogen wegdragen. -

Dat in die vroegere Stukken onoverkomelyke zwaarigheden gevonden

worden; dat zelfs onze Gelderſche Hiſtorie, hoe zeer door de onver

moeide vlyt, en wel beſneden pen van den geleerden PoNTANUs, en

van anderen, in een helder daglicht geſteld, en voortreffelyk beſchreven,

tot nogtoe geenzins op zulke onwrikbaare gronden geveſtigd, en op zo

een vaſten voet geſteld is, of dezelve kan, en moet, in verſcheideneom

ſtandigheden, voornamelyk in gebeurteniſſen van vroegere tyden, uit die

( B 2 ) egte
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egtebronnen nog nader opgehelderd worden, zal niemand in twyfel trekken,

Een alleraanmerkelykst voorbeeld hiervan kan men vinden in het laat

ſte Stuk, waarmede wy deeze eerſte Afdeeling van het eerſte Deel onzes

Charterhoeks gemeend hebben te moeten eindigen, en in het eerſte Stuk,

waar mede wy de tweede Afdeeling zullen beginnen. - In den eer

ſten Brief van 1o59. ontmoeten wy eenen Graaf GODSCHALK met zyne

Vrouw ADELHEIDA, en Zyne twee Zoonen GEBHARD, en OTTo; en wel

in de hoedanigheid van Heer en eigenaar der Stad ZUTPHEN, Dominus

Oppidi Zutphanienſis. PONTANUs heeft reeds deezen Brief gekend; Hy

heeft zelfs den korten inhoud van dien opgegeeven Hiſt. Gelr. Lib. V. p.

84., doch niets minder dan onderzoek gedaan, of eenige opheldering ge

geeven, wie die Graaf geweest is, of met wat regt dezelve zig Heer der

Stad Zutphen kon noemen. - In den tweeden Brief van 1o64., ont

moeten wy voor de eerſte reize eenen Graaf oTto, en wel insgelyks in

hoedanigheid van Eigenaar, of eigenlyk van Wettigen Erfgenaam der Stad

zUTPHEN, Heres legitimus Oppidi Zutphanienſis. Doch, het geen

vooral aanmerklyk is, in dien zelfden Brief ontmoeten wy, onder meer

andere Getuigen, ten overſtaan van welken dezelve is afgegeeven, ook

GERARD, Grave van Gelre. - Raadpleegt men onze Gelderſche Ge

ſchiedſchryvers, dezelve houden dien Graaf oTTo voor oTTo van Naſſau,

welken men den eerſten Graafvan GELRE ſtelt geweest te zyn, C11

ten wiens verzoeke in den jaare 1o79. de Voogdye van Gelre tot een

Graafſchap zou verheven zyn. Maar hoe is het dan mogelyk, dat

in dien zelfden Brief eenen Gerard aantreffen onder de overige getui

gen, als Graaf van Gelre, indien eerst in 1979., en dus vyftien jaar later,

die eertitel verkregen is? - Verder; wie is die Gerardgeweest?-

Volgends dat gevoelen moet dan volgen, dat hy geweest is de Zoon van den

gemelden Graaf Otto, welke dien naam droeg. Maar, zoo Otto in

dat jaar al getrouwd is geweest, en een Zoon gehad heeft, kan die Zoon

niet boven de twee jaar oud geweest Zyn. Is het nu mogelyk, of aanneem

lyk, dat men een kind van twee jaar, of jonger, tot Getuigezoude nemen

by een plegtig Verdrag?

Deeze, en meer andere Zwaarigheden, welke in dietweegemelde Brie

ven, indien men dezelve met andere Chartersvan dien tyd vergelykt, zig

opdoen, zyn van dien aart, dat, wil men dezelve met grond oplosſen,

tevens als dan het geheele zamenſtel der Gelderſche Hiſtorie, ten opzigte

voornamelyk der Graaflyke Erfopvolging, en der vereeniging der beide
Graafſchappen, zUTPHEN en GELRE, in het Huis van NASSAU - Zal moeten

veranderd, en een geheel nieuwe weg ingeſlagen worden;- Dan

zal men, al wat ons, tot nog toe, en vroegere en latere Hiſtorieſchryvers

dien aangaande verhaald hebben, moeten." Zyde ſtellen, en een geheel

nieuw en onbetreeden pad moeten baan", ,

Dit Stuk was van te grooten omſlag, dan dat wy zulks op eene voeg

zame wyze in onze Aanmerkingen op die beide Brieven konden aantoo

nen. - Daar door zouden dezelve te Ver Zyn uitgeloopen.- Ver

ſcheiden andere Brieven moeſten tevens opgehelderd worden uit onderlin

ge vergelyking van dezelve. - En, zou zulks met eenigen grondge

ſchieden, dienden WW2 ten opzigte voornamelyk der Graafelyke Opvol

ging in de Graafſchap ZUTPHEN, een tydvak van twee Eeuwen kortelyk

Zulks was te omſlagtig, dan dat wy 't zelve inte doorwandelen- -

het korte beſtek van onze Aanmerkingen konden bevatten. -

- Om
-

-
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Om derhalven der oude Gelderſche Hiſtorie in dit ſtuk eenig nieuw licht

bytezetten, en tevens daardoor verſcheiden, alhier voorkomende, Char

ters optehelderen, hebben wy best geoordeeld dit onderzoek opzettelyk

in dit ons Voorberigt te behandelen, om door die proeve te gelykaan den

Beſcheiden Leezer een overtuigend blyk te geeven, hoe zeer verſcheidene

omſtandigheden der Geſchiedeniſſen uit deeze egte Bronnen al nog een

nieuw licht kunnen ontfangen, en op een vaſter Voet, dan tot nog toe

geſchied is, gezet worden. *

Hoe verſchillend en vroegere en latere Schryvers over de erfopvolgin

zo wel der Graven van ZUTPHEN, als van GELRE, geſchreven en gedag

hebben, is genoeg bekend. - Zulks in 't breede aantetoonen, en al-,

hier te wederleggen, zou te ver uitloopen. Zonder ons met der

zelver verhalen, welke zomtyds regtſtreeks tegen elkander ſtryden, opte

houden, zullen wy een geheel anderen weg, dan tot nog is geſchied, in

ſlaan, en kortelyk beproeven, of wy uit deeze twee gemelde Brieven van

1o59, en 1o64, en uit eenige daar op volgende Charters, vergeleeken

met de verhaalen van de oude en gelyktydige Schryvers, zonder ons te

behelpen met de gedagten van latere Schryvers, of dezelve te baat te

roepen, als uit zo veel egte bewysſtukken, de Erfopvolging zullen kun

nen op onwrikbaare gronden veſtigen.

Tot ons oogmerk zal genoeg zyn, zonder in byzondere omſtandighe

den intetreden, kortelyk optemerken, dat onze voornaamſte Schry

vers in deeze navolgende Stukken genoegzaam Overeenkomen. -

I. Dat de laatſte Gelderſche Voogd wICHARD de III. in den jaare 1o61.ge

ſtorven zy. - II. Dat dezelve geen Manlyk Oir, maar alleen eene Erf

dogter, met naame ADELHEIDA, heeft nagelaten. - III. Dat deeze

Adelheida haaren Vader in de beſtiering der Voogdye van Gelre is opge

volgd. - IV. Dat dezelve, ('t zy dan eenige jaaren vroeger oflater,

waar in men niet overeenkomt) getrouwd is met OTTo Grave van NAS

sAU. - V. Dat, in den jaare 1o79. de Praefectura, of Voogdye van

GELRE door K. HENRIK den IV. tot de waardigheid van een Graafſchap

verheven Zynde, overzulks deeze otto van Naſſau de eerſte is, welke

den titel van Graaf van GELRE heeft gevoerd. VI. Dat dezelve by

deeze Zyne eerſte Vrouw verwekt heeft eenen Zoon, met naame GER

ARD. VII. Dat op deezen GERARD, uit hoofde van 't erſregt

van Zyne Moeder, de Graafſchap GELREin het Huis van NASSAU is overge

bragt. De laatſte van deeze zeven ſtellingen neemen Wy, als met

de Hiſtoriſche waarheid overeenkomende, en dus als ten vollen bewee

zen, aan. - Hoe ver de overige met de waarheid ſtrooken, zal uit

het vervolg blyken. e

Maar hoe nu verder te bewyzen, dat de Graafſchap zUTPHEN by erf

regt op deeZen Zelfden GERARD vervallen, en dus in het Huis van NASSAU

met de Graafſchap GELRE vereenigd zy? - Hier hapert het voorna

melyk. -

Gemeenlyk ſtelt men,- VIII. Dat, na doode van zyne eerſte Vrouw

ADELHEID, Graaf OTTO eene tweede Vrouw, met name soPHIA, ge

trouwd heeft. - IX. Dat dit tweede Huwelyk niet voor den jaare

Io76, of Io77., is ingegaan. Zie PONTANUs p. 95. - X. Dat deeze

SOPHIA, waarop men voor al in deezen zal dienen te letten, eene Erfdog

ter zou geweeſt zyn van wICHMAN, Grave van Zutphen. XI. Dat

OTTo van Naſſau by deeze zyne tweede Vrouw Sophia insgelyks een Zoon

( C ) VCI
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verwekt heeft, met naame, GEERLAK, of GERLAcUs. - XII. Dat op

deezen Geerlak de Graafſchap van Zynen moederlyken Grootvader wICH

MAN by erfenis gekomen is.- XIII. Dat, deezen Geerlak zonder lyfs

erven overleden Zynde, de Graafſchap van HAMELAND , of zUTPHEN,

daar door vervallen is op GERARD, zynen halven Broeder van Vaders

zyde. - XIV. Dat overzulks op deeze manier in den Perſoon van

Grave GERARD van GELRE, die beide Graafſchappen zouden vereenigd,

en zederd dien tyd, 't geen PONTANUs p. 96, ſtelt ongeveer den jaare

1 1o5. geſchied te zyn, nooit weder van een geſcheiden zyn. -

Deeze laatſte ſtellingen, ten opzigte van de Graafſchap zUTPHEN, in

dien men de weinige egte Documenten en Brieven van dien tyd, welke

ons uit de oudheid zyn overgebleeven, wilin opmerking nemen, kunnen

geenzins voor beweezene waarheden aangenomen worden, maar bevatten

in zig onoverkomelyke zwaarigheden, welke ook de Schryvers allen, die

niet blindelings hunne voorgangeren volgden en uitſchreven, de een eg

ter meerder, de ander minder, naar mate zy met meerder of minder oor

deel hunne geſchiedverhalen te boek ſtelden, wel bemerkt hebben, en

dus op de beſt mogelyke wyze hebben zoeken of optelosſen, of te ont

duiken, en met ſtilzwygen voorbytegaan.

Immers in dien tuſſchentyd, waar in deeze zaaken gebeurd zyn, dat

is, van het midden der elfde Eeuw ongeveer tot in het eerſte begin der

twaalfde, ontmoeten wy nog namen van verſcheidene andere Graven en

Gravinnen van Zutphen, welke in dit, dus op bloote gisſingen zamen

geſteld, geſchiedverhaal alsdan niet kunnen geplaatſt worden. Want,

behalven dat wy in den Brief van 1o59. als Heer der Stad Zutphen ont

moeten Graaf GoDSCHALK met Zyne twee Zoonen, GERHARD en OTTO,

blykt het van elders, dat in dit tydvak ook nog geleefd hebben eene

HERMANNUs, en eene RUPERTUS, welke op Io82. als Graven van Zut

phen voorkomen, als mede eene Gravin IRMGARD, welke eene Zuſter

geweeſt is van die beide bovengenoemde Broeders, en uit haare ouder

lyke goederen de Stad Rees, als mede Suchtelen, gezegd wordt aan het

Klooſter van den H. Panthaleon geſchonken te hebben. - Op den

jaare to83. ontmoeten wy eenen GERARDUS, of liever GEVARDUs, als

Graaf van Hameland. In een Brief, welke geen jaar- of dag-teeke

ning thands heeft, en door LINDEBORN Hiſt. Episc. Dav. p. 212. is uit

gegeeven, ontmoeten wy THEODERICUs, den II. van dien naam onder de

Biſſchoppen van Munſter, en welke, gelyk by MATTHAEUS Anal. Tom. V.

p. 21. betoogd is, in den jaare 1.127. overleden is. Dezelve noemt zig

in dien Brief, welke voor den jaare I 127. volſtrekt moet afgegeeven

zyn, Biſſchop van Munſter, en wettigen Erfgenaam der Stad zUTPHEN,

Oppidi Zutphanienſis heres legitimus. - Hy kon zig dus niet noemen,

zo hy niet geweeſt ware een wettige Zoon van een der Graven van Zut

phen. - Hy bevestigt indien Brief met zynen Bisſchoplyken Ban de

ſchikkingen en voorwaarden, of,gelyk hy zelf ſpreekt, Capitula, quae

PATER MEUS determinaverat, op welke naamlyk zyn Vader, als Heer van

Zutphen, en uit dien hoofde als Advocatus der Kerk van Zutphen, de

Mondboorſchap, of Advocatia, over de goederen der eigenhoorige Lui

den, welke onder die Kerk hoorden, aan eenen anderen had afgeſtaan.

Maar hoe is nu de naam van dien Graaf, Welken hy Zynen Vader

noemt? - Dit leeren wy uit een Brief van den Utrechtſchen Bis

ſchop wILLEM van den jaare 1o64, waar in dezelve uitdrukkelyk getuigt,

- qualiter
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qualiter Comes oTTo, veniens adCuriam Domini Imperatoris Henrici,-

Domino Conſtantino de Melegarde- Advocatiam dedit ſuper manſos ori

ginariorum Eccleſiae Zutphanienſis. - -

Doch wie is nu die Graaf OTTO geweest, welke in 1o64. het bewind

over Zutphen gevoerd heeft? - Een van twee is zeker, of hy is

dezelfde geweest, als oTTO van Naſſau, de eerſte Graafvan Gelre, ofhy

is een geheel andere. - -

Verkiest men 't laatſte, dan vervalt het geheele verhaal van alle voorige

Schryvers, welke eenpaarig ons melden, dat OTTO van NASSAU door zyn

tweede Huwelyk de Graafſchap Zutphen verkregen heeft, welke hy dan

nooit kan bezeten hebben, als zynde geſtorven in 1 1o7, daar het zeker

is, dat die andere oTTO eerst in denjaare II 13. geſtorven is, volgends den

Schryver van de Chronica Regia S. Panthaleonis by ECCARD, Corp. Hiſt.

Med, aevi Wol. I. p. 925. /

Verkiest men met PoNTANUs p. 91. ALTING Germ. Inf: Part II. p.

68., DITHMARUS in not. ad TEscHENMACHERI Ann. Cliv. p. 5O2., en an

deren, het eerſte, en ſtelt men dien Zutphenſchen Graaf OTTO, welke

in den Brief van 1o64. gemeld wordt, denzelfden te Zyn als Graaf Otto

van NASSAU, in welke onoplosbaare Zwaarigheden moet men dan nietwe

der vervallen? - -

Immers, om geen andere zwaarigheden meer optehaalen, dan zal men

aan denzelven geene twee vrouwen, maar zelfs drie moeten toeſchryven.

- Dan is hy ook getrouwd geweest met eene JUDITHA. Dan

heeft hy, om nu niet te ſpreeken van zynen tweeden Zoon GEERLAK, by

soPHIA verwekt, niet by Zyne eerſte vrouw ADELHEID, maar by deeze JU

DITHA verwekt niet alleen Zynen Zoon GERHARD, die zyn opvolger in

't Graaflyke bewind is geweest, maar ook nog daar en boven twee Zoons,

met naame THEODERICUs, den gemelden Bisſchop van Munſter, en HEN

RIK, die reeds by het leven van zyn Vader OTTO in den jaare I Io5. een

zeker Graafſchap in VRIESLAND te berigten gekregen heeft, als mede eene

dogter, met naame ERMGARD, welke in den jaare I 134. voor harentwee

den man reeds gehad heeft KOENRAAD, den Graaf van Lucelenburg.

Hoe zal men het nu, indien dit doorgaat, met deeze opgenoemden, welke

zig alle den naam van Graven en Gravinnen van Zutphen toeeigenen,
maken? Zal men met onzen oordeelkundigen wAGENAAR, welke

deeze Zwaarigheden te regt ſchynt begrepen te hebben, Vaderl. Hiſt. II.

D. bl. 27 I. ſtellen, dat, , ſommigen, die zig, na deezen tyd”, dat is,

na dat de Graafſchap Zutphen aan GERARD, Zoon van Otto van Naſſau,

en opvolger van denzelven, na doode van zynen halvenBroeder Geerlak,

gekomen was, ,, Graaven van ZUTFEN genoemd hebben, als Afſtammelin

,, gen van het oud Huis van Zutfen, en geenzins als regeerende Graaven,

,, moeten aangemerkt worden”? - Dit zy eens zo. – Maar, om

van geen anderen te gewagen, hoe zal men het dan weder ſtellen metdee

Ze gemelde ERMGARD, welke in den jaare 1 134. uitdrukkelyk de wettige

Erfgenaam der StadZutphen, legitimaheres oppidi Sutphanienſis, genoemd

wordt? - Zal men ſtellen, dat, na doode van GERARD, welke in

1 131. geſtorven is, de Stad Zutphen vervallen is op deeze Ermgard, die

men dan moet houden zyne Zuſter geweest te zyn, en niet op zynen Zoon

HENRIK?- Immers dit kan niet overeengebragt worden met het Staats

regt van dien tyd, en de gewoone manier van erfopvolging, die toen reeds

plaats had. -

"-

( C 2 ) - Om
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Om kort te gaan, hoe men het ook keert, ofwendt, men zal daartoe

moeten komen, om Graaf OTTO, welke in den jaare 1o64. als Heer van

Zutphen voorkomt, wel naauwkeurig te onderſcheiden van OTTO van

NASSAU, welken men doorgaands houdt voor den eerſten Graaf van GELRE.

- Doch dan vervalt tevens het geheele gebouw van alle voorige

Schryvers ten opzigte van de Erfopvolging, en de vereeniging dier beide

Graafſchappen in de perſoonen van OTTO, en zynen Zoon GERARD.-

Dan zal men daarenboven de Hiſtorie van dien tyd ten dezenopzigte op

een geheel anderen en nieuwen voet moeten brengen. -

Dat zulks noodzakelyk zal moeten geſchieden, kan verder afgenomen

worden uit eene zwaarigheid, die wel van een geheel andere natuur, dan

de reeds opgenoemde, is, doch tevens zodanig, dat dezelve ten eene

maal, als ſtrydende met den gewoonen loop der natuur, het algemeenaan

genomen gevoelen moet doen in duigen vallen, en waartoe men egter

heeft moeten komen, zo ras men ongelukkig den Zutphenſchen Graaf

OTTo voor een en denzelfden hield, als GraafOTTO van NASSAU, en dee

ze beiden, welke gelyktydig geweest zyn, onder elkanderen vermeng

de. - Laat ons dit kortelyk bezien.

Om namelyk de vereeniging dier beide Graafſchappen in het Huis van

Naſſau, en wel in den perſoon van GraafGERARD, te ſtaaven, moest men

aan zynen Vader oTTo twee vrouwen geeven, eene Erfdogter uit het

Huis van Gelre, en eene Erfdogter uit het Graaflyk Huis van Zutphen.

- Uit zyn eerſte huwelyk heeft hy verwekt zynen Zoon GERARD,

welke hem is opgevolgd in I Io7. - Dit is eene Hiſtoriſche waar

heid, die ontegenſpreekelyk is. - Men heeft ook, als eene ontwy

felbaare waarheid, tot dus veraangenomen, dat deeze GERARD het bewind

gevoerd heeft in de Graafſchap Zutphen; - doch uit wat hoofde heeft

hy het bewind aldaar gehad? - uit hoofde van erfregt, heeft men al

gemeen geloofd, en zulks is, zo ver wy weeten, door niemand tot nog

toe tegengeſproken. - Te meer heeft men dit geloofd, om dat zyn

Zoon en opvolger HENRIK by erfregt die beide Graafſchappen ongetwyfeld

bezeten heeft. Maar zo ras men in die gedagten gevallen was, dat

GERARD by Erfregt de Graafſchap Zutphen verkregen had, wat was toen

het gevolg? Uit de erfopvolging van zyn Vader oTTo, als zynde

uit het Graaflyk Huis van Naſſau oorſpronkelyk, kon hy dezelve niet ge

kregen hebben. Van zyn Moeders zyde kon hy dezelve ook niet

geërfd hebben. - Die immers was eene Erfdogter uit het Graaflyk

iHuis van Gelre. - Wat dan? - Niets was er beter op, dan

aan zynen Vader eene tweede Vrouw, welke tevens ook eene Erfdog

ter uit het Graaflyk Huis van Zutphen was, te geeven. - Uit die

tweede Vrouw moest men hem een Zoon doen geboren worden, op wel

ken, na doode van zyne Moeder, die Graafſchapkon vervallen, en wel

ke, zonder kinderen natelaaten geſtorven Zynde, dezelve op Zynen hal

ven Broeder Gerard kon overbrengen. - Fraaje verzinning! doch

welke, in veele opzigten, van alle bewys en grond ontbloot is.

Reden tot deeze hersſenſchimmige gedagten heeft zekerlyk gegeeven,

dat men bevond, dat GERARD in Zyn tyd reeds eenig bewind, zo al niet

over de Graafſchap van ZUTPHEN, ten minſten over de Stad Zutphen ge

voerd hadt.- Dat men in degeſchiedenisſen van dien tyd gewag vond

gemaakt van eenen GEERLAK, Gravevan Zutphen, die in den Jaare IO76.

in een veldſlag ſneuvelde, en door wiens dood het manlyk oir van het
Y - - Oud
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oud Graaflyk Huis van Zutphen ſtond uitteſterven, waarom hy ook te

regt door BEKA in Chron. p. 43. genoemd wordt Comes Zutphanide ulti

mus; - om dat men verders de twee verſchillende oTToos van dien

tyd zeer kwalyk onder een gemengd had, en uit hoofde van dien misſlag

zig verbeeldde, dat oTTo van NASSAU reeds in dien tyd 't bewind over

Zutphen voerde, was er niets gemaklyker, en natuurlyker, dan te ſtel

len, dat deeze GEERLAK een Zoon was van Otto van Nasſau, welken

men voor den toenmaaligen Graaf van Zutphen hield.- Dit kon men

niet ſtellen, ten zy men aan denzelfden oTTo eene tweede Vrouw ten

huwelyk gaf, waar uit men hem dien Zoon doet geboren worden. -

Die tweede Vrouw ſtelt men geweest te zyn soPIIIE, en wel de Dogter

van den Zutphenſchen Graaf wIGMAN. t

Laat ons voor een oogenblik dit toeſtemmen, doch dan is de vraag,

wanneer oTTo met die soPHIA getrouwd is? - Immers niet, dan na

doode van zyne eerſte Vrou ADELHEID van Gelre. - Wanneer is die

geſtorven? - Zekerlyk niet voor den jaare 1075.- Hy kon der

halven soPHIA niet voor den jaare Io76. tot Zyn tweede vrouw neemen.

- Hoe is het nu mogelyk, dat de uit dat tweede huwelyk voortge

komen Zoon GEERLAK, juist in dat zelfde jaar, waarin zyn Vader en Moe

der eerst getrouwd kunnen Zyn geweest, op het bed van eer, als een

ſtrydbaar held, in eenen veldſlag zou hebben kunnen ſneuvelen? Daar

het zeker is, dat hy toen of nog niet eens geboren was, of ten minſten

ſlegts weinige maanden kon oud geweest zyn. - Het verwondert my

zeer, dat onzen, anderzins Zo oordeelkundigen, Vaderlandſche Hiſtorie

ſchryver II. D. bl. 27 I. deeze onoverkomelyke zwaarigheid niet in 't oog

is geloopen, te meer daar reeds SCRIVERIUS in not. adAQUILII Chron. Celr.

p. 13. zulks te regt had opgemerkt, terwyl hy 'er byvoegde, ,, gitare hic,

, quod cert0 affirmaré p0ſjiilllls, ijl tilllildo Iloil babelnus. viliiciiiiiiii fiiiſe,

veriſimilitus eſt.”

Indien die giſſing van SCRIVERIUS doorgaat, zou die in Io76. geſneu

velde GEERLAK een Oom van moeders Zyde over den tweeden GEERLAK,

welken men een Zoon van OTTO ſtelt, geweest zyn. - PoNTANUs

ſtelde hem Hiſt. p. 95. geweest te Zyn een volle broeder van Graaf wIG

MAN; - dit gevoelen van PGNTANUs is onlangs, zonder eenig nader

onderzoek, gevolgd door den Heer VAN LEEUWEN in Not. ad Chron. Tie

lenſe p. I I4. • - - -

Indien men een van deeze beide gevoelens omhelst, moet men ſtellen,

dat er twee Geerlakken geweest Zyn, één ouder, welke in Io76. geſneu

veld is, en welke te regt door BEKA Ultimus Sutphaniae Comes genoemd

is; en één jonger, welke omtrend dien tyd, dat Zyn Oom, ofOud-Oom

van moeders zyde, ſneuvelde, eerst in de wereld zou gekomen zyn. --

Men maakt derhalven op die manier, van een eenigen, twee verſchillen

de, en men ſtelt zonder eenig bewys, eenen tweeden Geerlak, welke

nooit geboren is geweest. - * * *

SLICHTENHORST, of liever JAN VELPEN, welken hy hier in volgde,

Geld. Geſch. VI. B. bl. 7o., wendde het over een anderen boeg, en, om

dien Zutphenſchen Graaf Geerlak als een Zoon van Otto van Naſſau

te doen voorkomen, veranderde hy de geſchiedverhalen, en ſtelde, dat

oTTo, voor zyn eerſte Vrouw, SOPHIA van Zutphen, Graaf Wigmans

dogter, omtrent denjaare Io4o. getrouwd heeft; Datuit dat huwelyk GEER

LAK, welke in Io76. ſneuvelde, geboren is; - Dat hy na doode van
( D ) w Sophia
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Sophia tot zyne tweede Vrouw genomen heeft ADELHEID van Gelre.-

Op die manier behoeft men wel geen twee Geerlakken te ſtellen, doch

men moet dan de rangſchikking der twee huwelyken van Otto geheel ver

anderen. .

Hier zou ik wel geen zwaarigheid in vinden, indien voor 't overige dan

alles wel ſtrookte. - Maar, 't zy men dit ſtelt, 't zy men 't andere

gevoelen omhelst, 't komt op 't zelfde uit ten opzigte van de overbrenging

van de Graafſchap, na doode van dien Geerlak, op zynen halven Broeder

van Vaders zyde, Gerard. - Raadpleegt men het Leenregt van dien

tyd, dan kon die Gerard geen het minſte erfregt, ofopvolging, vorderen

in het Leen van zynen overledenen halven Broeder Geerlak. - Hy

immers kwamniet uit den Stam van dat bloed, ex ejus ſanguinis ſtipite, gelyk

men in Leenregten zou ſpreeken, 't geen de erfopvolging het eerst voor

zig, en zyne nakomelingen, zo wel in manlyke als vrouwlyke linie, had

verkregen. - Dan moest hy door Otto van Naſſau verwekt zyn ge

weest uit zodanig eene Vrouw, die uit het huis van Zutphen afkomſtig,

en wel afdaalende was uit het bloed van dien Graaf, welke de erfopvol

ging voor zig en zyn nageſlacht het eerst verkregen had. - Zo Ge

rard, een halve Broeder van Moeders zyde geweest was, of uit een Zus

ter, of Moeije van Geerlak geſproten was, zou zulks hebben kunnen

aangaan. Doch zulks niet zynde, moet ook volgen, dat in dit ge

val door den dood van Geerlak, welke zonder Kinderen geſtorven was,

die Graafſchap als een verſtorven leen weder zou vervallen zyn geweest

aan het Ryk, en het dan aan de vrye verkiezing van den Keizer, zouge

ſtaan hebben, wien hy weder met dezelve wilde beleenen.

Men ziet uit dit alles, in wat bogten men zig heeft moeten krommen,

na dat men eens tot die algemeene dwaaling gekomen was, om van twee

verſchillende Ottoos éénen te maaken, en alles, wat van den Zutphen

ſchen Graaf oTTo in de oudheid voorkomt, te willen toepasſen op oTTo

van NASSAU. - Indien wy die beide Graven van elkanderen onder

ſcheiden, zullen wy niet behoeven aan OTTO van NASSAU een tweedeHu

welyk op te dringen met soPHIA, 't geen hy mogelyk nooit heeft inge

Q3l311.
& D Ten minſten, al ſtellen wy met alle anderen, dat hy werkelyk voorZy

ne tweede Vrouw een Zutphenſche Gravin, en bepaaldelyk die gemelde

soPHIA, gehad heeft, kan hem egter nog onmogelyk, zonder een wonder

werk te ſtellen, uit dat huwelyk een Zoon, dien men Geerlak noemde,

geboren Zyn. -

Dit te bewyzen, zal niet veel moeite inhebben. - Die soPHIA,

zegt men, is geweest een Dogter van Graaf wIGMAN. - Doch van

welken Wigman? - Dit wordt by niemand naauwkeurig bepaald.

PoNTANUs p. 88. ſtelt haar een dochter van wIGMAN, den Stichter van

't Eltenſche Klooſter, en over zulks van Wigman den III. van dien naam.

- Verſcheiden andere Schryvers volgen hem hier in blindelings, gelyk

doorgaands geſchiedt. Doch zulks is ten eenemaal buiten den haak;

want deeze Wigman heeft alleen maar twee dogters gehad, ADELA, de

Vrouw eerst van den Veluwſchen Graaf IMED den III., en naderhand van

den Kleefſchen Graaf BALDERIK, en LUTGARDA, de eerſte Abdis van Elten.

Men zie onze Aanmerkingen bl. 75. en 76.- Dezelve is daar en boven

in den jaare 97o. volgends TESSCHENMACHER Ann. Cliv. p. 97o., of,

Volgendsanderen, in denjaare 973., ten minſten lange voor denjaare983.,

gelyk
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gelyk uit eenen Brief, onder Num. 59.bl. 72. alhier geplaatst, kan blyken,

reeds overleden geweest. - Indien soPHIA derhalven een dogter van

denzelven geweest zou zyn, moet Zy reeds in den jaare 973, of zelfs nog

vroeger, geboren zyn geweest; - zy was derhalven, wanneer zy na

den jaare Io76. met Otto vanNASSAU trouwde, eene vrouw van over, of

digt by, de honderdjaaren. - Hoe is het nu mogelyk, dat hy danuit

haar zynen Zoon GEERLAK zou verwekt hebben? - Een ieder be
grypt ligt de ongegrondheid van een zodanig gevoelen. w

Maar, indien eene zodanige soPHIA ooit in de wereld is geweest, zou

zy dan ook een dogter zyn geweest van wIGMAN den IV., welke een

Zoon geweest is van Wigman den III., en denzelven in 't Graaflyk bewind

over HAMELAND opgevolgd is? - Dit zou met den leeftyd van die

soPHIA beter ſtrooken. - Zulks egter is ook groote zwaarigheid on

derworpen, want die laatſte wIGMAN, welke by PoNTANUs en anderen

met ſtilzwygen wordt voorbygegaan, of ten minſten met zynen Vader

wIGMAN kwalyk vermengd, doch van elders genoeg bekend is, is reedsin

den jaare IoI6. door BALDERIK, welke met Zyne Zuster ADELA getrouwd

was, elendig vermoord geworden, gelyk zulks ten vollen beweezen is

door den geleerden FALKE in Not. ad Tradit. Corbejenſ. p. 456.

Hoe oud is nu soPHIA geweest, toen haar VaderWIGMAN de IV. in 1o16.

omgebragt is geworden? Dit kunnen wy niet bepaalen.- Doch

laat ons toegeevende zyn, en ſtellen, dat Zy in 't zelfde jaar, waarin haar

Vader aan zyn einde kwam, eerst geboren is geweest. Dan immers moet

volgen, dat Zy in den jaare Io76, of Io77., wanneer zyzig met oTTo van

NASSAU, volgends het gemeenegevoelen, in het huwelyk begaf, reedsden

ouderdom van ruim zestig, en waarſchynlyk meerder, jaaren bereikte.

- Is het nu wel waarſchynlyk, of geloofbaar; ja zelfs, is het, vol

gends den gewoonen loop der natuur, zonder zulks byna voor een won

derwerk te houden, wel mogelyk, dat een vrouw van ruim Zestigjaaren,

of ouder, ja zelfs van over de zeventig jaaren, indien men met den Kar

meliter Monnik JO. A LEIDIS, Chron. Belg. Lib. XI. C. 4. p. 127. den dood

van ADELHEID brengt op het jaar 1o86. - haaren man nog eenen Zoon

ZOu baaren? En egter tot zodanige ongerymdheid moet men ver

vallen, wil men gelooven, 't geen totnogtoe door alle Schryversgenoeg

zaam voor waarheid is aangenomen.

Ik ontken niet, dat er anderen Zyn, welke, de zwaarigheden, waar

aan het gewoone gevoelen onderhevig is, begrypende, een anderen we

hebben zoeken in te ſlaan. - De Schryver onder anderen van den

Tegenw. Staat van Gelderland bl. 345. meldt, dat zy geweest is de Dogter

van GEERLAK, den laatſten byzonderen Graaf van Zutphen, welke ſneu

velde in eenen ſlag by Ysſelmonde. - Op die manier zou men ver

ſcheiden zwaarigheden kunnen ontduiken, doch geenzins alle, gelyk uit

het vervolg gemaklyk zal kunnen afgenomen worden. - Wyagten

derhalven onnoodig, dit wydloopigerte wederleggen, te meer, daarzulks

maar een blootegiſſing is, voor welke die Schryver geen het minſte be

wys te berde brengt, maar zig alleen beroept op het gezag van PoNTANUs

Lib. V. p. 88., doch welke vlak het tegendeel aldaar opgeeft, en sopHIA

ſtelt een dogter te zyn van wIGMAN den III. - Beter had hyzig kun

nen beroepen op 't gezag van R. SNoIUS Rer. Bat. Lib. VI. p. 68. die haar

insgelyks noemt eene Dogter van dien Geerlak.

Niet meer dan een blootegiſſing, van alle bewys ontbloot, is ook het

( D 2 ) gevoe
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gevoelen van Jo. VELPEN, aangehaald by SLICHTENHORST, V. B. bl. 58.,

en by DITHMARUs, in Not. ad TESCHENMACHERI Ann. Cliv. p. 497., welke

meende, dat SOPHIA een dogter zou geweest zyn van den Zutphenſchen

Graaf GODSCHALK, denzelfden, welken wy in den Brief van IO59. Ont

moeten. - Doch dat deeze gisſing, hoezeer de tydrekening welover

eenkomt, ook van allen grond ontbloot is, zal kunnen afgenomen wor

den uit het geen wy wegens dezen Graaf GODSCHALK, en deszelfs kinde

ren, ſtraks zullen melden. - -

Om kort te gaan, uit dit gezegde blykt genoeg, dat het tot dusver

algemeen aangenomen gevoelen wegens de erfopvolging in, en de veree

niging van, de twee Graafſchappen GELRE en zUTPHEN in het Huis van

NASSAU, aan oneindige zwaarigheden en tegenſtrydigheden onderhevigis,

en voor 't grootſte gedeelte volſtrekte onwaarheden bevat; voor welk al

les men zig had kunnen wagten, indien men niet twee verſchillende Gra

ven, den eenen van Gelre, den anderen van Zutphen, welke beide een

en den zelfden naam van OTTO voerden, en gelyktydig geleefd en gere

geerd hebben, onder één had verward, en voor een en denzelfden per

ſoon had gehouden, uit welke ongelukkige verwarring en vermenging van

oTTo van Zutphen, met OTTO van Naſſau, alle verdere dwaalingen zyn

geſproten. - Het zal derhalven der moeite waardig zyn, dit watom

ſtandiger te ontvouwen, eenSdeels, om dat zulks tot beeter verſtand van

verſcheiden. Brieven, welke wy in deeze Verzameling moeſten plaatzen,

zal kunnen ſtrekken, anderdeels ook, om daar door de duiſtere Gelder

ſche Hiſtorie van dien tyd, ten opzigte der erfopvolging, en vereeniging

dier beide Graafſchappen in het Graaflyk Huis van Naſſau, van alle dwa

lingen te zuiveren, en op een nieuwen, doch onwrikbaaren, grond vast

te ſtellen. -

Wy zullen hiertoe weinig ofgeen gebruik maaken van 't gezag van laa

tere Schryvers. Wy zullen ons alleen beroepen op zodanige egte Brieven

en Charters van dien tyd, waar aan men geen geloof zal kunnen weige

ren. Egte Brieven immers, en Documenten, verdienen meer geloof,

dan het bloot verhaal en de veeltyds tegenſtrydige giſſingen van laatere

Schryvers. Laat ons beginnen met de Graafſchap Gelre.

Dat wICHARD, de III. Van dien naam, en welken men ſtelt, den laat

ſten Voogd van GELRE geweest te Zyn, in den jaare 1o61. geſtorven zy,

wordt eenpaarig door alle vroegere en laatere Schryvers getuigd, en wy

neemen zulks voor een beweezene Hiſtoriſche waarheid aan. -

Dat ook reeds de opvolging in de Voogdye van GELRE te deezen tyd,

niet meer verkiesbaar, en van de vrye keuze der Keizeren afhangelyk is

geweest, maar reeds erfelyk verklaard was in het geſlagt der Heeren van

PONT, komt ons zeer waarſchynlyk voor; - doch wanneer zulks ge

ſchiedzy, en aan wien der Heeren van PONT dit Erfregt en opvolging

bepaaldelyk het eerst geſchonken zy, durve ik, by gebrek van dien Gift

brief zelven, of van andere onwraakbaare bewyzen van dien tyd, nietbe

Het is wel zo, dat reeds lange voor deezen wICHARD in het bewind

over die gemelde Voogdye de Zoon zynen overledenen Vader is opge

volgd. - Zulks heeft ook plaats gehad in de Graafſchap zUTPHEN.

- In dezelve is ook, voor zo ver wy uit egte ſtukken kunnen nagaan,

de Zoon den Vader doorgaands opgevolgd. - Doch wien, die maar

eenigzins in de middeleeuwige ſchriften ervaren is, is onbekend, dat de

Kei



V O o R B E R I G T. 17

r

Keizers zelden, of nooit, dan om zeer erheffelyke redenen, den Zoon

de ampten en beneficien, welke de Vader bekleed had, - ontnamen,

en aan anderen gaven? In tegendeel, dat de oudſte Zoon in de plaats van

den Vader doorgaands altoos, indien hy de jaaren en vereischte bekwaam

heden daar toe had, is aangeſteld geworden, zou met menigvuldige voor

beelden, desnoods, kunnen geſtaafd worden. - Te meer geſchied

de dit, om dat de Keizers, welke de hulp der Graven, en andere groote

Heeren, noodig hadden, indien Zy anders deden, daar door die genen, wel

ke zy ontzetteden van hunner Vaderen ampten en beneficien, zig altoos

tot vyanden maakten. Een aanmerkelyk voorbeeld, onder anderen, hier

van kan men vinden by EGID. DE ROYA op het jaar 1044. in Ann. Belg.

p. 19. - Doch, ofſchoon zulks doorgaands geſchiedde, verkreeg eg

ter de Zoon het Ampt van zynen Vader niet uit hoofde van een Erf-regt,

maar hy was het zelve eigenlyk verſchuldigd aan den wille en vrye ver

kiezing van den Keizer. - -

Indien men dit in opmerking neemt, zal men ons gemakkelyk toeſtaan,

dat de opvolging van een Zoon aan zynen Vader in het bewind over een

Graafſchap, geene volledige preuve oplevert, om daar uit eene opvolging

uit hoofde van Erfregt te ſtellen. - - -

Immers, om dat Wigman de II. zynen Vader Wichman den I. in hetbe

wind over een Onderdeel der Graafſchap van HAMELAND, of zUTPHEN, is

opgevolgd, daar uit te willen ſtellen, dat zulks uit hoofde van een erfopvol

ging geſchied Zy, zou bezyden de waarheid zyn, dewyl wy uit het on

wraakbaar getuigenis Van WITICHINDUS geleerd hebben, dat Keizer oTTo

dien jongen, of tweeden WIGMAN honore paterno promoverit. Men zie

Onze aanmerkingen op Num. 53. bl. 63. Hy was overzulks zyne vader

lyke waardigheid niet aan eenig erfregt en geboorte verſchuldigd, maar is

daar toe by Verkiezing des Keizers bevorderd geweeſt; ten duidelyken be

tooge, dat in het midden van de tiende eeuw de Erfopvolging in den

Pagits of Graafſchap HAMELAND nog geen plaats heeft gehad.

Zelfs komt het my ten uiterſten waarſchynlyk, zo niet ten vollen ze

, ker, voor, dat niet voor het midden van de elfde Eeuw de Erfopvolging

in Zutphen is ingevoerd. Was nu de Pagus HAMELAND, welke zelfs

in verſcheiden onderdeelen of minores Comitatus, verdeeld was, te deezen

tyd van vry meer gewigt en aanbelang, ſtrekte dezelve zig vry verder uit,

dan de Voogdye van GELRE; en hebben de oude Graven van HAMELAND,

welke zelfs zeer na aan Zommige Keizeren vermaagſchapt zyn geweeſt,

desniettegenſtaande zo laat eerſt het erfregt kunnen verkrygen, en daar

door te weeg gebragt, dat hunne nakomelingen niet verder van de gunſt

en verkiezing der Keizeren behoefden aftehangen; - zou men, deeze

omſtandigheden in aanmerking neemende, daar uit ook mogen beſluiten,

dat de Voogden van Gelre ook niet eerder, dan omtrend deezen zelfden

tyd het erfregt voor hunne nazaten ſchynen verkregen te hebben ? -

Ten minſten zo lang niet het tegendeel van elders blykt, zie ik geene de

minſte ongerymdheid in deeze ſtelling, welke ik egter, by gebrek van

nader bewys, voor als nog niet hooger dan eene waarſchynlyke gisſing

rekene. Doch, geſteld zynde dat die gisſing aanneemelyk mogte

voorkomen, dan zou daar uit volgen, dat deeze wICHARD de III. alle

moeite by den Keizer zal aangewend hebben, om, op op het voorbeeld

der Graven van het nabuurige Hameland, ook een zoortgelyke gunſt voor

( E ) zyne
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zyne nakomelingen te verkrygen, en dus mogelyk de eerſte zal zyn geweeſt, welke dat erfregt in zyne landen ook verkregen heeft. &D

Doch dan ryſt eene tweede bedenking, of vraag, by my op, naamelyk

deeze: Heeft Wichard by het verkrygen van de erfopvolging in de Voog

dye van Gelre ook tevens den titel van GRAAF verkregen, en is overzulks

ajstoen reeds de Voogdye veranderd in een Graafſchap? - Veelen zal

deeze vraag ongerymd ſchynen; voornaamlyk daar men tot nog toe ge

loofd heeft, dat eerſt ten tyde van OTTO van NASSAU in den jaare Io79

de Graaflyke titel aan Gelre geſchonken zy. Doch hierover zullen wy

ſtraks nader handelen. - Laat ons eerſt zien, welke Kinderen deeze

Wichard de III. heeft nagelaten. -

Alle ſchryvers geeven hem alleen eene Dogter met naame Adelheid. -

Doch, 'er zyn, welke behalven deeze dochter, hem ook nog toeeigenen

eenen Zoon, ROTHARDUS, ook ROTHO of RUODO genaamd, Welke van

den jaare 1036 tot IO52. Biſſchop van Paderborn geweeſt is.

Dewyl ons hier voor tot nog toe geen egt bewys is voorgekomen, laa

ten wy zulks in het midden, en zullen niet beſliſſen, of hy werkelyk CGIT.

Zoon van deezen WICHARD geweeſt is, dan of hy beter zal kunnen gere

kend worden te zyn een Zoon van deszelfs Zuſter, welke mogelyk met

een Heer van Buren zal getrouwd zyn geweeſt, en uit welken hoofde

hy van zommigen ook Heer van Buren genoemd wordt.

Tot deeze laatſte gedagten ſchynt niet alleen aanleiding te geeven het

oude Grafſchrift, 't geen omtrend den jaare 14oo. op zyme Graftombein

de Kerk van Paderborn geſteld is, en waar in men leeſt deeze Verſen:
-, v /

Eſt hic translatus ſignis primo templo locatus,

De Buren natus Praeſul, qui RothO v0Cattls,

Nos annis rexit ter quinis, bene prote wit. -

MLI deceſſit, quem Meinwercejande praeceſſit.

Maar ook de Graftombe zelve, op de linkerzyde van de welke Zyne Moe

der, volgends het verhaal van SCHATEN Arun. Paterb. Part. 1. Lib. VI.

p. 538. afgebeeld is met een wapenſchild, 't geen genoegzaam over een

lding van 't wapen, 't geen BUCHELIUs in Not. ad HE

DAM p. 133. opgeeft als het oude wapen der Voogden van Gelre, alsme

de met de beſchryving Van 't Zelve by Io. A LEIDIS, Chron. Belg. Lib. XI.

c. 4. p. 126. - Doch het zy hier mede, zo het wil, dit ten minſten

is zeker, dat, zo hy al een Zoon van WICHARD geweeſt is, hy egter uit

hoofde van den Geeſtelyken Staat, welken hy omhelsd had, geen regt

tot de erfopvolging in ZynsVadersStaten kon gehad hebben, al ware het

zelf, dat hy niet reeds lang voor den dood van zynen Vader overleden

#s geweeſt. - Met dien Zoon, zo hy een Zoon van hem geweeſt

is, waar aan men met regt mag twyfelen, hebben wy dus geene zwaa

righeid.

Maar eene andere zwaarigheid, en van meerder belang, ontmoeten wy

in een Brief van Biſſchop wilHEM van den jaare rooi, waar in Graaf

otto van Zutphen het Mondboorſchap, of Advocatia, over de Eigen

hoorigen der Kerk van Zutphen aan eenen anderen afſtaat. - Over dat

verdrag en overgifte heeft, behalven anderen, ook als getuige geſtaan

eenen GERARDus, welke in dien Brief uitdrukkelyk genoemd word Craaf

van Gelre, Coilles de Gelre. TWvee



V o O R B E R I G T. 19

Twee zwaarigheden doen zig, ten minſten, hier op.- Voor eerſt,

wie is tog deeze Gelderſche Graaf GERARD, aan wiens aanwezen men

uit hoofde van dien egten Brief, niet mag twyfelen, geweeſt ?- ten

tweeden, hoe, en met wat regt, wordt dezelve in IO64. reeds genoemd

Graaf van Gelre, indien het zeker gaat, dat ten tyde van otto van NAS

sAU in den jaare 1o79., en dus vyftien jaar later, de Voogdye van Gelre

eerſt den eertitel van een Graafſchap verkregen hebbe?

Wat het eerſte betreft; PoNTANUs Lib. VI. p. 91. giſte, dat hy een

Broeder van ADELHEID geweeſt is. ,, Quin & hunc ſcrupulum idem hoc

,, inſtrumentuin,” (dus ſpreekt hy van dien Brief van 1o64.) , inducit, quod

,, Gerhardum etian nominet Comitem de Gelre, miſt is minorennis Adel

, heidae frater filerit, ac inox fato ſilo functus 0bierit.” Door een minoren

mis, gelyk PONTANUs hem noemt, verſtaat men eigenlyk iemand, die min

derjaarig, of onmundig, is. - Toen hy hem ſtelde te zyn de Broe

der van Adelheid, en gevolgelyk de Zoon van wICHARD den III., moeſt

hy hem dus wel als onmundig, en kort daar aan geſtorven, mox fato fun

čius, voor dat hy tot Zyne mundige jaaren gekomen was, doen voorko

men, om dat hy anders Adelheid niet, als onmiddelyke opvolgſter in het

gebied van haren vader, kon ſtellen, indien er een manlyk Oir was ge

weeſt, 't geen wegens Zyne jaaren bekwaam tot de Regeering aanweezig

VV3RS. -

SLICHTENHORST, in zyne aanmerking op het VI. B. bl. 7 I., ſtelt hem een

Zoon geweeſt te zyn van OTTO van Naſſau en ADELHEID. - Dit loopt

ten eenemaal tegen alle waarſchynlykheid aan.- Want,indien men al

ſtelt met anderen, dat OTTO van Naſſau Adelheid aanſtonds na doode van

haren Vader getrouwd heeft, en dat aanſtonds in het eerſte jaar na het

voltrekken van hun huwelyk deeze zoon geboren zou zyn, dan kon hy,

ten tyde, toen hy als Getuige over die Overgifte en Verdrag ſtond in

1o64, nauwlyks twee jaar oud zyn geweeſt. - Zou het nu niet ten

uiterſten belaggelyk Zyn, en ten eenemaal buiten voorbeeld, dat men een

klein kind, dat naauwlyks ſpreken kan, en ten hoogſten geen twee jaar

oud is, als Getuige, en, als 't ware, als Guarandeur, van een plegtig in

gegaan verdrag zou gebruikt hebben? * .

De gisſing van PONTANUs ſtrookt zekerlyk vry beter met de tydsom

ſtandigheden, en wy twyfelen in 't minſte niet, of die GERARD is een

Zoon geweeſt van WICHARD, en overzulks een volle broeder van Adel

heid; - doch om hem met PONTANUs in 1o64 als minorennis of on

mundig te ſtellen, zou vlak aanloopen tegen het gebruik en de vaſtgeſtelde

regten van diep tyd. - *

Een getuige moet, indien zulks gevorderd wordt, zyn getuigenis met

eede ſterken. - Tot het doen van een eed wierd niemand toegelaten

voor zyn veertiende jaar. - In het Concilium Illiberitanum van den

jaare 3o5. was reeds vaſtgeſteld, ut pueri ante annos quatuordecim mon co

gantur jurare. Men zie de Collectio Conciliorum Regia Wol. I. p. 657. als mede

den C. 15. Ca. 22. Qu. 5.- K. KAREL de Groot had ook reeds in denjaare

789. onder anderen bevolen, ut parvuli, ſi ſine rationabili aetate ſunt, non

cogantur jltrare, by BALUZIUS Capitul. Tom. I. p. 235. waar uit woorde

lyk is overgenomen de C. 14. Ca. 22. Qu. 5. - Mogt nu iemand,

welke onder zyn veertiende jaar was, geenen eed doen, veel minder kon

hy als getuige toegelaten worden, indien hy onder die jaaren was. -

Hiervan is het, datin de LEX WISIGOTHICA, Lib. II. C. I I. by GEORGISCH,

( E 2 ) . Corp.
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Corp. j. Germ. ant. p. 1903., toegeſtaan wordt, ut, poſtquain puer aut

puella quatuordecim vitae ſitae annos impleverint, ſit illis in cauſis omnibus

teſtificandi indubitata licentia. - Even eens is in de CAPITULARIA Reg.

Franc. Lib. VII. C. Io I. by BALUZIUS Tom. I. p. 1o45. geboden, ut ad

teſtimonium infra XIIII. aetatis ſitae annum nullus admittatur; of, gelyk

zulks in het SPECULUM FRANCONIco-BELGICUM of de oude Keyſersrechten,

Lib. I. C. 18. p. 19. uitgedrukt wordt, Wie voir den Keyſer ſal betuigen,

die ſal hebben die dage der beſcheidenheit. - In latere eeuwen heeft

men dit ook onderhouden, gelyk zulks blyken kan uit den Schryver van

het oude Libellus judicarius, uitgegeeven door SENCKENBERG, Corp. j.

Germ. Vol. I. Part. II. p. 154. en uit de Statuten van Weſtvriesland by die

Saſſenſche tyden ingheſtelt, bl. 23. - Hier van is het ook, om thands

geen meer andere Wetten aan te haalen, dat nog hedendaags in het Land

recht van DRENTHE, II. B. C. 44. gelaſt wordt, dat Kinderen onder de

veertien jaar niet zullen mogen getuigen, uit hoofde van welk regt men

ook tuygheniſſen van perſonen beneden veerthien jaren met rechte zvel can

ſtraffen, dat is, wederleggen en wraaken, gelyk geleerd wordt in het

Landrecht van HUNSINGo II. B. C. 59.

Is dit nu, zo wel in vroegere, als laatere tyden, in deeze Landen een

doorgaand en aangenomen regt geweeſt, en komt deeze GERARD, en wel

in hoedanigheid als Graaf van GELRE, getuigenis aan een plegtig Verdrag

te geeven, dan moet hy ook, by een wettig gevolg, van zodanigen ou

derdom geweeſt zyn, dat hy volgends de wetten een getuige kon zyn. Hy

moet derhalven in den jaare IO64. niet meer minorennis, maar in de jaa

ren der beſcheidenheid geweeſt zyn, dat is, men zal hem, zo hy niet ou

der is geweeſt, ten minſten boven de XIV. jaaren oud moeten ſtellen, toen

hy dit getuigenis afgaf. - Zelfs dat hy vry ouder moet, of, ten min

ſten, kan geweeſt Zyn, blykt, onzes eragtens, niet onduidelyk, indien

men opmerkt, dat zyne zuſter Adelheid ten tyde van den dood van haa

ren. Vader reeds tot huuwbaare jaaren was gekomen, en dat de Vader,

eene reeks van zes en dertig jaaren de regeering zelf in handen gehad heb

bende, overzulks, wanneer hy overleed, een bedaagd man, en op zyn

jaaren, gelyk men zegt, ten minſten ouder dan vyftig jaaren, geweeſt

moet zyn; zo dat het zelfs geen de minſte ongerymdheid zou zyn, in

dien men aan dien Zoon, ten tyde van den dood zyns Vaders, eenen ou

derdom van vyf en twintig of meerder, jaaren toekende.

Maar wat is nu het gevolg van dit alles?- Gaat niet in de erfopvol

ging altoos de Zoon voor eene Dochter? - Zelfs al ware het, dat de

iDochter ouder was, dan de Zoon ? ofſchoon wy, by gebrek van genoeg

zaame narigten, in dit ons geval niet durven beſliſſen, wie van beiden,

deeze onze Gerard, of zyn Zuſter Adelheid, de oudſte en eerſtgeborene

zy geweeſt. Zulks doet ook weinig ter zaak. - Volgends het

Staats-regt immers van dien, en volgende tyden, had Adelheid geen het

minſte regt tot opvolging in haar Vaders plaats, zo lang haar Broeder

leefde. -

Wy maken derhalven geen de minſte zwaarigheid, om deezen Graaf

GERARD te houden voor den opvolger van zynen Vader WICHARD deu III.,

welken hy in de Regeering van Gelre in 1o61. opgevolgd is.

Hoe langen tyd hy geregeerd heeft, durve ik niet bepaalen. Dat hy

in 1o64. nog geleefd heeft, blykt ontegenzeggelyk uit den Brief van dat

zelfde jaar, waarin hy als getuige voorkomt, en wel in hoedanigheid, als

- Graaf
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Graaf van Gelre, Comes de Gelre, welke benaaming met mogelykheid

niets anders kan beteekenen, dan dat hy toen ten tyd de regeerende Graaf

van dat geweſt is geweeſt.- Anderzins moeſt hy zig, volgends de ge

woonte van dien tyd, filius, of frater Comitis de Gelre, of iets dierge

lyks, genoemd hebben. -

Maar nu komt onze tweede zwaarigheid, of vraage, te pas; namelyk

met wat regt kon GERARD zig in dien Brief van IO64. den eernaam van

GRAAF van GELRE aanmaatigen, indien die Titel eerſt in Io79., en dus

ongeveer vyftien jaar daarna, aan OTTO van NASSAU geſchonken is, ge

lyk men tot dusver eenſtemmig geloofd heeft? -

Indien buiten deezen éénen Brief van 1o64. meer andere egte Char

ters of overig waren gebleven, of ter onzer kennis gekomen, waarin van

hem gewag gemaakt wierd; - Indien wy verder eenige Charters ove

rig hadden, waar in zyn vader wICILARD gemeld wierde, zouden wy uit,

vergelyking van dezelve dit raadzel mogelyk kunnen ontwinden, en be

paalen, of wICHARD zig ook reeds in egte ſtukken dien Graaflyken titel

had aangematigd, dan niet. - Doch hier toe zyn wy, door gebrek

van zodanige bewyzen, die onwraakbaar zyn, niet in ſtaat. - Wy zul

len ons derhalven tot oplosſing deezer vraage met waarſchynlyke gisſin

gen moeten behelpen, tot zo lange, dat egter beWyZen uit de oudheid

nog opgedolven mogten worden. . . - - - -

Ik weet wel, en SCRIVERIUS in Not. ad AQUILII Chrom. p. 8. heeft zulks

reeds genoeg bewezen, dat verſcheiden oude Schryvers zommige Voog

den van Gelre reeds Comites, of Graven, genoemd hebben. - Doch

zulks geſchiedde dan by Wyze van vooruitgreep of voorkoming, per prolep

ſin, gelyk men zegt. - Een zodanige manier van ſpreeken is zeer ge

woon. - En dit zal mogelyk anderen bewogen hebben, om in die ge

dagten te vallen, dat de Voogdye van Gelre reeds lang voor deezen tyd

tot een Graafſchap verheven was. - FRANCISC. IRENICUS, Germa

niae Exegeſeos Lib. III. C. 8o., bepaalde zelfs het jaar 925, waar in zulks

zou geſchied zyn. - Maar dan moeſt MEGENGosUs, in een Briefvan

den jaare 987., hier geplaatſt onder IVum. 58. bl. 7 I., niet den titel van

Nobilis Vir, maar van Comes, gevoerd hebben. - -

Dat een diergelyke manier van ſpreeken ook zou plaats gehad hebben

in den Brief van 1o64, waarin GERARD uitdrukkelyk Comes de Gelre ge

noemd wordt, kan met geene mogelykheid geſteld worden. - In

plegtige Verdragen, en andere publike Documenten, en Charters, kan

niemand eene andere waardigheid, bediening, of titel worden toegeſchre

ven, dan welken hy werkelyk op dien tyd, dat zulks voorvalt, en in ge

ſchrift geſteld wordt, bezit of bekleedt. - Zou, by voorbeeld, de

Hollandſche Graaf wILLEM in een of andere Charter, welke afgegeeven

is, voor dat hy tot Roomſch Koning verkoren was, den Titel van Rex,

of Koning kunnen gevoerd hebben, met agterlaating van de waardigheid,

die hy op dat tydſtip werkelyk bekleedde ? immers neen. - Hoe zou

dan onzen GERARD in dien Brief, wiens egtheid men niet in twyfel kan

trekken, de naam van Graaf kunnen gegeeven en toegeëigend zyn, zo

hy niet werkelyk de Graaflyke waardigheid op dien tyd reeds hadde ver

kreegen? - Zou Keizer HENRIK, in wiens Hof, en met wiens toe

ſtemming, die overgifte en dat verdrag, 't welk in dien Brief bevat wordt,

geſchied is, zouden de verdere Ryksvorſten, welke nevens onzen GE

RARD ook over die Overgifte ſtonden, hebben kunnen toelaaten, dat hem

( F ) CGI)
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een hooger rang wierde gegeven, dan hem met regt toekwam?- Zou

eindelyk Biſſchop wILLEM, al wilde hy (uit hoofde van zyn bloedver

wantſchap, als zynde volle Oom van GERARD,) aan deezen zynen Neef,

wel eenen hoogeren Titel hebben durven toeëigenen, dan hy werkelyk

te dien tyde mogt voeren? en dat in een Brief, welke niet in 't geheim,

maar onder het oog van den Keizer zelven, en der overige Ryksgroo

ten, moeſt uitgegeeven worden? - - -

Maar wat moet nu hier uit volgen? - Immers dit, dat wy met zeer

veel waarſchynlykheid mogen ſtellen, dat reeds te deezen tyd de Graafly

ke waardigheid aan de Voogden van Gelre vergund was.

Zou het ook onwaarſchynlyk voorkomen, dat, dewyl de Erfopvol

ging in de nabuurige Graafſchap van Hameland of Zutphen, niet eer, dan

in het midden deezer elfde Eeuw ſchynt gegeeven te zyn, en het dus ook

waarſchynlyk is, dat de Voogden van GELRE de erfopvolging in hunne

Voogdye niet eerder, dan ook ongeveer dien tyd verkregen hebben, 't

geen uitloopt op den tyd der regeering van wICHARD den III., deeZe zelf

de wICHARD, by gelegenheid dat hy van den Keizer het Erfregt voor hem

en zyne Nakomelingen verkreeg, ook tevens daar by den Graaſlyken

Titel zal hebben verkreegen, en dus zyn Zoon GERARD, hem in 't nieu

we Graafſchap opgevolgd zynde in 1o61, met regt ook in 1o64. den ti

tel van Graaf kon voeren? In alle deeze ſtellingen zie ik geen de

minſte tegenſtrydigheden. -

Maar nu is de groote vraag, op wat voet die Erfopvolging in den be

ginne verleend is? - Is die nieuwe Graafſchap Gelre aan wICHARD en

zyne lyfserven toen tot een enkel Mansleen uitgegeeven? Wy zullen dee

ze vraag ſtraks zoeken opteloſſen.

Deeze GERARD, welken men dus in vervolg als den eerſten Erfgraaf

van Gelre zal mogen rekenen, is zynen Vader in 1o61. opgevolgd, heeft

ongetwyfeld in 1o64. nog geleefd, en is zonder lyfserven na te laaten o

verleden. - Doch wanneer hy geſtorven is, durve ik niet bepaalen.

- Niets is my, voorzover ik my thands kan erinneren, voorgeko

men, 't geen beletten zou, om hem niet eene regeering van agt, ja zelfs

tien jaaren, toeteſchryven. Dit doet egter niets ter zaak. Zelfs,

al wil men ſtellen, dat hy in dat zelfde jaar, waar in hy als Graaf van

Gelre ontegenzeglyk nog voorkomt, ook geſtorven zy, zulks is my on

verſchillig. - Dit ten minſten is zeker, dat zyne eenige Zuſter ADELHEID ten tyde van Zyn dood nog leefde. WA

Deeze ADELHEID is getrouwd geweeſt met otto van NASSAU. Hieraan

valt ook geen twyfel. - In welk jaar bepaaldelyk zy dat Huwelyk

heeft aangegaan, zullen wy ook niet onderzoeken. -- De Schryvers

verſchillen hier ook weer grootelyks. - Zulks doet ook insgelyks

niets tot ons tegenwoordig oogmerk. - Maar hier in zit de zwaarg

heid. Met wat regt is zy haaren Broeder in die Graafſchap opgevolgd?

Indien wy ſtellen, dat, wanneer aan wiciIARD de erfopvolging in zyne

Staaten vergund is geworden, zulks geſchied zy voor zyne Zoons en ver

dere manlyke afſtammelingen, en overzulks, dat het Leen der Graaf

ſchap GELRE by de eerſte uitgifte een zuiver Man-leen geweeſt is, en dat

het gevolgelyk by gebrek van een Mans-oir weder als een Verſtorven Leen

moeſte gerekend worden, zullen wy alles met het vervolg der gebeurte

niſſen volkomen kunnen overeenbrengen niet alleen, maar ook alle ver

dere zwaarigheden ten deezen opzigte kunnen oploſſen. - Laat ons

dit kortelyk bezien. Graaf
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Graaf GERARD is, zonder zoons of dogters na te laaten, geſtorven: Dit

lydt geen twyfel. - Doch hoe lang hy geregeerd heeft, en wanneer

hy ſtierf, is ten eenemaal onzeker. - My is zelfs, zo ver ik my kan

erinneren, geen ander blyk van hem ergens elders voorgekomen, dan in

dien Briefvan 1o64, buiten welken wy mogelyk nooit zouden geweten

hebben, dat een zodanige Graaf van Gelre in de wereld was geweeſt.-

Indien men met zekerheid Zyn Sterfjaar kon bepaalen, zou zulks een

aanmerklyk licht kunnen geeven. Doch dit zy, zo het wil, -

Zeker ten minſten is het, dat hy tuſſchen de jaaren 1o64. en Io79. moet

overleden zyn;- als mede, dat Zyne eenige Zuſter Adelheidhem over

leefd heeft. . - . ' . . . - -

Wanneer deeze Adelheid zig met Otto, Graaf van Naſſau, in 't huwe

lyk begeeven heeft, kunnen wy ook niet bepaalen. - De Schryvers,

welke aan den voorgemelden GERARD, haren Broeder, geene de minſte

kennis hebben gehad, en ADELHEID als de onmiddelyke opvolgſter in het

gebied van haaren Vader ſtellen, durven zelve niet bepaalen, of zy de

eerſte negen of tien jaaren haarer regeering ongetrouwd is gebleven, dan

niet.- Zulks is my ook onverſchillig.- Denkelyk is zy reeds

by het leven van haaren Broeder getrouwd geweeſt. - Maar, waar

op het in deezen meerder zal aankomen, zy was wel de eenige wettige

Erfgenaam van de eigendommelyke of Allodiale goederen van haaren over

ledenen Broeder, doch kon van rechtswege hem niet opvolgen in het

Leen van de Graafſchap zelve, 't geen, volgends onze gedagten, tot een

enkel Man-leen in den beginne aan haar Vader was uitgegeeven,en waar

toe derhalven de Vrouwelyke deſcendenten geen regt hadden.

Dat Leen dan was door het Overlyden van Gerard, zonder Zoons of

verdere manlyke Erfgenamen natelaaten, wederontledigd, en verſtorven aan

den Overheer, van wien het teLeen gehouden wierd, en het ſtond gevolg

lyk aan den Keizer, om 't zelve weder te kunnen geeven, aan wien hy

mogte goedvinden. OTTO was reeds met haar getrouwd; De

ze was vermaagſchapt aan het Keizerlyke Huis; - Hy zal mogelyk

veele vrienden aan 's Keizers Hof gehad hebben; Hy Zal Zelfs ook veel

invloedgehad hebben by den Keizer, en zeer in deszelfs gunſtgeſtaan;-

zal het dan onwaarſchynlyk voorkomen, indien wy ſtellen, dathy uit alle

deeze betrekkingen, welke hy aan 't Keizerlyke Hof had, zeer veel hoop

kon hebben, om dat verſtorvene Leen voor zig van den Keizer te ver

krygen? . . . . . . * *

Dit zal nog waarſchynlyker voorkomen, indien wy opmerken, dat,

behalven alle deeze opgenoemde betrekkingen, welke in zyn perſoon te

zamen liepen, niemand daar en boven met meerder regt zulk eene gunſt

van den Keizer kon vorderen en eiſſchen, dan hy, om reden, dat hy

zelfs met de eenigſte Erfgenaam, welke uit het oud adelyk Huis der Hee

ren van PoNT en GELRE, het geen nog onlangs eerſt de Graaflyke waar

digheid verkregen had, thands in leeven was, doch welke, wegens haare

Sexe, geen regt tot opvolging had, getrouwd was, en mogelyk reeds uit

haar zynen Zoon GERARD verwekt had, dien wy, ter beter onderſcheiding

van zynen Oom GERARD, welken wy den eerſten Graaf van Gelre van dien

naam ſtellen te Zyn, vervolgends Gerard den tweeden zullen moeten noe

IT1C11. Niets immers was meer met de billykheid overeenkomende,

dan dat de Keizer het door gebrek van een Mans-oir opengevallene Leen

weder uitgaf, en ſchonk aan de naaſte Erfgenaam van den Overledenen

( F 2 ) Graaf,
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Graaf, en haare nakomelingen, te meer, daar dezelve getrouwd was aan

een bloedverwant van 't regeerende Keizerlyk Huis. De Keizer be

wees overzulks eene gunſt aan Zynen bloedverwant; doch benadeelde in

't minſte niet door die gunſtbewyzing de laaſte overgeblevene Vrouwelyke

Erfgenaam uit het verſtorvene Huis van Gelre. - In tegendeel op die

manier bleef de Erfopvolging verzekerd aan de nakomelingen van dat Ge

ſlagt, welke dus in de voorouderlyke Leengoederen, van de zyde van

haare moeder heen gekomen, beveſtigd wierden.

Indien wy in dit daglicht de ſchakel der gebeurteniſſen beſchouwen,

zullen wy alle de tegenſtrydige begrippen en verhaalen derSchryveren met

dit ons gevoelen gemaklyk kunnen vereffenen.

Hier in naamelyk komengenoegzaam alle Schryvers over een, dat door

HENRIK den IV. op aandrang en Verzoek van OTTO van NASSAU, deVoog

dye, Praefectura of Dynaſtia, van GELRE tot een Graafſcap is verheven.

,, Nobilis iſta Belgicae pars Gelria,” het zyn de eigen woorden van onzen

Gelderſchen Geſchiedſchryver PONTANUS Lib. V. p. 95. ,, ſub Dynaſtiae

vocabulo buc uſque celebrata, e0dem hoc demum tempore Comitatus api

ce tituloque auguſtiore per Henricum Imperatorem ejus nominis IV. Fran

cofurti ad Moenum eſt exornata, atque ita, exoleſcente paulatijn Prae

, fecturae nuncupatione, Comitum dignitaten oTHo primus aſſeruit.”

- Dat dit laatſte onwaar is, blykt, dewyl zyn Vrouws Broeder Gerard

de I. zig den titel van Graafvan Gelre reeds aangematigd heeft. Het

geen hy 'er onmiddelyk op laat volgen, is ook geheel buiten den haak,

quamvis oſtenſum ſuperius ex Diplomate, quodadannum Io64 eſt poſitum,
etiam tum Comitis Gelriae titulo uſum oTHONEM, ut magisbanc illidig

, nitatem ab Imperatore hoc tempore firmatam, quam collatan ſit verifi
, mile.” Door dat hy den Zutphenſchen Graaf OTTO, waarvan in dien

Ërief van 1o64. alleen geſproken wordt, vermengde met den Gelder
ſchen Graaf OTTO van NASSAU, en deeZetWee Verſcheidene Graaven voor

eenen en denzelfden hield, moeſt hy noodzakelyk tot deeze tweede dwaa

ling ook vervallen.

boch, wat aanbelangt de gunſtbewyzing zelve, welke onzen oTºro in
het gemêlde jaar 1o79 door Kon. HENRIk beweezen is, te wenſchen
zekerlyk ware het, dat de Giftbrief zelf, welken hy toen van HEN

RIK verkregen heeft, nog voor handen was, en dat wy in ſtaat waren

denzelven te kunnen mededeelen; - doch wat moeite wy in het op
ſporen en magtig worden van dien Giftbrief tot nog toe hebben aange

wend, zulks alles is vergeefs geweeſt, en wy vreezen, dat dat ſtuk, ne

vens veele anderen, reeds lange en dus. Voor altoos, zal verloren ge

raakt zyn. – Zomen dien Brief overig hadde, zouden wy aanſtonds

uit den inhoud van denzelven kunnen leeren, waar in eigenlyk die gifte
en gunſtbewyzing van K. #Rik beſtaan hebbe-- Thands kunnen

Wy niet, dan op waarſchynlyke gronden, eenige gisſingen wegens deszelfs

111 C11.

## wel in 't minſte niet aan de waarheid van 't verhaal, en

gelooven, dat de Schryvers geenzins gedwaald hebben, wanneer zy ons

verhaalen, dat in dat jaar een zekere gunſt by een Giftbrief door K. HEN

En onzen otro beweezen is. - Laat ons zelfs voor een oogen
blik onderſtellen, dat K. Henrik by dien Brief de Graafſchap GELRE aan

hem geſchonken heeft. - Dan zal de gunſtbewyzing hier in beſtaan

hebben, dat Kon. HENRIK het Leen der Graafſchap Gelre, 't welk een
- Man
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Man-leen was, en 't geen dus door den dood van Graaf GERARD den I.,

welke kinderloos overleed, weder als een verſtorven leen aan 't Rykver

vallen was, en waarover IIENRIK gevolgelyk als Koning in dit geval een

vrye beſchikking had, weder op nieuws ter leen zal uitgegeeven hebben

aan oTTo, en zynen Zoon GERARD den II. en verdere nakomelingen;

en zulks uit betrekking, dat hy dien Zoon verwekt had by eene Vrouw,

welke de eenigſte en naaſte Erfgenaam was van den overledenen Graaf

GERARD den I., door Wiens dood dat Leen weder aan 't Ryk vervallen

moeſt gerekend worden. - Een ieder ziet ligtelyk, dat in deeze gis

ſing, (want by gebrek van den oorſpronkelyken Brief rekenen wy dit

niet hooger, dan eene gisſing.) niets gedwongens is, maar dat op deeze

manier de ſchakel der gebeurteniſſen gemaklyk te vinden is. - WI

CHARD de lII., en de laatſte Voogd van Gelre, had reeds voor zig, en

zynemanlyke nazaaten, de erfopvolging verkregen, en by die gelegenheid

zal de titel van Voogdye in dien van Graafſchap veranderd zyn,om datde

zelve nu erfelyk geworden was. Hy ſtierf in 1o61. - Zyn Zoon

Gerard was de eerſte, die by erfregt zynen Vader opvolgde. - Hy

kon dus in den Brief van 1o64., 't eenigſte nog overig zynde gedenkſtuk,

waaruit men hem kan leeren kennen, zig met groot regt den Titel van

Graafvan Gelre geeven. - Na zyn dood, welken wy niet durven

bepaalen tot een zekerjaar, vervalt die Graafſchap weder aan 't Ryk.-

Dezelve wordt eindelyk in Io79. door K. HENRIK weder uitgegeeven aan

oTTo van NASSAU. - Deeze oTTo derhalven kon met regt uit hoofde

van die Koninglyke Gifte gezegd worden de eerſte geweeſt te zyn, naam

lyk uit het Huis van NASSAU, welke den Titel van Graaf van Gelre ge

voerd heeft, als zynde de eerſte der Graaven van Naſſau, welke voor zy

ne nakomelingen de Graafſchap van Gelre tot een Erfleen verkregen heeft,

- Hy is dus niet de eerſte geweeſt, welke den titel van Graaf gekregen

heeft. - Zyn Vrouws Broeder had denzelven ongetwyfeld te vooren

al gevoerd, - maar hy is de eerſte Graaf van Gelre geweeſt, welke

uit het Huis van Naſſau, en niet uit het oud adelyk Geſlagt der Heeren

Van PONT, die Graafſchap bezeten heeft.

Op die manier nu ſtrookt alles zeer wel. - De Schryvers, niet

onkundig van de gifte, waar by OTTO VOor zig en zyne nakomelingen

die Graafſchap het eerſt verkregen had, doch geen kennis hebbende,

of gewag gemaakt vindende van Zynen Voorzaat, Graaf GERARD den I.,

't zy wegens zyne kortſtondige regeering, of ook, om dat hy mogelyk

niets aanmerkelyks verrigt had, konden niet anders, dan Graaf Otto

voor den eerſten Graaf van GELRE houden. - Zo ras men nu eens

daar toe vervallen was, dat men den voorgaanden Graaf GERARD niet

kende, en uit onkunde overſloeg, welke egter de eenigſte is geweeſt, die

met regt dien Titel kon voeren, moeſt die eerſte dwaaling eene andere na

zig ſleepen, naamlyk deeze; dat, dewyl men geen ander gewag dan van

voorgaande Voogden van Gelre gemaakt vond, en men niemand, met den

Titel van Graaf te vooren beſtempeld, aantrof, te meer, dewyl WICHARD

de III. waarſchynlyk niet, dan op het einde van Zyn leeven, de Erfop

volging met dien nieuwen eernaam verkregen had, en dus weinig of nooit

gebruik van dien Titel had kunnen maken, en welken men dus altoos

maar blootelyk als Voogd van Gelre genoemd vond, dat, zegge ik, men

verder gemeend heeft, dat by dien zelfden Giftbrief ten verzoeke van

oTTo de benaaming van Voogdye in die van Graafſchap 't eerſt veranderd

( G ) - Zy.
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zy. - Wat was natuurlyker dan dit, zo ras de eerſte Graaf, die dien

titel alleen maar had kunnen voeren, uit het geheugen was geraakt? -

--

Immers uit dit oogpunt de zaak beſchouwd wordende, kan men ge

maklyk den oorſprong ontdekken, waar uit die dwaaling geſproten is,

welke men algemeen heeft aangenomen, en welke tot dus verre van al

len, als eene volſtrekte Hiſtoriſche waarheid, is geloofd.

Maar, zal mogelyk iemand hier vragen, was ten tyde, wanneer OTTO

by dien Brief de Graafſchap Gelre voor zig en zyne nakomelingen tot een

Erfleen verkreeg, Zyne Vrouw ADELHEID reeds overleeden? of, leefde

dezelve nog in Io79?

Wil men het gevoelen der meeſte Schryveren, 't geen ook PoNTANUs

aanneemt, volgen, dan is Zy reeds in den jaare Io75. overleeden. -

Dan moet volgen, dat haar Zoon GERARD reeds voor dien tyd geboren

is. - Doch anderen, gelyk sCRIvERIUS in not. ad AQUILII Chron. p.

12. opgemerkt heeft, ſtellen haaren dood tien jaaren laater. - JoH.

vAN LEIDEN, in de ſtraks aantehaalen plaats, brengt denzelven tot

1o86. - Tot ſtaaving of omverwerping van deeze onze meening en

voorgeſtelde gisſingen, zal het weinig, of geen, onderſcheid maken, welk

jaar men verkieze.

Doch, ofſchoon ik denke, dat op deeze voorgeſtelde wyze gemaklyk

alles kan vereffend en overeengebragt worden, en dat daarom deeze onze

gisſingen aan deskundiger niet onaanneemlyk zullen voorkomen, kan ik

egter niet ontveinzen, dat men ook nog een geheel anderen weg kan in

ſlaan, welke mogelyk aan zo veele omwegen van onderſtellingen niet on

derhevig is, en egter op 't zelfde zal uitloopen.

Het komt naamlyk in deezen eenig en alleen daar op aan, wat eigen

lyk K. HENRIK by dien, thands verlorenen, Giftbrief aan GraafOTTO van

NASSAU geſchonken heeft.

Dat niet alle Schryvers overeenkomen in het opgeeven van deszelfs in

houd, kan blyken uit het geen wy dienaangaande gemeld vinden by den

Carmeliter Monnik JoH. vAN LEIDEN , welke over de opvolging der

Graaven van GELRE, in zyn Chron. Belg. Lib. AZ. c. 4.by SWEERTIUS, Rer.

Belg. Ann. p. 127., handelende, onder anderen ook dit navolgende meldt:

,, Cui (Wikingo) ſuccesſit wiCHARDUS. (de III naamlyk van diennaam)

, filius ejus, Tutor Ghelride &# Dominus de Pont. Hic genuit er uxore

, ſua unicam filiam, Adelheydim nomine” (de Schryver derhalven van

deeze Geſlagtlyſt heeft insgelyks geen kennis gehad aan Zynen Zoon GE

RARD den I.) , quam in matrimonio tradidit Comiti OTTONI de Naſſouwen,

, conſanguineo Imperatoris Romanorum. ,, Rewit autem viginti ſex annis,

, &#obiit anno milleſimo ſexageſimo prim0,” (De dood van WICHARD den III.

wordt van alle anderen ooktot dat jaar gebragt.) ,,Quo defiliatio ſitccesſit ei

, Otto praedictus, maritus filiae ſuae, Tutor Ghelriae & Dominus de Pont.

,, Hic mutavit arma ſila, ſicut ſupradictum eſt praeſenti Capitulo. Hicge

, nuit ex uxore ſita praefata GERARDUM, ſibi ſuccedenten. Anno Domini

milleſimo ſeptuageſimo nono Imperator HENRICUsad inſtantiam praedicii

OTTONIS fecit de Praefectura Ghelriae, & Dominio de Pont, UNUM

Comitatum, & ſic iſte Otto fuit primus Comes Ghelriae. Anno Domini

milleſimo octuageſimo ſexto obiit Adelheidis, prima Comitiſ/a Ghelriae, &”

oTTo manſit adhuc Comes Ghelriae ex parte Gherardi, filii ſui parvuli.”

Dus ſchreef die Carmeliter Monnik reeds meer dan drie eeuwen gele

den, en hy zal waarſchynlyk, gelyk in veele andere zaken, dus ook hier
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in, zo niet woordlyk, ten minſten zaaklyk, oudere Chronykſchryvers

gevolgd zyn. - De eene Chronykſchryver immers is gewoon den an

deren uit te ſchryven. - Doch, het zy Joh. vAN LEIDEN zulks zelf

geſchreven heeft, 't zy hy zulks woordlyk uit een ouder Schryver heeft o

vergenomen, uit deeze woorden blykt ten vollen, dat in dien Giftbrief

van K. HENRIK, daar het in deezen op aankomt, een geheel andere zaak

gegeeven en toegeſtaan is, dan men gemeenlyk by alle anderen vindt ver

haald. -

En welk is dan de inhoud van dien Brief, volgends dit verhaal van

vAN LEIDEN, geweeſt? - Immers dit alleen, dat K. HENRIK, ten ver

zoeke van Graafotto, de Voogdye van GELRE, en Heerlykheid van PoNT

in één geſimolten heeft, en dus uit twee verſchillende territoria, of dis

trikten, één gemaakt heeft, of tot één Graaſchap, zodanig, dat de Heer

lykheid van PoNT, welke tot dusver een afzonderlyke vrye Heerlykheid,

die niets gemeens hadmet de Graafſchap van Gelre, geweeſt was, nuver

volgends, als een onafſcheidelyk ſtuk goeds, onder die gemelde Graaf

ſchap zou gerekend en bevat worden. - Dit immers, en niets anders,

willen de woorden zeggen, de Praefectura Ghelriae, & Dominio de Pont

UNUM Comitatum fecit. - Te vooren waren het twee afzonderlyke be

zittingen. - De Voogdye of Graafſchap GELRE was een Ryksleen, en

als zodanig door de Heeren van PoNT bezeten. - De Heerlykheid

van Pont was een vrye allodiale Heerlykheid, van niemand leenroerig, maar

eigendommelykaan haare Heeren toekomende, welkeook zedertlange jaa

ren, eerſt door verkiezing der Keizers, naderhand by erfopvolging, als

Voogden of Opperregters, aan wien naderhandde titel van Graafgegeven is,

de Voogdye van Gelre ten Leenrechte bezeten hadden, terwyl zy van alle

vroegere tyden afby erfregt de Heerlykheid van Pont, deeen van den ande

ren, geërfd hadden, waarom zy ook altoos twee onderſcheidene Titels

gevoerd hadden, naamelyk van Voogd van Gelre, en Heer van de vrye

Heerlykheid Pont, Tutor Gelriae en Dominus de Pont, gelyk zy ook dus

genoemd worden van JoH. VAN LEIDEN in de aangehaalde woorden.

Indien men ſtelt, dat dit de inhoud van dien Giftbrief geweeſt zy, zal

men verſcheiden veronderſtellingen kunnen ontgaan. - Men zal dan

ook niet behoeven te ſtellen, dat het alleen by de eerſte uitgifte eenMan

lyk leen geweeſt is;- noch dat het door den dood van GERARD den I.

weder is verſtorven,- noch dat OTTO , en zyn Vrouw, eene nieuwe

gunſtbewyzing van den Keizer noodig hadden, om dat Leen voor hunne

nakomelingſchap te verkrygen; - maar dan heeft Adelheid, of haar

Zoon, by erfregt, en niet door een nieuwe uitgifte, na doode van Graaf

GERARD den I., het bezit dier Graafſchap gekregen, en in het Huis van

NASSAU overgebragt, tevens met de vrye allodiale Heerlykheid van PoNT.

- Nademaal het egter zoude kunnen gebeuren, dat in vervolg vanty

den de Heerlykheid van Pont door erfenis, huwelyk, of andere verdra

gen, in eens anders hand kon komen, dan van hem, welke de Leenvol

ger in de Graafſchap Gelre was, heeft oTto gemeend zulks te moeten

voorkomen.- De Heerlykheid van Pont, het allodiale ouderlyke Erf

goed, wordt door hem opgedragen aan den Keizer, doch onder die voor

waarde, om daar mede het Leen, 't geen hy van 't Ryk had, te ver

grooten. - Dit ſtaat K. HENRIK toe, - en, op verzoek van oTTo,

wordt die Heerlykheid ingelyfd in de Graafſchap, en onafſcheidbaar van

dezelve gemaakt;- Men maakt dus uit die twee onderſcheidene Goe

( G 2 ) ' , deren
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deren ééne Graafſchap, en één Ryksleen. - En in dien zin kan oTTo

te regt gezegd worden de eerſte geweeſt te zyn, welke, uit hoofde van

zyn Zoon, als den regten leenvolger, die beide onderſcheidene goederen

niet onder twee verſchillende titels, gelyk voorheen, maar onder den

éénen titel van Graafvervolgends bezeten heeft. - En op die manier

de zaak beſchouwd wordende, kan men ook gemaklyk reden geeven,

waaruit de meergemelde dwaaling der Schryveren haaren oorſprong geno

men heeft.

Welke nu van beide wegen, die wy ingeſlagen hebben, om den inhoud

van den verloren Giftbrief van K. HENRIK van 1o79. opteſporen, het waar

ſchynlykſte is, geeven wy over aan het oordeel van deskundiger. -

Op beide wyzen komt men eindelyk tot een uit, naamlyk dat door de

Vrouw van Otto, welke de laatſte afſtammeling was uit het Huis der Hee

ren van PoNT, de Graafſchap van GELRE, en Heerlykheid van PoNT, op

zynen Zoon GERARD gekomen, en dus in het Graaflyk Huis van NASSAU

Zyn overgebragt. - - -

Of nu Graaf Otto van Naſſau, na doode van deeze zyne Vrouw Adel

heid, het zy dan dat dezelve in Io86, gelyk JoH. vAN LEIDEN ſtelt,

't zy reeds veel vroeger, gelyk anderen gelooven, geſtorven zy, 't

geen wy niet noodig hebben te onderzoeken, zig weder in een tweede

Huwelyk begeven heeft, en, gelyk men verhaalt, met een Zutphenſche

Gravin soPHIA getrouwd is, is thands de groote vraag, want men tot nog

toe geloofd heeft, uit dat Huwelyk de vereeniging der Graafſchap zUT

PHEN met GELRE te moeten afleiden.

Wy hebben geen reden, om aan een tweede Huwelyk van hem te twy

felen. - Zulks immers is het eenpaarig gevoelen van oudere en laatere

Geſchiedſchryvers. - Mogelyk heeft die tweede Vrouw ook den

naam gevoerd van Sophia. - Doch dat dezelve een Erfdogter uit het

oud Graaflyk huis van Zutphen zou geweeſt zyn, en dat door een Zoon,

welken men GEERLAK noemt, uit dit Huwelyk geboren, de Graafſchap

ZUTPHEN zou overgebragt, en by erfregt gekomen Zyn, op den eerſten

Zoon van otto, Graaf GERARD, by zyne eerſte Vrouw verwekt, en dat

op die manier die beide Graafſchappen vereenigd en overgebragt zyn in

het Huis van NASSAU; zulks alles is een louter verzierzel, geſproten uit

de ongelukkige verwarring van eenen Zutphenſchen Graaf oTTo, met

OnZen OTTO Van NASSAU. 1

De zaak beſtaat eenvoudig hier in. - Niet oTTo van NASSAU zelf,

welke nooit zal kunnen getoond worden eenig bewind, 't zy uit hoofde

van Huwelyk of anderzins, over de Graafſchap Zutphen gehad te heb

ben; - maar zyn Zoon GERARD is getrouwd geweeſt met eene Zut

phenſche Gravin, en wel met ERMGARD, een dogter van dien zelfden Zut

phenſchen Graaf oTTo, welken men zo ongelukkig met oTTo van Nas

Jau verward heeft. - Uit dat Huwelyk van GERARD is geboren HEN

RIK de I., welke zynen Vader is opgevolgd in de Graafſchap GELRE, en

van zyn Moeders kant in de Graafſchap zUTPHEN; zo dat in den perſoon

van dien HENRIK eerſt die beide Graafſchappen vereenigd zyn in het Huis

VaIT NASSAU. - - - - - -

Om zulks oogenſchynlyk te bewyzen, zullen wy thands moeten over

gaan tot de Graaven van ZUTPHEN. » -

Dat de Pagus HAMELAND ousdtyds in verſcheiden. Onderdeelen verdeeld

is geweeſt, is zeker. - Dat het willekeurig van het goedvinden:
- C1

- - -
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Keizeren en Koningen heeft afgehangen, om over ieder van dië Onder

deelen, of minores Comitatus, van HAMELAND, eenen afzonderlyken Graaf

aanteſtellen;- dat ook zomtyds over meer dan een Onderdeel,en zom

tyds zelfs over alle de Onderdeelen te zamen, een en dezelfde Graaf is
aangeſteld geweeſt, is niet min zeker. r

Men moet zig derhalven niet verwonderen, dat men op een en den

zelſden tyd, ja in een en het zelfde jaar, twee, of moogelyk meerder,

Graaven van HAMELAND, of ZUTPIIEN, aantreft. - Dus ontmoeten

wy in een Brief van den jaare 956, geplaatſt in de eerſte Afdeeling van dit

ons Charterboek onder Num. 52. bl. 62. twee byzondere Graaven, WIG

MAN, en EVERHARD. * *

Met Graaven, welke in vroeger jaaren nu en dan genoemd worden,

zullen wy ons niet ophouden. ' Het groot gebrek aan egte documen

ten van die vroeger tyden maakt, dat alles daar omtrend duiſter en ten

eenemaal onzeker is ; te meer, daar dezelve in dientyd niet als Erfelyke

Graaven kunnen aangemerkt worden, maar alleen als Officiales Principis,

als Bedienden en Officiers van den Vorſt, uit wiens naam zy in de hun

aanbevolen Ampten de Regtsvordering uitoefenden , en het bewind

voerden; niet uit regt van eenige territoriale Superioriteit, of Landsvor

ſtelyke Hoogheid, maar uit naam van hem, door wien zytot die AmptS

bedieningen waren aangeſteld, 't geen doorgaands geſchiedde voor hun

leeven. - Na doode, of by verlaating en afſtelling van hun, ſtond

het aan den Vorſt, eenen opvolger te ſtellen, wien hy goedvond; -

ofſchoon men vindt, dat doorgaands de Zoon, gelyk wy te vooren ook

reeds opmerkten, indien hy daar toe de vereiſchte jaaren en bekwaam

heid had, in de plaats van zyn overledenen Vader wierde aangeſteld. -

Wanneer dit behoorlyk door zommige Schryvers in 't oog was gehou

den, zouden zy in verſcheiden Graafſchappen de Erfopvolging zo vroeg

niet geſteld hebben, als gemeenlyk geſchiedt, alleen op grond, om dat

men bevond, dat de Zoon zynen Vader in 't Graaflyk bewind was opge

volgd, zonder dan verder te onderzoeken, of zulks uit eene verkiezing

en vrye aanſtelling van den Vorſt, dan wel uit een Erfregt, voort

vloeide. * - -

Hoewel wy ons met de vroeger Graaven, niet zullen ophouden, -

moeten wy egter in 't voorbygaan opmerken, en zulks zal ons in 't ver

volg te paſſe komen, dat deeze Graaven niet alleen met hun Graafſchap

verſcheiden goederen jure beneficii, te Leen, van den Keizer ontvongen;

maar daar en boven ook jure proprietatis, in een allodialen eigendom, ver

ſcheiden aanmerkelyke erfgoederen, dominia, proprietates, praedia door

gaands genoemd, bezeten hebben. - Het zou zelfs met verſcheiden

voorbeelden te bewyzen zyn, dat, naar maate zy meer of min inde gunſt

der Keizers deelden, en vooral de Zutphenſche Graaven wegens hunne

verwantſchap met het toen regeerende Keizerlyke Huis, dikwils aanmer

kelyke Goederen, of Renthoeven, Curtes Dominicae, welke zy jure bene

ficii, of als Leengoederen, bezaten, aan hun in vollen eigendom, gelyk

wy daar van een voorbeeld kunnen vinden in een Brief van 997., hier ge

plaatst onder Num. 59. bl. 72., zyn geſchonken geworden, in welke ei

gendommelyke goederen overzulks hunne Kinderen hun opvolgden, zon

der dat dezelve, voordat de Leenen, of Beneficia, erfelyk zyn gewor

den, konden vorderen, om ook in de Leengoederen, en Ampten van

hunnen Vader te moeten opvolgen. - Dit laatſte hing eenig en alleen

- ( H ) af
-
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af van de gunſt der Oppervorſten, maar was geen regt. - Bewyzen

hier van bytebrengen, is onnoodig. - Zulks is te over bekend, en

door anderen genoeg beweezen. A

Laat ons derhalven met die Hamelandſchen Graaven beginnen, aan wel

ker nakomelingen de Erfopvolging van HAMELAND vergund is, en zien, op

wat wyze die Graafſchap uit dat Graaflyk huis eyndelykby erfenis is over

gebragt geworden in het Graaflyk Huis van NASSAU. -

Wy beginnen derhalven deeze onze Lyſt der Zutphenſche Graaven met

wIGMAN. - Deezen, by anderen Wigman den Ouden genaamd, doch in

de Geſlachtlyſt der Graaven van HAMELAND, ZO als dezelve door VAN LooN

in zyne Aloude Holl. Hiſt. II. D. bl. 1 19. is opgemaakt, met denbynaam

van den Derden beſtempeld, zullen wy, in navolging van FALKE, noe

men wIGMAN den eerſten, ofſchoon ongetwyfeld by de oude Chronykſchry

vers meer Graaven van denzelfgen naam voorkomen, doch waaromtrend

het ten eenemaal onzeker is, of zy wel tot ons HAMELAND behooren, en of

zy niet eerder moeten gehouden worden de Graaflyke waardigheid bediend

te hebben in andere Diſtricten, of Graafſchappen, van Neder-Saxen.-

Toen ten tyd immers wierden de onderſcheidene Graafſchappen genoemd

aar den eigen naam van hunne Graaven, en niet de Graaven naar de

naamen der Graafſchappen, 't geen meeſtendeels en doorgaands eerſt in

gebruik is gekomen, na dat de Erfopvolging in zulk een Graafſchap reeds

plaats vond. - Dus, ofſchoon men by den eenen of anderen ouden

Schryver gewag gemaakt vindt van een Comitatus WIGMANNI, zulks geen

bewys by my is, dat men dan aanſtonds zou mogen ſtellen, dat zulks ver

ſtaan moeſt worden van een Comitatus, of Onderdeel, van ons. HAME

LAND, ten zy door byvoeging van den naam van den Pagus, of uit ande

re omſtandigheden, zulks ten duidelykſten bleek, en opgemaakt kon

worden.

Deeze wIGMAN nu is getrouwd geweeſt met FRIDERUNA , de Zuſter

van Koningin MATHILDA, moeder van Keizer oTTO den I. T Door

deeze zyne Vrouw ſchynt hy hier te lande aanmerkelyke, Zo Leenroeri

ge, als eigendommelyke, goederen gekregen, en uit dien hoofde ookhet

Graaflyk bewind over een Onderdeel van HAMELAND gevoerd te hebben.

- Hy is overleden in den jaare 944. Men Zie onze Aanmerkingen,

I. Afd. bl. 63.

Op hem is gevolgd zyn Zoon wIGMAN de II: TT Door wITICHINDUS

wordt hy de Jonge, junior Wichmannus, genoemd. T In de Geſlacht
lyſt vanVAN Loon draagt hy den naam van den IV. Hy is na doode

vanzyneMoeder ongetwyfeld erfgenaam geworden van haare Goederen, en
is door KeizeroTToin zyn Vaders een afnPt beveſtigd, of, om de eigen woor

den van wrricrinous, Ann. Lib, Ill. by MEIBOMIUS SS. R. G. Tom. I.

p. 657., te gebruiken, nonoke PATERNo promoties. - Dat hy het

Graaflyk bewind gevoerd heeft over dat Onderdeel van den Pagus HAME

LAND, waar in Deventer gelegen was, en welks grenzen wy hebben

tragten te bepaalen in onze Aanmerkingen bl. 117-122, blykt ten dui

delykſten uit de alhier voorkomende Brieven van den 30. December 954.

en van den 2 julii 956. Doch uit den laatſten Brief blykt tevens,

dat op dat jaar een Graaf EVERHARD in aanweezen is geweeſt, en het is

zeker, dat hy te dien Zelfden tyd het bewind over een ander Onderdeel

van den Pagus HAMELAND gevoerd heeft.

Deeze EVERHARD, van welken wy ſtraks nader zullen ſpreken, is,#
y
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lyk wy reeds opmerkten bl. 63., getrouwd geweeſt met AMALRADA, ins

gelyks een Zuſter van Koningin MATHILDA, en was dus een Zwager vanwIG

MAN den I., en, door aantrouwen, Oom over onzen wiGMAN den II.-

Wyhebben in onze Aanmerkingen op een Brief van den jaare 968, bl. 63.

geſteld, dat deeze wIGMAN de jonge, na doode van zynen Oom EvER

HARD, niet alleen opgevolgd was in de goederen van zyn moeders Zus

ter, de Vrouw van EVERHARD, maar dat hy ook in het Graaflyke bewind

over de overige gedeelten van HAMELAND, in plaats van denzelven, ſchynt

aangeſteld te zyn, en dat men op die manier reden zou kunnen geeven,

hoe deze wIGMAN zo veel aanmerkelyke, zo Leen-, als eigendommelyke

goederen, in Gelderland, Zutphen, en elders gelegen, in zyn bezit ge

kregen heeft, uit de welken hy de Abdye van Elten geſticht, en met zo

veel aanzienlyke goederen begiftigd heeft. - Wy hebben in navolging

van EcCARD, FALKE, en anderen, deezen wIGMAN den II. aangezien voor

den Stichter van 't Eltenſche Klooſter.- Zulks deden wy ook in onze

Aanmerkingen op bl. 75. - Doch thands, by nader onderzoek, be

kennen wy vrymoedig, daar in, met alle andere Schryvers, gedwaald

te hebben. - Dit zal ſtraks blyken, zo ras men agt geeft op zyn uit

einde, en wanneer hy geſneuveld is.

Indien men wiTICHINDUs, den ANNALISTA SAxo, en andere Chronyk

ſchryvers, naleeſt, zal men bevinden, dat deeze WIGMAN de II, een oor

logzugtig en woelziek Vorſt is geweeſt; in zo verre, dat hy, door Zynen

Oom, Hertog Heriman, zig beledigd rekenende, een onverzoenbaren

haat niet alleen tegen hem opvattede, maar ook openlyktegen Keizerotto

opſtond, en nevens anderen zig met de Sclaven, 's Keizers vyanden,

verbonden hebbende tegen hem geoorloogd heeft.

Om alle zyne ondernemingen en daaden alhier in 't breede optehaalen,

is buiten ons beſtek. - Men kan dezelve, uit de bovengemelde Schry

vers, hoewel niet zonder merkelyke misſlagen, byeengezameld vindenby

vAN LooN, Aloude Holl. Hiſt. II. D. bl. 19o-2o2.

Het gevolg van deezen opſtand was, dat hy by een Ryksvonnis in den

ban is gedaan, en voor een openbaaren vyand des Ryks is verklaard.

, Conſultuin,” zegt WITICHINDUS Lib. III. p. 658., ,, de Saxonibus, qui

,, cum Sclavis conſpiraverant, judicatumque eſt, wICMANNUM & Ecber

, tum pro hoſtibus publicis habere 0portere, ceteris vero parcere, ſiquidem

,, remeare voluiſ/ent ad ſu0s.” * * *, -

Wat moeſt nu uit dit Ryksvonnis voortvloejen? - Zekerlyk de ont

zetting uit zyn Graaflyk bewind, en de verbeurdverklaaring zyner goede

ren ten behoeve van den Keizer. - Dit was volgends de wetten. Men

zie B. G. STRUviUs j. Publ. Rom. Germ. C. XXV. S. 15. p. 945. -

Van dien tyd derhalven zal waarſchynlyk het Graaflyk bewind over dat

Onderdeel van HAMELAND, 't geen hy gehad had, aan eenen anderen,

(aan wien, durve ik niet bepaalen) door den Keizer opgedragen zyn.-

Dat zyne goederen alstoen verbeurd verklaard zyn, ſchynt my te blyken

uit deeze navolgende omſtandigheid van zyn leeven. - Zyn voor

naamſte medeſtander, Graaf Ecbert, had zig met den Keizer verzoend, en

was weder door tuſſchenkomſt van den Keulſchen Aartsbiſſchop Bruno in

genade van denzelven aangenomen. wIGMAN alleen vond zig niet be

ſtand tegen de magt des Keizers. - Hy zoekt op de beſt mogelyke

wyze ziginsgelyks met denzelven te verdragen. - Hy gebruikt daar

toe de bemiddeling van Gero,(Orientalium Saxonum Marchio, gelyk de

- ( H 2 ) AN
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ANNALISTA SAxo p. 3o5. hem noemt, en over wien men zien kan MEI

BOMIUS in not. ad WITICHINDUM p. 7o3. ,) en deszelfs Zoon. - Hy

geeft zig aan die beiden over, onder beloften van hunnen kant, dat zy

by den Keizer zouden uitwerken, dat hy weder in zyn Vaderland mogte

komen, en het genot hebben van de goederen van zyn Vrouw; of, in

dien zy zulks niet mogten by den Keizer kunnen verkrygen, dat zy hem,

die zig intuſſchen in hunne handen en magt had geſteld, weder vry

en los, zonder aan den Keizer overteleveren, zouden laten vertrekken.

Van zynen kant beloofde hy onder eede, dat hy intusſchen met

raad nog daad iets tegen den Keizer zoude ondernemen. -- Dit ver

krygt hy ter naauwer nood. Hy houd zig ſtil, en wagt op den

aankomſt van den Keizer, doch ziende, dat dezelve langer vertoef

de, en ongedagtig aan Zynen Eed, zoekt hy den Deenſchen Koning tot

eenen nieuwen oorlog opterokkenen. Hier van aangeklaagd en

overtuigd zynde, onttrekt zig Graaf Gero zyns, en zend hem, volgends

gedaane belofte, weder vry naar de Sclaven - Hy berokkent aldaar

weder eenen nieuwen opſtand tegen den Keizer, en komt eindelyk in een

veldſlag te ſneuvelen. * *

Dewyl nu in deeze onderhandeling om zig met den Keizer te verzoe

nen, geen melding gemaakt wordt van zyne eigene goederen, en hy al

leen maar verzoekt, om weder in zyn Vaderland te mogen komen, en

zyn Vrouws goederen te genieten, of, gelyk WITICHINDUS d. l. p. 659.

zig uitdrukte, quo patria, conjugisque patrimonio cum gratia Imperiali

frueretur; moet daar uit, onzes bedunkens, noodzakelyk volgen, dat hy

toen geen hoop meer had om Zyne eigene goederen weerom te krygen,

om reden dat dezelve verbeurd verklaard, en de Leengoederen mogelyk

aan anderen weder ter Leen uitgegeeven waaren. - Dit ten minſten

ſchynt zeker, dat voort na zyn dood ook zyne Eigendommelyke goederen

door den Keizer in twee deelen verdeeld, en aan twee Klooſters geſchon

ken zyn. ,, Hereditatem wiGMANNI,” verhaalt ons de ANNALISTA SAXO

p. 315. ,, Imperator diviſit in duas partes, & unain ex his tradidit Mo

, naſterio, quod Herimarinus Duw in Lituneburch conſtruxerat, alteram co12

, ceſit Abbatiae, quae dicitur Keminada juxta Wiſaram fluvium.” -

Doch wanneer is hy geſneuveld? Ongetwyfeld in den Jaare 967. Behal

ven de oude Saxiſche Jaarboeken, en anderen, leert ons dit ook uitdruk

kelyk SIGEBERTUS GEMBLACENSIS in Chrom. by PISTORIUS, SS. Rer. Germt.

Tom. I. p. 819. alwaar hy op dat jaar dit volgende aanteekent; ,, Wich

, mannus, diu contra Ottonem Imperatorem rebellis, a Miſacha, Sclavo

, rum Regulo, Imperatoris amico & milite, interficitur.”

Is hy nu, waar aan men geen de minſte reden heeft te twyfelen, in den

gemelden jaare 967. aan zyn einde gekomen, moet daar uit noodzakelyk

volgen, dat de Zutphenſche Graaf wIGMAN, welke uitzyne goederen het

Klooſter en de Abdyevan Elten omtrend deezen zelfdentyd geſticht heeft,

een geheel andere is geweeſt dan deeze onze wIGMAN de II., en dat men

deeze twee Hamelandſche Graaven kwalyk tot dus ver onder een verward

heeft, terwyl het uit de in deeze onze Verzameling voorkomende Brieven

van den 3. Auguſtus 97o, en den I4. December 973. Zonneklaar blykt,

dat die wIGMAN, welke het gemelde Klooſter ſtichtte, als toen nog in le

VeIn WaS. - -

Men zal derhalven, gelyk de Heer vAN LooN te regt reeds gedaan heeft,

den Stichter van 't Eltenſche Klooſter moeten ſtellen geweeſt te Zyn

VVIG
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wIGALAN den III., of, volgends de Geſlachtlyſt van vAN LOON, den V.

van dien naam onder de Hamelandſche, ofZutphenſche, Graaven.

Maar op die manier ontmoeten wy weder menigvuldige zwaarigheden;

want dan is de groote vraag, wiens Zoon die WIGMAN de lII. geweeſt

De Heer vAN LooN, Aloude Holl. Hiſt. II. D. bl. 2o2. ſtelt, dat wIG

MAN de II. drie Kindaren heeft nagelaten; - eenen Zoon, met naa

me DIRK, welke het Graaflyke bewind over HOLLAND zoude gekregen

hebben; doch 't welk, als buiten onzen taak zynde, wy overlaten ter

beſlisſing van anderen;- Eene Dochter, LIUTGARD genaamd, welke

zou getrouwd zyn met Lodewyk, Graaf van Loon.- Om zulks te bewy

zen beroept hy zig op MANTELIUS, Hiſt. Loſſenſis Lib. III. p. 38., en

haalt deszelfs woorden aan, doch wanneer men de door vAN LooN uit

gelatene woorden van dat verhaal inziet, blykt de onwaarheid hier van

aanſtonds, want MANTELIUs uitdrukkelyk de tweede Vrouw van den ge

melden Graafvan Loon noemt Lutgardis filia Comitis de Thoux. - Hoe

is het nu mogelyk, dat VAN LooN zig beroepen kon op 't verhaal van

MANTELIUS, om te bewyzen, dat die LUTGARDIS eene Dogter zou ge

weeſt zyn van onzen Hamelandſchen Graaf wIGMAN den II., daar hy uit

drukkelyk dezelve de dochter van een geheel anderen Graafnoemde?-

Tot dat derhalven zulks met andere onwraakbaare bewyzen van elders be

veſtigd worde,zullen wyook deeze Liutgardaanzien voor een harſſenſchim

van VAN LOON; om Zulks egter breeder te bewyzen, is ook buiten ons

beſtek. - Doch meer van naby zullen wy, willen wy aan ons oog

merk Voldoen, den tweeden Zoon, welke door VAN LooN aan hem gegee

ven wordt, moeten beſchouwen. -

Hy verhaalt naamlyk dat ,, de jongſte Zoon van den aldus geſneuvelden

's, Wigman, mede Wigman genaamd, zynen Vader volgde alleen in Nar

,, dingerland, Urk, en in een gedeelte van 't Graafſchap Hameland, te

,, zweeten die Landen, zvelken z00 beneden als boven den 7/el aan de Noord

,, syde des Ryns gelegen syn.”- Meer dan eenen misſlag ontmoeten wy

hier. - Nooit kan beweezen worden, dat wiGMAN de III. eenig be

wind, of Graaflykgebied, over Nardingerland gevoerd heeft. Urk

. was ook toen ten tyd geen Graafſchap op zig zelfs, maar alleen een min

der Diſtrict, territorium, van den Pagus SALON.- VAN LooN brengt

ook voor dit zyn verhaal geen 't minſte bewys. - Ongetwyfeld zal hy

zulks opgemaakt hebben uit den Brief van K. oTTo van den 29 junii

968. - Doch met geen mogelykheid kan men uit denzelven opmaa

ken, dat hy als Graaf over die twee genoemde Landen geregeerd zouheb

ben. Uit dien Brief, als mede uit twee laatere Brieven van 997. en 1 134.

blykt niets anders, dan dat deeze wIGMAN een renthoeve, gelegen in

Nardingerland, als mede een praedium, een Landgoed, gelegen in terri

zorio Urch in pago SALo, te Leen van den Keizer bezeten heeft;- dat

hy die Leengoederen aan 't Klooſter van Elten geſchonken heeft; -

en dat de Keizer, als Leenheer, niet alleen die Gifte bekragtigd, maar

tevens ook den eigendom, of het Dominium directum van die Leengoe

deren, aan dat gemelde Klooſter geſchonken heeft, gelyk wy zulks be

toogd hebben in onze Aanmerkingen bl. 77. - Om dat hy nu in die

beide genoemde Graafſchappen het een of ander afzonderlyk ſtuk Leen

goeds bezeten heeft, moet daar uit volgen, dat hy tevens ook het Graaf

lyk bewind over die beide Graafſchappen gevoerd heeft? - Indien

( 1 ) dat
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dat doorgaat, verwondert het my grootelyks, dat vAN LooN hem niet ge

maakt heeft tot Graaf over zeven verſchillende Graafſchappen, in plaats

van over drie. - Immers uit een Brief van den 3. Auguſtus 97o. blykt,

dat hy ook eenige goederen in nog vier andere Graafſchappen gehad heeft,

Hunesgo namelyk, Fïvilg0, Humerche, en Emiſche, welke voor een groot

gedeelte de tegenwoordige Provincie van GRONINGEN uitmaaken. -

Zulks te willen ſtellen, zou immers de ongerymdheid zelve zyn.- Hy

is derhalven alleen maar, en hier in heeft vAN LooN niet mis, Graaf

geweeſt over een groot gedeelte van HAMELAND.

Maar, daar het nu voornaamlyk hier op aankomt: is wIGMAN de III.,

de Stigter van het Eltenſche Klooster, welke te regt, en dit erkennen wy

gaarn, door den Heer VAN LooN onderſcheiden wordt van wIGMAN den

II., dan een Zoon geweeſt van denzelven? -

Indien wy voor een oogenblik zulks toeſtemmen, in welke zwaarighe

den vervallen wy dan weder? - Immers, daar ons wITICHINDUs,

de ANNALISTA SAxo, en andere Jaarboekſchryvers, welke uit de middel

eeuw overig zyn, zo naauwkeurig beſchryven, zelfs tot geringe omſtan

digheden toe, alles, wat met dien weerſpannigen, en in den ryksban ver

wezenen Graaf Wigman, tot zyn dood toe in 967, is voorgevallen, is

het wel waarſchynlyk, ofgeloofbaar, dat, zo hy Kinderen, of ten min

ſten een Zoon, gehad had, zy zulks zouden verzwegen hebben? -

Ten minſten, onzes weetens, wordt noch in Oorſpronkelyke Brieven, noch

in oude Schryvers, eenige de minſte melding gemaakt van deezen zynen

Zoon Wigman, of van andere Kinderen, want het zeggen van wiTICHIN

DUS Lib. III. p. 659. vix obtinuit, ut in fide Geronis filiique ſui ſuſcipere

tur, geenzins met vAN LOON bl. 195. dus kan opgevat worden, als ofhy

zig ſtelde onder de beſcherming zo van Gero, als van Zynen eigenen Zoon,

Dirk Grave van Holland. - In tegendeel door filius ſuus moet men

aldaar verſtaan den Zoon van dien gemelden Gero, Sigifrid, gelyk hem

de Saxiſche Jaarboekſchryver p. 3o9. noemt, welke met zyn Vader op

zig genomen hadde, en als Borge inſtond by den Keizer, dat Wigman, tot

den tyd toe dat hy volkomenmet den zelven zou verzoend Zyn, geene nieu

wigheden zou ondernemen, of weder eenige oproeren verwekken.

Daar en boven, zo al de Keizer in plaats van den Vader aan den Zoon.

het bewind weder hadde opgedragen, is het denkelyk, dat zulks door

wITICHINDUs zoude verzwegen zyn, daar hyvan een anderen medeſtander

van den zelven p. 66o. verhaalde, dat deszelfs Zoon in Zyn vaders plaats

weder was aangeſteld, eum ſuae ditionis regione privat, filio ipſtus omni ejus

poteſtate tradita ? Indien zulks in eenZoon van Wigman ook plaats hadge

vonden, is het denkelyk, dat zulks ook gemeld Zou Zyn geweeſt. -

Eindelyk, indien men al ſtelt, dat de Zoon in 't Graaflykbewind, en de

daar aan verknogte Leengoederen, van den Vader is opgevolgd, hoe is

het egter mogelyk, daar de eigendommelykegoederen des Vaders verbeurd

verklaard waren, dat de Zoon dan zo veele en zo aanmerkelyke goede

ren heeft kunnen bezitten, om daar uit ten zelfden tyd Ongeveer, dat Zyn

vader ſneuvelde, het Eltenſche Klooſter te ſtichten? Van waar tog heeft

hy die gekregen? Heeft de Keizer ook die verbeurdverklaarde goederen

weder aan denZoon terug gegeeven? Zou zulk een aanmerklyk blyk van

's Keizers goedheid met ſtilzwygen door de Schryvers voor by zyn ge

gaan? - Ja maar! zal men mogelyk zeggen, de Zoon had regt, om die

eigendommelyke goederen, binnen jaar en dag na doode van Zynen Vader,

ge- J
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gelyk by STRUvTUS J. P. Rom. Germ. Cap. AAV S. 15. p. 945. bewe

zen is, wederom te eiſſchen, en op die manier zal hy die aanmerkelyke

goederen weder magtig geworden Zyn. - Het zy zo, dat de Zoon,

indien hy 'er eenen gehad heeft, regt hadde binnen jaar en dag de ver

beurd verklaarde Vaderlyke goederen weder te eiſſchen, maar is zulks ge

ſchied? Immers neen, want, gelyk uitdrukkelyk de ANNALISTA SAxo ge

tuigt, de Keizer de eigendommelyke goederen van den verbannen en ge

ſneuvelden wIGMAN in twee deelen verdeeld, en aan twee onderſcheide

ne Klooſters gegeeven heeft. - Is het nu denkelyk, dat zulks zou

geſchied zyn, zo hy Kinderen had nagelaten? - Zouden die zulks

geduld hebben, daar zy, volgends de wet, die goederen konden weder

om eiſſchen van den Keizer, welke in zodanigen geval geen 't minſte regt

had om dezelve aan eenige Klooſters weg te ſchenken? - Dit nu ge

ſchied zynde, vermeenen wy daar uit volkomen te mogen beſluiten, dat

die gebannen wIGMAN de II. Kinderloos is overleeden; en wy zullen der

halven Wigman den III. met VAN LOON voor geen Zoon van denzelven

kunnen houden. - Doch van wien dan? - Hier zit zig weder

eene zwaarigheid, welker oplosſing te vergeefs by onze Hiſtorieſchry

vers zal gezogt worden, als welke deeze beide Wigmans voor een en den

zelven Graaf hebben aangezien. Wy zullen derhalven een geheel

nieuwen weg moeten inſlaan, om deszelfs Vader te vinden.

Dat de Pagus HAMELAND in verſcheiden Onderdeelen, Minores Pagi, of

Graafſchappen, oudstyds verdeeld is geweeſt, zal niemand in twyfel trek

ken. - Dat die onderſcheidene Graafſchappen ook geregeerd nu en

dan zyn geweeſt door onderſcheidene Graaven, is ook zeker. - Uit

den Brief van den 3o. December des Jaars 954. blykt ontegenzeglyk, dat

wIGMAN de II. het Graaflyk bewind gevoerd heeft over dat Onderdeel, of

Comitatus, van den Pagus HAMELAND, waar in Deventer gelegen was,

en welke Graafſchap naderhand aan het Bisdom van UTRECHT geſchonken

is in den jaare 1046. - Wanneer de goederen van dien Wigman by

een Ryksvonnis wegens zyne wederſpannigheid verbeurd verklaard wier

den, en hy in den Ryksban gedaan, en dus van Zyne Amptsbedieningen

ontzet was, is het meer dan waarſchynlyk, ja zelfs volkomen zeker, dat

het Graaflyk Bewind over dat Onderdeel ook aan een anderen zal opge

dragen en gegeeven zyn. - Maar aan wien? - Naaralle gedagten

aan den een of anderen naaſtbeſtaanden van den ontzetten Graaf, welke

zig in dien opſtand van denzelven niet gemengd had, maar den Keizerwas

getrouw gebleven. - Zulks was de doorgaande gewoonte van dien

tyd. - Wy zyn egter niet in ſtaat den naam van denzelven te kunnen

opgeeven. Gebrek aan egte ſtukken van dien tyd, en 't ſtilzwygen der

gelyktydige Schryveren, heeft tot dus ver den naam deszelven aan onze

kennis ontrokken. - Dewyl ook dit Onderdeel van HAMELAND na

derhand de eigendom van de Utrechtſche Kerk geworden is, en dus zederd

dien tyd geen de minſte gemeenſchap heeft gehad met het overige van HA

MELAND, of de tegenwoordige Graafſchap ZUTPHEN, zullen wy, om aan

ons beſtek, 't geen wy ons alhier voorſtelden, te voldoen, niet verder be

hoeven angſtvallig te onderzoeken, of die Graaf wECELo, welke genoemd

wordt in een Brief van Keizer HENRIK den III., omtrend den jaare Io49.

afgegeeven, en waarſchynlyk over dat Onderdeel het bewind gevoerd

heeft, aan het Graaflyk Huis van HAMELAND vermaagſchapt is geweeſt,

of niet, -

- ( 1 2 ) - Meer
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Meer regtſtreeks tot ons oogmerk dient eene tweede vraag, welke wy

thands zullen moeten onderzoeken, deeze namelyk; wie heeft te dien tyd

het Graaflyk bewind gevoerd in de overige Onderdeelen van HAMELAND?

Dit leeren wy uitdrukkelyk uit den Brief van den 2. julii 956. In den

zelven ontmoeten Wy niet alleen wiGMAN den II. genoemd, als Graaf

over dat Onderdeel, waar in de Stad Deventer gelegen was, maar tevens

wordt in dien Brief ook gewaagd de Comitatus EvERHARDI Comitis.

Hieruit blykt dus ontegenzeglyk, dat die EvERHARD in dat jaar over een

ander Onderdeel van HAMELAND, of mogelyk over alle de overige Onder

deelen van dien grooter Pagus, het Graaflyk bewind gevoerd heeft; 't

geen wy mogelyk nooit zouden geweeten hebben, indien die Giftbrief uit

de oudheid niet tot ons was overgebleven.

Deeze EVERHARD, gelyk Wy te voren reeds meldden, is getrouwd ge

weeſt met AMALRADA, welke eene Zuſter geweeſt is van de Koningin

Mathilda de Moeder van Keizer OTTo; Hy was overzulks een aangetrouw

de Oom van den Keizer, en wy hebben in onze Aanmerkingen bl. 63. uit

het Necrologium Fuldenſe reeds getoond, dat hy op den Io. Mey desjaars

966. overleden is, ſchoon SIGEBERTUS in Vita Theoderici C. 21. by LEIB

NITz, SS Rer. Brunswic. Tom. I. p. 31 I. zynen dood op den eerſten

van die Maand brengt.

Men moet hem derhalven op de Lyſt der Hamelandſche, of Zutphen

ſche, Graaven ſtellen, en dewyl wIGMAN de III. in den jaare 967., of

in het begin van 968., het Eltenſche Klooſter heeft begonnen te ſtichten,

zal men dien wIGMAN moeten ſtellen den onmiddelyken opvolger van dien

EVERHARD in dat bewind.

Hier uit nu ſpruiten natuurlyk verſcheiden bedenkelykheden, ofvraa

gen, die wy zullen moeten onderzoeken; - naamlyk; heeft die

Graaf EVERHARD Kinderen gehad, en wel voornaamlyk een Zoon, welke

bekwaam was om zynen vader optevolgen? - Zo ja, is dan die Zoon

in zyns Vaders plaats aangeſteld geworden? - Verder; dewyl wIG

MAN de III. hem onmiddelyk opgevolgd is, is dan die Zoon dezelfde WIG

MAN.geweeſt, of niet?

Wat het eerſte betreft, zulks is Zeker. - DIRK, of THEODERICUS 5

die in den jaare 962. tot Biſſchop van Metz is aangeſteld, is ongetwyfeld

een Zoon van hem geweeſt. SIGEBERTUs, welke het leven van dien Bis

ſchop beſchreven heeft, getuigt zulks uitdrukkelyk by LEIBNITz, Script.

Rer. Brunswic. Tom. I. p. 294., alwaar hy zegt: ,, Deodericum, ex Pago

,, Saxoniae Hamalant oriumdum, Comite EVERARDO patre, & Amalrada

matre accepimus progenitum.”

Bekend genoeg is het, dat doorgaands een jonger Zoon in dien tyd

tot den Geeſtelyken ſtand wierd opgebragt, welke dan tot het een ofan

der Geeſtelyk Beneficie, en veeltyds tot een Bisdom, door de Keizers

verheven wierd. - Zou dit ook plaats gehad hebben by Graaf EvER

HARD ? en zou men, dewyl hy dien Zoon tot eenen zodanigen ſtand heeft

opgebragt, daar uit een gevolg mogen trekken, dat die Dirk niet de ee

nigſte, maar een jonger Zoon van hem geweeſt is? - Niets is er, 't

geen ons beletten kan, die onderſtelling, welke op het ſtandvaſtige ge

bruik van die tyden gegrond is, te maken, en dus te ſtellen, dat hy eenen

ouder Zoon gehad heeft, wien het wegens zyn bloedverwantſchap van

den kant van Zyn Moeder met het toen regeerend Keizerlyk Huis niet mis

ſen kon, of hy moeſt in de Ampten van zyn Vader nadeszelfs dood weder
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aangeſteld worden. - Doch wy behoeven in deezen tot zodanige on

derſtelling, hoe waarſchynlyk dezelve ook moge voorkomen, onze toe

vlugt niet te nemen. -

Van elders blykt genoeg, dat EvERARD nog eenen tweeden Zoon, wel

ke ongetwyfeld de oudſte, en dus de vermoedelyke Opvolger van zynen

Vader geweeſt is, gehad moet hebben. - SIGEBERTUs, de Schryver

van 't Leven van THEODERICUs, meldt uitdrukkelyk Cap. 19. p. 3o9. dat

de gemelde Biſſchop een Broeders Zoon, met naam EVERARD, gehadheeft,

dat hy dien Neef van Kindsbeen af byzig had opgevoed; doch dat dezelve

in zyne vroege jeugd, naauwlyks tien jaaren oud, overleden is; ,, cui,”

vervolgt hy, ,, Patruus ad miſeriſolatia luctus exequias non tam funebres,

, quam celebres edidit, & corpus cum honore decenti ad Monaſterium Sancti

, Vincentii deferri fecit, & ante altare Chriſti Virginis Luciae tumula

, vit.” - Hy meldt verder, dat onder anderen ook dit Grafſchrift op

denzelven gemaakt is:

Clauditur bac tumba pridem ſine felle columba,

Infans Evrardus nobilis atque pius,

Sanguine magnifici generoſus Deoderici

Praeſulis, ex cujus FRATRE fuit genitus.

Craſtina Septembris lux bisfuit ultima membris:

Chriſte tuam requiem da ſibi teque diem.

Was nu deeze jonge EvERARD, een broeders zoon van Biſſchop DIRK;

en is deeze Dirk een Zoon geweeſt van onzen Graaf EvERARD; dan blykt

daar uit ontegenzeglyk, dat deeze onze Hamelandſche Graaf buiten DIRK,

die Biſſchop van Metz is geweeſt, nog een tweeden, en denkelykouder,

Zoon moet gehad hebben, waar uit hem die Kleinzoon, welke ongetwy

feld naar den naam van zyn Grootvader ook EVERARD is genoemd gewor

den, gebooren is.- Maar hoe is nu die andere Zoon van Graaf EvE

RARD genoemd geweeſt? Hier hapert het ons weder. Noch SIGEBERTUS,

welke ons zynen Zoon heeft leeren kennen, noch eenig ander Schryver,

voor zo ver wy weeten, maken eenig gewag van hem, veel minder, dat

zy ons zynen naam bewaard hebben. ,, - - -

Ik weet wel, dat ECCARD, Hiſt. Geneal. Princ. Saron. pag. 31.,

meent, dat hy geweeſt is Graaf Meinwercus, van welken wITICHINDUS

verhaalt, dat hy op een togt naar Beyeren in den jaare 953. geſneuveld

is. - Doch behalven dat zulks maar eene bloote gisſing is, die op

geen den minſten grond van waarſchynlykheid ſteunt, zo blykt uit het jaar

van zyn dood aanſtonds, dat zulks volſtrekt onmogelyk is te ſtellen, want

als dan zyn Zoon EvERARD, welke naauwlyks tien jaar oud, vixdum de

cennis, volgends het onwraakbaar getuigenis van SIGEBERTUs, geſtorven

is, ten minſten een ouderdom van 25 jaaren moeſt bereikt gehad hebben,

toen hy op den 2. September des jaars 978. overleed. ,, Vix de infantia

, in pueritiam,” zegt die zelfde Schryver, ,, repſerat, vix avitam bomae

, indolis gratiam oſtentare incipiebat, vix quantum inſtar in illo futurum

, eſſe apparebat, & ecce, ceu primo vere tenellus flosculus ſubito venti tur

, bine dilapſus, ſic iſte, 0 dolor, immatura morte mundo praereptus, non

, mediocrem lucium infudit.” - Eene dusdanige beſchryving paſt wel

op een Kind van tien jaaren, maar komt niet over een met iemand, die

( K ) tent
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ten minſten vyf en twintig jaaren toen reeds oud moet geweeſt zyn, wan

neer hy overleed. -

Dewyl men derhalven dien Meinwercus geenzins voor den Zoon van

onzen Graaf EVERHARD zal kunnen houden, zullen wy in deeze duiſter

heid, terwyl de oude ſchryvers ons geen 't minſte licht geeven, op waar

ſchynlyke gronden naar een anderen moeten omzien. En, zekerlyk,

indien wy den Stichter van 't Eltenſche Klooſter, wiGMAN den III., voor

dien Zoon van EVERHARD houden, zullen alle zwaarigheden eensklaps

verdwynen. . - -

Dan vervalt aanſtonds de zwaarigheid, welke wy ontmoet hebben,wan

neer men hem wilde ſtellen een Zoon geweeſt te zyn van den verbannen

en gevlugten GraafwIGMAN den II. - Dan loſt zig van zelfs op de

zwaarigheid, die uit het ſtichten van 't Eltenſche Klooſter moet voort

vloejen, naamlyk, waarom hy, een Klooſter willende oprigten, zulks

in een anders Graafſchap, of Richterampt gedaan heeft, en niet liever in

zyn eigen gebied. Dan hebben wy niet verder opteloſſen de beden

kelykheid, wie in de overige Onderdeelen van HAMELAND, welke door

den dood van EVERHARD, in 966, opengevallen waren, weder als Graaf

is aangeſteld geweeſt; dewyl, indien men hem een Zoon van den verban

nen wIGMAN ſtelt, hy alsdan alleen het Graaflyk bewind gevoerd heeft in

dat Onderdeel van HAMELAND, waar in Deventer gelegen was. - Dan

kan men ook reden geeven, hoe en van waar deeze wiCMAN aan

ſtonds ZO Veele aanmerkelyke goederen in eigendom gehad heeft, om daar

uit dat Klooſter te kunnen ſtichten, daar anders, indien WIGMAN de II.

zyn Vader geſteld wordt, men geen reden zal kunnen geeven, hoe hy

aan dezelve gekomen zou zyn, dewyl de goederen van dien Wigman ver

beurd verklaard, en door den Keizer aan twee Klooſters zyn geſchonken.

- Dan kan men reden geeven, waarom de oude Schryvers geen het

minſte gewag gemaakt hebben van de Kinders, of van een Zoon van dien

gebannen wIGMAN; want, indien dezelve zynen Vader aanſtonds was opge

volgd, het ten uiterſten waarſchynlyk is, dat zy zulks zouden gemeld heb

ben, voornaamelyk dewyl zy ons verhaalen, waar de verbeurd verklaarde

goederen van denzelven na zyn dood gebleven zyn. Zy moeſten immers

dan gemeld hebben, dat dezelve door gunſt des Keizers wederaan zynen

onſchuldigen Zoon waren uitgereikt geworden. - Verder, dan kan

men reden geeven, waarom die Zoon, welke nu aan hem moet gegeeven

worden, en welke in zyn vroege jeugd, naauwlyks tien jaar oud zynde,

geſtorven is, dennaam van Everhardnaar zynen Grootvader gevoerd heeft.

- In den leeftyd van dien Zoon, en deezen wIGMAN, is dan ook geen

zwaarigheid. - Verder; dewyl deeze Zoon een jonger Zoon vanden

zelven geweeſt is, kan men ook reden geeven, waarom hy ter opvoeding
is overgegeeven aan zynen Oom, den Biſſchop van Metz, welke dan de

volle broeder van onzen wIGMAN is geweeſt, om hem dus doende van

zyn vroege jeugd te doen gewennen aan den Geeſtelyken Stand, waartoe

hy, als een jonger Zoon, volgends gewoonte van dien tyd, door Zyne

Ouders zal geſchikt zyn geweeſt. - De tyd van den dood van Graaf

EVERHARD, en van de aanvaarding der regeering van deezen WIGMAN

komt dan ook naauwkeurig overeen. - De eerſte is geſtorven in 966.

Men kon dus niet eerder van den anderen, als Graaf van HAMELAND, ge

wag gemaakt vinden, dan ongeveer den jaare 967. En juiſt in dat zelfde

* Jaar
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jaar moet hy een begin gemaakt hebben met het bouwen van dat Klooſter,

gelyk uit den alhier voorkomenden Giftbrief van Keizer oTTo den I. van

den 29. junii 968. niet onduidelyk blykt. Vroeger immers kon hy 'er

niet mede begonnen hebben, dewyl zyn Vader toen nog leefde.- Ein

delyk, indien men hem ſtelt den Zoon te zyn van Graaf EVERHARD, en

men hem gevolgelyk houdt voor een zo naaſtbeſtaanden bloedverwant van

den Keizer, zal men gemaklyk bevroeden, dat de Keizer uit die betrek

king zelve niet veel zwaarigheid zal gemaakt hebben, omdeezen zynen Neef

aanſtonds na doode van zyn Vader weder in de opengevallene Graafelyke

bediening over HAMELAND aanteſtellen.

. Indien men alle deeze omſtandigheden in aanmerking neemt, denken wy

metveel waarſchynlykheid temogen ſtellen, dat wiGMAN de III., de onmidde

lyke opvolger van Graaf EVERHARD,ook deszelfs oudſte Zoon is geweeſt.

Deeze waarſchynlykheid zal een verderen trap van zekerheid bekomen,

indien men in opmerking neemt het verhaal van ALPERTUs, een genoeg

zaam gelyktydig ſchryver, de Diverſit. temp. Lib. 1. C. 1. by ECCARD,

Corp. Hiſt. med. aevi Wol. I. p. 93. wanneer hy meldt, ,, Apud Germa

, mos, qui circa Rhenuin incolunt, duo ditiſſimi, WICMANNUs” (naamlyk

wIGMAN de IV. over wien ſtraks nader.) , & BALDERICUs” (welkedoor

gaandsgehouden wordtvoor den dertienden Graaf van Cleef) ,,ſuminis opi

,, bus inter ſe de potentatu contendebant. Wicmannusgratia & amicitia

, regis, multorumque Germanorum nitebatur ſed Baldericus ditiſſini

, & longe mobiliſſimi wICMANNI, cujus Majores magnam partem Germa

, niae, & maxime circa litora Oceani imperia tenebant, filiam duxit uxo

, rem.” - DeVrouw van dien Balderik is geweest ADELA. gelyk wy

ten vollen betoogd hebben in onze Aanmerkingen bl. 75 en 76. -

Deeze Adela is geweest de Dogter van dien Hamelandſchen Graaf, wel

ke uit zyne goederen het Eltenſche Klooster geſticht heeft, dat is van wIG

MAN den III. - BALDERIK over zulks, en die wIGMAN, welkenwy

den IV. noemen, waren Zwagers. - Dien wIGMAN nu, wiens dog

ter aan Balderik getrouwd was, beſchryft hy als den zodanigen, cujus ma

jores magnampartem Germaniae, & maxime circa litora Oceani IMPERLA

tenebant. - Deeze woorden kunnen met geen mogelykheid toegepast

worden op de omſtandigheden van WIGMAN den III., indien men hem

wil ſtellen een Zoon te zyn van den verbannen Graaf wIGMAN den II.

- Deszelfs goederen immers waren verbeurd verklaard, en aan twee

Kloosters door den Keizer weggeſchonken. - Hoe kon dan deZoon

zo veel aanmerkelyke goederen wedergekregen hebben, dat hy door AL

PERTUs met regt zeer ryke, ditiſſimus, kon genoemd worden? -

Integendeel, indien men hem ſtelt den Zoon van Graaf EVERHARD,

ſtrookt alles zeer wel met dit getuigenis van ALPERTUs, - voornaam

lyk, indien men maar in opmerking neemt, welke aanmerkelyk goede

ren door hem aan 't Klooster van Elten geſchonken zyn; - welke

goederen verders Zyne Dogters LUTGARDA, en ADELA, de Vrouw van

Baldrik, aan dat zelfde Klooster uit haare ouderlyke Erfgoederen nader

hand gegeeven hebben; en vooral indien men in opmerking neemt,

welke aanmerkelyke goederen zyn Kleinzoon MEINWERCUs niet alleen aan

't Bisdom van Paderborn uit zyne Ouderlyke goederen, maar ook aan de

door hem geſtichteAbdye Abdinkhof gemaakt heeft, welke goederen, ten

minſten voor 't grootſte gedeelte, wiGMAN de III. moet bezeten hebben,

en die overal in Neder-Saxen gelegen zyn geweest. - Dit alles kan
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niet overeengebragt worden met de verbeurdverklaaring der goederen van

zynen Vader, indien men hem houdt voor een Zoon van wIGMAN

den II. - -

Te meer blykt dit, indien men agt geeft, dat ALPERTUS dien wIGMAN

den III. beſchryft niet alleen als den zodanigen, wiens ouders een groot

gedeelte van Neder-Saxen, magnam partem Germaniae, bezaten, maar

ºok wiens ouders voornaamelyk aan den Zeekant, en dus in onze Neder

landen, het Graaflyk bewind over meer dan één Graafſchap uit naam des

Keizers bekleedden, imperia tenebant. Dit kan niet vallen in Wig

man den II. - Dien zal men, zo ver wy weeten, nooit kunnen too

nen, dat in deeze onze Nederlanden, circa litora Oceani, meer dan een

eenig Imperium, of Graafſchap, gehad heeft, namelyk dien Comitatus,

of dat Onderdeel van HAMELAND, waarvan Deventer de hoofdplaats

was. - Integendeel, in EvERHARD heeft zulks plaats gehad. -

Indien al dezelve over geen meerder Graafſchappen hier te Lande, gelyk

men met veel waarſchynlykheid zou mogen ſtellen, en wel over den Pa

gus SALON, mogelyk ook over de Graafſchap Nardinklant, het bewind

gevoerd hebbe; dit ten minſten is zeker, dat hy behalven in HAMELAND

ook te gelyken tyd het bewind gevoerd heeft over een Onderdeel vanden

grooter Pagus TRENTE, of het tegenwoordig Landſchap DRENTHE. Zulks

blykt uit een Keizerlyken Giftbrief van den jaare 944. by HEDA p. 84.-

Te regt derhalven kan ALPERTUS wIGMAN den III. beſchryven als zodani

gen, cujus majores circa litora Oceani IMPERIA tenebant, want, indien

men hem een Zoon van EVERHARD houdt, dan was Zyn Vader ten min

ſten Graaf over twee onderſcheidene Graafſchappen. - Uit dit alles

nu dunkt ons met veel grond van waarſchynlykheid, tot dat het tegen

deel uit andere Stukken en bewyzen kome te blyken, te mogen ſtellen,

dat deeze wIGMAN de III. geen Zoon van den verbannen Graaf wIGMAN

den II., maar van den Graaf EVERHARD geweest Zy, en dat hy deezenzy

nen Vader in den jaare 966. in het Graaflyk bewind over HAMELAND, of

ZUTPHEN, is opgevolgd.

Deeze wIGMAN de III. heeft gehad vier Kinderen, twee Zoons, wIG

MAN den IV. en EVERHARD, en tweeDogters, ADELA, ook Athela, en Azela,

genaamd, en LUTGARDA.

Dat EvERHARD, welke, om dat hy door Zyne Ouders tot den Geeſte

lyken ſtand ſchynt beſtemd te zyn geweest, mogelyk de jongſte der twee

Zoons geweest is, in zyne vroege jeugd, naauwlyks tien jaaren oud, ge

ſtorven is, hebben wy hier voren reeds gezien.

Zyne Dogter LUTGARDA heeft hy tot Abdis over het door hem nieuw

ling geſtichte Klooster van Elten aangeſteld.

Zyne andere Dochter ADELA is eerst getrouwd geweest met IMED, of

IMADUS den III. van dien naam, welke, zo niet over de geheele VELUWE,

ten minſten over dat onderdeel van dezelve, 't geen men de Graafſchap

van RENKUM noemde, het Graaflyk bewind gevoerd heeft.- By dee

zen haren eerſten man heeft Zy gehad vier Kinderen, twee Zoons, DIRK,

welke door zyne Moeder en Stiefvader ellendig is vermoord geworden,

en MEINwERKUs, den bekenden Bisſchop van Paderborn, en Stichter van

de Abdye Abdinkhof, aan welke hy zyne Ouderlyke goederen op Velu

we en elders gelegen geſchonken heeft, en twee Dochters, GLISMoD, en

ADELA., welke laatſte de tweede Abdis van 't Eltenſche Klooſter geweest

is. Men zie onze Aanmerkingen bl. 76. - Naderhand is zy voor de

- tweede
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tweede reize getrouwd geweeſt met den Kleefſchen Graaf BALDERIK, en

wel na dat reeds hare Vader wIGMAN de III., als mede hare Zuſter, de

Abdis LUTGARDA , overleeden Waren. º

Zyne Zoon wIGMAN is hem in 't Graaflyke bewind over HAMELAND

opgevolgd. w- - -

Doch het juiſte jaar, waar in deeze wIGMAN de III. geſtorven zy, dur

ve ik niet bepaalen. - Dit ten minſten is zeker, dat hy reeds lang

voor den jaare 997. geſtorven is, gelyk blykt uit den Brief van den 18.

May 997. - VAN LooN ſtelt hem reeds voor den jaare 99o. overlee

den te zyn. - Mogelyk te regt. -

Na doode van hem is zyn Zoon wIGMAN de IV., welke in de Geſlacht

lyſt van VAN LooN de VI. van dien naam is, aanſtonds in het Graaflyk

bewind over HAMIELAND, en in de Leengoederen, welke de Vader van

't Ryk bezat, geſteld geworden. - De eigendommelyke goederen zyn

onder Zyne Kinderen verdeeld. * * -

Doch dewyl de Vader een aanmerkelyk gedeelte zyner erfgoederen by

zyn leeven aan het Klooſter van Elten had afgeſtaan, en overgegeeven, is

daar uit een heftig geſchil en misverſtand, 't geen zelfs tot feitelykheden

uitborſt, ontſtaan tuſſchen de twee Zuſters Lutgarda en Adela.

Deeze laatſte, welke ons by de oude Schryvers als een onruſtig, trouw

loos, gierig, en wraakzugtig Vrouwmenſch, welke zig niet geſchroomd

heeft haren eigen Zoon, by haren eerſten Man verwekt, als mede haren

Broeder, te doen vermoorden, beſchreven wordt, eiſchte van hare Zus

ter, de Abdis, een gedeelte dier goederen wederom ; en wel om reden,

dat hare Vader die Erfgoederen zonder hare voorafgaande toeſtemming,

als een naaſte medeërfgenaam, volgends de wetten van dien tyd, niet kon

of vermogt te vervreemden, of wegteſchenken. - Dit geſchil is

eerſt na doode van Lutgarda, wanneer reeds de Dogter van Adela, ins

gelyks ADELA genaamd, tot tweede Abdis van Elten in plaats van haar

Moeders Zuſter door den Keizer was aangeſteld, ten einde geraakt by een

plegtig verdrag, 't geen alhier voorkomt in den Brief van den 18. May

997. bl. 72. - - -

Denkelyk is wegens de verdeeling der ouderlyke goederen ook twiſt

ontſtaan tuſſchen deeze ADELA, en haren Broeder wIGMAN den IV., welke

ten gevolge ſchynt gehad te hebben, dat nooit eene opregte broederlyke

liefde, en vereeniging tuſſchen WIGMAN, en zyn Zwager BALDERIK, heeft

ſtand gegreepen. - ALPERTUS, uit welken gelyktydigen Schryver

men dien geheelen twiſt en oneenigheden nader kan leeren kennen, getuigt

uitdrukkelyk,by ECCARD, Corp. Hiſt. medii aevi Wol. I. p. 93., van hen onder

anderen dit navolgende; ,, Wicmannus & Baldericus ſummis opibus inter

, ſe de potentatu contendebant- interdum etiam pace inter eos facia, dolo

, potius, quam tlt ullius verae amicitiae fidem /ervarent, ſtudebant.” -

Alle de byzondere voorvallen van dien Broedertwiſt op te halen, is bui

ten ons beſtek. Het Zy genoeg tot ons oogmerk, te melden, dat

ADELA uit een ingewortelden haat en wraakgierigheid eindelyk, doch bui

ten weeten van haren Man Balderik, of inſciente Marito, volgends 't ver

haal van ALPERTUS Lib. II. C. 12. p. 1 13., haaren eenigen Broeder, by

gelegenheid dat hy onder ſchyn van vriendſchap ten haren huize onthaald

was geworden, in het naar huis keeren, terwyl hy niets kwaads vermoed

de, door een of ander daar toe opgemaakten dienaar, heeft laten ombren

gen. - Deeze moord wordt door den Saxiſchen Jaarboekſchryver,

( L ) by
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by EccARD, Corp. Hiſt vol. I. p. 443. gebragt op den Jaare Io16.-Op

het zelfde jaar brengt ook de CHRONOGRAPHUS SAXO by LEIBNITz, Acceſſ.

Hiſt. Vol. 1. p. 229. Zynen dood. ,, Wigmailnius,” zegt hy, ,, Comes

,, Occidentalis Savoniae, ſpe inter ſe & Baldericum reconciliatae pacis,

, perſuadente callida, perfida, & avara colijtige ejusdem, inſidiis peſſimzo

, rum in itinere doloſè interemtus occubuit. - Uit dit alles nu blykt

ten duidelykſten, dat deeze WIGMAN de IV. het Graaflyk bewind over

HAMELAND gedurende den tyd van ruim Vyf en twintig jaaren gevoerd

heeft. * *

Hy is getrouwd, volgends het getuigenis van ALPERTUs d.. l. p. 94. en

wel eenige jaaren, na dat reeds BALDERIK Zyne Zuſter ADELA ten huwelyk

had, met een Dochter van GoDEFRIDUs, welken men doorgaands ſtelt

den derden Voogd van Gelre uit het Huis van de Heeren van PoNT.

Hy had eenen Zoon, welke nog maar een klein Kind, ten minſten nog

onmundig, was, toen Zyn Vader in den jaare Io16. zo verraderlyk ver

moord wierd. - Het zal der moeite waardig zyn eenige weinige woor

den van den ANNALISTA SAXO p. 443. hier by te voegen. Na dat hy den

moord van w1GMAN verhaald had, voegt hy 'er by: ,, Quae miſeria fama

, vulgante dilatatur. Igitur Theodericus, Monaſterienſis Epiſcopus, primus

,, advenit, & dilecti amici Obitum moerore infolabili queſtus, corpus ad

, Fretheni civitatem comitatur, bocque ad patres ſilos cum omni ſtudio col

, locavit. Dehinc miſlis per ommetil régiofueill 17unciis, aſſines & amicos

, ſilos ad haec vindicanda incitavit; itaque valida manu urbem Baldrici,

, nomine Upplan, obſedit, contigua quaeque devaſtans & igne conſumens.

,, Advenit tandem Bernhardus, qui FILII Comitis ADHUC PARvULI tutor, &#'

, ſceleris ultor extabat, qui, quantuin valuit, milites ſolatus urbcm die no

, étuque oppugiaat. Imperator intereſt, a Burgundia, ubi aeſtatis magname

, partem morabatur, digre/ils, ubi primum ommem rei eventum comperit,

, navigio illuc ire perrexit- Archiepiſcopus autem Colonienſis Heribertus

, pro parte ſili militis Baldrici multum ſollicitus, Imperatorem ſaepe interpel

lat, ut urben, diu obſeſ/am, ſitae ſubderet poteſtati. Cujus aſſidila peti52
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tur; Comitiſſa vero, aſpis venenoſa, cujus ſibilo tanto defenſore carebat Ec

, cleſia, cum omnibus, quae habebat, prob dolor ! ſervatur.” Vol

gends het verhaal van ALPERTUS Lib. II. C. 17, p. 1 17. heeft de Keizer

gerigtelyk onderzoek gedaan over deezen moord, en Graaf BALDERIK heeft

door toedoen van den Aartsbiſſchop van Keulen, die Zig Zyns aantrok,

naauwlyks het leeven 'er afgebragt. - Het is derhalven ongetwyfeld

zeker, daar de Keizer zig zo veel aan den moord van WIGMAN heeft la

ten gelegen liggen, dat hy ook in die zelfde Ryksvergadering, op welke

de zaak van BALDERIK behandeld is, het opengevallen Graaflyk bewind

over HAMELAND aan dien onmondigen Zoon van den vermoorden WIG

MAN zal opgedragen, en denzelven met de Ryksleengoederen van Zy

nen Vader weder zal beleend hebben, en dat gedurende Zyne Onmundig

heid, door den Saxiſchen Mark-Graaf. BERNHARD, als Voogd, dat be

wind, en de beſtiering over die goederen, zal gevoerd en waargenomen

ZWIT. 1

'be Opvolger overzulks van wIGMAN den TV. is geweeſt deszelfs Zoon.

- Doch wat naam heeft dezelve gevoerd? Noch de Saxiſche

Jaarboeken, noch ALPERTUs, noch eenig ander Schryver, melden ons,

zo ver wy weeten, zynen naam. - VAN Loon ſtelt hem ook als#
e
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bekend, en eindigt met denzelven zyne Geſlachtlyſt der Graven van tiA

MELAND. Het is egter ten vollen. Zeker, dat zederd denjaare Io16.,

en den tyd, dat de Graafſchap HAMELAND, of zUTPHEN, door Huwelyk

in het Huis van NASSAU is overgebragt, en met de Graafſchap van GELRE

vereenigd, en dus in den omtrek van meer dan een geheele Eeuw, nog

verſcheiden Graaven, buiten dien onbekenden Zoon, het bewind over

dezelve moeten gehad hebben.

Indien PoNTANUs, wiens gezag door anderen doorgaands blindelings

gevolgd wordt, het vereiſchte gebruik van de in zynen tyd reeds uitgegee

vene, en by hem bekend geweeſt zynde, Charters en Brieven gemaakt

had, zou hy dit gebrek, waaraan onze oude Gelderſche Hiſtorie tot nog

toe onderheevig is, gemaklyk hebben kunnen aanvullen, en de opvolging

op een vaſten voet brengen. - Laat ons kortelyk zulks bezien.

In een Brief van den jaare Ho59. ontmoeten wy eenen Graaf GoDE

sCHALCUs. - Wy ontmoeten verder in denzelven zyne Vrouw ADEL

HEIDA, en twee Zoonen, met name GEBEHARDUS, en OTTO.

Niets is 'er, dat ons kan wederhouden, om dien GODSCHALK niet te

houden voor den Zoon van den vermoorden GraafwIGMAN den IV.-

De tydsomſtandigheden komen ten vollen overeen. In Io I 6. was

hy nog een Kind, adhuc parvulus, gelyk hem de Saxiſche Jaarboekſchry

ver noemt. - De Saxiſche MarkgraafBERNHARD, mogelyk zyn naaſte

Zwaard-maag toen ten tyd, voerde de voogdye over hem. Hy moet

overzulks onder zyn twaalfde jaar geweeſt zyn. Zelfs al ſtelt men,

dat hy, wanneer zyn Vader vermoord wierd, een jong Kind van eenige

maanden geweeſt is, was hy in den jaare Io59. ten minſten een man van

ruim vyf en veertig jaaren, en kon overzulks niet alleen getrouwd zyn,

maar ook op dat jaar twee Zoonen hebben, Gebehard en Otto, welke,

volgends de regten van dien tyd, reeds mondig waren, en welke over

zulks nevens hunne Ouders in dien aangehaalden Brief moeſten gemeld

worden. - Zyn leeftyd derhalven ſtrookt zeer wel met deeze ſtelling,

en het blykt, dat hy een Zoon kan geweeſt zyn van dien wIGMAN.

En, indien men niet ſtelt, dat hy ook werkelyk een Zoon van denzelven

is geweeſt, hoe komt hy dan aan 't bewind over die Graafſchap? -

wiens Zoon is hy dan geweeſt? Verder, indien men opmerkt, dat

de Keizer zig zo zeer heeft laten gelegen liggen aan den moord van wIG

MAN, dat hy zelf aanſtonds daarom naar deeze Landen trok; een Ryks

vergadering der omliggende Vorſten beſchreef, en op dezelve den Graaf

BALDERIK, welken men voor den vermoedelyken Moorder van wIGMAN

hield, daagde ter verandwoording, is het dan waarſchynlyk, dat de Kei

zer het Graaflyk bewind van dien vermoorden Wigman aan eenen anderen,

dan aan deszelfs nagelatenen onmundigen Zoon, zou hebben opgedragen,

indien wy al, gelyk waarſchynlyk is, ſtellen, dat als toen nog niet de erf

opvolging heeft plaats gehad? - En egter zou de Keizer zulks hebben

gedaan, indien men deezen GODSCALK den Zoon van eenen anderen, dan

van deezen wIGMAN, ſtelde. - Zelfs, zou Hertog Godfrid, zou de

Markgraaf Bernhard, welke zig aanſtonds de voogdye over den onmondi

gen Zoon aantrok, zou de Munſterſche Biſſchop Theodericus de I., zou

zelfs de toenmalige Utrechtſche Biſſchop Adelbold, welke zig aanſtonds

volgends het verhaal der oude Schryverstegenden Moorder verzet, en zig

in de Ryksvergadering als openlyke partyen en aanklagers gedragen heb

ben, Welke Zelfs het vrygeleide, door den Keizer aan BALDERIK, om op

C L 2 ) den
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den Ryksdag te verſchynen en zig te verandwoorden, gegeeven, hebben

willen verbreken, zouden die gemelde Ryksvorſten met goede oogen

hebben aangezien, dat de Keizer het bewind van den vader aan deszelfs

ongelukkigen Zoon, die nog onmundig was, en voor wiens zaak zy zo

openlyk uitkwamen, onttrok, en aan een wilden vreemden gaf? -

Zou zelfs de Keizer, zonder zig die opgemelden, en mogelyk meerder

Vorſten tot openlyke vyanden te maken, zulks, al wilde hyal, wel heb

ben durven doen? te meer daar het te deezen tyd reeds de ſtandvaſtige ge

woonte was, dat de Zoon, indien er geen wettige redenen waren, in het

bewind van deszelfs overledenen Vader door de Keizers wierde aangeſteld.

Dit niet alleen, maar, indien men hier by in aanmerking neemt de

betrekking van bloedverwantſchap, welke plaatsvond tuſſchen WIGMAN,

en zynen onmondigen Zoon, en tuſſchen het Keizerlyke Huis, wat re

den zou dan de Keizer gehad hebben, om deezen GODSCHALK in 't Graaf

lyk bewind te ſtellen, en zynen nabeſtaanden voorbytegaan? - Ten

minſten, zo lang alle deeze bedenklykheden niet met onwraakbaare bewy

zen kunnen weggenomen worden, vermeenen wy grond genoeg te heb

ben, om deezen Graaf GoDsCHALK voor dien onmondigen nagelatenen

Zoon van wIGMAN te mogen houden, waardoor dan aanſtonds alle deeze

geopperde zwaarigheden verdwynen.

Dit gevoelen zou zelfs een volkomen trap van zekerheid verkrygen, in

dien het volkomen zeker was, dat, ten tyde van wIGMAN den IV., reeds

de Erfopvolging in de Graafſchap HAMELAND had plaats gehad.- Dan

immers moeſt die GODSCHALK dezelfde zyn, als die nagelatene onmundige

Zoon van WIGMAN; want om denzelven GODSCHALK een Kleinzoon van

wIGMAN te ſtellen, duldt de tyd niet, waar in hy als Graaf met zyne twee

reeds meerderjaarige Zoonen voorkomt. -

Ik weet wel, dat PONTANUs, en andere latere Schryvers, reeds te dee

zen tyde de Graaven, als Erflyk, hebben aangezien. - Doch, dat

een Zoon Zynen Vader in 't bewind is opgevolgd, is geen bewys ge

noeg, dat zulks by erfregt geſchied is. Wy durven daarom voor

geen beweezene waarheid aanneemen, dat de Erfopvolging thands al

plaats had. - . Heeft egter dezelve plaats gehad, dan is GoDsCHALK,

dewyl hy de onmiddelyke opvolger is, ook een Zoon van wIGMAN den

IV. geweeſt. - Heeft het tegendeel plaats gehad, en is hy door de

keuze van den Keizer in dat bewind beveſtigd geworden, is het evenwel

ten uiterſten waarſchynlyk, ZO niet volkomen zeker, dat hy een Zoon

van denzelven geweeſt is.

Het zy hier mede, zo het wil, dit ten minſten komt my zeer waarſchyn

lyk voor, dat, zo al deeze GODSCHALK niet uit hoofde van Erfregt, maar

by gifte van den Keizer, zynen Vader in 't Graaflyk bewind is opgevolgd,

hy ten minſten in zynen tyd de erfopvolging voor zyne nazaaten zal ver

kregen hebben. -

Verſcheiden omſtandigheden geeven ons aanleiding om zulks te den

ken. - Gelyk in meenigvuldige andere ſtukken, even eens moeten

wy ook in dit ſtuk, wegens gebrek aan egte Documenten van deeze duis

tere tyden, ons behelpen met waarſchynlyke onderſtellingen en giſſingen,

getrokken uit eenige weinige omſtandigheden, welke ons in Zommige

Brieven van deezen tyd voorkomen. Laat ons zulks kortelyk be

Zien. - -

Tot dusver, zo veel wy ons erinneren kunnen, is ons noch in#
T1C
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Brieven, noch in Schryvers van deezen tyd, (laatere Schryvers kunnen

hier in geen aanmerking komen.) het minſte blyk, ofſchyn, voorgekomen,

waar uit men met grond de erfopvolging zoude mogen vaſt ſtellen. -

Doch thands ontmoeten Wy eenige ſpooren en trekken, waar uit wy mee

nen zulks te kunnen afneemen, -

Het oudſte blyk daar van komt ons voor in den aanmerkelyken Brief

van den Utrechtſchen Biſſchop WILHEM van den jaare 1o59., metwelken

wy de eerſte Afdeeling van dit ons Charterboek gemeend hebben te moeten

eindigen. - In denzelven ontmoeten wy Graaf GoDsCHALK.- Ten

overſtaan en met toeſtemming van zyne Vrouw en twee Zoonen, Gebehard

en Otto, maakt hy een verdrag met den Utrechtſchen Biſſchop.- Deeze

beveſtigt daar by aan de Kerk van Zutphen eenige Tienden, en wel, ge

lyk 'er uitdrukkelyk bygevoegd wordt, recognovimus ad uſiliſt Canonicorum

in Zutphania per bannum noſtrum, in eis confirmatuin ex donantium peti

tione. - Over de gifte van die Tienden was geſchil ontſtaan tuſſchen

de Voorzaaten van Biſſchop wILHEM en den Graaf van zUTPHEN. -

Dat geſchil, 't welk lange onvereffend gehangen had, contentionen quan

dam diu habitam noemt hy het zelve, wordt eindelyk door denzelven met

Graaf GoDscHALK, en zyne Vrouw en twee Kinderen, vereffend, en ten

einde gebragt. Maar was het niet genoeg, dat in deezen Brief, by het

afſtaan van het regt op die Tienden, Graaf GODSCHALK alleen genoemd

Wierd? En waarom moeſten, zou die Gifte ſtand grypen, en in reg

ten kunnen beſtaan, niet alleen hy, maar ook Zyn Vrouw ADELHEID, en

zyne twee Zoonen, GEBEHARD en OTTo, daarom te Utrecht komen, en

met haaren Man, en Vader tegelyk, in de volle Kerkvergadering des Bis

ſchops, in plena ſynodo, dien afſtand doen?- Deeze vraagen kan men

nooit beandwoorden, ten Zy men ſtelle, dat de Erfopvolging toen reeds

plaats had. Bekend genoeg is het, en wy hebben ten overvloede

zulks in onze, thands nog onder de drukpers zynde, Analetia medii aevi

Tom. I. p. 25-29. betoogd, dat te deezen tyd niemand zyne Erfgoe

deren, bona avita, of hereditaria, dus genoemd in tegenoverſtelling van

bona acquiſita, of overgewonnene goederen, buiten toeſtemming van zyne

naaſte Erfgenamen mogt vervreemden, of overgeeven. Dewyl nu

zyne Erfgenamen uitdrukkelyk hunne toeſtemming tot die overgifte in

deezen Brief geeven, moet daar, OnZes bedunkens, ontegenzeglyk uit

volgen, dat het Erfregt toen reeds plaats had, en dat over zulks, zou

deeze overgifte van waarde Zyn, de Biſſchop in den daar van afgegeeve

nen Brief melding moeſt maken van die Erfgenamen, en dezelve, nevens

GoDsCHALK, met namen moeſt melden. -

Dit wordt verder geſterkt door eene andere uitdrukking, waar van zig

de Biſſchop insgelyks in deezen Brief bedient: Notum facio, zegt hy,

contentiontein quaildam diu habitant inter Praedeceſſores noſtros, & DoMINos

Zutphanienſis Oppidi de quibusdaIn decimis, quas ſilas proprias di weruilt,

ita diffinitain eſſe. - De benaming van Domini Zutphanienſis Oppidi,

waarmede GoDSCHALK, Zyne Vrouw, en twee Zoonsbeſtempeld worden,

kan immers niets anders aanduiden, dan, dat zy te deezen tyd Eigenaars

en Erfheeren van die Stad waaren. - Hy meldt verder, dat dat geſchil

eenen tyd lang, diu, plaats had gehad tuſſchen zyne Voorzaten en de ge

melde Heeren dier Stad. -- Zulk een getuigenis ſtrookt zeer wel met

den leeftyd van deezen GoDsCHALK, die, nog zeer jong zynde, zynenVa

der in 1o16. is opgevolgd, - Hy kon derhalven met de Voorzaaten,

w C MM ) Prae
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Praedeceſſores in het meervoud, van Biſſchop wILHEM, namelyk met de

Biſſchoppen ADELBOLD, en BERNULFUs, de eerſte van welken den Utrecht

ſchen zetel bekleed heeft van IO Io. tot Io27., de tweede van Io27. tot

1 o54., verſchil gehad hebben over die Tienden, 't geen hy eindelyk met

hunnen Opvolger, Biſſchop wILHEM, by deezen Brief ten einde brengt.

- Dus ik uit die uitdrukking, dat dat geſchil langen tyd tuſſchen de

opgemelden reeds plaats had gehad, geen beſluit zou durven opmaken,

dat reeds ook de Voorzaaten van onzen Graaf GoDSCHALK hier over twis

tig geweeſt waren, en dus daar uit een gevolg trekken, dat dezelve

reeds te voren by erfregt eigenaars, Domini, der Stad Zutphen geweeſt

waren. - Zulks zou doorgaan, indien de tyd der regeering van GoD

SCHALK niet duldde, dat hy met drie opvolgende Biſſchoppen dit verſchil

kon gehad hebben. En zeker! Zo GoDSCHALK by erfregt reeds den

eigendom der Stad Zutphen bezeten had, komt het my zeer waarſchynlyk

voor, dat wy dan in onzen Brief een andere uitdrukking zouden ontmoe

ten. - Dan moeſt hy, volgends dengewoonen ſtyl en manier van ſpre

ken van dien tyd, met zyn Vrouw en Kinderen niet DOMINI Oppidi Zut

phanienſis, maar Heredes legitimi, geen eigenaren, maar wettige Erfgena

men, in deezen Brief genoemd zyn. Ten minſten zyn Zoon otto,

welke in deezen Brief ook voorkomt, noemt zig na doode van zynen Va

der GODSCHALK, in een Brief van 1o64. niet Dominus, maar heres legiti

mus Oppidi Zutphanienſis.

De woorden van dien Brief zyn al te aanmerkelyk, dan dat wy dezelve

niet hier zouden byvoegen, te meer, daar wy in 't vervolg nog een nader

gebruik van dien Brief zullen moeten maken, om de duiſtere en verwarde

Gelderſche Hiſtorie van dientyd op een vaſter voet te brengen. - Biſſchop

WILHEM bekent in den zelven, ,, qualiter Comes Otto veniens ad Curiaizz

,, Domini Imperatoris Henrici, Aquisgrani celebratam, & ſtans coram Do

mino Imperatore, convocatis Principibus in teſtimonium reigerendae, Do

mino Conſtantino de Melegarde, Advocatiam dedit ſuper Manſos

Originariorum Eccleſiae Zutphanienſis, & ſuper ipſos Originarios. -

, Curtes autem /Eccleſtae & Cereales omnes, quomiam de libera genealogia

, proceſſerunt, in manu ſua tenebat, ita ut ipſemet, & poſt cum

, heres legitimus Oppidi Zutphanienſis per ſucceſſionem in perpetuum

,, Advocatus eorum maneret, nec hoc unquam mutaretur,” Dit is het

oudſte en vroegſte Stuk, 't geen tot onze kennis gekomen is, waar uit

ten vollen blykt, dat in 1o64. de Erfopvolging in de Graafſchap Zutphen

reeds plaats had. -

Tevens blykt uit deezen aanmerkelyken Brief, vergeleeken met den vo

rigen Brief van Io59., dat Graaf GODSCHALK niet veel jaaren na 1o59. kan

geleefd hebben, maar dat reeds zyn Zoon OTTO in den jaare 1o64. zynen

Vader, als beres legitimus, is opgevolgd, en dat overzulks de Erfopvol

ging reeds ten tyde van GoDsCHALK moet vergund geweeſt zyn. - Im

mers hoe zou anders in deezen Brief, welke ten overſtaan van den Kei

zer, en verdere aldaar opgenoemde Ryks-Vorſten, afgegeeven is, gewag

kunnen gemaakt worden van eene Succeſſio in perpetuum, van eene Erfop

volging voor altoos, indien het niet ten vollen zeker was, en toen ter tyd

wereldkundig, dat die Graafſchap niet langer van de keuze des Keizers

afhing, maar reeds tot een onverſterflyk Erfleen des Ryks gemaakt was?

- Is nu Graaf oTTo, als wettigen Leenvolger en Erfgenaam, zynen

Vader opgevolgd, en bezat hy uit dien hoofde in 1o64, de Stad Zutphen,

- dan

32

92

32

w,



V O O R B E R I G T. 47

dan moet noodzakelyk daar uit volgen, dat GODSCHALK reeds het Erfregt

voor zyne wettige nazaaten gehad heeft. . . *

Dit vaſt ſtaande, dat GoDSCHALK reeds de Erfopvolging in die onder

deelen van den Pagus HAMELAND, welke thands genoegzaam de tegens

woordige Graafſchap zUTPHEN uitmaken, gehad heeft, vloeit daar uit

natuurlyk weder deeze vraag: Heeft GODSCHALK zodanig Erfregt voor

zyne Kinderen het eerſt by een Giftbrief des Keizers verkregen;- dan,

heeft zyn Vader wIGMAN de IV. zulks reeds gehad?

By gebrek van egte beſcheiden van dien tyd durve ik zulks niet beſliſſen.

- Dit is zeker, en zou desnoods met verſcheiden bewyzen te ſtaven

zyn, dat in 't laatſt dertiende, en in de elfde Eeuw, de Ryksgraven zig

meer en meer onafhangelyk van de Keizers hebben weeten te maken, en

dus, naar mate de Keizers hunne hulp en vriendſchap noodig hadden, de

een vroeger, de andere later, de Erfopvolging in hunne Staaten voor

hunne Nazaaten van dezelven hebben verkreegen. - Indien men

derhalven in aanmerking neemt de betrekking van bloedverwantſchap,

in welke deeze Graven ſtonden met het toen regeerende Keizerlyke Huis,

en indien men let op de omſtandigheden, welke by en na den moord

van wIGMAN den IV. hebben plaats gehad, zal het niet geheel onwaar

ſchynlyk voorkomen, indien wy ſtellen, dat, wanneer GoDsCHALK, of

ſchoon nog onmundig, in den jaare Io16. zynen vermoorden Vader op

volgde, hy by die gelegenheid ook de Erfopvolging zal verkregen heb

ben. Immers uit de hier vooren reeds aangehaalde woorden van

den Saxiſchen Jaarboekſchryver blykt, dat verſcheiden Vorſten aanſtonds

den moord van WIGMAN aan BALDRIK hebben zoeken te wreeken; dat de

Aartsbiſſchop van Keulen integendeel zig als een beſchermer van den ver

moedelyken moorder heeft gedragen. - Men weet ook van elders,

dat BALDRIK door toedoen van dien Keulſchen Prelaat, niet zonder veel

gevaar geloopen te hebben, uit de handen zyner wederpartyen is vry ge

raakt, en hy met veel moeite genot heeft gehad van 't vrygeleide, 't geen

hem de Keizer gegeeven had, om zig wegens dienmoord in een Ryksver

gadering te komen verandwoorden. - De voorſtanders van wrGMAN

hadden reeds de wapenen opgevat, en een Slot of Sterkte van BALDRIK

belegerd, en tot den grond toe geſlecht.- De Keizer, om deeze ont

ſtaane beroerten in de geboorte te ſmooren, had zig aanſtonds herwaarts

begeeven, en BALDRIK voor hem in regten betrokken. - Mogelyk

zal de Keizer, om de onderlinge vreede tuſſchen de Voorſtanders vanwIG

MAN aan de eene, en den Keulſchen Aartsbisſchop, en anderen, wel

ke zig voor BALDRIK in de bres ſtelden, aan de andere Zyde, te bewaaren,

en de zaak tot geen verderen binnenlandſchen Oorlog te doen komen,

een of ander minnelyk verdrag hebben weeten tusſchen die partyen te be

werken, waar door BALDRIK, en Zyn Vrouw, beVryd geraakt zyn van alle

vervolg van ſtraf over hunnen gepleegden moord, en aan den ànderen

kant ook eenige voldoening gegeeven is. - Zou het dus onwaarſchyn

lyk zyn, indien wy ſtelden, dat by die gelegenheid de Keizer niet alleen

het Graaflyk bewind van den vermoorden Vader aan deszelfs onmundigen

Zoon aanſtonds opgedragen, maar zelfs die opdragt in zoverre vermeer

derd, en uitgebreid zal hebben, dat die Zoon het zelfde bewind erflyk

voor zig en zyne nazaaten tevens zal verkregen hebben, en dat de voor

ſtanders van denzelven op die, en mogelyk nog eenige andere, wyZe zig

te vrede geſteld zullen hebben?- Wat ook van deeze zaak moge zyn,

( M 2)
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-

ik zie ten minſte geene ongerymdheid in zodanige gisſing, te meer, daar

het zeker is, dat kort daar na BALDRIK met den Keizer weder verzoend

is, en dus zyne misdaad hem vergeeven ſchynt te zyn. - Dit leeren

wy uit het verhaal van DITIIMARUS, Chron. reſtituti Lib. VIII. by LEIB

NITz, SS. Rer. Brunszv. Totil I p. 423. alwaar hy zegt; ,, Imperator,

,, poſt longam inhabitationcin a Niumagen diſcedens, ſolennes Rogationuit

,, dies in A/juisgrahi ſtudioſe celebrat. Poſthaec - Baldericus re

, conciliatlºr, é profitisſio divina Obliviſcitur.” t

Deze GODSCHALK, welken wy om voorverhaalde redenen, tot dat het

tegendeel van elders kome te blyken, meenen voor den eerſten Erfgraaf

van ZUTPIIEN te mogen houden, is getrouwd geweeſt met eene ADEL

HEIDA, en heeft by dezelve niet alleen twee Zoonen, GEBEILARD en oTTo,

verwekt, gelyk uit den Brief van Io59. ontegenzeglyk blykt; - maar

hy ſchynt daarenboven nog drie andere Kinderen gehad . te hebben,

twee ZOOnen , HERMANNUS, en RUPERTUS, en eene Dogter, ERMIEN

GARD genaamd. * -

PONTANUS en SLICHTENHORST gisſen, dat deeze drie opgenoemden, of

Kinderen van GODSCHALK, of Broeders en Zuſter van denzelven geweeſt

zyn. - Dit laatſte gevoelen kan onmogelyk aangenomen worden, zo

ras men herdenkt, dat Graaf wIGMAN de iV., wanneer hy in den jaare

1 o I 6. vermoord wierd, maar een eenigen, nog onmundigen, Zoon, GOD

scHALK namelyk, heeft nagelaten. Om deeze reden maaken wy

geen zwaarigheid om dezelven voor Kinderen van dien GoDscIIALK te hou

den. - Alle ſchynen zy der wereld afgeſtorven te zyn, cn den Gees

telyken ſtand omhelſt te hebben. - IIERMAN is in den jaare 1o82.

Abt van S. Panthaleon geworden, en, na veertig jaar die Abdye beſtierd

te hebben, geſtorven in den jaare I 121. Men zie den Schryver van de

Chronica Regia S. Panthaleoiiis by EccARD Corp. Hiſt. med. aevi Wol. I. p.

9o8. en 927. - Zyn Broeder RUPERTUs ſchynt in die zelfde Abdye

het Klooſterleeven omhelsd te hebben. Ten minſten het weinige, 't

welk PONTANUs p. 88. uit de Schriften van AEGIDIUS GELENIUS aangaan

de hem aangeteekend heeft, en buiten 't welk wy geen kennis aan denzel

ven zouden gehad hebben, ſchynt daar toe geen ongegronde aanleiding

te geeven. - Dat ERMENGARD het Klooſterleeven binnen Keulen

omhelsd; alle haare goederen, welke zy van hare Ouders geërfd had, aan

Geeſtelyke Geſtichten, en Kerken, weggeſchonken, en zo daar door,

als door een voorbeeldigen wandel en godsVrugt, volgends de bygeloovig

heid van dien tyd, verdiend heeft onder de Heiligen, ofſchoon niet ge

canoniſeerd, geplaatſt te worden, is genoeg bekend uit het geen PONTA

NUs, en anderen, wegens haar hebben aangeteekend. - TESCHEMA

CHER vergiſt zig zeer, wanneer hy Ann. Clivia， Part II, p. 172. ver

haalt, dat zy na den jaare 1oIo, begonnen heeft het Klooſter te Rees te

ſtichten, en dus in een tyd, in welken zy nog niet gebooren was, daar het

zeker is, dat zulks ongeveer een halve eeuw laater door haar ver

rigt is. -

Hebben nu deeze drie opgemelde Kinderen van Graaf GoDSCIIALK den

Geeſtelyken ſtand omhelsd, en zynzy dus der wereld afgeſtorven, dan zal

men zig niet verwonderen, waarom van hun geene melding gemaakt wordt

in den Brief van Io59., maar in denzelven alleen gewaagd worden Zyne

twee overige Zoonen, GEBEHARD en oTTo, buiten welker toeſtemming

de Vader die Erfgoederen, welke by dien Brief worden overgegeve:
VOI

*-

- - - **

-- --
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volgends de regten van dien tyd, niet kon afſtaan, welke gevolglyk ook

met namen in dien Brief moeſten gemeld worden.
-

Na doode van GoDsCHALK, welke ongetwyfeld tuſſchen Io59. en 1o64.,

gelyk uit de Brieven van die gemelde jaaren blykt, overleden is, hebben

die gemelde twee Zoons 's Vaders erflyk gebied en Leengoederen onder

zig gedeeld.

Aan GEBEHARD, of GERHARD, is ten deele gevallen dat gedeelte van

den grooter Pagus HAMELAND, waar in de Abdyen van Elten en Vreden ge

legen waren.- In een Brief van 1o83, wordtgewag gemaakt van de Ab

batia juxta Rhenum Fluvium in Pago Hameland GERARDI Comitatu ſita.

In een Brief van 1o85. ontmoeten wy deAbbatia Fredena nuncupata,

in Pago, Weſtfala dicto, in Comitatu GERHARDI Comitis ſita. Dus heeft LIN

DENBROGIUs Script. Rer. Septentr. p. 144. uitgegeeven. Hy is hier in

gevolgd door scHATEN, Ann. Paterborn. Part. I. Lib. VI. p. 61o. en

Lib. VII. p. 62o. Doch welke in die twee Brieven GERHARDUS genoemd

wordt, is ongetwyfeld dezelve, welke in den Brief van Io59. GEBEHAR

DUs genoemd wordt; 't zy dat LINDEBORN kwalyk GEBEHARDUs voor GER

HARDUs gelezen heeft; 't zy dat men in deeze twee Brieven by LINDEN

BRoGIUs voor GERARDUS en GERHARDUS verkieſt te lezen GEVARDUS en

GEBHARDUs, 't geen 't zelfde is met GEBEHARDUS. - Hoe ligt kan

een uitſchryver, hoe oplettend hy ook Zy, den minder bekenden naam van

Gevardus in den zeer bekenden naam van Gerardus verwiſſelen? -

Welke van beiden de egte naam is, durven wy niet beſlisſen.- Zeker ge

noeg is het uit den tyd, waar in die Brieven gegeeven zyn, dat het een en

dezelfde Graaf is. Indien men in aanmerking neemt, dat zyn Broeder

oTTo onder anderen ook een Zoon gehad heeft, welke GERARDUs ge

noemd is, zou daar uit ook kunnen opgemaakt worden, dat men den naam

van GERHARDUS VOOr GEBHARDUS ZOu moeten verkiezen? Dan immers

heeft otto aan dien Zoon den naam van Zynen vollen Broeder gegeeven,

gelyk doorgaands de namen der naaſtbeſtaanden aan de nakomelingen ge

geeven worden. - - - - - - ---

Dat de Abdye Vreden in dien tweeden Brief geſteld wordt in Pago Weſt

fala, zal men zig niet verwonderen, dewyl de Comitatus, of Pagus, HA

MELAND oudtyds behoorde tot het Hertogdom, of Ducatus, van Weſt

falen, of Neder-Saxen. - Dat verder oudtyds de grenzen van HAME

LAND zig zo ver aan dien kant hebben uitgeſtrekt, dat de, tegenwoordig

onder het Bisdom van Munſter gehoorende, Stad Vreden een gedeelte

van die Graafſchap eertyds heeft uitgemaakt, leeren wy uit het verhaal

van den ANNALISTA SAXO p. 443. alwaar hy meldt; Igitur Theodericus Mo

naſterienſis Episcopus primus advenit, & dilecti amici (wIGMAN den IV.).

Obitum moerore inſolabili queſtus, corpus ad Fretheni civitatem comitatur,

hocque ad patres ſuos cum omni ſtudio collocavit, uit welk verhaal ten dui

delykſten blykt, dat de Graven uit het oude Hamelandſche Huis hunnebe

graafplaats binnen Vreden hebben gehad, en alwaar ook het lyk van Graaf

Wigman by zyne voorvaderen is bygezet geworden. -

Aan deezen GERARD, ofGEVARD, of GEBHARD, derhalven is niet de

geheele Graafſchap HAMELAND ten deele gevallen, maar een Onderdeel,

of, gelyk in den Briefvan 1o83. uitdrukkelyk ſtaat, een Comitatus IN Pago

HAMELAND, en wel bepaaldelyk dat gedeelte, of die Onderdeelen van HA

MELAND, waar in de Abdyen van Elten, en Vreden, gelegen waaren.

Aan zynen Broeder OTTo is buiten allen twyfel te beurt gevallen dat On

( N ) der
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derdeel van HAMELAND, 't geen oudtyds genoemd wierd de Pagus IsLor

ſuperior , om dat dezelve in Zig bevatte de Landen langs den rechter

boord van den ouden en nieuwen Yſſel, van boven Deutekomaftot beneden

Zutphen aan Aſchede toe, alwaar weder dat Onderdeel van HAMELAND be

gon, waar in Deventer gelegen was, en 't geen in Io46, aan 't Bisdom

van Utrecht in eigendom geſchonken was.

De Hoofdplaats van dat Onderdeel van HAMELAND was de Stad Zut

hen, en hier van daan is het, dat men zederd dientyd, en niet vroeger,

in egte Stukken het eerſt ontmoet de benaaming van de Graafſchap van

Zutphen, Comitatus Sutfena, welke naderhand ingebruik is gebleven;-

gelyk ook deeze oTTo in den Brief van 1o64. reeds Comes en heres legi

timus Oppidi Zutphanienſis genoemd wordt, gelyk hy ook in een Briefvan

1 1oI., by HoNTHEIM Hiſt. Dipl. Trevir. Vol. 1, p. 477. alwaar hy als Ge

tuige voorkomt, zig noemt Otto de Sutfene. - Eeven eens noemt

hem K. HENRIK de V. in een Brief van den jaare 1 Io8., Dominus Otto,

Comes de Sutfenne; - uit welke egte Stukken, om geen andere meer

aantehaalen, ten duidelykſten blykt, dat deeze otto voort na zyns Vaders

dood dat Onderdeel van HAMELAND, waar van Zutphen de Hoofdplaats

was, gekregen heeft.

Wanneer zyn Broeder GERAAD, GEBEHARD, of GEVARD, geſtorven is,

blykt nergens. Alleenig uit den Brief van den jaare 1 1o5. is optemaken,

dat hy toen reeds lange moet overleden zyn geweeſt. - - -

Of dezelve een Zoon heeft nagelaten, welke hem in dat Onderdeel

van HAMELAND is opgevolgd, dan of hy Kinderloos is geſtorven

zulks wordt, onzes weetens, ook nergens gemeld gevonden. *

Indien men egter deeze drie navolgende omſtandigheden in aanmerking

neemt;- voor eerſt, dat zyn Broeder oTTo, als Graaf, voorkomt ze

dert 1o64 tot 11 13., wanneer hy geſtorven is; - Ten tweeden, dat

die OTTO drie Zoonen, met namen THEODERICUs, HENRICUS, en GERAR

DUS, en eene Dogter ERMENGARD, van welken alle wy ſtraks nader zullen

handelen, heeft gehad;- en, eindelyk, ten derden, dat wy in dit tyd

vak, en wel in den jaare Io76. ontmoeten eenen Graaf GEERLAK, of

GERLACUs, welken men niet kan houden voor een Zoon van deezen Graaf

oTTo; - komt het my ten uiterſten waarſchynlyk voor, dat die GEER

LAK een Zoon geweeſt is van dien GERARD, of GEVARD, den Broeder

Van OTTO. - 7 -

Indien men dit ſtelt, zullen alle zwaarigheden, welke Wy te Vooren

reeds ten opzigte van deezen GEERLAK, indien men het gemeene gevoe

len wil volgen, opgemerkt hebben, eensklaps verdwynen, en alles zal
wel ſtrooken. - - - - - • w

. Die GEERLAK is in den jaare Io76. in een Veldſlag by Yſſelmonde, vol

gends het eenparig getuigenis van alle Schryvers, geſneuveld. - In

dien men hem ſtelt een Zoon van deezen GEVARD, welke over een ge

deelte van HAMELAND, of de Graafſchap ZUTPHEN, het bewind voerde,

kon hy met regt een Zutphenſche Graaf, want die benaaming naderhand

in gebruik is geraakt, door de laatere Schryvers genoemd worden. -

Aanmerkelyk is het, dat BEKA hem noemde den laatſten Graafvan ZUTPHEN

Denique, verhaalt hy pag. 43., poſt longum conflictum corruerunt ex parte

Trajectenſis Epiſcopi viri pugnatores acerrimi , videlicet GARLACUS ,

Comes Zutphaniae ultimus, Lambertus Daventriae Praepoſitus, - cum

aliis multis. - Dat hy volſtrekt geen Zoon kan geweeſt zyn van OTTO

Van
- - -
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van NASSAU, hebben wy hier vooren reeds getoond. - Dat hy ook

geen Zoon van den Zutphenſchen Graaf OTTo geweeſt is, blykt daar uit,

dewyl die otto wel drie Zoons gehad heeft, maar geenen, welke den

naam van GEERLAK voerde. - Hy kan derhalven van niemand an

ders, dan van dien GEVARD of GERAAD, een Zoon geweeſt zyn. -

En, dewyl hy de eenige Zoon van denzelven geweeſt is, op wien de er

fenis van zynen Vader na deszelfs dood moeſt vervallen, en overzulks,

zo hy kwame zonder lyfserven te overlyden, die tak van het Oude Ha

melandſche Huis, in wiens bezit dat gedeelte van den Pagus HAMELAND

was, 't welk eigenlyk toen ten tyd nog den naam van de Graafſchap Hame

land droeg, (want de benaming der Graafſchap Zutphen niet verder moet

uitgeſtrekt te deezen tyd worden, dan op 't geen oudtyds hoorde onder

den Pagus IsLoI ſuperior, waar in de Stad Zutphen ligt, en 't geen toen

het Erfdeel was van den jongeren Broeder oTTo; hoewel naderhand die

beide benamingen in een zyn geſmolten, en men den naam der Graaf:

ſchap Zutphen ook uitgeſtrekt heeft tot de overige Landen, na dat oTTo

zymen Broeder GEVARD of GERARD was opgevolgd, en dus Hameland met

zyn aandeel, of de Graafſchap Zutphen, weder Vereenigd had,) moeſt

uitſterven, kon BEKA hem, wanneer hy in Io76., en dus nog by het leven

van zyn Vader, ſneuvelde, met regt noemen den laatſten Graaf, ultimusCo

mes, als zynde hy buiten twyfel geweeſt de eenigſte, en dus ook de laatſte

afſtammeling van dien tak van het oude Hamelandſche Huis, op wien na

doode van zyn Vader dat gedeelte der Graafſchap Zutphen, 'twelk eigen

lyk al nog de naam van Hameland droeg, zoude hebben moeten vallen.

Door den dood derhalven van deezen GEERLAK, had deszelfs Vader,

Graaf GEVARD, of GERARD, geenen naderen Erfgenaam en Leenvolger,

dan zynen vollen Broeder OTTO, welke reeds Graaf en Heer van Zut

phen was.

Dat deeze GEVARD , of GERARD, na doode van Zynen Zoon GEERLAK,

nog eenigen tyd geleefd heeft, is zeker. - Ten minſten in een Brief

van den jaare Io85. komt hy nog als regeerende Graaf voor. - Wanneer

hy geſtorven is, durve ik, by gebrek van egte bewyzen, voor alsnog niet

bepaalen. - Ongetwyfeld is zyn Broeder OTTO hem na zynen dood

opgevolgd, - En, van dien tyd af, is deeze oTTo, welke te vooren

het Graaflyk bewind over een gedeelte alleen bezeten had, ook Graaf ge

worden over het ander gedeelte van 't Oude HAMELAND, 't welk tot dus

ver aan zynen Broeder gehoord had.

Deezen oTTo nu hebben de laatere Schryvers ongelukkig verward met

OTTO van NASSAU, welken men tot dusver aangezien heeft voor den eer

ſten Graaf van GELRE, door welke vermengeling men even ongelukkig

de Oude Gelderſche Hiſtorie in verwarring heeft gebragt, en zig aan on

overkomelyke Zwaarigheden, gelyk wy te vooren reeds betoogden, heeft

bloot geſteld, waar uit men zig nooit zal kunnen ontwikkelen, indien

men niet te regt deeze twee Ottoos onderſcheidt, welke niets anders ge

meens onder zig hebben, dat dat zy een en denzelfden naam voeren, en

op een en denzelfden tyd geleefd hebben. - -

Dat laatere Schryvers, welke doorgaands blindeling het gezag van PoN

TANUS volgen, dit niet verbeterd hebben, komt my niet verwonderlyk

voor.- Maar dat PoNTANUs, wien men zekerlyk dien lof moet geeven,

dat hy met veel oordeel en geleerdheid, hoewel niet altyd met de verei

ſchte naauwkeurigheid ten opzigte van de egte Stukken, welke hy in zyn

N 2 ) werk
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plaatſte, zyne Gelderſche Hiſtorie beſchreven heeft, zulks niet ontdekt

heeft, en wel voornamelyk, terwyl hy met dien aanmerkelyken Brief van

1o64. zo zeer verlegen is Hiſt. Lib. VI. p. 91. komt my ten eenemaal on

begrypelyk voor. - Laat ons kortelyk eenige trekken afmaalen, waar

uit het onderſcheid tuſſchen die twee zonneklaar zal komen te blyken.

Indien men de Brieven van 1o59., en 1o64. vergelykt, is het zeker,

dat de Zutphenſche Graaf OTTO is geweeſt een Zoon van Graaf GoD

sCHALK en deszelfs Vrouw ADELHEIDA.- Dit kangeen plaats vinden in

Otto van Naſſau, wiens Vader en Moeder, gelyk te over bekend is, eenge

heel anderen naam voerden. - -

In den Brief van 1o64. wordt otto uitdrukkelyk genoemd Comes, wel

ke benaaming met geen mogelykheid anders, dan van de GraafſchapzUT

PHEN kan verſtaan worden. - Dit kan in den perzoon van otto vanNAS

sAU ook geen plaats vinden, welke in dat jaar nog niet eens de Graaf

ſchap GELRE bezat, deWyl zyn Vrouws Broeder, in dien zelfden Brief, als

Getuige voorkomt, onder den Titel van Comes de Gelre.

Uit een Brief van den jaare 1 134. blykt, dat de Zutphenſche Graaf

oTTo getrouwd is geweeſt met JUDITHA, en dat hy by dezelve in egte

verwekt heeft drie Zoons en eene Dogter: met namen, DIRK, of THEo

DERICUs, welke Biſſchop van Munſter is geweeſt, HENRIK, GERARD , en

ERMGARD. - Dit alles heeft geen plaats in otto van NASSAU, welke

getrouwd is geweeſt aan ADELHEIDA, dogter van den laatſten Gelderſchen

Voogd wICHARD den III., en by welke hy maar een eenigen Zoon, Gerard

genaamd, verwekt heeft.

Otto van Naſſau is, volgends het Chronicon Tielenſe p. 121., en het

Magnum Chronicon Belgicum by PISTORIUs SS. R. Germ. Vol. III. p. 128.,

overleden op den 18. Maart des jaars 1 1o7. wanneer hem zyn Zoon GE

RARD, welken men thands den II. van dien naam onder de Graven van

Gelre moet ſtellen, in de regeering opgevolgd is.- Integendeel van

den Zutphenſchen Graaf oTro, en zynen Zoon HENRIK, wordt nog in

een Brief van 1 1o8. uitdrukkelyk gewag gemaakt, en hy komt in denzel

ven als regeerende Graaf van zUTPHEN voor; wat meer is; hy moet

noch ongeveer zes jaar, na dat reeds otto van NAssAU geſtorven was,

geleefd hebben, want men in de Chronica Regia S. Pantaleonis by EccARD

Corp. Hiſt. med. aevi Tom. I. p. 925. aangeteekend vindt: Anno domini

MCXIII. oTto, locupletiſſimus Comes de sUTvENE, obiit.

Meerder trekken van onderſcheid tuſſchen deeze twee Ottoos behoeven

wy niet aftemaalen. - De opgegeevene zullen genoeg zyn, om ieder

een in 't vervolg ten vollen te overtuigen, hoe zeer men zig vergiſt heeft

door deeze twee verſchillende Graven voor een en den zelfden te hou

den. - - -

Dewyl derhalven die Zutphenſche Graaf oTTo nog ongeveer zes jaar

na doode van den Gelderſchen Graaf Otto geleefd heeft, blykt daar uit

ontegenzeglyk, dat toen ten tyd de Graafſchap zUTPHEN door een twee

de huwelyk geenzins in het Huis van NASSAU is overgebragt geworden;

veel min dat ooit otto van Naſſau uit hoofde van dat tweede Huwelyk

met eene soPHIA, Erfdogter van een der Graven van Zutphen, en door

den vroegtydigen dood van den daar uit verwekten Zoon GEERLAK, de

Graafſchap zUTPHEN zou vereenigdhebben met de Graafſchap GELRE.-

Zulks alles zyn bloote herſenſchimmen en loutere giſſingen, waartoe de

laatere ſchryvers door de verwarring der tweeonderſcheidene Cttoos hebben

moeten komen. - Dit

/
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Dit zal verder ten vollen blyken, indien wy nagaan, welke Kinderen

en Erfgenamen deeze Zutphenſche Graaf OTTO heeft nagelaten.

Om dit met grond te kunnen doen, zullen Wy eenige woorden, welke

men vindt in een Brief van den jaare I 134., hier by moeten voegen.-

In dien Brief, welke van het uiterſte aanbelang is voor de oude Gelderſche

Hiſtorie, getuigt de Utrechtſche Bisſchop ANDREAS; ,, Quod Domina ER

MENGARDIs, Comitt/a illuſtris, beres legitima Oppidi Sutphanienſis, in

Memlo dd nos veniens, dixit, ſe una cum marito ſilo Cunrado, Comite

de Lucelenburg, & filio ſuo HENRIco, obtulisſe Eccleſiain Lochemenſen

cilin omni decimatione, ceterisque reditibus Sanctae Dei Genitrici Mariae,

& B. Petro Apoſtolorum Principi, & Ven. Virgini Walburgi in praeben

dan Canonicorum Baſilicae Zutphanienſis pr0 commemoratione omlnium in

Chriſto fidelium, vivorum ac defunctorum, nominatijn pro ſalute ani

mae MARITI ſili GERARDI, per cujus reprohiſhollein ad hoc induciain ſê

,, aſſerebat, & pro redemptione generis ſtui, videlicet Doiiiiiii OTTONIs Co

, mitis Patris ſui, & Matris ſitae JUDITHAE., & Fratrum ſuorum, piae

memoriae Viroruin, Episcopi ſtilicet THEODRICI, & Coinituin HENRICI,

& GERARDI, aſlante cuncto Clero & populo in praedicia Eccleſia Zutpha

,, nienſi.- Niets minder, dan het noodige gebruik, heeft PONTANUs

Lib. VI. p. 1o4. van deezen aanmerkelyken Brief gemaakt, en het is ten

eenenmaal onbegrypelyk, dat noch hy, noch Zyn navolger SLICHTEN

HoRST, VI. B. bl. 76., noch anderen, een behoorlyke aandagt geſlagen

hebben op deeze woorden, welke alleen in ſtaat Zyn de verwarde Gelder

ſche en Zutphenſche Hiſtorie van deeZen tyd op een vaſten voet te ſtel

len, en van misſtellingen te zuiveren.

Immers dit egte Stuk leerd ons deeze navolgende Hiſtoriſche waarhe

den.- Voor eerſt, dat deeze Ermengard, ten tyde van de uitgifte van

dien Brief, dat is in den jaarel I 134., geweeſt is wettige Erfgenaam derStad

Zutphen. - Ten tweeden blykt hier uit, dat zy toen ten tyd getrouwd

was met KoENRAAD, Graaf van Lucelenburg, aangaande welken men na

der berigt kan vinden by ToLNERUS, Cod. Dipl. Palat. V. 63. p. 39. in

IVot. - Ten derden blykt hier uit, dat zy had eenen Zoon, met naa

me HENRIK, welke, dewyl hy met Zyne Moeder deeze gifte doet, onge

twyfeld toen reeds meerderjaarig is geweeſt. - Ten vierden ge

tuigt zy deeze gifte gedaan te hebben voor den welſtand van de ziel van

haaren Man GERARD, welke Zulken giſte reeds by zyn leven voorneemens

was geweeſt, en eene zodanige gelofte gedaan had, of, gelyk de woorden

van den Brief luiden, per cujus reprofitiſhonem ad hoc induciain ſe aſſerebat.

Zy heeft overzulks, eer Zy met KOENRAAD getrouwd is geweeſt, te voo

ren eenen anderen man gehad, welke GERARD genoemd is. - Ten

vyfden getuigt zy deeze gifte gedaan te hebben niet alleen tot welſtand van

de ziel van haren eerſten Man, maar ook, volgends de bygeloovigheid van

dien tyd, voor de verloſſing van de zielen haarer naaſtbeſtaanden, pro re

demptione generis ſili, en wel met naamen, van haar Vader en Moeder,

Graaf oTTo en JuDITHA, als mede van haare drie Broeders, Biſſchop

THEODERICUS, en de Graaven, HENRIK en GERARD. - Ten zesden

eindelyk blykt hier uit, dat zy, waarop in deezen voornamelyk te letten is,

die gifte gedaan heeft ter gedagtenis van haare naaſtbeſtaanden, niet alleen

die reeds verſtorven waren, maar ook van die genen, welke toen nog in

leeven waren, pro commemoratione omnium in Chriſto fidelium, vIvoRUM

ac defunctorum. Hoedanige uitdrukking zy niet kon gebruiken, indien alle

( O ) hare
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hare vrienden, welke zy vervolgends met naamen in dezen Briefopnoemt,

toen reeds overleden waren. - Uit het vervolg zal blyken, dat hare

Broeder HENDRIK toen nog leefde.

Laat ons nu deeze Hiſtoriſche waarheden, welke niemand zal kunnen

lochenen, ten nutte maaken, en wy zullen de Geſlagtlyſt der Zutphenſche

Graaven verder niet alleen gemaklyk kunnen opmaaken, maar tevens ook

de vereeniging der beide Graafſchappen zUTPHEN en GELRE in het huis

van NASSAU bepaalen. -

ERMENGARD noemt zig in dien BriefGravin en wettige Erfgenaam der

Stad Zutphen, heres legitima OPPIDI Zutphanienſis. - Wat moet nu

uit zodanige benaaming volgen? - Immers niets anders, dan dat zy

een echte Dochter is geweeſt van eenderZutphenſche Graaven.- Maar

wie is nu haar Vader geweeſt? - Zy noemt hem in dien zelfden Brief

Graaf oTTO. - Niemand zal thands twyfelen, of die oTTo is de Zut

phenſche Graaf OTTO, welke zynen Vader GoDsCHALK omtrend den jaare

1o64, in dat gedeelte van Hameland, waar van Zutphen de hoofdplaats

was, is opgevolgd, welke na doode van zyn Broeder Gevard, of Gerard,

den laatſten Graaf van den tweeden tak van het Hamelandſche Huis te dien

tyde, ook het overige gedeelte van Hameland verkregen, en dus weder,

even als zyn Vader, het bewind over die geheele Graafſchap zederd dien

tyd gevoerd heeft, en welke eindelyk in den jaare 11 13., gelyk wy hier

vooren reeds getoond hebben, overleden is. -

Dit vaſt ſtaande, zo leeren wy teevens uit deezen Brief, dat die Zut

phenſche Graaf oTTo getrouwd is geweeſt met eene JUDITHA. - Wy

durven egter by gebrek van egte beſcheiden niet bepaalen, wiens Dogter

die JUDITHA geweeſt, of uit welk Graaflyk Huis zy gebooren is. Wy laa

ten zulks over ter onderzoeking van anderen. - Dit ten minſten is ze

ker, dat GraafOTTO by deeze JUDITIIA behalven zyne Dogter ERMENGARD,

nog gehad heeft drie Zoonen, in deezen zelfden Brief genoemd, THEo

DERICUIS, HENRICUS, en GERARDUS. -

Men denke egter niet, uit de rangſchikking, waar in dezelve geplaatſt

zyn, dat THEODERICUs de oudſte deezer drie Zoons van oTTo geweeſt

is. - Ongetwyfeld word hem boven zyne twee Broeders door zyne

Zuſter ERMENGARD de rang gegeeven uit hoofde der Bisſchoplyke waar

digheid, welke hy bekleed had, en het is ten uiterſten waarſchynlyk, dat

hy niet de oudſte, maar een jonger Zoon zal geweeſt zyn, en daarom,

volgends de gewoonte van dien tyd, door zyne Ouders tot den Geeſtelyken

ſtand geſchikt.- Hier vooren hebben wy reeds gemeld, dat hy ge

weeſt is Bisſchop van Munſter, en in den jaare I 127. geſtorven, en

wel Pridie Kal. Maji , of den laatſten April van dat jaar, volgends

het getuigenis van ERDWINUs in Chrom. Osnabrug. by MEIBOMIUs, SS. R.

Germ. Tom. II. p. 21o. - Zyne Zuster Ermengard kon derhalven in

den jaare 1 134. van hem niet anders ſpreeken, dan als van eenen reeds

overledenen, of piae memoriae vir, gelyk zy hem noemt. - Dewyl

hy den Geeſtelyken ſtaat omhelsd had, kon hy zynen Vader oTTo in des

zelfs wereldlyk gebied, of een gedeelte van dien, niet opvolgen. Zulks

kon alleenig plaats hebben in zyne twee andere Broeders, welke der we

reld niet afgeſtorven waren. - -

Dezelve worden in deezen meergemelden Brief met naamen genoemd,

HENDRIK, en GERARD. Indien de rangſchikking, waar in deze twee Broe

ders in deezen Brief geplaatſt zyn, volgends hunnen ouderdom geſchied is,

ZOU
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zou daar uit volgen, dat GERARD eenjonger Broeder geweest is -Aan

merkelyk ondertusſchen is het, dat men, zo veel wy weeten, nergensan

ders, dan in deezen eenigen Brief, gewag gemaakt vindt van deezen Graaf

Gerard, den Zoon van den Zutphenſchen Graaf Otto. - Het is

wel zo, dat wy in twee Keizerlyke Brieven van den jaare 11o8., onder

andere getuigen, ook eenen Gerardus Comes ontmoeten, doch dezelve is de

Gelderſche Graaf GERARD de II., of, gelyk anderen hem noemen, GERARD

de I., welke zynen Vader OTTO van NASSAU in 't jaar 1 1o7. reeds was op

gevolgd, en zig dus in 1 1o8. met regt den titel van Comes, of regeerenden

Graaf, van GELRE kon aanmatigen.

Wy zullen niet noodig hebben te onderzoeken, of deeze GERARD in een

gedeelte van 's Vaders gebied is opgevolgd, om dat wy ons verbeel

den, dat hy reeds lange voor zynen Vader otto overleden zy.- De

twee navolgende hiſtoriſche omſtandigheden hebben ons tot die ſtelling

doen overhellen. - Uit eenen Brief van K. HENDRIK den V. van den

jaare 1 1o8., welken PoNTANUs Lib. VI. p. 97, wel aanhaalt, doch geen

zints van denzelven een behoorlyk gebruik gemaakt heeft, en welken wy

in dit ons Werk het eerſt geheel uitgeeven, blykt, dat toen ten tyd HEN

RIK, Ottoos Zoon, eene zekere Heerlykheid, Dynaſtia Alcei, gelyk PoN

TANUs meldt, of Beneficium Altej, gelyk in het Afſchrift van dien Brief,

door ons gebruikt, gevonden wordt, als een Erfleen van 't Ryk bezeten

heeft; - dat hy die Heerlykheid, of Erfleen, aan den Keizer heeft

afgeſtaan, en in plaats van het zelve, by ruiling, van den Keizer weder

gekregen heeft een zeker Graafſchap in Vriesland, en wel, gelyk de woor

den van dien Brief luiden, , ea conditione, ut ipſe HENRICUs, & heredes

, ſui legitimi per ſucceſſionem, ſi tamen heredes haberet, amplius jure be

, reditario tenerent: Quodſt illi heredes non eſſent, vel ſi eſſent, & quan

, doque deficerent, Pater Henrici OTTO Comitatum temeret, ſiquiden tunt

, temporis viveret; et, hoe deficiente Ottone, Comitatus ſine aliqua contra

, dictione in manum Regis rediret.” - Zou nu, volgends deeze uitgif

te, het Erfleen van die Vriesſche Graafſchap na doode van HENRik eerſt

vererven op zyne wettige nazaaten, welke hy egter ten tyde van die Uit

gifte niet had, gelyk uit de woorden, ſi tamen heredes haberet, blykt;-

en zou, by gebrek van die, zyn Vader OTTo, zo hy dan nog leefde, die

Graafſchap verkrygen; - zou verder na doode van oTTo dezelve we

der vervallen aan den Keizer; - Zo moet daaruit volgen, dat toen ten

tyd oTTo geen anderen Zoon dan deezen HENDRIK alleen in leeven meer

had; daar anderzins, zo GERARD toen nog geleefd had, in zulk een geval

na doode van oTTo dat leen op zynen anderen Zoon zou zyn overgebragt,

en het zelve kon dan niet gezegd worden te zullen wederkeeren aan den

Leenheer, redire in mantum Regis.

Dit wordt ten tweeden nader geſterkt door eene omſtandigheid, welke

wy in een anderen Brief van denzelven K. HENDRIK op den zelfden da

en in het zelfde jaar 1 Io8. afgegeeven, en door LINDEBORN, Hiſt. Episc.

Daventr. p. 213. reeds aan het licht gebragt, ontmoeten. - In dien

Brief getuigt de Roomsch Koning, ,, quod pro petitione Domini oTToNis

, Comitis de Sutfenne, & filii ejus HENRICI, qui Imperio ſaepius magnifi

, cum exhibuerunt obſequium, Eccleſiae eorum in Sutfenne dedi beneficiumt

, in perpetuum, jure hereditario permanſitrum, ut,” cet.- Uit deeze

woorden blykt ten vollen, dat de tweede Zoon Gerard reeds toen ten tyd

overleden, en niet meer in aanweezen was, want, zo hy toen nºg ge

G( O 2 ) efd

l



56 V O O R B E R I G T.

leefd had, moeſt men, volgends de wetten en regten van dien tyd,

ook uitdrukkelyk zo wel van hem, als van Zynen Broeder HENRIK, ge

wag gemaakt hebben, en dan moeſt de Roomsch Koning in deezer voegen

geſproken hebben; ,, Notum ſit talu ſtuttiris qttain praeſentibus omnibus,

, quod propetitione Domini Ottonis, Comitis de Sutfenne, 3 ſiliorum ejus

HENRICI & GERARDI, - Eccleſiae corum in Sutfenne dedi beneficium

, in perpetuum jure hereditario p0ſlidendum, ut, cet.” De zaak is te over

bekend, dan dat wy noodig hebben Zulks met veel omſlag aantetoo

nen. - Een eenig voorbeeld, uit de Zutphenſche Hiſtorie gehaald,

zal zulks ten vollen kunnen beveſtigen. - In den Brief van 1o59. ge

tuigt Bisſchop Wilhem dit navolgende; ,, Comiti Godeſcalco & urori

,, ſuae Adelhaidae, & eoruin filiis GEBEILARDo & OTTONI, venientibzus

, Trajectum ad moſtram vocationen in plena Synodo Decimain Lochemenſen

, recognovimtes.” Moeſt Bisſchop WILHEM, indien dat verdrag vol

gends rechten beſtendig zou zyn, in dien Brief uitdrukkelyk gewag maa

ken van de beide, toen nog leeVende Zoonen van Graaf GoDsCHALK;

even eens had Koning HENRIK in deezen Brief de beide Zoonen van

Graaf OTTo, HENRIK en GERARD, met naamen moeten noemen, indien zy

ten tyde van de uitgifte van dien Brief beiden nog geleefd hadden.

Dewyl hy nu alleen maar melding maakt van den eenen Zoon van otto, en

denzelven met naame noemt, blykt daar uit ontegenzeglyk, dat de ande

re, GERARD namelyk, Voor dien tyd, en dus by het leeven van zynen Va

99

der oTTo, reeds geſtorven zy. - -

Wy behoeven ons derhalven, ten opzigte van de Erfopvolging in de

Graafſchap zUTPHEN, met denzelven niet langer op te houden.- Mo

gelyk is hy in zyn vroege jeugd reeds overleeden geweeſt. - Wanneer

men gemaklyk reden zal kunnen geeven, waarom men van dien GERARD,

voor zo veel wy ons herinneren, in geen eenig Stuk, of Schryver, melding

vindt gemaakt, dan alleen in den Brief van 1 134., waar in de Gravin ER

MENGARD voor de ruſte der Zielen van haaren eerſten Man, van haare

Ouders en Broeders, zo wel die reeds geſtorven waren, als nog leefden,

pro coſhiiteinoratione omnium vivorum ac defunctorum , een Godvrugtige

Giſte doet, in de optelling van welke naaſt beſtaanden zy overzulks ook

haaren overledenen Broeder GERARD moeſt noemen.-- Uit dit alles nu

blykt, dat niemand anders, dan HENRIK, en Zyne Zuſter ERMENGARD, hun

nen Vader oTTo in het Graaflyk bewind over Hameland en Zutphen, kon

den opvolgen, want zyn Broeder THEODERICUs, de tweede van dien

naam onder de Bisſchoppen van Munſter, ofſchoon hy ten tyde van den

dood van zynen Vader oTTo nog leefde, kon wegens den Geeſtelyken

Stand, welken hy omhelsd had, geen recht van opvolging vorderen.

Wy moeten derhalven deezen Graaf HENRIK Zederd den dood van Zy

nen Vader oTro, welke in 11 13., gelyk wy hiervooren aantoonden, ge

ſtorven is, op de lyſt der Zutphenſche, of Hamelandſche, Graven ſtel

len. - Té recht derhalven kon ook de oude Schryver van de Chron.

Reg. S. Pantaleonis p. 926. OP het volgende jaar 1 1 14. deezen HENRIK Co

met de Stutzen noemen. - Maar waarom noemt hem die Schryver Co

mes de Sutven, Graaf van Zutphen, en niet liever Graaf van Hante

la/ld? Men kan hier van deeze reden geeven. - Zyn Vader oT

To, welke, als een jonger Zoon, dat gedeelte alleen van Hameland, waar

van de Stad Zutphen de hoofdplaats was, voor Zyn aandeel gekregen had,

terwyl zyn Broeder GERARD, of GEVARD, als Graaf van de overige gedeel
-

tCIA
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ten van Hamelandgeweeſt is, kon zig niet anders in den beginne dan Comes

en Dominus oppidi Zutphanienſis, naar den naam van die Hoofdplaats, noe

men. - Hy zal ook zyn woonplaats en verblyf in die Stad genomen

hebben, terwyl zyn Broeder GEVARD Zyne gewoone hofplaats gehouden

heeft te Vreden, alwaar de oude Graaven van Hameland hun verblyf ſchy

nen gehad te hebben, gelyk ook dezelve hunne gewoone begraafplaats

aldaar gehad hebben. Van dien tyd af derhalven moet men ſtellen,

dat debenaaming van Graaveta van Zutphen in gebruik isgeraakt.- OTTO

was bekend als Graaf van Zutphen, Zyn Broeder GERARD, of GEVARD,

als Graafvan Hameland. - Doch wanneer, na doode van zyn Broe

der, dat gedeelte, welk het toen nog eigenlyk gezeide Hameland uitmaak

te, ook by erfregt aan OTTO gekomen was, is de naam van Graafvan Zut

phen, onder welken hy toen reeds verſcheiden jaaren by de ingezetenen

bekend was, behouden gebleven. - En op die manier kan menge

maklyk reden geeven, waarom de oude naam van Hameland zederd dien

tyd in onbruik geraakt, en in dien van Zutphen verwiſſeld is; - gelyk

ook om die reden zyn Zoon HENRIK genoemd wordt Comes de Zutven,

ofſchoon het zeker is, dat hy nooit over dat gedeelte, waar van de Stad

Zutphen de hoofdplaats was, eenig gebied gevoerd heeft. .

Zeker is het, dat men in deezen tyd den gemelden HENRIK, welken de

ſchryversweder ongelukkig verward hebben met HENRIK Graave van Gelre,

en Kleinzoon van otto van NASSAU, als Graaf van Zutphen aantreft, en

te gelyk zyne Zuſter ERMENGARD, als Graavin en wettige erfgenaam der

Stad Zutpheft. - -

De Stad Zutphen naamelyk, zo al niet met dat geheele Onderdeel

van Hameland, 't welk men oudtyds noemde den Pagus ISLoI ſuperior,

ten minſten met eenige omliggende diſtricten, en waarſchynlyk die plaat

zen, welke thands tot het Schoutampt van Zutphen behooren, plagt het

erfdeel van een jonger Zoon of Dochter te weezen, terwyl het overige ge

deelte van het oude Hameland aan den Oudſten behoorde.

Wyhebben hier vooren reeds aangemerkt, dat, nadoode van GoDsCHALK,

tuſſchen de twee Zoonen, GERARD of GEVARD, en oTTo, des Vaders ge

bied op zodanig een wyze verdeeld is geworden, dat aan oTTo de Stad

Zutphen is ten deele gevallen, waarom dezelve zig ook alleenig noemde

heres legitimus Oppidi Zutphanienſis, tot dat hy na doode van zyn Broeder

de overige deelen van de Graafſchap ook verkregen heeft.

Op even dezelfde manier is de Graafſchap na doode van oTTo in den

jaare 11 13. tuſſchen Zynen Zoon HENRIK , en zyne Dochter ERMEN

GARD, (want zyn andere Zoon Theodericus, Biſſchop van Munſter, we

gens zynen geeſtelyken ſtandgeen recht van opvolgingin het wereldlyke ge

bied des Vaders kon vorderen,) verdeeld geworden. - Aan ERMEN

GARD is de Stad Zutphen ten deele gevallen; - hare Broeder HENRIK

heeft de overige Graafſchap gekregen. - Hy voerde daarom den naam

van Graafvan Zutphen; - Zy in tegendeel wordt in den meergemel

den Brief van 1 134. genoemd Comitiſ/a heres legitima oppidi Zutphanien

ſis, Graavin, en wettige Erfgenaam der Stad Zutphen. -

Indien wy in dit daglicht de zaak beſchouwen, en hier op acht geeven,

't geen egter by andere Schryvers niet opgemerkt is, zullen wy alle ver

derezwaarighedengemaklyk te boven komen, en alle verwarringen kunnen

vermyden. .

ERMENGARD derhalven moet zederd den dood van haren Vader, en dus

( P ) Van

*,



58 V O O R B E R I G T.

van 11 13. af, gehouden worden, als Vrouw en wettige Erfgenaam der

Stad Zutphen. In die hoedanigheid komt Zy nog voor in den gemel

den Brief van 1 134. - Uit dien zelfden Brief leeren wy, dat zy twee

Mannen gehad heeft. - Zy was in dat jaar werkelyk noggetrouwd aan

KoENRAAD , Comes de Lucelenburg. - Den naam van haaren eerſten

Man vindt men ook aangehaald in dien Brief, wanneer zy gezegd wordt

die godvrugtige ſtichting te doen nominatim pro ſalute animae MARITI ſui

GERARDI. -

Maar wie is nu die eerſte Man van ERMENGARD, welken zy, zonderby

voeging van eenigen titel, blootelyk GERARD noemt, geweeſt? - Hier

vooren hebben wy reeds met weinige woorden gemeld, dat zulks geweeſt

is de Zoon van Graaf OTTO van NASSAU, Welken hy by de Gelderſche

Graavin ADELHEID verwekt had.

Deeze GERARD, welken wy den II. onder de Gelderſche Graaven van

dien naam ſtellen, ſchoon anderen hem den I. noemen, heeft overzulks

de Graafſchap Zutphen niet by erfrecht door den dood van zynen halven

Broeder van VaderSzyde, met naame GEERLAK, welken hy nooit gehad

heeft, verkregen, maar heeft door dit zyn huwelyk met ERMENGARD te

weeg gebragt, dat eindelyk aan Zynen Zoon IIENRIK niet alleen na doode

van zyn Moeder de Stad Zutphen, maar ook na doode van zyns Moeders

Broeder, HENRIK, Grave van Zutphen, het overige dier Graafſchap te

beurt is gevallen, en op die manier eindelyk de beide Graafſchappenvan

Zutphen, en Gelre, in het Huis der Graaven van Naſſau vereenigd zyn.

Dit zal niet veel zwaarigheid hebben, indien wy maar wel weder onder

ſcheiden deeze twee verſchillende Henrikken, den Neef, en deszelfs Oom

van Moeders zyde, welke beiden onze Schryvers weder doorgaands on

der een gemengd, en voor een en denzelfden hebben gehouden.

Dat uit het Huwelyk van GERARD den II. van Gelre met de Zutphen

ſche Graavin ERMENGARD een Zoon, met name HENRIK, geboren is,

leeren wy uit den meermaals aangehaalden Brief van I 134. in welken Er

mengard betuigt, ſe una cum marito ſtu0 Cunrado, Comite de Lucelenburg,

& filio/uo HENRico, obtuliſſe Eccleſiam Lochemerſem - nominatim pro

ſalute animae maritiſui Gerardi. cet. - Indien die Zoon uit het twee

de Huwelyk met KoENRAAD geboren was, kon hyin dien Brief niet voor

komen, dewyl hy dan met mogelykheid niet ouder, dan ongeveer twee jaa

ren, kon zyn; want haar eerſte Man GERARD eerſt in I 131. geſtorven

is. - Een kind nu van twee jaaren kan geen gerigtelyken afſtand en

overdragt van goederen doen. Hy moet derhalven toen ten tyd reeds

tot zyne mondige jaaren gekomen Zyn, T en kan overzuls niet anders,

dan uit het eerſte Huwelyk van ERMENGARD met Graaf GERARD, geboren

ZVIT.

'Zulks blykt nader, en ontegenzeglyk uit eenen anderen Brief, ten

tyde van den Utrechtſchen Biſſchop ANDREAS, en dus na denJare I 127.,

en voor 1131., zynde het ſterfjaar van Graaf GERARD, afgegeeven, en te

vinden by LINDENBoRN Hiſt. Epiſc. Daventr. p. 481., alwaar men leeſt,

Comes Geldriae GHERARDUS, coadunato filio ſuo HENRIco, & conſentiente

legitima ſua ERMEGARDE, ſubegit Capellam, quae eſt in Ellenchem, cum

omni decimatione ſila, Zutphanienſi Eccleſiae, cet. - -

Dewyl deeze HENRIKnugeweeſt is een wettige Zoon van den Gelderſchen

Graaf GERARD den II. en de Zutphenſche Graavin ERMENGARD, is hy ook

zynen Vader, welke in 1131. geſtorven is, in de Graafſchap Gelre op

ge
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gevolgd, gelyk men ook zederd dien tyd, in verſcheiden. Brieven, van

hem gewag gemaakt vindt onder den titel van Graafvan GELRE , Comes

de Gelre, gelyk onder anderen in een Brief van 1 145., aangehaald by

GUIL. MARLOT, Metropolis Remenſis Hiſt. Tom. 1. Lib. II. C. 5o. p.352.

- Na doode van zyne Moeder Ermengard heeft hy de Stad Zutphen

met het onderhoorige Diſtrikt voor zig en zyne nazaaten verkregen. -

Doch wanneer zyn Moeder overleeden is, durve ik niet bepaalen. -

Dit is zeker, dat zy een tweede Huwelyk heeft aangegaan, en in den jaa

re 1 134., gelyk uit de aangehaalde woorden van den Brief van dat jaar

blykt, nog leefde. .

Toen ten tyd leefde ook nog haar Broeder IIENRIK, aan wien hetove

rige gedeelte der Graafſchap, behalven de Stad Zutphen, na doode van

oTto in den jare I I 13. te beurt gevallen was, en welke dus onder den

titel van Graaf van zUTPHEN in eenige Stukken voorkomt,

Deeze Zutphenſche Graaf HENRIK is overzulks een aangetrouwde Broe

der, of Zwager, geweeſt van den Gelderſchen Graaf GERARD, en was

Oom van moeders zyde over deszelfs Zoon HENRIK. t

Deeze twee Henrikken hebben genoegzaam op een en denzelfden tyd

geleefd; doch moeten geenzins, gelyk by de meeſte Schryvers geſchiedt,

voor een en denzelfden Graafgehouden worden.

Om zulks te toonen zullen wy ons maar beroepen op een eenigen Brief

van den jaare 1 145. te vinden by HEDA p. 165.; in welken, behalven meer

anderen, als twee onderſcheidene Getuigen ook voorkomen, HENRICUs

Comes de Zutphene, en HENRICUS Comes de Gelre. Te regt heeft A. MI

RAEUS, welke dien Brief ook uitgegeeven heeft, Donat. Belg. Lib. II.

C. 46., Cper. Dipl. Tom. 1. p. 533., dit navolgende op den zelven aan

geteekend; ,, Hi du0 Comites, minirum Zutphanienſis & Gelrenſis, in

, ter Taſtes atln0 II45. numerantur. Er quo liquet, du0s iſtos Comitatus

, ill0 aev0 nondum fuisſe unitos, ut rerum Gelrenſium Scriptores volunt.”

Wanneer deeze Zutphenſche Graaf HENRIK geſtorven is, durven wy

ook niet bepaalen. - Dit egter is zeker, gelyk zulks ook reeds door

denzelfden MIRAEUs, aangehaald by SLICHTENHORST Geld. Geſch. VI. B.

bl. 76. doch daar in door hem niet gevolgd, is opgemerkt, dat, wanneer

de Zutphenſche Graaf HENRIK kinderloos is komen te overlyden, 't geen

ongetwyfeld omtrend het midden van de twaalfde Eeuw, immers na den

jaare I 145., gebeurd is, en dus door Zynen dood het mannelyke Oir van

't Graaflyk Huis van Zutphen was uitgeſtorven, die gemelde Graafſchap op

zyn Zuſters Zoon HENRIK, welke Graaf van Gelre was, en mogelyk ook

de Stad Zutphen uit de erfenis van Zyne verſtorvene Moeder reeds toen
bezat, by erfregt is vervallen. * ſ

In dat daglicht de zaak beſchouwende, zullen wy de misſlagen der voori

ge Hiſtorieſchryvers gemaklyk kunnen verbeteren, en men zal in 't ver

volg OTTO, Graaf van Naſſau, en deszelfs Zoon GERARD, uit de lyſt der

Zutphenſche Graaven moeten uitſchrappen, maar deszelfs Kleinzoon HEN

RIK den eerſten ſtellen, in wiens perzoon die beide Graafſchappen veree

nigd zyn geworden, gelyk die beide Landſchappen, na verloop van zo

veel eeuwen, en zo menigvuldige wisſelvalligheden nog tot op deezen

huidigen dag onafſcheidbaar by elkander zyn gebleven.

Tot beter verſtand nu van 't geen wy wegens de opvolging, en vereeni

ging dier beide Graafſchappen, betoogd hebben, zullen wy, volgends dee

ze onze gelegde gronden, de Geſlagtlyſten der Gelderſche en Zutphen

r- ( P 2 ) ſche
- *-

*.
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ſche Graaven kortelyk hier byvoegen. Wy denken, dat die der Gelder

ſche Graaven, waar over wy in dit ons Voorberigtgehandeld hebben, in dee

zer voege moet opgemaakt worden.

ſ- Gerardus de I.

Graaf van Gelre.

Zonder kinderen geſtor

ven tusſchen 1o64. en

Io79.

Wichard de III.

€9. in 1o61.

-A-

Rothardus, of Rotho,

Bisſchop van Paderborn;

doch is onzeker, of een

Zoon, of een Zuſters

Zoon van denzelven ge

weest zy. G'. Io51.

Laatſte Voogd, en mogelyk eerſte Graaf van Gelre.

Adelheida.

WordtGraavin van Gelre,

na doode van haarenBroe

der Gerard I. Getrouwd

met Otto van Naſſau. e.

volgends zommigen, in

Io86.

-A-

Gerard II.

Getrouwd met Ermen

gard, Dogter van Otto,

Graave van Zutphen.

€9. I 13 I.

--*--

Henrik I.

Graaf van Gelre, en in

wiens perzoon de Graaf

ſchap Zutphen met die

van Gelre vereenigd is.

-N -

Ten opzigte der oude Hamelandſche of Zutphenſche Graaven, welke

in het tydvak, waar over wy gehandeld hebben, het bewind over de ver

ſcheiden. Onderdeelen van den Pagus Hameland voerden, zullen wy de

zelve in tween moeten onderſcheiden, in die, welke over dat Onderdeel,

of Comitatus, van Hameland, waar van Deventer de hoofdplaats was, en in

die, welke over de overige gedeelten van Hameland, welke naderhand

de Graafſchap Zutphen genoemd zyn, het Graaflyk gebied gevoerd

hebben. -

Onder de eerſten moeten wy tellen deeze navolgenden.

)

Wigman I.

Getrouwd met Frideruna, Suſter van de Moeder van Keizer

Otto I., alsmede van Amalrada, de Vrouw van den Hameland

ſchen Graaf Everhard.

€9. 244.

r Wigman II.

v 9. 967. Zonder kinderen.

In den Ryksban gedaan, en zyne goederen verbeurd verklaard

zynde, is het bewind over dat Onderdeel van Hameland door

den Keizer aan anderen opgedragen; gelyk ook die Graafſchap /

naderhand in 1946, omtrend welken tyd eene Graaf Wecelo het

bewind aldaar ſchynt gevoerd te hebben, in eigendom aan de Kerk

van Utrecht is geſchonken, en dus van de overige Onderdeelen

van Hameland afgeſcheiden,

De
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De Geſlagtlyſt vervolgends van die Graaven, welke over dat gedeelte

van Hameland, 't welk naderhand den naam van de Graafſchap Zutphen

heeft ontvangen, het bewind gevoerd hebben, zal men, onzes bedunkens

in deezer voege moeten opmaken.

2

t

Everhard.

Getrouwd met Amalrada, Zuſter van Koningin Mathilda, als mede van de Vrouw van Wichman 1.

€9.966.
–A.

r - - - - - -

Theodericus. A

Is in 962. Bisſchop van

Mêts geworden,

/Wigman, III.

Stichter van 't Eltenſche

Klooſter.

€). omtrend 99O.

Wigman, IV.

Getrouwd met de Dog

-

Everhard, Adela. Lutgarda.

InzynKindſchejaaren ge- Getrouwd eerst met Imed Eerſte Abdis van Elten.

ter van den Gelderſchen ſtorven. III., Graafvan Veluwe,

Voogd, Godfridus III. naderhand met Balderik,

Vermoord in Io16., na- Graaf van Kleef,

latende eenen onmondi

gen Zoon.
--A-.

Godſchalk.

Getrouwd metAdelheida.

€9. tusſchen 1o59-1o64. -

–A- - - - - -2 -

Gerhardus, of Hermannus. Rupertus. Otto. Ermengard.

Gebhardus. Abt van S. Heeft in de- Krygt voor zig, uit de In een Klooſter te Keu

Opvolger van zyn Vader Pantaleon. zelfde Ab- erfenis van zyn Vader, len geſtorven, en voor

in het Graaflyk bewind. e. 1121, dye van S. de Stad Zutphen, en na een Heilige gehouden.

e. tusſchen Io85-IIo5. Pantaleon 't doode van zyn Broeder
---A- Klooſterle- Gerhard, of Gebhard,

Gerlacus. ven omhelsd. alle de overige deelen van

Geſneuveld in een Veld- * de Graafſchap Zutphen.

ſlag by Iſſelmonde in Isgetrouwd met juditha.

1o76. G). I I 13.
r - –A- ---,

Henricus. - Gerhardus. Theodericus. Ermengard.

Zederd 11 13. Graaf van 9. voor 11o8. Bisſchop van Munſter. Krygt uit de Erfenis van

Zutphen. - G9. I I27. haar Vader, voor haar
€9. na 1 145. e aandeel, de Stad Zut

Geen Kinderen nalaten- phen. Getrouwd met

de, is de Graafſchap ge- . Gerhard II. Graaf van

komen aan zyn Zuſters Gelre.

Zoon Henrik I, Graaf O. na den jaare 1134.
van Gelre. f- - - - - A S

Henrik I.

Zederd 1 131. Graaf van Gelre, en na doode van

zyn Moeder Ermengard, Heer of Erfgenaam der

Stad Zutphen. Op hem vervalt, na doode van

zyn Moeders Broeder, Henrik, Graave van Zut

phen, de overige Graafſchap.

En zederd dientyd zyn de gemelde Graafſchap

pen van Gelre en Zutphen in het Huis van Naſſau,

gelyk ook vervolgends, vereenigd gebleven, *

Zie daar, Beſcheiden Lezer, een nieuw zamenweefzel der Gelderſche

en Zutphenſche oude Hiſtorie, 't geen wy erkennen, dat ten eenenmaal

afwykt van het gevoelen van alle voorige Schryvers, doch het geen wy

ons verbeelden, dat in vele opzigten gegrond is op egte bewyzen, voor

zo ver menhet uit de weinige van dien tyd overgeblevene Charters, welke

tot nog toe ter onzer kennis gekomen Zyn, heeft kunnen opmaken.

; C Q. ) Indien
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Indien dit ons zamenſtel de goedkeuring van deskundigen zal mogen

wegdragen, zullen wy ons de moeite, hiertoe aangewend, ligtelyk ge

trooſten. - Doch tevens zal men dan moeten erkennen de nuttig
heid, welke men uit oude Charters en Verdragen kan trekken tot beter

verſtand en opheldering der Hiſtorie van ons Land, en op die manier Zig

moeten overtuigd houden, van hoe een groot aanbelang het is, alle egte

Stukken en Verdragen, tot opheldering zo van 't Staatsregt, Burgerlyke

Wetten, en Voorregten, als der Hiſtorie, by een te zamelen, enzo veel

doenlyk, der vergetelheid en den ondergang te ontrukken.

Utrecht den 25. Octob. 1783.

- EERSTE
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GE L DE R LA N D.

Bevattende de BRIEVEN, van de oudſte tyden af, tot

op de Regeering van oTTo van NAssAU, welke

doorgaands gehouden wordt voor den

eerſten Graaf van GELRE.

( Q. 2 ) CHARTER
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CHARTERBOEK

G R: A A F SC H A PS

-

Z U T PH E N.

E E R ST E A F DE EL IN G,

Bevattende de BRIEVEN, van de oudſte tyden af, tot op de

Regeeringe van OTTO, eerſten Graaf van Gelre.

###$%#$%#$%#$%$#%#%#$%#$%#$%#$%#$%#$%#$%#$%#$%

1.) De Frankiſche Koning Theoderieus ſchenkt, behalven andere elders gelegene

goederen, ook eenige in de Betuwe aan het Klooſter van S. Vedaſtus bin

nen Arras.

Omtrend den jaare 67... .

Elft

N nomine ſanctae & indivi

I duae Trinitatis. Theoderi

cus gratia Dei Rex. Idcirco

* ,,N -4: potiſſimum collatam nobis a

54 ºïs Deo credimus Imperii digni

tatem, ut in tutela & augmento Sanctae Ca

tholicae Eccleſiae ipſius piam exequamur vo

luntatem.

Quapropter noverit omnium fidelium noſtro

rum, tam futurorum quam praeſentium ſoler

tia, quod adierunt Celſitudinem noſtram Mo

nachi ex Monaſterio quod vocatur Nobiliacus,

ubipretioſus Confeſſor ChriſtiVedaſtuscorpore

quieſcit, humiliterpoſtulantes, utregale Decre

tum noſtrum ſuper villis, quae noſtra munifi

-

centia jam ſibi ceſſerant, firmari juberemus,

ut quaecumque ex inſpiratione divina ipſis con

tuleramus, Imperiali Edicto & Sigillo ad per

petuitatem ſtatueremus.

Igitur pro ſalute tam Succeſſorum quamAn

teceſſorum noſtrorum, videlicet Regum vel

Imperatorum, & prototius ſtatu regni, inſpi

rante Rege omnium Regum Deo, praeſato Mo

naſterio & Monachis inibi Deo in perpetuum

famulantibus regali liberalitate confirmamus,

quae jam eadem liberalitate conceſſimus, ad

matriculam ſcilicet Eccleſiae, in Atrebato Pa

go Atheas, Felci, ad portam Eccleſiae, Ber

nivillam, Daginvillam: in Pago Veromandenſi

Mediolanas, Valles, Putheas aquas; in BA

A TUA
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CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

-

TUA (d) Rexmam, Wulfatah, cum Capella

Rothen, & aliam Rothem: in Pago Hasbanio

& Ribuario, Haimbecha, Halmala, Torona,

& inter Altheim, Maridas, Ambron, Muſi

nium, Groſens, has villas, manſos dominica

les ſex, manſos ſerviles ſeptuaginta quinque:

in Watrevio, Cambach cum appendiciis ſilis &

Eccleſia: in pago Caribant Maxtin cum appen

diciis: in Pabula Montes.

(a) in Batual Ofſchoon wel voor de Gelderſche

Hiſtorie deeze Giftbrief van weinig belang moge ſchy

nen, heb ik egter gemeend denzelven niet te moeten

overſlaan, deels, om dat my voor als nog geen ouder

Charter is voorgekomen, welke eenige betrekking heeft

tot ons Gelderland, deels ook, om dat in dezelve gewag

gemaakt wordt van de Betuwe, en dus hieruit komt te

blyken de misſlag, welke de anderſins zo naaukeurige

FALKE in Comment. ad Tradit. Corbejens, pag. 427.

begaat, wanneer hy ſchryft, dat in een Charter, om

trend den jaare 725 gegeeven, het eerst van de PAGUs

Rathua melding gemaakt wordt, deels eindelyk ook,

om dat de Doorluchtige Schryver van het Chronicon

Cottwicenſe pag. 556, alwaar hy over de Pagus Batua

De his ergo villis, cum omnibus appendi

ciis & reditibus & mancipiis, per Imperialen

Celſitudinem ſancimus, ut nullus mortalium

praeſiumat aliquid violentia qualibet vel fraude

auferre vel demere, ſed ſicut a noſtra liberali

tate roborata ſunt, praefati Monaſterii Fratrum

uſibus in perpetuum cedant........

A. MIRAEUS Dipl. Belg. Lib. I. C. 4. Oper.

Toni. 1. pag. 126.

met opzet handelt, niet gedagt heeft aan deeze onze

Charter, ofſchoon hy op pag. 568. uit dezelve de

Pagus Caribant te regt heeft opgemerkt. – Wat

nu de plaatſen zelve, welke alhier, als in de Betuwe

gelegen, opgeteld worden, betreft, durve ik niet be

paalen, welke die zyn. Mogelyk egter is Reana het

tegenwoordige Dorp Reſſen in Overbetuwe: Wul/ara

zou kunnen zyn het oude Adelyke Huys Wulferen, of

Wolferen : van het hier gemelde Rothem zou kunnen

ſchynen het oude Adelyke huys, insgelyks in Overbe

tuwe gelegen, en na zyn ſterken toorn, waarmede het

oudstyds gevestigd was, Roten-toorn- thands Rodenſtoorn,

genaamd, zynen naam ontleend of behouden te hebben.

-
º \

w
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Graaf Ebroinus geeft aan de Kerk van S. Pieter te Reynaren in pago Dublen

eenige goederen, en onderwerpt aan dezelve ook de Kerk te Millingen.

-

- - -

n Dei nomine, amen. Ego Ebroïnus Co

I mes, filius Odo quondam, donator, aliquid

de rebus meis ad loca Sanctorum pro remedio

animae meae, ſeu dilectiſſimae conjugis mede

Theodolindae, dare diſpoſui.

(d) in pago Dullen.] In een Giftbrief van den jaare

793, welken wy op zyn plaats in ons Charterboek zul

len invoegen, wordt insgelyks gewag gemaakt van de

J illz Millinga in pdgo DUBLA: ongetwyfeld hetzelfde

Millingen, en dezelfde Pagus Dulla, als waar van de

ze Giftbrief meldt. De Schryver van 't Chronicon Gott

zvicenſe pag. 58o. plaatst deezen Pagus, en niet te

onregt, 'ad fluvium Vahalin, ſive Walam, interSchen

kerſchants & Niemegen. Buiten alle tegenſpraak is een

groot gedeelte van deezen, Pagus, Dublin geweest dat

gedeelte van Gelderland, het welk in den jaare 1444.

door Hertog Arnoud aan den Hertog van Cleef verpand,

en naderhand nooit weder met Gelderland vereenigd is

geworden, gemeenlyk genaamd de Duſſel, door PON

'fANUs Hiſt. Gelr. Lib. IX. p. 489, alwaar hy over

die verpanding ſpreekt, omſchreeven metde benaaming

van ampli/intlin Dufiliae territorium. Zie ook den

zelven Lib.IX. p. 499. en Lib XI. p. 62o. Hetgeennoch

meer beveſtigd wordt, indien men opmerkt, dat van de

alhier opgenoemde plaatſen ten minſten vier, als Nitre,

Doensburg, Meri, en Millingen, als noch haare oude

benaamingen behouden hebben in het tegenwoordige

Nitterden, Donsburg, Meer, en Millingen, alle vier

plaatſen, welke op de Kaart van het Quartier van Ny

megen, voor de Hiſtorie van PONTANUs geplaatst, als

in de Duffel gelegen, voorkomen. - HEDA heeft

voor Reynaren, Rivera, doch de Heer G. VAN

Loo N heeft by het afſchryven van deezen Brief een

misſlag begaan in den naam van Reynaren. Dit blykt

uit de navolgende woorden van den Heer HENR. CAN

NEGIETEB: inſheri ipſe exemplarm Tabularum Ebroini,

quod apud me e/l, ſed in ea non Rivera, ſed Rinera exa

ratuin in ent, gitae lectio vera eſt. Rinera nunc victus
&ſt ſuburbanus Cliviae. Zie Obſ. Misc. Amſtelod. Vol.

f: 25G,. Men heeft dus te denken op het heden

daagſche Rinderen, insgelyks in de Duffel, en niet ver

Omtrend den jaare 72o of 721.

Hoc eſt, ad Baſilicam SS. Petri Apoſtolo

rum Principis, ſeu Joannis Baptiſtae, vel cae

terorum Sanctorum, quae conſtructa eſt in loco

Reynaren (a) in pdgo DUBLEN, Fluvio Rhe

no, ubi nunc Dominus Pater & Pontifex Wil

lebortius

van de drie andere alhieropgetelde plaatſen, Nitterden,

Donsburg, en Meer, gelegen tusſchen de Stad Cleeſen

Schenkenſchants. – Dat vorders de geever van dee

zen Brief ten eenenmaal verſchillende is van den Groot

Hofmeestervan Koning Theodericus I., insgelyks EBROI

NUS genaamd, (over wien men kan nazien, behalven

anderen, de Hiſtoriae Francorum Scriptores van ANDR.

DU CHEsNE Tom. I. pag. 68o, A. 718, B. 768, A.

783, B. en Tom. III. p. 263, B. als mede PoNTANUs

Lib. II. p. 43. en 44.) ſtemme ik gereedelyk toe aan de

Heeren FoppENs, en v. LoON, aan welke wy de uitgaafvan

deezen Brief verſchuldigd zyn. - Doch, wanneer

Fopp. in zyne aanmerkingen meldt. Diploma hoc, quod de

HollandiaeComitilus eſt vetiſli/imtuin- e membrana trans

ſcripfit, ac benigne mihi communicavit W. C. Gerar

dus van Loon & c. als mede, wanneer hy den korten

inhoud van dit Stuk dus ſtelt, Ebroinus Comes B. Wil

librordo – donat varia pracdia in Hollandia, kan

ik niet ontveinzen, niet te begrypen, wat dezelve met

diergelyke woorden heeft willen aanduiden. Ten min

ſten niets komt in deeze Charter voor, het welk eeni

ge de minſte betrekking op Holland, of op deszelfs

Graaven, heeſt. Het waarſchynlykſte is, (ofſchoon ik

by gebrek van egte beſcheiden van dien tyd dit alleen

als een bloote gisſing opgeeve,) dat deeze EBRoINUs,

welke zig. Comes noemt, zal geweest zyn Comes,

Graaf, of Opperſte Rechter, over die Landen, welke

ter dier tyd onder het Diſtrikt, of Pagus Dubla, be

grepen waren; want over ieder Pagus doorgaands een

Graaf, of Rechter, naamens den Koning, het rechtsge

bied voerde, zo niet ſomtyds een grooter Diſtrikt in

eenige kleindere onderdeelen, gemeenlyk als dan mino

res Pagi genaamd, geſplitst was. Zie CHRIST. KNAUT

Antiquit. Pagorum Principatus Anhaltint, S. 3. -

Doch het zy hier mede, zo het wil, dit ten minſten is

zeeker, dat, wanneer HEDA, onder andere giften,#
- - JS
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lebortius Episcopus Cuſtos eſſe videtur, dono

in loco Nitre, Villa noſtra, Caſatos tres cum

uxoribus & infantibus; (b) terras cumſala cum

curtile meo vel adjacentia & ad eundem locum

pertinentia, & portionem meam in loco Haem

mi Sylvam juris mei totam & integram dono.

Sed & hoc quod mihi legibusin Doensburg,

medietatem Sylvae ad eundem locum pertinen

tem jure meo: & in villa noſtra Meri Caſatum

cum Uxore & infantibus, cum terris & pecu

liari eorum, & portiones de Sylva: & in Villa

noſtra Millingen Baſilicam Dominae noſtrae

Mariae cum omni integritate, quamibidem (c)

ordinavimus, ad eundem S. Petrum ſubrogari

volumus & decrevimus, & ſervum noſtrum

Folſarium ibidem ſervientem cum uxore & in

fantibus, Godefredum cumuxore & infantibus:

& in loco Megrim Walamnum cum uxore &

infantibus cum terris, (d) duas ſoburinas: &

in villa Dagerberch Odo cum uxore & infan

tibus & peculiari ſuo.

Haec omnia cum integritate, id eſt, cum

caſis quam curticlis, campis, pratis, pascuis,

ſylvis, aquis, aquarum decurſibus, re mobili

& immobili, re exquiſita & inexquiſta, vel re

liqua opportunitate ibidem aſpiciente, ad ſupra

dictum Locum ſanctum dono, datumque pe

rennis temporibus volo, pro orationum lucro

vel Miſſarum ſolemniuscelebrandi perpetualiter

pro me & meis.

Et locus iſte ſanctus & cuſtodes ejus hoc

habeant, teneant & poſſideant, & quicquid

Bisſchop Willibrord gedaan, ook in zyne IIiſt. Episc.

Traject. pag. 28. dit navolgende verhaalt, º Ebrainus

Comics praeclara predia tradidit in zilia Rivera, &?

baſilican cum omni integritute in Millinga, hy met

deeze woorden gezien heeft op deezen Giftbrief van

Graaf Ebroinus. -

(b) terras cum ſala.] Sala is, 't geen anders ge

naamd wordt curia , en curtis dominica; of, gelyk

de Gelderſchen zeiden, de Saal-ſtede, ook wel Saal

hof, en Sadelhof. In denzelfden zin wordt dit woord

gebruikt in een Giftbrief van den jaare 7o9. Ca/atas
- LYI. catwa ſala & curticle (lees certiclo) - cutn mean

cipiis & omni peculio eorgm, hage omnia tilia die praat

Jënti trado atqua transfundo , by NAR#NE in Colº.

Ampl. monum. Tºm. ,,I. p. 16. B. Meerden voorbeel
den kan men vinden by DU CANGE in Glaſ/. Tom. VI. p.

73. Zie ook HALTAUsin GlaſGarmigg ft. 1579. &#ſºgſt.

(c) quam ibiden ordinavimus.] Uit deeze woorden

zou men, onzes bedunkens, moeten opmaaken, dat

w

exinde facere potuerint, liberam & firmiſſimam

in omnibus poteſtatem habeant.

Si quis vero, quod futurum eſſe non credo,

Nos ipſi, quod abſit, aut aliquis ex heredibus

aut proheredibus noſtris contra hanc Donatio

nis Cartulam venire tentaverit, & eam infrin

gere voluerit, & de dictis rebus aliquid quaſi

hereditario jure auferre conaverit, penitus iram

omnipotentis Dei incurrat & ſanctorum Ange

lorum, & a liminibus Eccleſiae Deivel coro

na Sanctorum extraneus efficiatur, & lepram

Giezi, vel percuſſionem Ananiae & Saphyrae

conſequatur, partemque habeat cum Juda Is

cariota, qui Dominum tradidit, poſtmaledicti

onem & excommunicationem auri libras X.,

argentique pondo XX. una cum ſacratiſſimo

Fisco exſolvat.

Actum publice Rinharos anno I. Regni

Theodorici Domini noſtri glorioſiſſimi Regis,

Indictione VII.

Ego Ebroïnus hoc Teſtamentum coram me

factum reliqui & propria manu firmavi.

Ego Virgilius indignus Presbyter, rogante E

broïno Comite,in DeinOmjne ſcripſi&ſübſcripſi.

Cunebrechtus. -

Polikbertus.

Godebrectus.

Raedbeiſüs, (cum) Redualdo heri filio.

FoPPENS Supplem. ad Oper. Diplom. A. MT

RAEI Tom. III. p. 59o. verbeterd naar een

Afſchrift van den Hr. H. CANNEGIETER by G.

VAN LOON Aloude Holl. Hiſt. I. Deel, bl. 32o.

Graaf Ebroinus de eerſte Stichter van een Kerk te Mil

lingen geweest Zy, waaruit dus tevens de oudheid van -

een Kerkgebouw, aldaar opgerigt, gemaklyk kan af

genomen worden.

(d) dugsſoburinas.] By v. LooN, Soborinas. Wat

dit woord beteekent, bekenne ik niet te weeten

Het zelve is my voor als noch in geene andere ſtuk

ken of ſchriften der middeleeuw voorgekomen. Te

vergeefs zal men het ook zoeken by DU CANGE, of

anderen. CARP EN TIE R heeft wel, uit deezen

onzen Giftbriefalleen, dit woord in zyn Glosſer. Nov.

Tom. III. 81o, gebragt , en gist, dat het

hier gebruikt wordt voor manſio, do tus, doch het

komt my voor, dat de zin van deeze plaats iets anders

Yereiſcht. Mogelyk is hier by de uitſchryving een mis

ſlag begaan, gelyk ook in het Afſchrift by VAN Loo.N

de Dagteekening merklyk verſchild; Actium anno in

vićtiſſimi regni Th. Domini noſtri glorio//imi VIJ. Mis

ſchien zal men moeten lezen indictione IIII. voor VII.

3.) Karel Martel geeft aan de Kerk van Elst al het gene, dat de wederſpannige

Everard aldaar, en in de Betuwe, ten tyde van Koning Hildebert, beze

ten had, mids het Bisſchop Willibrord beſtieren zoude,

f , Den 9 julii 725 of 726.

go in Dei nomine Illuſter Vir, Karolus, aeterna gaudia pervenire. Idcirco trado a die

Major domus, Filius Pipini quondam, praeſenti per hanc paginam teſtamenti pro re

cogitans caſum humanae fragilitatis, qualiter demtione animae meae, donatumque in perpe

peccata abluere poſlim, & donante Deo ad tuum eſſe volo in loco, nuncupante (a) Ma

-, - rithaime,

(a) Nuncupante Marithaimel in de eerſte uitgave"#" van 1612, leest mennuncupato Marithine,

- 2 -
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rithaime, ubi Caſtrum füit, ad Baſilicum,
quae eſt conſtructa in honore Salvatoris DO

mini noſtri Jeſu Chriſti, & beatae Mariae ge

nitricis Dei, ſed & beatorum Apoſtolorum

Petri & Pauli, omniumque Apoſtolorum, San

étique Joannis Baptiſtae, vel caeterorum San

ctorum noſcitur eſſe aedificata, quae eſt ſita

in pago BATHUA, villam (b) Juris noºi nun

cupatam Eliſie, in ipſo loco Marithaine,

quantumcunque ibi habuit vel poſedit Everar

dus (c), dum ipſe infidelis Regi apparuit, &

in Regis Francorum infidelitate foris patria ad

inſideles ſe ſociavit, & propter hoc Onnes res

ſtiae in fisco Regali fuerunt (d) redactie, quas

glorioſus Rex Hildebertus genitorinoſtro Pip
pino de ſilo Fisco, & ex largitatis ſilae IIllInCTG

conceſſit, mihique genitor meus Pippinus Jure

haereditario in proprietatem conceſlit ſuprano

minatam Villam Eliſle, quae (e) alio nomine

BTarithaime vocata, quicquidſipradictus Ever

hardus ibi poſſedit, una cum manſis, terris,

caſis, domibus, ſylvis, campis, mancipiis u

triusque ſexus, pratis, pascuis, aquis aquarum

que decurſibus, mobilibus & immobilibus to

tum & ad integrum: haec Omnia tradimus (f)

ad praefatam Eccleſiam, & quicquid Everhar

dus habuit in BATHUâ, vel poſſedit; ea ratio

ne, uit Dominus /////ebrordus Episcopus

praeſatas res in Jus & Dominium ſuum reci

piat, ſuorumque ſucceſforum in Dei nominead

poſfidendum, ita ut ibidem omnitempore pro

ficiat in augmentum pro remedio animae meae.

Si quis vero, quod futurum eſſe non credo,

contra hanc traditionis chartam aliquam injuſtam

interpellationem ſacere voluerit, in primis iram

(l) Villain nuncupatam.] Dus leest men by IIEDA,

MIRAEUS, MIERIs, en JUNGIUS. . Doch by Jo. VAN

LEIDEN en PONTANUs, als mede in de eerſte uitgave

van HEDA, gelyk ook in het MS. van sc RIVERIUS,

villa juris n ſiri nuncupata. De waare lezing egter is

ongetwyfeld villa juris'naſiri nuncupante Eliſe , gelyk

in beide de perkamente Handſchriften, waarmede wy

deezen Giftbrief vergeleken hebben, uitdrukkelyk ge

vonden wordt. Hoedanige verbaſterde manier van

ſpreek en men dikwils in de Schriften der middeleeuw
aantreft. In deezen zelfden Brief ontmoeten #% in loco

7unctpante Marithaime, voor munctipald. ## aIl

deren Brief byienA ſjifi, pag. 41. nudetipºſº

Diergelyke manier van ſpreeken ontmoet "in iſ mentºr
vuldige andere Brieven, als, by voorbeeld, by MAR

N : ,.7om. I. p. 13. SCHATE
TENE in Collect. Ampl. Monum # II. p. 76. p. 13O. en

NIUs Ann. Paderborn. P. I. Lib- "A, V VJ *

Lib. III. p. r57. MIRAEUS Oſlº# Tom. I. p.

337. enz.“ Zie ook BUcriet IUs in Not. "EBAM pºg.

3: - - Dat in deze Villa Eliſle, of Heliſle, ge
32. : dt, h

iyk in 't MS. van scKivERIUs gelezen wordt,het te
- elegen tusſchen Arnhem en

# Dorp### by ALTING
- tOOIl

ymegen, is, kan men aange - -

Not. Germ. Infer. Part. II. f/23, 47. en v. HEUSSEN

:/? Jºd, ca. 7',- vr ' p. 28%. Vergelyk VAN LooN
Hiſt. Episc. Traj. Vol. 'iſº #l.# Aide fjii.

Aloude Reg. van## men ook bl. 318. eene Ne

Hiſt. I. D. bl. 3O4- 2n Bri -

- Eting van deezen Brief kan vinden.

"#"W######y,

Dei omnipotentis incurrat, & a liminibus ſan

ctae Dei Eccleſiae efficiatur extraneus, & ſit (g)

anathematizatus, ſitque maledictus eadem ma

ledictione, quae descendit ſuper Dathan &

Abyron, quos terra vivos abſorbuit; & quod

repetit, evindicare non valeat, ſed praeſens

traditio, ad inſtar teſtamenti a nobis facta,

omni tempore firma & ſtabilis permaneat ſtipu

latione ſübnixa. Actum Tulpiaco Caſtro pu

blico menſe Julio, nond die, anno ſexto, re

gnante glorioſo Rege Francorum Theodorico.

Signum Karoli illuſtris viri, qui hanc traditio

nem fecit, & affirmare (h) rogavit. Signum

Saleconis Comitis. Signum Folcarii Comitis.

Signum Bergeteſienis (i) Comitis. Signum

Maginharii (k) Comitis. Signum Luidolphi (l).

Signum Odonis. Signum Agilonis. Signum

Herigeri Comitis. Signum Erkenſridi Comi

tis, qui Advocatus füit Episcopi, & hanc tra

ditionem manuſua cumdominoſuoſuscepit (m).

Aldo clericus, juſfils à Domino meo Karolo,

ſcripſi & ſubſcripſi hanc Teſtamenti chartain in

Dei nomine feliciter, Amen. -

JoAN. A LEYDIs Chron. L. II. c. 2o. p. 28.

IJEPA Hiſt. p. 3o. PoNTANUs Hiſt. Gelr.

JLib. III. p. 45. MIRAEUs Oper. Di

ploit. Tom. I. p. 492. Auctor Batav.

Sacr. pag. 39. v. MIERIs Charterb.

I. Deel. bladz. 2. FALKE Cod. tradit.

Corbejens pag. 327. en Jo. HENR. JUN

GIUS Cod. Dipl. Hiſt. Benthem. pag. 1.

Gecollationeerd met het perkamente MS.

Liber Catenatus van 't Capittel van oUD

MUNSTER Fol. 63. verſ0 en 64.; met het

perkamente MS. Codex Traditionum Ec

* cleſ. Trajectcriſis Fol. 2. verſo; als me

de met de MISS. van SCRIVERIUs en BU

CHELIUS.

onderzoeken BUCHELIUs in Not. ad IIEDAM p. 33. en

JOAN. FRIJD FALKE in Comin. ad Cod. Tradition. Corbe

jens, P. III. S. 229. pag. 427. De Heer Jo.vAN HEEL

in Biga Diſſertat. pag. 127. ſtelt hem denzelfden, als

Graaf Everard, van wien gewag gemaakt wordt in ee

nen anderen Brief, by IIEDA p. 83 en v. MIERIs Char

zerº. J. Deel. bl. 41. te vinden. b# de tydorder laat

Zulks niet toe. -

QdJ Jººſt.] Erant leest 't MS. Liber Caten., ge
lyk ook 't MS. van scRIv. -

(e). Qlige glio goinine M. vocata.J 't Eerstgemelde

Handſchrift leest hier, quod alio modo M. Cocatie, in

't MS. Cod. Tradit. guod alio nomine M. vocatur. Het

MS. van BUCHELIUs heeft ook vocatuur.

(f) tradingus.] Dus leezen alle de Handſchriften.

In de eerſte uitgave van HEDA alleen ſtaat, concoding,

(g) and the hatiatus.] In de eerſte uitgave van HE
DA, anathemati datus.

(h) aſirmare] in de MSS. van SCRIvERIUs en BU

CHELIUs, affirmari.

(i) Bergete/fenis J Beide perkamente MSS. als me

de dat van ScRIV. Ieezen, Bergethoſienis, in de eerſte

uitgave van HEDA, Bergetoſenis.

k) Meginharii] in 't MS. van BUCH. Magnicharii,

in de eerſte uitgave van HEDA, Magucharii.

(l), Luidolphi..] De gemelde uitgave heeft Liudolphi,

in de handſchriften van BUCH. en SCRIV, ſtaat Lindolphi.

. (m) Suscepit.] In beide perkamente MSS., alsmede

in de eerſte uitgave van HEDA , ſtaat, racepit.

Gifte
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4) Giſte van een Landhoeve in Teſterbant in Villa Hunſetti en in Villa Buria aan

het Klooster te Lauresheim of Lörſch.

Den 25 Auguſti 772.

E in Dei nomine Hohol'art dono ad

ſanctum Nazarium martyrem, qui re

quieſcit in corpore in monaſterio Laurisham,

ubi venerabilis Gundelandus abba praeeſſe vi

detur, in pago (a) TESTREBENTI in villa Hun

ſetti & in villa Buria manſum unum & ſer

vum unum cum pecculiari ſuo ſtipulatione ſub

(a) in Pago Teſtreberti.] Tot opheldering van dit

ſtuk kan men nazien, het geen over de Pagus Teſler

hant in het algemeen, als mede in 't byzonder over de

beide alhier opgenoemde plaatſen, opzettelyk geſchre

ven hebben de Schryver van 't Chronicon Gott:vicenſe

p. 798. en Jo. FRED. FALKE in Aldnat. ad Tradit. Cor

bojevs. p. 424. alwaar de laastgemelde Schryver ook

tragt te betoogen, dat de Veluwe , als een kleinder

Pagus , eertyds tot den grooter Pagus Teſlerbant zou

gehoord hebben. Dºchte onrecht. Want ongetwyfeld
in de woorden van den Ouden Schryver van het Leven

nixa. Actum in monaſterio Laurisham, die

VIII. kalendas Septembris, anno IIII. Karoli

regis.

Codev Laurishamenſis Diplomaticus

Tom. III. p. 282. -

-/

van MEINwERCUs, Cap. 44. waaruit hy zulks zoektte

bewyzen, en zo als dezelve in de Script. Rer. Bruns

zvic. LEIBNITII Tom. 1. p. 544. voorkomen, een ſchryf.

feil ingeſlopen is, op deeze manier te verhelpen, dat

men voor de woorden, ſuper Velºze IN Teſterbant, lee

ze, ſuper Velue ET Teſterbant, of ſuper / clue & in

Teſterbant, wanneer alle zwarigheid aanſtonds ver

dwynt. Dat nu de Veluwe altoos als een afzonderlyke

Pagus, en niet als een onderdeel van een grooter Pa

gus, in de Schriften van deezen tyd voorkomt, zal uit

verſcheiden volgende Stukken kunnen betoogd worden.

sasasasasa sasasasassº saaaaaaaaa

5.) Koning Karel geeft aan de Abdye van S. Germain vryheid van laſten en tol

leij, en, onder anderen, ook te Utrecht, Duurſtede, en Nymegen.

Den 27 Maart 779.

arolus (a) gratia Dei rex Francorum &

Langobardorum, atque patricius Roma

norum, omnibus Episcopis, Abbatibus, Co

mitibus, ſeu junioribus noſtris. Si opportu

na (b) beneficia ad loca ſanctarum Eccleſia

rum, vel ſacerdotibus praeſtare non deſinimus,

hoc procul dubio ad aeternam nobis beatitudi
w,

(a) Carolus.] Men vindt wel deezen Giftbrieft in de

uitgaven van HEDA , doch dat dezelve niet in alle Af

ſchriften van dien Schryver gevonden wordt - kan bly

ken uit deeze navolgende aanteekening, welke scRIVE

RIUs op den kant van zyn geſchreven Eremplaar van

IIEDA gemaakt heeft. ,, Hujus Apographuin in Bar

, chiano Codice deſideratttr; etian in eo, quem vidi er

, libris Helmichii. Scd comparet in MS. Banch, tende

, deſcripſmus.” – De naam verder hebbe ik ge

ſchreven Carolus, niet Karolus, gelyk alleen in de

laatſte uitgave van HEDA geleezen wordt, om reden,

dat MABILLONIUs de re Dipl. Lib, II. C. 3. S. 12. en

uit hem Jo. HEUMANNUs Comm. de re Diplom. In

perat. Toin. I. p. 27, opgemerkt heeft, , quod in omni

, bus Diplomatibi's Caroli M. autographis nomen Ca

, roli a litera C ubique, ante initum ab ipſo Imperium,

, inchoatter initio citjusque Diplomatis- & in ſtilſcri

, plione, quae Monogrammati adſcribitter. At Mono

,, grammad ipſum littera K conſtat. - Scio al hate

, regula recºdere”, voegt die Schryver 'er by , , vul

, gata Diplomata Caroli Magni non pauca, qttac a

, littera K inchoant Caroli nomen in ſua inſcriptione:

•, ſcd viderint ſcriptores, qui illa ca: autographis cruc

•, runt, an accurate primum hoc clementium eaſcripſe

•, rint. Idem dicendum de nomine Langobardorum ,

•, cujus ſecundam literam per a conſtanter efferunt au

•, tographa, nen per o, ut paſſim in editis.” Welke

nem retribuendam profuturum confidimus. Igi

tur cognoscat magnitudo ſeu utilitas (c) veſtra,

qualiter vénerabilis vir Rotbertus (d) Abbas

de Baſilica ſanctiVincentii vel domini (e) Ger

mani, Lubi ipſe pretioſüs corpore requieſcit,

clementiam regni noſtri acceſlit: & praeceptum

domini & genitoris noſtri bonae memoriae Pi

pInl

laatſte woorden tevens aantoonen, dat in de 'uitgaven

van HIEDA ook te onrecht het woord Langobard)rten,

gelyk men leest in de uitgave van FREHERUs, veran

derd is in Longobardarum.

% opportuna] Oppogenda leest men by BARONIUs.

c) tulilitas veſtra | By BARONIUs leest men virilitas

ve/lra, In den eerſten opſlag zou mogelyk iemand dit

voor de egte en ware leezing aanzien, om dat virilitas

in de middeleeuw voor fortitudo, magnanimitas, pro
bitas , gebruikt wordt, en dus zeer wel als een eertitel

by Magnitudo kan gevoegd worden, even eens gelyk

ons Duitſche woord Mailikheid voor dapperheid ſom

tyds gebezigd wordt. Zie HUYDEcoPER Aanteek. op

MELIS STOKE I. D. bl. 379. . Doch geene verandering

is hier nodig, want utilitas niet alleen by anderen dik

wils als een eertitel in denzelfden zin gebezigd wordt;

maar KAREL zelf gebruikt het dus in een ander Char

ter, igitur comperiat magnitudo ſcu utilitasveſtra, qug

liter &c. by DUCHEsNE Hiſt. Franc. Script. Vol. III.

. 652. Andere voorbeelden hiervan kan men vinden

n het Gloſſarium van DU CANGE Tom. VI. p. 1725.

(d) Rotbertus] in de laatſte uitgave van HEDA, Ro
bertus. - -

(e) domini] in het MS. vanscRTvERIUs, Divi; gelyk

ook hier beneden. FREHERUs teekent op den kant aan,

dat in andere exemplaren geleezen wordt, Domni.

B
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pini regis (f), nobis Oſtendit relegendum (g):

ubi repperimus inſertum, qualiter propter no

men Domini beneficium praeſtitiſſe cognoſci

tur, ut annis ſingulis quocunque, in regno no

ſtro, negotiantes ipſius ſancti loci pergere ve

lint (ſicut ipſe Rotbertus abbas mercan (h)

videtür) tam ad luminaria comparanda, quan

pro reliqua neceſſitate, discu#entes, tan ex

tra Ligerim quamcitra, velin Burgundi etian,
in Aquitania, vel in Provincia, ſeu in Francia,

necnon & in Auſtria, quocunque (i) inregna

(Chriſto propitio) noſtra pergere voluerint,

nullum theloneum wel de ſarcinis, aut de car

ricatione, neque de navigio, wel de qualibet

redhibitione, exindead partem fiscinoſtri, miſli

Abbatis discurrentes perſolvere quicquam de

beant. Propterea praeſenti praecepto decerni

mus (K) (quod perpetualiter manſurum eſſeju

bemus) ut non per ullos portus, neque per ci

vitates, tam Virodomo (l), quam Aurelianis,

vel Ambianis, neque in Trajecto (mi) neque

in Dorſtade, vel NEoMAGo, neque per ommes

pontes, vel ad ſanctam (n) Maxentiam, five

Parrhiſius (o) ſeu Ambianis (p), neque in

Burgundia, vel in pago Trecallino (7) neque

in Senonico, vel per omnes civitates ubicun

que in noſtro (propitio Chriſto) regno, aut pa

gis, velterritoriis, theloneus exigatur, nec de

navali, vel de cartali, neque de ſaumi, ſeu

de (r) trana, evectione, vel rotaticum, vel

pontaticum, nec pulveruticum, necº ſalutati

(f) Regis] het MS. van scRIv. heeft dit woord niet,

in de eerſte uitgave van HEDA ontbreeken zelfs de beide

woorden Pipini Regis.

(g) relegéndum] in hetzelfdeMS. legendum, gelyk ook
in dé eerſte uitgave van HEDA.

h) videtur] videretur, BARON.

i5 quocumjite in regna noſtra.] Dus heeft ook de

eerſte uitgave, doch in de tweede van HEDA, alsmede

by BARóN. leest men, quocumque in regio nºſtro

't MS. van scRIV. quaeciligue in régna noſtra.

(K) dagerzings.] By itrio A in den eerſten druk, als

mede in 't MS. van sſ RIV. ſtaat decrevintºs.

(l) Virodomo] HEDA en BARON. Viroduno,FEER'
RUs heeft op den kant aangeteekend, 22 a/. in Rodomo,

, i. Rotomago.” * -

(m) Nagie in Trajcão.] Deeze woorden zyn door

onagtzaamheid des uitgeevers in den laatſten druk van
HEDA overgeſlagen. In 't MIS. van SCRIV. Neque Tra

jedi. Voor Dorſtade heeft IIEDA Doreſtado.

(n) ad ſanctdin Maxentia.nl By HÉDA en BARON.

ad S. Maaſentitem. -

(o) Parrhiſius.] Parrhiſtis, in 't MS. van SCRIV.

By HEDA leest men Pariſtis , doch BUCHELIUs had

ziijks reeds op den kant van zyn Exemplaar des eerſten

druks veranderd in Parrhiſius.

(p) Seu Ambianis] ſeit Aquitania

HIEDA. -

(g) Trecaſino, neque in Scnomico.] , By HEDA ſtaat

Triaſino nctie in Xantonico. In 't MS. van E.,

Xanteneto. In 't Exemplaar, 't geen Buchelis mººi,

hand verbeterd, en ter drukpers vervaardigd had, heeft

hy ook, voor Aantonico, Sctionico, als mede voor Tri

leest men by

cum (s) nec cispitaticum, velullam redhibi

tionem, quam fiscus noſter exinde poſit ſpe

rare, nec vos aut juniores vel ſucceſlores (t) .

noſtriab eisdem requiratis ſeu exigatis: ſedo

mnia haec, propternomen Domini, ipſeAbbas,

vel ſuccesſores ejus, ſeu memorata eccleſia ſan

éti Vincentii vel domini Germani, habeant

indultum : ut ad luminaria ipſius ſancti locipro

ficiat in augmentis. Adjungimus (u) etian

theloneum illum, quem Gerhardus comesapud

Villam novam, in curte ſancti Germani viſus

fuit recipere, quia in noſtrum rediit jus, ut

deinceps ad parten ſancti Germani ipſe thelo

neus cum omni integritate, in noſtra eleemo

ſyna, ad luminaria ipſius ſanctae Eccleſiae re

cipiatur absque alicujus refragatione. Quam

veſtra auctoritate, ſancti Pontifices noſtri ac

proceres, perpetuis temporibus valituram, ma

nu propria, ſignatione noſtri ſigilli, ſtuduimus

roborare. [Signum (v) Caroli glorioſisſimi

Regis. Optatus advicem Radonis recognovit.J

Data VI. Kal. Aprilis anno XI. regni noſtri: &

quinto patriciatus noſtri. Actum Hariſtallio

in palatio: redintegratiºn vero Parrhiſtis.

Corpus Hiſt. Franc. veteris MARQ. FRE

HFRI Part. II. p. 446. Ook by BA

RoNIUs Annal. âd a. 779. Toni. DK

p. 342. als mede by HIEDA, Iſiſt. p.

'44.gecollationeerd met de MS. HEDA
Vall SCRIVERIUS. t

caſino, gelyk de eerſte druk heeft, Trecaſino veran

derd.

(#) ſcu de trana, evedionel . Dus in de uitgave van
FREiſeitjs, welke op den kant 'er byvoegt, ſ..t: aha
By HEDA ſtaat ſett trance evectione, doch in 't MS. van

sſ Riv. transvectione, 't geen ook, voor Satumi, Neut ºf
heeft. Wat trana hier beteekent, wordt onderzogt in

't Gloſſarium van DU CANGE,Toni. VI. p. 123o.

sj Salutaticum,l, Dus leezen FREH en EN:

Dûs feeft ook 't MS. van scRIv. De eerſte uitgave

van riepA heeft Salvaticum, 't geen in de laatſte uit

gave veranderd is in Salinatie in dat de waare leezing
is Salutaticum, en dat LiNDENBROGIUS hier, ook te

onrecht, wilde geleezen hebben Salºtratietººl - wordt

overvloedig beweezen door DU CANGE in Glaſ. in V

Tom. VI. p. 198. -

(i) noſtil. Dus leest men by #n. "Nºg N; en in den

tweeden, of laatſten druk van 11f RA. Doch in de eer

ſte uitgave van denzelven, als mede in 't MS. vanSGRI

VERIUS, ſtaat veſtri, 't geen buiten twyfel de egte lee

ing is. •

zº: Adjungitius eſign, enz.] Dit laatſte gedeelte

van den Giftbrief, gelyk ook de dagteekening, wordt by

HEDA niet gevonden. -

(v) Signum-reeggººit.l Wy hebben gemeend

deezé woorden hier tusſchen in te moeten# als

evonden wordende in den oorſpronkelyken Brief, gelyk

#AELLoNiUs de re Dipl. Lik. II-, C- 3: S, 9, aan
toont, tevens bewyzende, dat de melding van 't Patri

#t, als ook de woorden redintegratiºn ºro Pariſis

niet egt Zyn , maar naderhand 'er bygevoegd.

r
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6.) Gifte van verſcheidengoederen, in de Betuwe, Duffel, en Veluwe gelegen, aan

de Abdye van Lauresheim of Lörſch.

Omtrend den jaare 793.

nno XXV. Caroli regis, tempore autem

Richbodonis abbatis, Waltheri & Rich

lint tradiderunt in pago BATAWE, in villa Fal

burcmarca (a), hubam unam cum aedi

ficio ſuperpoſito; & in Gannitae (b) marca

hubam, cum omni aedificio circumpoſito: &

in pago DUBLA, in villa vel marca Millinga

(c), hobam & aedificium ſuum: & in FELA

oUUA, in villa vel marca Uttiloch (d), hu

bam cum aedificio, & in villa velmarca Apol

(a) Falburcmarca.] Tegenwoordig het Dorp Val

## in Overbetuwe. Zie het Chron. Gottwicenſe pag.
O e

5 (b) Gannitae J. Thands het Dorp en Heerlykheid

Gendt , insgelyks in de Overbetuwe gelegen. Zie FAL

KE in Adnot. ad Tradit. Coriejens. pag. 427.

(c) Millinga.] Zie, het geen wy hier vooren over

de Pagus Dubla, en dit Millinga, aanteekenden op

Num. I. not. b.

(d) Utteloch.] Naar allegedagten het tegenwoordige

dro duas partes de una huba cum aedificio,

& in Zegoltmarca tertiam partem de una hu

ba cum aedificio: & in Nortgoutte in Rothe

rimarca tertiam partem de ipſà villa vel mar

ca, & quicquid in jam diëtis locis habuerunt,

& mancipia Lvjjjj. Actum Lauresham.

Codev Laurishamenſis Diplomaticus

Tom. I. p. 162.

gehugt, of buurſchap, Uddel, op Veluwe, niet ver

van Elspeet, gelegen. En van die gedagten is ook de

Doorluchtige Schryver van 't Chronicon Gottwicenſe p.

831. Dat Apoldro is het tegenwoordige Apel

doorn, zal niemant ligt in twyfel trekken. – Doch

dat men door Zegolt marca zou moeten verſtaan het he

dendaagſche Dorp, en Heerlykheid , Zalck, aan de

linkerzyde van den Tsſel beneden Hattem, een uur on

geveer boven Campen, gelegen, zou ik, gelyk FALKE

l. c. p. 419. doet, niet durven bepaalen.

seksweakeaſeasaseeakeazeAſsasakeesAke Assasta's

7.) Graaf Wracharius geeft aan den H. Ludgerus eenige landeryen in Withmund,

in de Pagus Hisloae gelegen.

Den 9. Oftober. 795.

otum fieri cupio omnibus, tam praeſen

tibus quam futuris, quomodo ego Wra

charius (a), filius quondam Brunhari, tradidi

Liudgero Presbytero pro remedio animae meae

terram proprii juris mei in pago (b) HistoAE,

in villa, quae dicitur Withiiiiiiidi, id eſt, to

tam terram illam, quam Landulfus litus meus

incolebat, & proſerviebat: Et unum agrum,

quem Hildigerus ingenuus homo in meo bene

ficio ante habuit, cum omnibus, quae ad

ipſam terram reſpiciunt, id eſt, ſilvis, pratis,

pascuis, perviis, aquis, aquarumve decurſi

bus, piscationibus, excepto uno curtili in ea

dem villa, in cujus compenſationem agrum il

lum tradidi, quem ſuperius dixi. Haec Omnia

(a) Iſºracharius.] In een volgenden Briefonder Num.

12. wordt hy genaamd Comes. -

(l) Paga Hisloae.] In onze aanmerkingen opeender

volgende Giftbrieven onder Num. 2o. zullen wy, zoo

veel de duisterheid deezer tyden zulks toelaat, den

Leezer onze gisſingen over deeze Pagus IIisloae, of

Isloi, mededeelen. -

(c) Brutinum.] Indien niet het bekende Dorp Brum

men aan de linkerzyde van den Ysſel, in Veluwen

zoom, gelegen was, zou ik denken, dat men hetzelve

moest houdenvoor het hier gemelde Brunnum. Thands

zou ik liever denken, dat deeze oude benaaming nog

overgebleven is in Bruns - berg, even boven Zutphen

aan de rechterkant des Ysſels gelegen, niet ver van het

alhier gemelde Withmundi, of hethedendaagſche Wich

mund En, terwyl dit Bruns - berg een oud ſlot of Hee

tradidi pro aeterna retributione ſuperius nomi

nato Presbytero Liudgero cum omni integritate:

traditaque in perpetuum eſſe volo, & nullis

temporibus ulterius immutari, ſed ad perpetuos

uſüs Eccleſiae Dei ſupradictus presbyter ean

dem terram proprio jure poſièdeat, colat &

fructificare faciat in eleemoſynam noſtram: &

cuicunque eam commendare voluerit, & utile

nobis fieri proſpexerit poſt obitum ſuum, libe

ram & firmisſimam a me & ab omnibus habeat

poteſtatem. Acta eſt autem publice cum ſti

pulatione ſubnixa anno XXVII. regni Domni

noſtrireligioſisſimi Regis Caroli, VII. Id. Octo

bris, in Villa, quae dicitur Brunnum (c), co

ram teſtibus ac manummisſoribus, quorum no

IIlljYºl

renhuis van dien naam geweest is, het welk in 1672 is

verwoest, en welkers puinhoopen, volgens het verhaal

van den Schryver der Geographiſche Beſchryv. van Gel

derl. ll. 24O. ſedert zyn weggeruimd, zou mogelyk

iemand kunnen vermoeden, dat hier ter plaatſe Graaf

Wrachariuszyne woonplaatſe gehad heeft, te meer zou

men dit mogen denken, indien menagt geeft, dat l/ra

charius zig in deezen brief noemt ſilius quondam Brun

hari, zoo dat het mogelyk zou kunnen zyn, dat des

zelfs Vader de Stichter van dit Slot geweest is, 'tgeen,

op eenen heuvel of berg geſticht zynde, na den naam

van deszelfs Stichter Brunhars - berg, en naderhandby

verkorting Bruns - berg , genaamd is geworden.

Men ſchatte deeze gedagten niet meer, dan eene bloote

gisſinge.

B 2
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mina ſubtus notantur. Et ut hoc Traditionis

teſtimoniumn firmius perſeveret in aeternum,

notavi tempus, diem, locum, quo ſcriptum

eſt.

Signum Wracharii, qui hanc Traditionem

propria manu perfecit, ſubtusque firmavit.

Signum Meginhardi filii ejus conſentientis.

Sig. Bernhardi. Sig. Gerwaldi. Sig. Liud

geri. Sig. Frodgeri. Sig. Heligberti. Sig.

Liudgeri. Sig. Irminleui. Sig. Gelo. Sig.

Efürgeri. Sig. Ledovi. Sig. Hildibaldi.

Chartularium //ºrthinenſe N. 48. in

LEIBN TII #t. R. Brunswic.
ge Toni. I. p. 116.

8.) Gifte van eenige goederen, in Doornſpyk, en elders gelegen, aan den II.

Ludgerus.

Den 6. Junii 796. t

N# ſieri cupio omnibus, tam praeſen

tibus quam futuris, qualiter ego Liud

gerus, filius quondam Hrodgeri, pro remedio

animae meae, & pro aeterna retributione tra

didi ad reliquias ſancti Salvatoris & ſanctae Ma

riae ſemper Virginis & in manus Liudgeri Pres

byteri, qui casdem reliquias procurabat, por

tionem haereditatis meae, id eſt, omne, quod

jure haereditario legibus obvenit in villa, quae

dicitur Bidzingaheini, & in alia, quae nun

cupatur Thorn/hyc, in terra aratoria, ſeu in

pratis, & in pascuis, & in omnem communi

onem mecum in ſylvam, quae dicitur /Huiftar

baut, excepta una particula in illa prata, quae

dicitur Blidgeryngiitad, quam mihi reſervavi

pro necesſitatibus meis. Caetera autem Omnia

tradidi ad reliquias ſuperius denominatas & in

manus jam dicti Presbytericum Omni integritate

in villulis, quibus ante dixi, ſive in terra ara

toria, ſeu in pratis & pascuis, vel pis

cationibus, & aquarum decurſibus, perviis,

communis, quae ad illas villas adtinent. Et

haec omnia tradita in perpetuum eſſe volo,

mullisque unquam temporibus ulterius immutari,

ſed ad perpetuos uſus eccleſiae Dei iſta omnia

jure haereditariojammemoratus Presbyter Liud

gerus posſideat. Siquis vero inſtigatus a dia

bolo, ego ipſe, quod abſit, aut aliquis de hae

redibus vel pro-haeredibus meis, ſeu quaelibet

extranea perſona contra hanc traditionem ve

nire tentaverit, aut eam fixa & propoſita in

tentione infringere decreverit, imprimitus iram

(a) VIII. Idus Janias.] Ik denke, dat men deeze

dagtéekening dus verſtaan moet, dat de plegtige over

iſte ten overſtaan der getuigen geſchied is op den I.

# , ſtub die Kalendaruin, en dat op den daar aan vol

genden 6. Junii, VIII. Id. Junias, de brief daar van

onderteekend, en afgegeeven is. Duidelyker zoude

Dei coeleſtis incurrat, & a ſanctorum Angelo

rum ſocietateſeparetur, atque a liminibus omni

um eccleſiarum alienus exiſtat, donec ſe emen

det a nefaria praeſumtione. Et ſic quidem,

quod repetit, evindicare non valeat, ſed firma

& immutabilis haec traditio in ſempiternum per

maneat cum ſtipulatione ſubnixa. Acta eſt au

tem publice in loco, qui dicitur Adoſumnis

[Rocroort | anno XXVIII. Regni Domini no

ſtri religioſisſimi Regis Caroli, ſub die Kalen

datum, VIII. Idus Junias (a) coram teſtibus

ac manummisſoribus, quorum nomina ſubtus

nOtantur. Et ut hoc teſtamentum traditionis

firmius habeatur in perpetuum, notavi diem,

tempus, locum, in quo haec facta ſunt. Ego

Thiatbaldus humilis Presbyter rogatus ſcripſi &

ſubſcripſi.

Signum Liudgeri, qui hanc traditionem in

cleemoſynam ſülam peregit, & propria manu

ſubtus firmavit.

Signum Bernſuidae conſentjentis. Sig. Ger

wali. Sig. Welfrici. Sig. Bago. Sig. IIrod

berti. Sig. Wigbaldi. Sig. Borhtrici. Sig.

Fegingeri. Sig. Wilbaldi. Sig. Helmrici.

Sig. Liudberthi. Sig. Meginbaldi. Sig. Bern

hardi. Sig. Hiddoni. Sig. Hraſangrimi. Sig.

Weringeri. Sig. Foleradi. Sig. Raadgeri.

Chartularium //erthinenſe N. 6. in

LEIBNITII Script. R. Bruinswie.

Tuin. I. p. 193.

*

het weezen, indien, gelyk in andere Charters dikwils

voorkomt , hier ſtond, Aliſta – ſub die Kalendartzzzz.

Data / ///. Id. junias. Hoedanig een onderſcheid

tusſchen Aäum, en Datum , als te over bekend, niet

nodig is met bewyzen te ſtaaven.

w

zº Giſte
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9.) Gifte van verſcheiden goederen, onder anderen ook in den Pagus Isloi gelegen,

aan den H. Ludgerus.

Den 29. Junii 797.

N.Totum fieri cupio omnibus, tam praeſenti

bus quam futuris, quomodo ego Ood

helmus, filius (a) quondam----tradidi pro reme

dio animae meae & pro aeterna retributione ter

tiam partem haereditatis meae ad Reliquias San

éti Salvatoris, caeterorumque Sanctorum, quae

a Liudgero Abbate in Withmundi conſtitutae

ſünt, traditamque in perpetuum esſe volo, &

nunquam ulterius immutari: in ea vero ratione

tamen, ut, quamdiu vixero in praeſenti mortali

tate, ad me pertineat pars illa juſto ſervitio ad

augendum non ad minuendum, poſt obitum

vero meum de hac vita cum omni integritate in

jus tranſeat ſupradictarum Reliquiarum & ſervo

rum Dei, qui eas legitime cuſtodire reperien

tur. Haec autem pars tertia haereditatis meae

tribus in locis conſiſtit: in pdgo HISLOI, in vil

la, quae numcupatur Ocanni (b) hova una,

quam proſerviuntliti mei: in pago vero North

zilianti (c), in villa,

Hova altera. Et in eodem pago Hova tertia,

in villa, quae nuncupatur Manheri, & ſexta

pars hovae quartae in villa, quae appellatur

Hrenheri, quae etiam ſexta particula hovae

illius me vivente in uſus vergit jam dictarum

reliquiarum; cum illis comprehenſionibus in ſil

va, quae notae ſunt, juxa Hislam. Haec

(a) flius quohdam. . . . .] . Lees, Filius quandam

Oodºverci, gelyk blyken kan uit den volgenden Brief.

(b) Ocanni.] In den volgenden Brief leest men O

Kinni; . Zie onze aanteekening over den Pagus Isloi op

den Brief, onder Num. 2o. geplaatst. , zº z.

(c) Northtuianti.] FALKE in Comment. ad Tradit.

Corſejens. pag. 42o ſtelt, dat deeze Pagus gelegen

zou zyn geweest in 't Gooiland, niet ver van de Stad

Naarden, en omtrend de Zuider - zee. Doch, onzes

bedunkens, zeer te onrecht. Ik denke, dat men denzel

ven zoeken moet, als aangrenzende aan den Comitatus

Hameland, en dus in ovERYSSEL, en wel dat dezelve

insgelyks een onderdeel, of minor pagigs, geweest is

van den grooter Pagus Twentiac, en, dewyl dezelve
W

quae dicitur Huleri

omnia trado, atque transfundo ad memoratas

reliquias, & ad uſus ſervorum Dei, qui easdem

reliquias ſanctas procurare juſto videntur; ut

cum omnibus ad ſe pertinentibus illuc reſpici

ant & deſerviant in ſempiternum, ſicut dictum

eſt ſuperius, & decreturn cum omni integritate.

Acta eſt autem publice cum ſtipulatione ſub

nixa in loco, qui nuncupatur /Withmundi'anno

XXIX. regni Domni religioſi Regis Carli, III.

Kal. Julii coram teſtibus ac manummiſſoribus,

quorum nomina ſubtus notantur. Et ut hoc

teſtamentum (d) firmius, notavi diem, tem

pus, locum, quo ſcriptum eſt.

Signum Oodhelmi, qui hanc Traditionem

perfecit, & ſubtus firmavit. -

Signum Hildigari. Sig. Bernhardi. Sig.

Hildiberti. Sig. Judoni. - Sig. Butoni. Sig.

Meginlevi. Sig. Bernheri. Sig. Meginberti.

Sig. Germundi.

Ego Hildigrimus indignus Diaconus ſub

ſcripſi.

Ego Abba Presbyter ſubſcripſi.

Chartularium Werthinenſe N. 47. in

LEIBNITII Script. R. Brunswic,

Tom. I. P• II p

beſloeg het Noorder gedeelte van Twenthe, daarom

North-tºvantia zal genaamd zyn geweest. Van deeze ge

dagten is ook de Doorluchtige Schryver van 't Córon.

Gotºvic. p. 72o. alwaar hy zegt, per hanc Paguan

Northruffanti zei/ a/deed de notarre, gitam /eptentrionalen

parten. Twenthe circa ſligvium Vidrum /au Vechtam •o

dd ſolºſinia Sallandiae & Drentiae in Provincia 7,2
iſalana.

Cº2 teſtdienſt in fºrmites, notavi.] Door overhaas

ting heeft de Schryver van 't Regiſter, waaruit deeze

Brief is uitgegeeven, Overgeſlagen de woorden perſeve

# in afternitinº, of in ſompiterium, gelyk in 't zelfde

Chartafaritºn, Nuºn. 12 en 13. p. 1ö6, gelezen wordt.

Cazazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&C&C&zzazzazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz SALZCACASZOZQZQZS

1o.) Giftbrief, waar by aan den H. Ludgerus, onder andere goederen, elders

gelegen, ook een Landhoeve in den Pagus Isloigeſchonken wordt.

Den 9. Junii 799.

um unusquisque in praeſenti ſeculo con

D verſatur, cogitare debet & perpendere,

qualiter ſibi vitam adquirat & remunerationem

ſempiternam poſt mortem. Idcirco ego Ood

helmus, filius quondam Oodwerci, pro reme

dio animae meae, & pro aeterna retributione

(a) Okinni.] In den voorgaanden Brief ſtaat O
can/ui.

*

tradidi partem haereditatis meae, quae mihi

jure haereditario legibus contigjt, id eſt tres

Hovas in tribus locis, quorum nominalocorum

haec ſünt: Hova una Okinni (a) in pago isLoi;

altera in Manheri, illa Selihova (b) in pago

Norhtuyanti, tertia in Haſungun in eodem

pagO.

(b) Selihova.] De Schryver van 't Chron. Gottwic.

p. 72O., de woorden van deezen Briefaanhalende,#
alt



IO
cHARTERBoEK nrs HERTOGDoMs GELRE,

ago. Hoc quod modo denominavi, tradidi

in reliquias ſanctiSalvatoris, quae in Withmug

dis conſtitutae ſtint, & in manus Liudgeri,

Presbyteri, traditumque in perpetuum eſſe

volo, & nullis unquam temporibus ulterius im

mutari, ſed ad perpetuosuſus ejusdem eccleſiae

cuſtodes haec omnia posſideant cum integritate

illibata: tantum ut diebus vitae noſtrae ego &

conjux mea dilecta Theodlinda resiſtas in be

neficio ejusdem eccleſiae ſub uſu fructifero ha

bere valeamus, id eſt, ut per ſingulos annos

ſolidum unum ad luminaria eccleſiae in Natali

Domini donare debeamus. Poſt noſtrum vero

disceſſum de hac vita in dominationem ſupra

dictae eccleſiae res ipſae melioratae perveniant

cum omni integritate: ejusdem eccleſiae legi

timi procuratores ad utilitatem ejus quicquid

exinde facere voluerint, liberam & firmisſimam

ab omnibus habeant poteſtatem. Siquis vero,

quod futurum eſſe non credo, ego ipſe, quod

abſit, aut aliquis de haeredibus vel pro-haere

dibus meis contra hanc traditionem venire ten

taverit, aut eam infringere voluerit, inſtigatus

a diabolo, inprimitus iram Dei coeleſtis incur

Salihova. By DU CANGE en CARPENTIER zal men dit

woord te vergeefs zoeken. Mogelyk verſchilt het niet

van ons oude Nederduitſche Sca/-/o/. In eeth Charter

van 872. by H. MEIBOMIUS in Vot. ad Panegyric. Ros

WITHAE, Tom. 1. S. R. G. p. 727. ontmoet men,

Sº S

1 I.)

legen.

rat, & a ſanctorum Angelorum ſocietate ſepa

retur, & ab ingreflü omnium eccleſiarum alie

nus exiſtat, donec ſe emendet a praeſumtione

nefanda. Et inſuper in Dominicum auri libras

duas, argentipondus X. coaétus exſolvat, &

ſic quidem quod repetit, evindicare non valeat;

ſed firma & immutabilis haec traditio in ſempi

ternum permaneat ſtipulatione ſubnixa. Acta

eſt autem publice in loco ipſo, quidicitur//ith

mundi anno XXXI. regni religioſisſimi Regis

Caroli ſub die V. Idus Junii. Notavi diem,

tempus, locum, quo haec ſcripta ſunt. Ego

Thiatbaldus, humilis Presbyter rogatus ſcripſi

& ſubſcripſi. -

Signum Oodhelmi, qui hanc traditionis char

tam fieri rogawit & propria manu firmavit.

Signum Hildigeri. Sig. Meginulfi Sig.

Liudgeri. Sig. Meginungi. Sig. Gerwini.

Sig. Marcrici. Sig. Thathumeri. Sig. Ger

hardi.

Chartularium Verthinenſe Num. 3. in

LEIBNITII Script. R. Brunswic.

Tom. I. p. 192.

terram unam, quam vulgo Selilant vocant, &#c. Doch

of Seliland aldaar eenige overeenkomst hebbe met Se

lihova, 't geen wy hier ontmoeten, laaten wy over ter

beſlisſing van deskundiger.

Asºkº Asº AA&AAS - AA &SAAS -AA&SAAS-SAAS - AAS - As AA&S AA&* AAS -AA&SA/6-3. AR&

//isſel van Landgoederen, in de Betuwe, te Gendt, en Adelrichheim ge

Omtrend den jaare 8oo.

nno XXXII. praefati regis [Caroli] idem

(a) Richbodo epiſcopus & abbas con

cambivit cum Ruthardo illuſtri viro manfilm

unum in pago BATAwA, in Gannitae marca,

juxta eccleſiam, quae ibidem eſt, & dedit

(a) idem.] Deeze wisſel, of Concambium, volgt

onmiddelyk in 't Cod. Laurish. Dipl. op den Brief, hier

vooren Num. 6. bl. 7. geplaatst. Ik heb gemeend, dit

ſtuk, wegens deszelfs oudheid, en de daar in opgenoem

de plaatſen, hier ook te moeten invoegen.

R'ſ. '2 S " ' s

ei manſüm unum in Adelrichheim (h). Ac

tum LaureShaily.

Coder Laurishamenſis Diplomaticus

Tom. I. p. 162.

(b) Adelrichheim.] De Schryvervan 't Chron. Cott

zvicenſe Lib. IV. p. 556. verſtaat, hier door, Ari

chem, ook wel Erichem genaamd, en in het tegens

woordige Graafſchap Buren, niet ver van de Stad Biz

ren, aan de Linge gelegen.

iſ. "&##

------ --
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Gifte van eenig land in Withmund, hy Zutphen, aan den H. Ludgerus, om

daarop een Kerk te bouwen.
* .

Den 13. October 8oo.

otumfieri deſideramus omnibus, tam prae

ſentibus quam futuris, qualiter nos hae

redes & comparticipes & conſanguinei, his no

minibus Reginaldus, Folchardus, Gerhardus,

Wifil & Helmberhtus tradidimus agrum haere

(a) Wrachario Comite.] De Giftbrief van denzelven

ditarii juris noſtri in Withmundi LiudgeroPres

bytero & Abbati ad conſtruendam in eo eccle

ſiam in Aquilonali latere agri illius, quem a

wRACHARIo Comite (a) tradente ipſe Liudge

rus ſuscepit: traditumque inperpetuum eſſevo

lumus

zie hier vooren onder Num. 7. bl. 7.
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lumus & nullis unquam temporibus immutari,

ſed ad perpetuos uſus & ad utilitatem eccleſiae

Dei ſupradictus Presbyter liberam & firmiſſi

mam a nobis & ab omnibus habeat poteſtatem,

quicquid exinde vivens agere voluerit, aut cui

cunque poſt obitum ſuum tradere decreverit

ad colendum & fructificandum in eccleſia Dei.

Siquis vero, quod futurum eſſe non credimus,

nos ipſi, quod abſit, aut aliquis de haeredibus,

vel pro-haeredibus noſtris contra hanc traditio

nem venire tentaverit aut eam infringere volue

rit inſtigatus a diabolo, imprimitus iram Dei

coeleſtis incurrat, & a ſanctorum Angelorum

ſocietate ſeparetur, & ab ingresſu omnium ec

cleſiarum alienus exiſtat, donec ſe emendeta

praeſumtione nefanda. Et inſuper in Domini

cum auri libras duas, argenti pOndus decem,

coactus exſolvat, & ſic quidem, quod repetit,

evindicare non valeat, ſed firma & immutabilis

, latione ſubnixa.

haec traditio in ſempiternum permaneat, ſtipu

Acta eſtautem publice in loco

ipſo, qui dicitur Withmundi, anno triceſimo

ſecundo regni religioſisſimi Regis Caroli, ſub

die XIII. Octobr. Notavidiem, locum, tem

pus, quo haec ſcripta ſunt. Ego Thiatbaldus

humilis Presbyter rogatus ſcripfi & ſubſcripſi.

Iſti ſunt viſores & auditores:

Signum Folchardi, Gerhardi, Wifel&Helm

berti, qui hane traditionem perfecerunt & pro

priis manibus firmaverunt.

Sig. Hildigeri. Sig. Oodhelmi. Sig. Me

ginungi. Sig. Waldfridi. Sig. Werinberti.

Sig. Hrodberti. Sig. Liudgeri.

hardi. Sig. Engilberti.

Chartularium Werthinenſe N. 7. in

LEIBN TII Script. R. Brunswic.

Toin. I. p. IO4.

&agasagº, gº, gº, gº, gº, gº, gº, gº, gº, gº, gº, gº, gº, ga sagaea

13.) Gifte van een Hofſtede in Engeland op Veluwe, als mede een twaalfile gedeel

te in het Boſch Braclog, aan het Klooſter te Werden.

Den 25 Auguſti 80 I.

NE ſieri deſidero omnibus, & praeſen

tibus & futuris, qualiter ego Hrodulfils,

filius quondam Wibaldi tradidi ad reliquias ſan

éti Salvatoris & ſanctae Mariae ſemper Virginis

& in manus Liudgeri Abbatis particulam hae

reditatis meae in pago FOLUM [Velow] in villa,

quaedicitur Englandi (d), id eſt curtile unum

& duodecimam partem in ſylvam, quae dici

tur Brac/og, cumpaſcuis& plena dominatione,

quae jure legali ad illud curtile pertinere com

pertum eſt. Haec omnia tradidi in eleemoſy

nam meam ad reliquias ſuperius memoratas, &

in manus jam dicti Abbatis, traditaque in Per

petuum effe volo, & per nulla temporum cur

ricula ulterius immutari, ſed ad perpetuos uſus

eccleſiae Dei ipſe Abbas Liudgerus quicquid

exinde facere voluerit, liberam & firmisſimam

a me & ab omnibus habeat poteſtatem, ſtipu

latione ſubnixa. Acta eſt autem publice in lo

(a) Folum.] Uit de Villa Englandi, welkers oude

naam nog tegenswoordig overig is in het bekende Enge

land, en Engelanderholt , blykt genoeg, dat men hier

met FALKE in Adn. ad Tradit. Corbaj. p. 419. moet

denken om den Pagus Veluwe. Ik vermoede zelfs, dat

in den oorſpronkelyken Giftbrief zal geſtaan hebben in

bago Feluw, 't geen uit onkunde door den Schryver van

t Chartularium, waar in deeze Brief nevens anderenna

co, qui dicitur Wigtmundi, adeccleſiam ſancti

Salvatoris anno XXXIII. regni Domini noſtri re

ligioſisſimi Regis Caroli, VII. Kal. Septembr.

coram teſtibus ac manummifloribus, quorum

nomina ſubtus notantur. Et ut hoc traditionis

teſtamentum firmius perſeveret in aeternum,

notavi tempus, diem, locum, quo ſcriptum

eſt. Ego Thiatbaldus Presbyter rogatus ſcripſi

& ſubſcripſi. Signum Hrodulfi, qui hanc tradi

tionem dominante manu perfecit & ſubtus fir

mavit.

Signum Hildigeri.

wini. Sig. Liudgeri.

Engilberti.

Sig. Liudgeri. Sig. Eur

Sig. Meginberti. Sig.

Sig. Oodhelmi. Sig. Germundi,

Chartularium Worthinenſe N. 8. in

LEIBNITII Script. R. Brunswic.

Zom. I. p. 104.

derhand geregiſtreerd is geworden, veranderd is in Fo

lum. En dit ſchynt LEIBNITIUs ook begrepen te heb

ben, wanneer hy tusſchen twee haaken [ Velow] in zyn

uitgave 'er byvoegde, om dus, gelyk hy meermalen de

hedendaagſche naamen op die manier er tusſchen in

zet, Zynen leezer daardoor te bepalen tot den Pagus Ve
luwe..

ex-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºete

14.) Giſte 0///// eenige goederen onder Doornſpyk aan den H. Ludgerus.

Den 23. April 8o5.

otum fieri deſideramusomnibus, tamprae

LN ſentibus quam futuris, quomodo ego Li

udgerus, filius quondam Hrodgeri, &ego Hid

do, filius quondam Herewini, tradidimus par

tem propriae haereditatis noſtrae LiudgeroEpi

ſcopo, pro remedio animae noſtrae & pro ae

C 2 te1T12

Sig. Werin

N

N
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terna retributione in villa, quae dicitur Thorn

ſpic in his duobus locis, id eſtin Quarſingſcli

& in Borugtag/cotan (a), quicquid ibiha

buimus, aut per jus haereditatis, aut percom

prehenſionem, aut per aliam quamcunque ad

quiſitionem, omnia haec ad integram ipſi Liud

gero Epiſcopo in eleemoſynam noſtram tradidi

mus, traditamque in perpetuum eſſe volumus,

& nullis unquam temporibus immutari, ſed ad

perpetuos uſus ſilos & utilitatemeccleſiae Dei,

quidquid exinde facere voluerit, liberam & fir

misſimam a nobis & ab omnibus habeat pote

ſtatem. Acta eſt autem publice cum ſtipula

tione ſubnixa in villa, quae dicitur Bidingahem

anno XXXVII. Regni glorioſisſimi Imperatoris

Carli, IX. Kalendas Majas coram teſtibus ac

manummittentibus, quorum nomina ſubtus no

(a) Borugtanſtotan.J . Naar alle gedagten het heden

daagſche Scholenburg, niet ver van Doornſpijk gelegen.

tantur. Et ut firmior haec traditio in ſempi

ternum perſeveret, notavi diem, locum, in

quo haec ſcripta ſunt. Ego Thiatbaldus Pres

byter rogatus ſcripſi & ſubſcripſi.

Signum Liudgeri, qui hanc traditionem do

minante manu perfecit & ſubtus notavit.

Signum Hiddoniſimiliter tradentis & ſubtus

firmantis. Sig. Marchardi. Sig. Baiori. Sig.

Holmerici. Sig. Engilbaldi. Sig. Liudberti.

Sig. Wilbaldi. Sig. Folcradi. Sig. Regingeri.

Sig. Lodoci. Sig. Gerberti. Sig. Thiatbaldi.

Chartularium Werthinenſe Num. Io. in

LEIBNITII Script. R. Brunswic. Tom.

I. p. IO5.

In den volgenden Brief wordt het genaamd Bertanſco

l 4/l.

##############################
#####################

15.) Gifte van eenige goederen, in Doornſpyk, en elders gelegen, aan den IH.

Ludgerus.

Den 9. Oótober 8o7.

otum ſit omnibus, tam praeſentibus quam

futuris, qualiter ego Hiddo filius quon

dam Heriwini pro remedio animae meae & pro

remedio conjugis meae Madalgardaepartemhae

reditatis noſtrae tradidimus Liudgero Epiſcopo

in his locis: Primo in Quarſing/hli & in Ber

tanſcotan, & in Bochurſt & in (a) Tolgud:

in Quarſingſhli totum quodibi habuimus in com

prehenſione noſtra & in Bertan/cotan totum:

& in Bochurſſi dimidium, quodibihabuimus, &

in Telgud tertiam partem de noſtro.

omnia tradidimus traditaque in perpetuum eſſe

volumnus, & nullis unquam temporibus immu

tari; ſed ad perpetuos uſus eccleſiae Dei &

ſuae utilitatis ipſe Liudgerus Epiſcopus poteſta

tem habeat, quicquid exinde facere voluerit,

liberam & firmisſimam a nobis & ab omnibus

habeat poteſtatem in perpetuum. Acta eſt au

tem publice cum ſtipulatione ſubnixa haectra

(a) Tolgud.] Uit den voorgaanden Brief blykt, dat

de twee eerstgenoemde plaatzen onder het Schoutampt

van Doornſpyk op Veluwe gelegenmoeten zyngeweest;

en wy hebben daarom gegist, dat Bertanſcotan, of,

gelyk daar gelezen wordt, Borugtanſcotan, het tegen

woördige Schotenburg is, ſchoon Quarſingſoli, of Quaſi

ſingſelj, my geheel onbekend is. Ik vermoede, dat de

beide overige plaatzen ook op de Veluwe gezogt moeten

worden. Telgud, of Tolgud, komt my waarſchynlyk

voor, te Zyn het tegenswoordige gehugt, of buurſchap

Haec

ditio anno XXXIX. Regni Domini Imperators

religioſisſimi Carli, VII. Idus Octobris in villa,

quae dicitur Bidningahem, coram teſtibus ac

manummittentibus, quorum nomina ſubtus ad

notantur. Et ut firmior habeatur haec traditio

in perpetuum, notavi diem, locum, tempus,

quo peracta eſt & ſcripta. Ego Thiatbaldus

Presbyter rogatus ſcripſi & ſubſcripſi.

Signum Hiddoni, qui hanc traditionem do

minante manu peregit & ſubtus firmavit.

Signum Liudgeri. Sig. Beratheri. Sig.

Marchardi. Sig. Liudberti. Sig. Wiſbaldi.

Sig. Folcberti. Sig. Folcradi. Sig. Gerberti.

Sig. Holmrici. Sig. Hildiwardi.

Chartularium Werthinenſe Num. I4. in

LEIBNITII Script. R. Brunswic. Toin.

I. p. 1o6.

Telgt, of Telcht, ter zyde van Putten, zeewaarts aan,

niet ver van Ermelo, gelegen. . Tusſchen Telcht en

Harderwyk ontmoet men ook de Buurſchap Horst. Mo

gelyk dat men dezelve door het hier opgenoemde Boc

hursſi moet verſtaan, ten zy men liever wilde denken

op het tegenswoordige Bochorst, onder de Heerlykheid

van Zalk aan den linkeroever des Ysſels niet ver bene

den Hattem gelegen, en onder Overysſel thands be

hoorende, -

-

5

Gifte
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16.) Gifte van eenig goed in Holmisſi, en Withmundi, aan de Kerk, welke de H.

Ludgerus aldaar geſtigt had.

e w -

radidi ego Raadald in eleemoſynam meam

ad eccleſiam, quam Liudgerus Abbas in

//ithmundi (d) collocavit, omnempartemmo

dicae haereditatis meae, id eſt, & in (b) Hol

misſi& in/Withmundi, quicquidibihabere viſus

ſum tam in terra, quam in ſylva, cum Omni

integritate tradidi ad ſupradictam eccleſiam;

traditumque in perpetuum eſſe volo, & nun

quam ulterius immutari.

(a) in Withmundi collocavit.] Ofſchoon onder dee

zen Giftbrief in het Register, waaruit wy denzelven hier

geeven, geen jaar of dagteekening gevonden wordt, heb

ik egter gemeend denzelven te moeten brengen onge

veer tot deezen tyd, want uit een voorgaanden Brief,

onder Naam. 12. bl. 1o blykt, dat op den 13. October des

jaars 8oo de Kerk te Wichmond nog niet gebouwd was,

maar dat Graaf Wracharius aan Ludgerus een ſtuk lands

eſchonken had, om op het zelve eene Kerkte bouwen.

it deezen Brief blykt, dat de Kerk aldaar reeds ge

bouwd was. Dezelve moet overzulks een jaar of eenige

later gegeeven zyn. Dat Ludgerus, welke te deezen

tyd hier omſtreeks met allen yver het Christen geloof

zogt voorteplanten, voornemens geweest zy by deeze

Kerk ook een Klooster te ſtichten, blvkt uit het ver

haal van ALTFRIDUs in Vºtta LUDGERI Lib. III. C. 24.

Duo autem loca conſºrttendis monaſterii; apta videban

tur, tunus in Withmundijuata ſluvium Isla, alter, qui

ad Cruces dicitur, ſectus fluvitant Arnapa.– Sed

divina revelatione monaſterium ibi cſſe non poſſe, cogno

zit ; ſed locum in quodain ſaltte jutta fluvigy, Rurafun

dando monaſterio a Deo fore pragſcitum. Hy heeftover

zulks, na dat door hem het Klooſter van Werden ge

-

- - e we

Signum Meginungi. Sig. Walda. Sig. Ger

baldi. Sig. Boſüc. Sig. Werbert. Sig. A

talgot. Sig. Alfgrim. Sig. Frithuwardi Pres

byteri.

Chartularium Werthinenſe N. 56. in

LEIBNITII Script. R. Brunswic.

Tom. I. p. iig.

ſticht was, de reliquiae S. Salvatoris, waarmede men

hem, volgens de bygeloovigheid van dien tyd, te Romen,

als met een kostbaren ſchat, beſchonken had, der

waarts overgebragt, welke te vooren door hem in deeze

Kerk te Wichnlund geplaatst waren. Zie den Brief,on

der Nuip. IO. bl. 9. hier boven door ons geplaatst,

welken indien men vergelykt meteen anderen Brief in 't

zelfde Chartularium ll erthinenſe Num. 16. p. 107.

voorkomende, zal ras blyken, dat die overbrenginguit

de Kerk vanWichmond naar het Klooſter te Werden reeds

voor den jaare 819. moet geſchied zyn. - Dat ver

ders deeze Kerk, te //ichmonddoor Ludgerusgeſticht,

en naderhand aan hem toegewyd, reeds voor langen tyd

door den Ysſelſtroom is weggeſpoeld enverſlonden, leert

ons VAN HUESSEN Hiſlor. Episc. Traject. Vol. II.

pag. 1OO. B.

(b) Holmiſi.] Of, hier van, de Buurſchap Holthui

zen, en de oude Adelyke Havezathe van denzelfden

naam, niet ver van het Dorp Steenderen in de Graaf

ſchap, en dus oudstyds in denzelfden Pagus, waar in

Withnetend, gelegen, haaren naam ontleend, en als

noch behouden hebbe, geeven wy ter beſlisſing over

aan het oordeel van deskundiger.

+3-ste grote sºrteerste steeg er eerste grºte sºrteerste starters steevaste

17.) Giften van verſcheidene goederen, in de Betuwe, in Teiſterband, en elders

gelegen, aan het Klooſter van Lauresheim, of Lörſch.

Omtrend 814 en 8 15.

I.

Anno primo (a) Ludovici regis ſub Ada
i lungo abbate tradidit Gerwardus cleri

cus in pago BATAUUA, in villa Gannit4, hul

bas v, & in Theſla (b) hubas ij, cum omni

aedificio & collaborato, & portionem de ſylva

(a) Anno## Ik hebbe gemeend deeze Giften,

zo als dezelve in 't Regiſter der Goederen van de Abdye

van Lörſch aangeteekend gevonden worden, niet te

moeten overſlaan, om de oudheid derzelve, en de daar

in voorkomende naamen van verſcheidene plaatſen.

(h) Thesla.] Ik twyfele zeer, of men doordit Thesla

de Pagus Tesla, waarvan volgens ALTING Not. Gerin.

Inf. Part. II. p. 17o. tegenswoordigniets meer overig

is, dan debekende Eilanden Teſſel en Wieringen, zou

de moeten verſtaan, gelyk de Schryver van 't Chron.

Gottwicenſe pag. 798. ſchynt te willen. Zo de Pagus

Tcala aan de Betuwe grensde, zou zulks waarſchynly

ker zyn, doch de verre afgelegenheid dier twee Pagi

ſchynt zulk een gevoelen tegenteſpreeken. Liever

g,

in Suornum & in Dubridun, & in Burlohe,

& ſylvam in Hosle, & portionem de illa vinna

in Salahom, ubi Hisla (c) flumen confluit in

mare, & ipfam inſulam, in qua eccleſia eſt

conſtructa, cum Omnibus appenditiis, quaeſita

/ eſt

zoude ik denken, dat dit Thesla, gelyk mede de overi

ge in deeze Giſtbrief opgenoemde plaatzen, in den Pagus

Betuwe moeten gezogt worden, ofſchoon derzelver naa

men my voor als nog onbekend zyn.

(c) ubi IIisla ſlumen# in mare.] Mogelyk

heeft men door deeze woorden willen te kennen geeven,

dat dit gedeelte der Visſcherie, of Vishank, in Sala

hom gelegen was op den Rhynſtroom, ongeveer ter

plaatſe, alwaar de Tsſel uit den Rhyn zymen oorſprong

neemt, en langs eenen anderen ſtreek na Zee loopt. In

dien men aan deeze woorden dien zin kan geeven, zou

men mogen ſtellen, dat dit Salahom, waar by die ge

melde Vishank gevonden werd, aan den linker oever

der Rhyn in Overbetuwe ook gelegen zy geweest,
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eſt inter fluvium Wal& Gannita, & mancipia

xxx. Actum Aquisgrani palatio, tempore, quo

ſupra.

2»

Eodem anno Adalwardus tradidit in pago jam

diéto, in villa Ganneta, manſos v, & inter

Hukilheim & Carradesheim manſum unum

cum ſuis adjacentiis, & portionem ſuam de ſyl

va in praedictis locis, & mancipia xxx. Actum
Gannitae.

3

Ipſo quoque tradidit Lantwardus in eodem

pago, in Gannita, manſos jjjj, & manentes

ſupra ipſos. Item in villa Bechi manſum unum

& hominem ſuper ipſum, & in Hauinumſimi

liter, & in Meginhardeswich (d) manſum j,

& in Hoſènheim (e) quartam partem unius

hubae cum ſuis appenditiis, & mancipia xLijij.

Actum Gannitae.

4.

Eodem anno tradidit Waldo in eodem pago,

in loco nuncupato Stillinhahagamundi hubas

ijjj, cum ſervis & uxoribus & filiis.

S.

Anno vero II. ejusdem regis Ludowicitradi

dit Alfger in pago TEXANDRIA ſive TESTAR

BANTo (f), in villa Empele, eccleſiam &

manſum unum & prata, & in Hunſete manſos

jjj, & in Hatalle manſum dimidium, & in Or

tinon terram ad modia x ſementis, & prata,

& in illamſylvam porcos duos, & in Rosmalla

manſum plenum cum pratis, & in ſylvam por

cos vj, & in Herpina manſüm plenum cum

pratis, & in Angriſa manſum dimidium, & in

Oſterol terram ad modia x, & in ſylvam por

cos duos & prata, & mancipia xxv, in ea ra

tione, ut ſibi ad dies vitae ſuae praeſtaret abbas

eccleſiam in Marvilde, & adipſampertinentes

manſosjj, & inſuper manſos xj, cum plenoſer

vitio; & in Palethe manſüm indominicatum &

d). Meginhardeswich,1 . Mogelyk heeft hier van de

Heerlikheyd Meynderswyck, in de Overbetuwe niet ver

van Arnhem gelegen, haaren naam als nog behouden:
(e) Hoſenheim.] Dit Hoſenheim wordt in een ande

ren. Giftbriefvan den jaare 854. welken wy in zyn tyd

order hier beneden zullen mededeelen, genaamd Hata

ſenheim. Mogelyk heeft hier van het tegenwoordige

Steedje Huus/en, Huisſen, of Huesſen, in de Overbe
tuwe gelegen, en in 't Latyn Huis/iº 2 en Huisſenum

enaamd, zynen naam behouden. ,,Dat het zelve reeds

edert eenige Eeuwen onder het Hertogdom Cleef be

hoord heeft, is genoeg bekend. Men zie TEscHEN

MACHER Annal. Cliviae p. 179 en PoNTANUs Hiſt.

eº,V",###j, waar de meeste der alhier opge

noemde plaatſen in het oude Graafſchap Teisterband,

van 't welk een groot# naderhand onder het be

wind en heerſchappye def Graaven van Gelre gekoomen

is, gelegen zyn gewee", kan men aangetoond vinden

iyden Schryver van 't Chron: Gottwicenſe pag. 795.
-

-

volg. -

e#Hedilla.1 Ongetwyfeld het tegenwoordige Dorp

en ifeerivkheid Hedel in de Bommelre- waard, gelyk

in diezelfde Waard niet ver van de Maas alsnog gele

gen is het Dorp Driel, alhier Driela genaamd,

-

manſos ſerviles v, & mancipia Lvj, & poſt

Obitum ejus utraeque res ad ſanctum Nazarium

TCVCTUCICIltur.

6.

Haec ſtint etiam res, quas tradiderunt Franci

homines adjus StiNazarii, in pago TESTARBANT

in villa Empele. Lantfridus dedit in eodem

loco eccleſiam & manſum unum. Hov dedit

manſum unum ſuper fluvium Moſa, in villa

Hunſate. Ansfrid manſum unum; Wolfhart

& Ansbolt manſum unum, & in tertio loco in

villa, quae dicitur Martras, dedit Geravan

terram ad ſeminandum modios x, & ſylvae

communionem, & prata duo. Item in villa

Hortina dedit Runfridus terram ad ſeminan

dum modios x, & manſos cum pratis, paſcuis,

ſylva, piſcatoriis & omnibus adjacentiis. Item

in villa Rosmella dedit Wigbaldus manſumj,

& ſylvae communionem, & quicquid ad ipſum

manſüm pertinuit. Item in villa Herpina de

derunt Walefrid & Wido manſum j, cum omni

integritate & piſcatoria, cum omnibus adjacen

tiis. Item in Angriſe dedit Albger manſumj,

cum omni integritate. Item Hildirat manſum

dimidium in Hamaritda. Item Seliratmanſum

dimidium in Hedilla (g), & Ansbold manſum

unum in Driela.

7.

Baldericus dedit in villa Hoſenheim manſos

duos, cum hubis & jurnalibus, & quicquid ibi

dem aſpicit; in villa Wethlara manſum j, cum

huba, & jurnalibus; in villa Barla manſum

unum cum huba; in villa Caſtra manſum j,

cum huba; in villa Vurde manſum j, cum hu

ba; in villa //amerethe (h) manſos tres cum

hubis duabus & jurnalibus; in villa Haloſta

manſüm j cum huba; in villa Podarwic man

ſüm j cum huba; in villa Anal0 manſum cum

huba, & quicquid ad haec omniapraenominata

pertinet.

Codev Laurishanenſis Diplomaticus

Zom. I. p. 163.-165.

(# Hamerethe.]. Hetzelfde, 't geen in het voor

gaande ſtuk Hamaritda genaamd wordt. Te regt ver

ſtaat de Schryver van 't Chronicon Gottwicenſe # 797

als mede FALKE in Adnot. ad Cod, tradit. Cof bejeſ, .

p. 425., hier door de tegenswoordige Heerlykheid He

mert : doorgaands Neder-Hemert genaamd, om dezelve

te onderſcheiden van Op- Hemert, welke in de Tieler

waard gevonden wordt. Niet ver van Neder-Hemert

ligt insgelyks in de Bommelrewaard het Dorp Aelst,

't geen in deezen onzen Giftbrief den naam draagt van

Villa Haloſta. - Poder-ode, of, gelyk menthands

Zegt, Poder-oyen en Poeder-oyen, een Heerlykheid en

Dorp beneden Aelst in de Bommelre - waard aan de

Maaskant insgelyk gelegen, is buiten twyfel dehierge

melde Villa Podar - wic. - Doch welk de villaz

Analo is, bekenne ik niet te weeten. Indien men een

kleine ſchryffout mogte ſtellen hier ingeſlopen te zyn,

en men dus voor Analo zou mogen leezen Andlo, zal

men de overblyfzelsmoetenzoekenin Op-Andel, of Neer

Andel, ſchuins tegensover Podar-zvic, of Poder-oyer2,

doch aan den overkant van de Maas, gelegen. Dit ten

minſten is zeker, dat de Pagus Teiſterbant zig niet al

leen ter regter, maar ook ter ſlinkerzyde van de Maas,

heeft uitgeſtrekt.

Gifte



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. I. AFDEELING,
15

SAA& Aké Aké AAS AA& AAS AA & AK AA& Akçe. Ag Aksaks-AG AA AA& Aks

18.) Gifte van verſcheidene goederen, in de Graafſchap Zutphen gelegen, als me

de van eenige Eigenhoorige Luiden, aan de Kerk van Utrecht.
&D 8 S 5

Den 7. Februarii 828.

um (a) unusquisque praeſens ſeculum in

D habitat, necesſitate nimia cogitur, utſe

men ſuum (b) Dei ſolo judicio praevidere, &

praeoccupare bonis operibus ſtudeat, ne eum

inopinata & improviſa mors inveniat. Idcirco

ego Gerwardus (c), filius Landwerdi, trado

ad Eccleſiam ſancti Martini, in Trajecto veteri

conſtitutam, quicquid mihi haereditatis jure ac

cesſitinvilla Langdra (d), &in Hellenwich (e),

& in Alladna (f), & in Waſtervelde (g),

I& in (h) Humelle,] & in Theoden (i), & in

(a) Dum untisguisque &c.] In 't MS, Liler Catena

zus heeft deeze Brief dit navolgende opſchrift, Donacio

Gerowardi, filii Landwardi de mancipiis, pascuis, pra

tis , in quibusdam villis conſiſtentibus, ſatétacceleſtae Tra

jecten/i. In myn perkamente Codex Traditionum Trd

jecteniſ wordt dezelve genaamd Traditio Gerwardi de

Heſe. Jo. VAN LEIDEN noemt den geever van deezen

Brief ook Gerwardus de Heeſe.

(b)ſemen ſtuum.] Dus in de uitgaven ; doch beter in

de beide MSS. finem ſuum, 't geen de zin vereiſcht.

(c) Gerwardus.], HEDA, van deezen onzen Gift

briefgewag maakende Hiſt. pag. 5o. noemt denzelven

Gero:Valdis, ſilius Landuvardi. In beide de perkamen

te MSS. ſtaat, Gerowardus, flitus Landzvardi. In

het M/S. Zul. van HEDA, volgens aanteekening van

sCRIvERIUs, leest men Gerewaldus. BUCHELIUS heeft

in zyn Exemplaar van HEDA voor Landuvardi verbe

terd Landwardi. In 't MS. van SCRIVERIUs ſtaat Lan

dinardi.

(d) Langara] , f. Langerack”, heeft scRIVERIUS

op den kant van zyn MS. aangeteekend. Mogelyk heeft

hy daarmede bedoeld het tegenswoordige gehucht, of

Buurſchap Langerak, tusſchen Duetinchem en Hummel

in het Landdrost- amptvan Zutphengelegen. By HrEDA

leest men Langhare. Het MS. Liber Caten. heeft Lang

hara.

446. verſtaat er door Langel, doorgaands Lengel ºf

Lengen genaamd - en in de Graafſchap s Heerenbergge

iegen. Een andere, doch minder waarſchynlyke, gis

ſing kan #en vinden by ALTING Not. Gern. Inſ: P.

. p. IOö.

º Hellenwich.] Volgens ALTING l. c. p. 85. en

TALKE l. c. vindt men deeze benaaming nog in het te

genswoordige gehucht, of Buurſchap, Heelwech, thands

onder de Hoogheid Wiſch gehoorende. By IIEDA leest

men Helletvigh. -

(f) Allgdna.] HEDA, en de beide MSS. hebben
Aiidſa. ALTING l. c. p. 4. en FALKE, ſtellen, dat dit

de oude naam is van het tegenwoordige Dorp Aelten,

niet ver van Bredevoord, alsmede van Lichtenvoorde,

in het Graafſchap Zutphen insgelyks gelegen. En ik

ben van die gedagten niet geheel vreemd. ,,

(g) Waſiervelde. ] By HEDA, Waſefelde; in 't

Lib. Cat, Wazefelde, in het Cod. Trad. Traj. ſtaat

Warefelde. Ik vermoede, dat men hier denken moet

op het Dorp Varſeveld, tusſchen de Stedekens, Lich

tenvoorde en Ter-Burch, onder de Hoogheid Wiſch in

't Graafſchap Zutphen insgelyks, en niet ver van de

twee voorgaande plaatſen Aelten, en Heelwech, gele

gen. Dit is ook de gisſing van ALTING Not. Germ.

Inf part. II. p. 198; en FALKE l. c. -

(## & in Hunuelle.] Deeze woorden vindt men niet

by Jô. vAN LEIDEN, noch ook by den Schryver van het

Batavia Sacra, welke deezen Giftbrief uitgegeeven

heeft uit een handſchrift van P. BoCKENBERG. Ik heb

egter gemeend deeze woorden tusſchen twee [] hier in

te moeten voegen, om reden, dat HEDA in den Oor

ſpronkelyken Brief dezelve ſchynt gevonden te hebben;

want hy van deezen onzen Brief de volgende melding

FALKE in Adnot. ad Cod. Tradit. Corbe/. p.

Heſin (k), & in Aſhon (l) cum omnibusad

jacentiis, pratis, paſcuis, L. ſylvis, Jaquis (m),

aquarumve decurſibus, nec non & mancipia,

quorum haec ſtint vocabula: Segniwerd (n)

& ejus uxor Werenhild; Albmard & mater

ejus Siguin; Ulfbald & Adagrim, Grymbald

& uxor ejus Adalwy; Gerolf & uxor ejus So

lewic; Arnolf, & uxor ejus Adelgard; Saxan,

& uxor ejus Arduhi (o); Wermbold & mater

ejus Gerid (p); Alegbrath, & uxor ejus Meg

nifrid

maakt; Sintiliter & Gerorvaldus flius Landuvardt

douavit eilein Eccleſiae quicquid hereditatis ſibi acceſſe

rat iſ, villai Laliglare, Hellewich, Aladna, Waſifel

de, Humelle, Theoden, Iſaſin, Aſtuin cum ſuis adja

centiis, &e... Hier by komt, dat dezelve woorden in

de beide perkamente MSS. ook gevonden worden. -

Dat nu Hiemelle, alhiergemeld, is het tegenwoordige

Dorp Hummel, in 't Landdrost-ampt van Zutphen tiis

ſchen Doesbºrg en Dalttinchem gelegen, zal niemand ligt

in twyfel trekken. ,,Zie ALTING l. c. p. 99.

(i) Theoden.] In beide MSS. ſtaat Théodon. Het

geſchrevene, Exemplaar van HEDAvanscRTvERIUsheeft

Therdon., Zoo 'er ſtond Theldon, zou men mogen den

ken op de Buurſchap Delden, niet ver van het Dorp

Vorden onder het Schoutampt van Zutphen gelegen.

ALTING p. 17O. , en FALKE l. c., verſtaan er door

Didam.

(k) II-ſin.] Dewyl de Geever van deezen Brief by

JO. VAN LEIDEN den naam draagt van Gerward van

Heeſ, denke ik met FALKE, dat van dit He/in denaam

van 't Adelyke Huis Hees, in de Heerlykheid van Di

dan thands gelegen, alsnog behouden is.

(l) Aſnon.] Dus ook in de beide MSS. Doch by

HEDA leest men Aſtuin. Welke leezing de voorkeur ver

dient, of wat voor een plaats dit is, durve ik niet bepaa

len. Dat dezelve in de Graafſchap Zutphen moet ge
zogt worden, is meer dan waarſchynlyk. Mogelyk is

derzelver geheugen door langheid van tyd, gelyk met

zoo veele andereoude benaamingen gebeurd is, verdui.
ſterd geworden. Indien er gelezen werd Aſtin , zou

men kunnen denken op het gehucht, of Buurſchap

Aſtingh, onder de Heerlykheid van Borculo, niet ver

van de Stad van dien naam, als mede van het Dorp

Geeſteren, gelegen. - ALTING Not. Ge,. inf.

P. II, p.; 14.2 en FALK: l. c. verſtaan er door %.
zwyn, in de Graafſchap 's Heerenberggelegen. Mogelyk

te regt, zo men de lezing van HEi5A verkieſen wij

(nl) Paſetti , ſ#is; dat is..] Het woord Sylvis heb

ik uit de beide MSS. er bygevoegd.

(n) Segnitgerd.] Cegingvard in 't Lib. Cat. in het

andere MS. ſtaat ſ gingvard. De overige naamen wor

den in beide MSS. dus geſchreven, Alkmaard -

Siguiui, en Siguui, Wlfbald Grimbaldi-Adal

wi; - ſolexvic - Ada/gard; Sarani - Ar

druh, en Arduih, Verenbold - Alegbrach -

Meginfrid, Wardbald - Gerwi; Afdi/god &? Ma

ruui; Savini & Radini; Wºlſini– Liudward, Odyl

gard - Gelo & Marcrad; - Hungrim - Lät

dunch, Alwich - Tadhild. In hoeverre deeze le

zingen beter zyn, lust my niet breedvoerig te onderzoe

ken. Het zou ook der moeite niet waardig zyn.-

(o) Arduhi.] In de uitgaaf van den Schryver van 't
Batavia Sacra vindt men deezen naam niet.

(p) Gerid.]. Dit ſchynt meer een Mansnaam te zyn.

Ten minſten ſtaat my niet voor, deezen naam voor een

Vrouwen- naam ergens aangetroffen te hebben. Moge

lyk zal men moeten lezen Gerild, of Gerhild. Dat

dit een gebruikelyke vrouwen- naam oudstyds geweest

Zy, kan blyken uit den ouden Catalogus Nominum pro

2 priorum
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nifid (g); Werdbald & uxor ejus Garwi,
Gelgod & Marmi, Gajeni & Radim ; Ulſim &

uxor ejus Lunitwart (r); Odilgaert & filius

ejus Hereman; Aldric & filius ejus Land

ric; Cele& Marerad; Hungain& uxor ejus(s)

Lindnnch; Almeh, & Selo; Egbald & Cad

hile. Actum eſt autem publice in villa Elli

brici, anno quinto decimo imperii Ludowici(t)

incarnationis vero Dominicae octingenteſimo

viceſimo octavo, Septimo (u) Idus Februarii.

Coram teſtibus, qui hanc traditionem praeſen

tialiter confirmatam viderunt, [ſimiliter & (y)

veſtituram,] quorum ſubtus nomina notantur.

Signum Gerwardi traditionem hanc peragentis.

Signum Rauemardi (w). Signum Egisgeri.

Signum Sigeberti. Signum Gerberti. Signum

Theodanſi. Signum Albrici. Signum Albn

mardi. Signum Ildiradi, Signum Odilbaldi.

Signum Odtberti. Signum Rotnnigi. Signum

priorunn , zo als dezelve door GoLDASTUs is uitgegee

ven Rer. Alemannic. Script. Tom H. p. 121. A.

Edit. SENCKENBERGII, als mede uit het Codex Lau

risham. Diplom. Tom. III. p. 303.

. (g) Meg#iſrid.] Deezen naam hebben de beide uit

geevers van deezen Brief ook kwalyk afgeſchreven. Ik

denke, dat men, gelyk in beide MSS. ſtaat, lezen moet

Meginfrid, 't geen eene, oudstyds gebruikelyke, Vrou

- wen - naam is, volgens dengemelden Catal. Nom. propr.

d l. p. 125. B. ofſchoon my niet onbewust is, dat

Meginfridus, en Meginfrit, ook als naamen van Man

nen voorkomen in het Codex Laurisham. Diplom. Tom.

II. p. 25. en Tom. Ill. p. 1o8. Mogelyk moet men

lezèn Megintrud, 't geen ongetwyfeld een Vrouwen

naam is, als, onder anderen, blyken kan uit het ge

melde Cod. Laurish. Dipl. Tom. I. p. 494.

(r) Lunitzwart.J . Ik denke, dat men uit de MSS.

lezenmoet Liutward, 't geen dezelfde naam is met Liut

art , welke meerder bekend is. Even eens verſchil

en Ellingart en Ellinwart, Regingart en Reginzwart,

niet anders, dan in de uitſpraak.

(5) Lindnnch.] Lees Liudunch, gelyk in de MSS.

of Liudsuint, hoedanig eene Vrouwen-naam ook voor

komt in het Cod. Laturish. Diplom. Tom. 11. p. 227.

(t) Ludowici.J Domini Lodowici, en Lothowici, in

beide MSS.

(u) Septimo] die ſeptima. MSS.
-

zó sámihter gº zeſlituram J. Deeze woorden heb

ik uit de beide MSS. gemeend in den text te moeten

brengen.

Myermhardi. Signum Fredeberti. Signum

Nutbodonis. Signum Ledradi. Signum Le

dardi. Signum Gerundi. Signum Gerici. [Si

gnum Wendelberti. Signum Gerahrij. Signum

Hilderadi. Signum Reinheri.] Signum Rod

berti. Signum Marmundi. Signum Aldgeri.

Signum Mialonis. Signum Rothardi. [Signum

Meynhardi.] Signum Raueningi. Signum E

gilberti. Signum Gerbodi. Ego Geraccarus,

jubente Domino noſtro ipſo (x) Frederico,

ſcripſi & ſubſcripſi.

Jo. A LEYDis Chron. Belg. L. V. Cap.8.

p- 77. Aador Bataviae Sacrae pag.

103. Gecollationeerd met, en ver

beterd uit het Perkamente MS. Li

ler Catenatus van 't Kapittel van

OUDMUNSTER, Fol. 71. verſo. Als

mede uit het Perkamente MS. Codca:

- Z radit. Traject. Tol. 15.

(cv) Signum Ratiemardi. . Signum Egis geri. St

gnum, Sigoberti. Signum Gerberti.] De onderteekening

van deeze vier getuigen heeft BoCKENBERG, of moge

lyk de Schryver van 't Batavia Sacra, welke uit de

ſchriften van BOCKENBERG deezen Giftbrief heeft uit

gegeeven, door overhaaſting uitgelaten. In de beide

MISS. verſchillen de naamen der Getuigen van de uit

aven op volgende wyze. Signum Gerowardi –

# - Albzvardi – Otberti – Rot

wigi - Werinherdi - Frideberti JWilodo

mis - Gerondi - Gerici. [Signum Wendelberti

Signum Gerahrii. Signum Hilderadi. Signum Rein

heri.] Signum Rodberti – Warmundi Algeri

- Walonis - Rotbardi. [Signum Meynhardt.J

Signum Ratteningi.. De naamen der vyfgetui

gen, welke in de uitgaven niet gevonden worden, heb

ik gemeend uit de MSS. insgelyks in den text te moeten

invoegen. De naam eindelyk van den Schryver deezes

Briefs is in het eene MS. Geractarus, en in het andere,
Geraceart/s.

(x) ipſo Frederico.] Ik vermoede, dat in den oor

ſpronkelyken Brief by verkorting van ſchryven geſtaan

heeft epo, dat is Episcopo, Frederico, waar voor Jo.

vAN LEIDEN by overhaaſting gelezen heeft ipſo, 't geen

BocKENBERG, welke deezen Brief in zyne verzameling

niet uit het oorſpronkelyke, maar alleen uit de Chronyé

van Jo. VAN LEIDEN ſchynt overgeſchreven te hebben,

getrouwelyk gevolgd heeft. En terecht leest men in de

beid: NISS, Z22/tino neo Episcopo Frederico; gelyk in

het ſlot van den volgenden Giftbrief ook gelezen wordt,

zes ga gagazº gº gº gº gºgº gº gº gº gº gº gº gº gº gº gº,

19.)

van Utrecht.

Gifte van eenige goederen, in Oeſterbeek en Prast gelegen, aan de Kerk

Den 25 December 834.

raditio (d) Wiberti, filiique ejus Wal

: berti, de Hostbeke. - - -

Conſtat (b) quidem omnibus ſanum ſapienti

Dus noemt hem het opſchrift van
in myn MS. Cod. Trad. Traj. 't welk

ik gemeend heb niet te moeten overſlaan, ofſchoon in
de beide NISS. in den Brief zelven gelezen wordt Wi

brachti, en Wibrathi. In het Chartularium Traject.

A/S. het welk Jo. GEORG. ECCARD gebruikt, en waar

uit hy deezen Charter, als waare dezelvete vooren nooit

uitgegeeven geweest, te voorſchyngebragt heeft, wordt

hy te onregt genaamd Unbrachti. Hoedanig eene le

zing HEDA ook in Zyn exemplaar moet gevonden heb

ben, want hy pag. 59. Vandeeze Gifte ſpreekende, on

(a) Wiberti.

deezen Giftbrie

-

bus, ideo terrigenis a Deo temporalia eſſe con

ceſſa, ut his quoque fideliter erogatis munera

mercanturaeterna. Quamvisenimomniumbono

TUIDIA

der anderen, meldt; Hajus Sancti intuitu Umbrachusno

bilis contulit Eccleſiae Trajectenſt, quicquid in Heyſler

bach (Oeſterback heeft het MS. van scRTvERIUs) & in

Praeſt poſſidebat, enz. Nader aan de egte lezing komt

dit ons oude Opſchrift, als mede de uitgaven van Jo.

VAN LEIDEN, en den Schryver van het Batavia Sacra,

welke beide ook lezen Wiberti. Ofſchoon nu wel

JVibertus , of Wicbertus, en Wibrachtus, of Wibrech

tus, niet dan in klank van elkander verſchillen, even

eens als deszelfs Zoon Walbertus, alhier ook gemeld,

in eenen en denzelfden Chartervan KoningLODEWYK , by

ECCARD
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rüm ſtipſelargitor, etiam noſtraetamenfructum

quaerit induſtriae, ut, ſidonaipſiusnonirritafece

rimus, mereamur(c)habere premia,quaepromiſit

Deus, transcendentia ſcilicet ſenſus (d) aeſti

mationemhumani. Idcirco Nos, his vocatino

minibus, Ouo, Addo, Rothard, Thitbald (e),

Heren, Knut, ab ipſo non despici ſperantes

allata, cui non, niſi quae dedit, conferuntur,

ſed pro (f) labentibus credentes dari man

ſura, tradimus ad Eccleſiam Sancti Martini,

quae conſtructa eſt in Caſtello Trajecto in pa

go (g) NIFARLAKE, pro remedio animae Wi

brachti, ſicut nobis ipſe, ac filius ejus Wal

bertus, ad perficiendum legitime contradide

runt, quicquidin (h)Oſterbac, &in (i) Praſt,

idem Wibrach videbatur poſlidere, (k) omne

ECCARD l. c. p. 21, te vinden, op de eene plaats

//albrecht, en op de andere Walbertus genaamd

wordt, zou ik egter verkiezen te lezen //ilſert voor

t/ibracht, om reden, dat de Zoon zelf zynen Vader

dus noemt in eenen anderen Brief van den jaare 872.

insgelyks door ECCARD uitgegeeven, Ego Walbertus

Comes, nec non & conjtta: mca Altburgis – donamus

pro remedio animatiging noſ'rarten: 2 ſett genitoris genitri

cisque, videlicet Wiberti & Odradae, nec non propin

quorum noſtrortant parten hereditatis , enz. En dewyl

in deeze woorden de Zoon zig noemt Comes, of Graaf,

kan men hier uit gemakkelyk afneemen de reden, waar

om by HEDA den Vader de eernaam van Nobilis gegeeven

wordt: en zulks waarlyk niet te onrecht, want deeze

onze JJ ilbert, JVicbert , of // #brecht, van geen gerin

ge afkomst, maar een Zoon geweest is van den zo

zeer befaamden Saxiſchen Hertoch l/idichind, gelyk

ten vollen bewezen wordt, ter aangehaalder plaatſe,

door den geleerden ECCARD, als mede door N. SCHA

TENIUs Hiſt. //eſſal. Lib. X. pag. 626. en FALKE

in Adnot. ad Cod. Tradit. Corbejens. p. 2o2.

(b) 's:# Confert leest men by Jo. VAN LEIDEN,

en den Schryver van het Batav. Sacr.

(c) mercanter] mercantur, by dezelven.

(d) ſeniſtes aeſtinationcm humani] ſenſus aeſtimatio

znis humanae, by dezelven. Senſus ingenii humani, by
ECCARD.

(e) Thitbald, IIeren, Knut.] Deeze naamen vindt

men niet by JO. V. LEID. noch in 't Bat. S. By ECC.

leest men Thâtbald, Beren huurac-ab #p/o zoon deſſief//’6-

,,ntes. In het MS. Lib. Caten. ſtaat, Rotard, Thicbald,

leren, Knut. My ſtaat niet voor, den naam van Beren »

of Iſeren, ergens anders gelezen te hebben, dan alleen

in den Giftbrief van Graaf EBROINUs, hiervooren bl..3-

zº. 2, door ons reeds gegeeven, in welken Redualdus

Heri flius, als Getuige, voorkomt. Zo men van de

twee eenen wilde maaken, zou men kunnen lezen Herib

zod, of Berenkart, beide bekende naamen, en te vin

den in den ouden Catalogus Nominum Propriorum, door

ooi. DASTUs uitgegeeven R. Alemann. S. Tom. II. p.

g6 en IOI, - ,

(f) pro labcntibus.] Quod lalentibus, by ECC. ,

#2 Nifarlake.J. Dus ſtaat er in myn MS. Cod.

Trad. Tr. Riſſarlake, heeft het MS. Lib. Caten.. jus

carlake, Ecc. Niſlerlatre, Jo. VAN LEID. en in het

Bat. S. Alle kwalyk ; want men byna niet twyfelen

kan, of in den oorſpronkelyken Brief heeft geſtaan in

pago Inſtarlake, of ſiſterlake. Dat nu deeze Pagus In

ſtarlake, waarover in den jaare 975., Ruatbodo, alsCo

ºnes, ofte Regter, volgends een Charter van Keizer

otto II. by H#DA p. 87., het gebied voerde, oudstyds

niet alleen de Stad, maar ook voornamelyk dat gedeelte

van het tegenswoordige Nederſticht van Utrecht, het

geen tusſchen de Vecht, en de Leck gelegen is, in zig

bevatte, kan men aangetoond vinden by BUCHELIUS

in Not. ad HEDAM p. 32. ALTING Not. Germ. inſer.

Part. II. p. 1o2. den Schryver van 't Chron. Gottwi

cenſe p. 644. en FALKE in Adn. ad Trad. Corbejens.

P. 42 I. Verders by Jo. VAN LEIDEN, en den

Schryver van het Batavia Sacr. zyn de onderſcheidings

teekenen zeer kwalyk geſteld in deezer voege, quae

conſtructa eſt in Caſtello Trajecto, in pago Niſterlake

pro remedio animae W.- als of de woorden in pago

que, quod ſub lege Francorum (l) in corum

erat dominio, cum mancipiis, (m) curtilibus,

aedificiis, ſilvis, pratis, pascuis, aquis, aqua

rumve decurſibus, & cum omnibus (n) adia

centibus, quae, ne (0) congeſta faſtidium le

genti generarent, quia in diverſis ſunt ſpecie

bus, numerare vitavimus: hanc vero traditio

nem ſtabilem fieri volumus, omnibusque prae

ſentibus ac futuris notam eſſe deſideramus. Si

vero aliquis ex nobis, quod (p) abſit, quihu

jus traditionis, quam peregimus, ſanctionem,

ſeu quaelibet (g) appoſita perſona eam per

verſo ordine caſſare temptaverit, inprilnis, niſi

ſe meliore ſententia correxerit, ſciat ſe apud

Dominum Deum diſtrictum inire judicium, in

ſuper fisco mulctatus auri (r) libras III. ar

genti

N. niet behoorden tot de ſtraks voorgaande in Caſtello

Trajecto, maar tot de volgende opgenoemde plaatſen

Ooſterbeek, en Praeſt... Hoedanig een misſlag zelfs de

anderzins zoo naaukeurige FALKE l. c. begaat, wanneer

hy uit deeze Charter Ooſterbeek en Praeſt opnoemt on

der die plaatſen, welke oudstyds tot den Pagus INSTER

LAKE zouden behoord hebben, daar het zeker is, dat

Ooſterbeek onder den Pagtes VELUwE, en Praeſt onder

den Pagus BATITUA , of Betuwe, gebragt moeten wor
den.

(h) Oſlerbac] In het MS. Lib. Caten., Oſterbanc:

by Ecc. leest men, Oeſterbac: by Jo. v. LEID. en in 't

Batt. S. Oeſterbecc, gelyk ook by dezelven op 't einde

van deezen Brief Oeſterblech, terwyl in de overige Exem

plaren , 1/oſlerbac. In de uitgaven van HIEDA l. c. ſtaat

Heyſlerbach , doch de MS. HEDA van scRIVERIUs heeft

Oeſterback, en Hoſterbacl. Men behoeft niet te

twyfelen, of dit Oſlerbac is het tegenswoordige Dorp

Ooſterbeek, niet ver van Arnhem in Veluwenzoomgele

en, en oudstyds reeds beroemd, doordien aldaar de

rouw van Keizer Conraad II. van eenen Zoon by toe

val in de kraam is bevallen. Zie BEKA p. 4o. HEDA

p. 118. PONTANUs L., V. p. 79. en anderen.

(i) Praſt.] In zbmmige Exemplaren Praeſt; 't zel

# is in de Overbetuwe, niet ver van Arnhem, ge

eſICI).

# Omneque, quod - erat.] Dus heeft Jo. vAN

LEID. en de Schryver van 't Batt. S. In beide Perka

mente MSS. ſtaat omnique, quod-erat. EcCARDheeft
uitgegeeven, omuntuniqtte, gitage-crant.

e 85 ſub lege Francorum.j Men voege dit by deove

rige bewyzen, welke door ons bygebragt zyn in Not.

ad SPECULUM FRANCONIco - BELGICUM ſive JUs CAE

sAREUM Lib. II. C. 14.## 53. Om te betoogen, dat

eertyds in Gelderland de Frankiſche Wetten, de Leie

Salied, en de Let Ripttariorum, in gebruik zyn ge
weest, en haare uitwerking gehad hebben. -

(mº) Curtilius.] In 't Lib. Caten, alsmede by Ecc
Curtibus, in de overige uitgaven ontbreekt dit woord.

g? adiacentibus] adiacenciis in 't MS. L. Caten.

(0) quae, ne..] - In alle de uitgaven ſtaat kwalyk
qugéve.

(p) quod al/it.] Quidam adſit, Ecc. doch de twee

Overige uitgaven, quidem abſit. -

(4) ſele gitaelilei app0ſita.] Sua vel qualibct appoſita

perſona, in de andere uitgaven, doch in die van Ec

CARD, ſett quaelibet oppoſita perſona – ceſare temp

taverit, inprimis vero ſe meliorem ſententia correxerit,

ſciat ſe 4pted Deum discreturn inire judicium, byna al
les zonder zin of ſlot. Voor inire hebben de

twee andere uitgaven mereri.– Het woord Do

minum ontbreekt in alle, gelyk mede in 't MS. Liber
Caten. Dat men oppoſita, en niet appoſita,

perſona lezen moet, kan blykén uit een Brief van 716.,

waarin byna dezelfde woorden voorkomen, by MAR

TENE Coll. Ampl. Mon. T. I. p. 21. E.

(r) libras enz.] by Ecc. pondo III. argenti W. co

actus, nec ſi quod injuſte conaverit, valeat ejudicare.

Niet veel beter leest men in de overige uitgaven, auri

libram, argenti tres, coaäus quinque, & nec ſic, quod

injuſte conatus fuerit, valeat emeridicare. Dat evindi

care het gebruikelyke woord is in deezen zin, behoeft

geen bewys. Doch dooronagtzaamheidder uitſchryve
- Ietn
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genti V. coaétus, & nec ſic, quod injuſte co

naverit, valeat evindicare, ſed firma & immo

bilis haec traditio (s) maneat ſtipulatione ſub

nixa. Acta eſt autem haec traditio publice in

villa Hoſterbac. , VII. Kal. Januarii. Anno

incarnationis domininoſtri IheſüChriſti D. CCC.

XXXIIII. Indiëtione XII. Regni etiam glorio

ſisſimi Auguſti Imperatoris Lodowici anno XXI.

coram teſtibus infra notatis. Signum Theo

dans. Signum Otbrach. Signum Egilbrech.

Signum Banager. Signum Wilbald. Signum

Radbold. Signum Ricbrech. Signum Fride

ric. Signum Hunleff. Signum Sigeric. Si

gnum Bernold. Signum Godin. Signum Gel

bold. Signum Reginold. Signum Adelward.

renſchynthier nog een woord uitgevallen tezyn, 't geen

tot volmaking van den zin noodzakelyk is. Ik denke ,

dat men lezen moet, coadus eaſolvat. Dit is het ge

woone formulier van dien tyd in ſoortgelyke Brieven.

In een Brief van den jare 766. leest men, fisco auri li

bras X. argenti pondo XX. coactus exſolvat, &#, quod

#" 2 evindicare nonvaleat,byMARTENE Coll. Ampl.

on. Tom. I. p. 16. B. Even eens in een anderen

Brief van 764, cogente fisco auri libras V. argenti pon

dera XX. coaétus exſolvat, &#, quod repetit juisquam,

vindicare non valeat, by denzelven d. l. p. 3o. B. en

meermalen in andere Brieven, zie p. 39. D. p. 57.
C. enz.

3 maneat.] Permaneat, in de uitgaven.

t) VTI, Kel.J Dus in beide perkamente MSS. HEDA

p. 5o. heeft dus ook in zyn afſchrift gevonden. Doch

Signum Alfric., Item sAxoNUM. Theodold,

Everhard, Abbo, Alferi, Eilo, Hadegrim,
Siger, Boſo, Uddo, Werenbold. Ego Ber

noldus indignus presbiter libenter (u) Frederico

ſcripſi & ſubſcripſi.

Uit myn Perkamente MS. codex Tradit.

Trajedenſ. Fol. 19. Gecollationeerd

met het Perkamente MS. Liber Cate

natus van 't Kapittelvan oUDMUNSTER

Fol. 73. verſo. Ook uitgegeeven by

J2. YAN LEIDEN Chron. Belgic. Lib.

Z3 C. 9. p. 78.; den Schryver van 't

Batavia Sacra p. 1o4.; als mede by

JQ-. GEORG. ECCARD Hiſt. Geneal.

Princ. Saxon. Super. pag. I9.

in de# leest men o&avo Kal. In het jaartaiko

men alle Exemplaren overeen, behalven dat in de laat

ſte uitgaaf van HEDA ſtaat DCCCXXIV, zynde deder

de Xdoor een drukfeil 'er uitgevallen, terwylwel ente

regt in de eerſte uitgaaf ſtaat DCCCXXXIIIf.

In de namen der Getuigen komendeExemplarengenoeg

zaam over een uitgenomen dat by# VAN LEIDEN,

en in 't Bat: Sacr: onder de Franken niet voorkomen

#» Adekward, en onder de Sawers, Eilo is over

gellagen.

(u) libenter Frederico ##### Dus leest myn MS.

Cod. Trad. Traj. In 't MS. Lib. Cat. als mede by Jo.

VAN LEIDEN, en EccARD, ſtaat libenter Frederico Epi

'### Doch de waare en egte lezing is, jubente

Mºederico Epiſcopo ſcripſt, gelyk in 't BataviaSacra

uitgegeeven is.

###################################################

2o.) Gifte van verſcheidene goederen, in de Lymerſch, in Veluwe, en inden Pagus

Huiting0e gelegen, door Graaf Rodgarius aan de Kerk van Utrecht ge

.ſchonken, voor welke dezelve weder van den Bisſchop verſcheiden andere

goederen in lyftugt ontvangt.

Den 23. Maart 838.

, Albricus (a) Episcopus uſumfruiſtum conſtituit Rodgario,

, Comiti Ghelrenſi, in quibusdam villis & mancipiis,

, in Velua conſiſtentibus, quae ipſe idem Rodgarius an

,, tea Eccleſiae Trajectenſt contulerat.”

n nomine Sanctae & individuae trinitatis.

Albricus (b), divina favente gratia Tra

jectenſis Eccleſiae Episcopus, dilecto in Chri

ſto Rodgario Comiti. Dum & omnibus non

habetur incognitum, ſed pluribus manifeſtum,

(a) Albricus.] . Ik heb gemeend, den korten inhoud

van dit ſtuk, zoals die in het Perkamente MS. Liber

Catenat. voorkomt, hier voor ook te moeten plaatſen,

en wel om reden, dat in dit hoofd RoDGARIUsgenaamd

werdt Comes Ghelrenſis, waaruit niet onduidelyk is af

teneemen, dat die gene, welke ten gebruike van 't

Kapittel van oUDMUNSTER, in 't laatst van de XIV. of

begin der XV. eeuw, dat Regiſter der Privilegien en

Giftbrieven vervaardigd, afgeſchreven, en boven ieder

ſtuk een korten inhoud geſteld heeft, toen ter tyd byzig

zelven overtuigd is geweest, dat deeze RoDGARIUs over

het een of ander diſtrikt, of Pagus, 't geen tot het te

genwoordige#' behoort, het regtsgebied ge

voerd heeft, en uit dien hoofde gemeend heeft, hem
dien naam te mogen geeven. , # het komt my niet

ºnwaarſchynlyk voor, dat hyin eenenvan de, in deezen

Brief opgenoemde, Gelderſche Pagi, Rechter, ofCo

mes, zal geweest zyn.- In myn MS, Cod. Tra

qualiter tu Rodgarius (c) restuasproprias do

naſti ad Eccleſiam Sancti Martini, quae eſt in

fra (d) muros jam dictae Civitatis conſtructa,

hoc eſt in pago LEOMERIKE (e) in villa, quae

dicitur

dit. is eenvoudig het opſchrift, Epiſtola Albrici Epi

ſcopi ad Rodgharium Comitem.

(b) Albricus] Alfricus by Jo. vAN LEYDEN. Voor

Rodgarius heeft dezelve Rotharius.

c) Rodgarius] 't MS. Lib. Caten. heeft Rotgari.

infra muros] intra muros, Jo. v. L.

e) Leomerike.] T By Jo. v. L. leest men Leomenke.

By HEDA, welke een kort uittrekzel van deezen Brief

opgeeft pag. 51. , leest men in de uitgaven, in pago

Leomerike, doch in 't MS. van sCRIvER. Leckmeriko,

en, volgends aanteekening van SCRIV., in 't MS. zUL.

Leomerika. Dat men hier denken moetom het diſtrikt,

doorgaands de Limers, of Lymerſche, genaamd, , en
aan den Hertoge van Cleef door die van Gelderland

wel eer verpand, is buiten alle tegenſpraak, ofſchoon,

gelyk de Heer ALTING Germ. Infer. Part. II. p. 113.

zeer wel opmerkt, oudstyds de grenzen van deezen Pa

gus zig verder uitſtrekten, dan wel dat gedeelte, 't welk

i
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dicitur Thuivine (f), eccleſiam dedicatam cum

curte, terra ſalaricia; & manſum 1. cum man

cipiis ſiipermanentibus; & in alia villa (g)Ala

men thands nog de Limers noemt, in zig bevat. Dit

blykt ten allerduidelykſten uit de alhier gemelde villa

Duttinghem, ongetwyfeld Duetinchem , of Duetechem,

een der tegenswoordige vier kleine Steden der Graaf

ſchap Zutphen. Dezelve immers wordt alhier geſtelt

in p2go illo, indien dielezing, zoals in onze beide hand

ſchriften gevonden wordt, de egte is 3 waar aan ik zeer

twyfele, en waar van ſtraks nader. Te regt derhalven

wordt door den Doorluchtigen Abt GODF. BEssEL in

Chron. Gottwicens. p. 655. deeze Pagus LEOMERIKE

beſchreven; Minor pagus Friſiae antiquae, poſtmoduin

Regni Lotharienſis, in Geldria ad ſluvios Rhenum &?

Isſelam in angulo, uhi hi duo ſluvii ſeparantur, qui ho

die praefecturc Limers appellatur, inter Arnhemium

et Seventriam olim ſitus, videttirque fluisſe pars ſcu por

tio Pagi Hamalant. - En is overzulks de HeerFAL

KE in Comm. ad Cod. Tradit. Corbejens. pag. 44I.

ten eenen maal het ſpoor byſter, wanneer hy deezen Pa

gus meent te moeten zoeken in het tegenswoordige Gro

ningerland omtrent den Dollert.

(f) Thuuine.] By HEDA, in villa Thuinae, doch in

het MS. van SCRIV. Thumae. By Jo. VAN LEIDEN leeſt

men Chimne. Ik ſtelle vaſt, met den Schryver van 't

Chron. Golwic: d.. l.., dat dit Thuvine is hethedendaag

ſche Duven, in de Lymerſch thands nog gelegen. Ik

twyfele ook geenzins, of in een Charter van Keizer

oTTO van den jaare 97o. by MATTHAEUS Anal. Tom.

III. p. 453 , en uit hem by MIERIS Charterb. van

Holl. I. D. bl. 46 en scHwARTSENBERG Charterb.

van Vriesl. I. D. bl. 6o. wordt de naam deezer plaats

kwalyk geſchreven Thumma, voor 't welk PoNTANUs

Hiſt. Gelr. L. V. p. 69 en DITHMARUs Cod. Dipl.

Clivens. No. 33. p. 27. hebben uitgegeeven Zhumna,

't geen eenigzins nader aan de waare lezingkomt, want

ik denke, dat men, Voor Thtemna, Thttuina lezen, en

Per dit zelfde Duven door verſtaan, zal moeten.

(g) Alatinghe.] In 't Lib. Caten. en by HEDA,

Alatinge. By Jo. v. LEIDEN Alacturge. Zo 'er ſtond

Aldcurge, of Aldcirke, zou ik denken op Oukerk, niet

ver van Zeventer in de Limerſch gelegen. GoDFR. BES

SEL in 't Chron: Gottwic. /. c. in navolging van AL

TING Not. Germ. Inf. II. P. 4. verſtaat er door Lat

hem, of Lathum. Doch dit is ook eene blootegisſing,

zonder eenig nader bewys. - - - . '

(h) Et in pago illo in villa Duttinghem eccleſiam de

dicatam cum muncipiis.] Deeze woorden ontbreeken

by Jo. v. LEIDEN. By HEDA leeſt men Drlictingen,

en in de MS. HEDA van scRIv. Duckingen. De lezing

van onze beide perkamente Handſchriften heb ik ge

meend te moeten volgen, als nader komende aan den

hedendaagſchen naam, want, dat men, hier door, de

Stad Duetechem, of Duetinchem, verſtaan moet, ſtem

me ik gereedelyk toe aan ALTING Not. Germ. infer

P. II.j.46, en den Schryver van 't Chron: Gottwic. p.

655. Doch ik kan niet ontveinzen, dat zelfs op de eer

ſte lezing van deezen Brief by my eene zwarigheid ont

ſtond, welke ik niet weet te boven te komen. Zo

naamelyk Duttinghem gehoord heeft onderden Pagus Le

omeriké, waarom dan niet ſlegts maar gezegd, et in vil

la Duttinghem ? of waarom worden juiſt hier bygevoegd

de woorden in pago illo ? en waarom ook niet by de

andere villae? Zo men kon bepalen, in hoeveel klein

dere onderdeelen, of Minores Pagi, hoedanig eene de

Limerſch geweeſt is, oudstyds de gehele Graafſchap,

of major Pagus , Hameland verdeeld is geweeſt, en zo

men naaukeurig de naamen van ieder der byzondere

Ampten, minores Pagi, of onderdeelen, konopgeeven

en nagaan, welke thands der vergetelheid wegens ge

brek aan egte ſtukken zyn overgegeeven, komt het my

zeer waarſchynlyk voor, dat men ras zou ontdekken,
welken naam men voor 't woord illo hier zou moeten in

de plaats zetten. FALKE in Comm. ad Trad. Cor

bejens. p. 441. ſchynt ook deeze zwarigheid bemerkt

te hebben, dewyl hy, van de hier opgetelde plaatſen,

welke tot den Pagus Leomerike gehoord hebben, han

delende, geheel en al de villa Duictingen, of Dut

tinghem, met ſtilzwygen voorbygaat, en dus naar alle

gedagten ook gemeend heeft, dat men deeze villa tot
eenen anderen# moeſt brengen. - Doch tot

welken Pagus? Hier hapert het my. - En egter

dat een eigen naam wel eer alhier gelezen is, durve ik

tinghe curtem dominicatam cumcaſa, vel quic

quid ibidem viſus fuiſti habere; & in Weſterheſi

manſum 1. cum mancipiis; & in (h) pago illo

- in

beſluiten uit de verſchillende lezingen, welke men by

HEDA ontmoet, alwaar in de uitgaven ſtaat in pago IS

To in villa Ductingen, voor in Pago ILLo; ## de

MS. HEDA van scRuvERIUs heeft hier in pago IsLo.

Dit deed my aanſtonds denken op den Pagus Iſloi, en ik

vermoede, dat dat Exemplaar van SCRIVERIUs ons de

waare lezing bewaart heeft, want dit is zeker, dat Duc

tinchem, aan de regter zyde van den ouden Tsſel gele

gen zynde, gemaklyk kan gebragt worden tot den Pa

gus Isloi, als welke in zig bevat heeft de Landen, ter

regter zyde van den Ysſel gelegen. Gemeenlyk ver

deelt men deezen Pagus in tweën, den pagus Iſloi ſu

perior, en inferior. Het Neder- Isloi, of Isſel-gouwe,

wordt doorgaands geſteld zig uitgeſtrekt te hebben langs

den regter boord des Ysſels tot aan Staveren, en zou

dus een groot gedeelte van dien Pagus door de Zuider

zee thands verzwolgen zyn , ja zelfs meent ALTING d. l.

p. Io4. en in navolging van hem ook BEssEL in Chr.

Gotzv. l. c. als mede FALKE d. l. p. 437., dat de Co

mitatus de Stavero, en Isſelgouwe, of Isloi, een en de.

zelfde Landſtreek zoude geweeſt zyn; doch welk gevoe

len te regt reeds wederlegd is door den Heer DUMBAR

Kerk en IVerelll. Deventer bl. 445. alwaar hy betoogt,

dat men door den Comitatus Iſlegouwe, welke in Io86.

door Keizer HENDRIK aan het Bisdom van Utrecht ge

ſchonken is, moet verſtaan dat gedeelte van ons tegen

woordige OVERYSSEL , 't geen men hedendaags Salland

noemt. Indien ik myne gisſingen, (want by gebrek

van egte bewyzen van dien tyd durve ik zulks voor

geen waarheid aannemen) hier by moge voegen, zou

ik denken, dat de Pagtes Isloi inferior zig mogelyk zal

uitgeſtrekt hebben ter regter zyde van den Ysſel, be

ginnende beneden Deventer, ter plaatſe, alwaar de Co

mitatus Hamelant Oudstyds eindigde, tot aan den Co

mitatus Agridiocenſis, of Unbalaho, zynde het tegens

woordige Droſtampt van Vollenhove.# nu de Ys

ſel ter deezer tyd gehouden werdtvoor de grensſcheiding

tuſſchen de Franken en Saxers, en dus ook Deventer,

en byliggende plaatſen in conſinio Francorum & Saro

num ſecus Fluvium Isla, geplaatſt worden door ALT

FRIDUS in Vita S. LUDGERI Lib. I. c. 11. by LEIB

NITs, S. R. Brunsw. Tom. I. p. 88. zal zig niemand

verwonderen, waarom ook deeze Pagus Isle gouwe on

der het gebied der Saxers geweeſt zy, tot dat dezelve

den Saxiſchen Markgraaf ECBERTUs wegens zyne we

derſpannigheid en ongetrouwigheid by een Ryksvonnis

afgenomen, aan den Keizer toegewezen, en door den

zelven aan de Kerk van Utrecht geſchonken zy gewor

den. - Meerder zwarigheid hebbe ik in het bepa
len van den Pagus Isloi ſuperior. Dezelve moet geeindigd

hebben ter plaatſe, alwaar de Comitatus in Hamelanº,

daar Deventer in ligt, een begin nam. Dat Deventer

in den Bººg is, of Coimitaties, Hamelant gelegen zyge

weeſt, blykt ten duidelykſten uit den Brief, waarby in

den Jare IO46. door Keizer HENDRIK IV. insgelyks aan

de Kerk van Utrecht geſchonken werdt Deventeren een

gedeelte vanHamelant, talem Droprietatem, het zyn de

eigen woorden van den &## by DUMBAR l. c. p.

442. qualem viſt ſtimus manu ſubpoteſtate tenere in loco

Daventre dicto - et cum Comitatu IN Amelande,

ſuo termino ejusden Comitatus hic ſubterdenotando

in propritum tradidimtes. De woorden Comitatus INA

melande, meent de Heer. DUMBAR, dat even eens op

gevat moeten worden, als of erſtond, Comitatus De

Amelande, of Comitatus Amelandiae, waaraan ik zeer

twyfele, dewyl de Pagus Hamelant vry wyder langs

den regter, oever van den Ysſel zig uitgeſtrekt heeft,

dan de paalen, termini, welke in dien brief wordenop

gegeeven, aanwyzen, want de uiterſte grenzen van dien

Comitatus geſteld worden er alta parte Islae ad Aſcete,

dat is, langs den Ysſel, boven Deventer niet verder dan

tot Aſcete, of het tegenwoordige Eſchede, even boven

het Dorp Gorsſel tusſchen Deventer en Zutphen gele

gen. Het is overzulks maar een Rechterampt, Comita

tus, of minor pagus, een onderdeel, geweeſt van den

major pagus Hamelant, en dus omſchreven als een Co

mitatus, gelegen IN Amelande. Te meer blykt dit uit

het Registrum Bonorum et Proventuum Abbatiae Cor

bejenſis, door den , Abt SARACHo ten tyde van zyn

Kerkbestuur, en dus tusſen de jaaren 1953 -

Io71 gemaakt, en byna gelyktydig met dien Gift

E 2 brief
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in villa Duttinghem eccleſiam dedicatam cum

mancipiis, ſeu quicquidillic habuiſti; & inpago

FELUA in villa (i) Lona, & in villa (k) Sul

tuenda, & in villa (l) Wagenwega, & in vil

la (m) Werdtſpa, quicquid in locis illis habui

brief van Keizer HENDRIK , alwaar men S.695–698.

pag. 4o, Sutfenum, Duisburg, Lathem, en Davindre

# vindt in pago Hamelant. Indien men op de

igging van deeze vier, alle nog bekende, plaatſen ter

regter zyde van den Ysſel agt geeft, zal men de grenzen

van den geheelen Comitatus Hameland aan dien kant ge

maklyk kunnen bepalen, beginnende van den Rhyn,

terplaatſe, alwaar de Ysſel zynen oorſpronk uit denzelven

neemt, of, gelyk in een vorigen Brief onder Num. 17.

gelezen wordt, ubi IIisla ſl, conſtuit in mare, en dus

voorby Lathen, Duisburg, en Zutphen, tot beneden

Deventer zig uitstrekkende tot zo ver de Pagus Isloi

inferior, of Isſelgouwe, zyn begin neemt. Gelyk nu

de Pagus Leomerike, waar onder Lathem oudstyds be

hoorde, een onderdeel van den Pagus Major Hameland

geweest is, zo komt het my zeer waarſchynlyk voor,

dat de Pagus Isloi ſuperior , gelyk men denzelven

noemt, insgelyks als een onderdeel van Hameland moet

aangemerkt worden. Gelyk verder de Pagus Leomerike,

zo als ik denke, in zig bevat heeft dat gedeelte van Ha

meland, 't welk tusſchen den Rhyn en de ſlinker zyde

van den Ouden Tsſel gelegen is, zo vermoede ik, dat

de Pagus Isloi ſuperior in zig bevat heeft de Landen

aan den regter kant van den ouden Tsſel, van boven Due

zinchem af gelegen tot daar de ouden Tsſel even bo

ven Doesburg zig, vereenigt met den nieuwen Tsſel, en

dan nederwaarts langs den zelven totaan dat onderdeel,

of Comitatus in Hamelande, welkers grenzen in den

giftbrief van Keizer HENDRIK beſchreven worden, en

waarin Deventer gelegen is geweest, 'tgeen ik als een

derde minor Pagus, of Onderdeel van Hameland zou

de meenen te moeten houden. Indien deeze gisſinge

eeniger maten aannemelik mogte voorkomen, heeft dee

ze Pagus Isloi in zig bevat een gedeelte van het tegens

woordige Drostampt, als mede van 't Schoutampt, van

Zutphen, met de Steden Duetinchem, Doesburg en

Zutphen, en wel beneden Zutphen tot aan Eſchede by

Gorsſel, alwaar het derde Onderdeel of de Comitatus

in Amelande, waar onder Deventer behoorde, zyn be

gin ſchynt genomen te hebben. Dat Duetinchem er

onder gehoord heeft, vermoede ik uit de lezing, zo

als in deezen onzen brief in de MS. HEDA van SCRIVE

RIUs gevonden wordt, in## Islo in villa Duttinchem.

Dit ſchynt enigerwys nader bevestigd te worden; in

dien wy nagaan, welke plaatſen meerder in de ſchrif

ten van deezentyd, als gelegen in deezen pagus. Isloi,

voorkomen. Voor eerſt in den Giftbrief, uit 't Chartu

larium ijverthinenſe N. 48. by LEIBNITS S. R. Brunsw.

7# 1. p. 116 door ons overgenomen, en alhier,ge

plaatst onder Num. 7:2 ontſloegen Wy de villa With
mundi in pago HISLOAP- De Schryver van 't Chron.

# 5. 647. en 72o verſtaat er door het tegens
woordige gehugt Wichmund niet ver van Zutphen. En
te regt; men zie, t geen Wy hier vooren aanteekenden

op den Giftbrief onder Num. 16, bl. 13. De zwarig

heid, welke FALKE d.. l. p. 436. hier tegens maakt,

als of hetzelve tot den Pagus Hameland behooren zou

de, vervalt van zelfs, zo ras men opmerkt, dat deeze
Pagus Isloi een onderdeel van Hameland is.- Ver

der in 't Regiſter van den Abt SARACHo S. 633. p.

36. ontmoeten wy Spana in Pago Isloi. Het komt my

waarſchynlyk voor, dat van dit Spana het oude Ade

lyke huis Spaan- weerd,ofSpaanse weerd, niet ver van

Steenderen' naby den Ysſel , tusſchen Doesburg en

Bronckhorst, gelegen, mogelyk zyne benaminge be

houden hebbe. - . De villa Okinni, of Ocanni, in

paga Hisloi, gemeld, in de voorgaande Giftbrieven on

'der Num. 9. en 1o. behoort waarſchynlyk ook tot dee

zen onzen ſuperior Pagus, ofſchoon ik niet durvebepaa

Hen, waar ter plaatſe deeze gelegen zy geweest. -

En uit deeze vier plaatſen, welke my alleen tot nog

toe bekend zyn, dat in ſchriften van deezen tyd uit

drukkelyk tot den Pagus Isloi gebragt worden, hebben

ten minſten drie, en voornamelyk Wichmund, waar

aan men byna niet kan twyfelen, of het is het oude

Withmundi in pago Isloi, tot nog toe hunne oude be
naaminge beh , en toonen overzulks, dat men op

waarſchynlyke gronden den Pagus Isloi ſuperior bepalen

ſti; & in pago (n) HINTINGoE in villa (0) He,

rodita eccleſiam dedicatam, & curtem domi

nicatam cum terra ſalaricia, vel quicquid adi

pſam curtem pertinet, cum hominibus [deſil

per (p) commanentibus, & in Vitallo man

ſum

mag tot een groot gedeelte van de tegenwoordige Graaf.

ſchap Zutphen. Indien men verder ſtelt, dat de Villa

Brunnum, alwaar de Brief, welken wy hier vooren

onder Num. 7. geplaatst hebben, gegeeven is, ook

in den zelfden Pagus Isloi gelegen zy geweest, gelyk

men met reden mag onderstellen, zal zulks aan deeze

onze gedagten nog meerder waarſchynlykheid byzetten. .

My is verder niet onbewust, dat in 't Register van

den Abt SARACHo S. 644 en 645. p. 37. Aſchendorpe,

en Waſderervalde, voorkomen, als gelegen in Pago

Isloi. Doch die beide plaatſen hebben geen betrekking

tot onzen Pagus ſuperior Isloi, maar behooren tot den

Pagus inferior Isloi, of Isſelgouwe. Want Wesderewal

de ongetwyfeld is de tegenswoordige Havezathe, of

Ridderhofstad, Westerveld, en Aſchendorpe de Buur

ſchap Asſendorp, beide niet ver van Zwol gelegen,

gelyk te regt reeds door FALKE d. l. p. 436 is bewe

zen. - Wy erkennen, dat deeze onze gedagten ten

eenemaal nieuw zyn , en aanloopen tegen het gevoelen

van anderen , het zal ons overzulks aangenaamzyn, in

dien deze gisſingen van alle waarſchynlykheid niet

gantſch ontbloot bevonden mogen worden.

(i) in villa Lona] By Jo. V. LEIDEN kwalyk, in

villa Bona, dat men er door verſtaan moet het Dorp

Loenen, niet ver van Beekbergen op de Veluwe al

nog gelegen, is buiten alle bedenking. Doch dewyl

dit LoNA hier uitdrukkelyk gebragt wordt tot den Pa

gus Felua, ſchynt daar door het gevoelen van den Heer

DUMBAR te vervallen, welke in 't K. en W. Devent.

p. 443. in den Keizerlyken Giftbrief van 1o46. door

Lovenen verstaat het Loenenſche Veen, niet ver van 't

# Dorp op Veluwe gelegen, want Lovenen in

dien brief tot den Pagus in Amelande gebragt wordt, en

overzulks elders anders, dan in de Veluwe, zal moeten

gezogt worden. - * *

(k) Suluenda.] By HEDA, Sulmonda, doch in 't

MS. van SCRIVER., Sutvenda. ' ALTING Not. Germ.

inf. II. p. 166. , en FALKE ad Tradit. Corbejens.

p. 419. verſtaan er door Silkwoude, niet ver van het

vooren gemelde Loenen, op Veluwe, gelegen.

(l) Wagenwega.] By IIEDA en Jo. V. LEIDEN,

Wageninga, doch in de MS. HEDA van SCRYv. //z-

gemnega. Ongetwyfeld het oude Wageningen. Zie

ook ALTING l. c. p. 195. -

(nl). Werdupa.] FALKE W. c. p. 419. denkt, dat

men hier door zou kunnen verstaan de tegenswoordige

Buurſchap Weesp, op Veluwe, niet ver van de Over

ysſelſche grenzen , en Camperveen, gelegen. Doch

ik zie geen den minſten grond tot zodanig eene gisſing.

By Jo. VAN LEIDEN leest men in villa Mierdupa. Zo

die lezing egt was, zou men kunnen denken op het

tegenswoordig midden in de Veluwe gelegene Mierveld,

of Meerveld. Doch 't veiligſte is, hier in niets te

bepalen. Dit ten minsten is zeker, dat dit Werdt pas

onder den Pagus Feluae moet gezogt engeſteld worden,

en overzulks, dat ALTING /. c. p. 98 en 2oo. zig ten

eenenmaal vergist heeft, wanneer hy deeze plaats

brengt tot den Pagus Huiting0e. . e

(n) Hintingoe..] Dus leeſt men in de beide perkamen

te #ſandſchriften, by JO. VAN LEIDEN ſtaat Hincin

goe; by HEDA, Huitingoé. Men ſtelt doorgaands,

dat deeze Pagus een gedeelte van het Nedersticht van

Utrecht, en het zogenaamde Gooiland heeft uitgemaakt.

Men kan hier over, alsmede over de plaatſen, welke

in deezen onzen Giftbrief als onderden Pagus Huitingoe

behoorende opgenoemd worden, nazien ALTING, NVot.

Germ. Inf. Part. II. p. 28, 97, 98, en 175: GoDFR

BESSEL - Chron. Gottwic. p. 639: en Jo. FR. FALKE,

ad Trad. Corbejens. p. 426.

(o). Herodna.] in villa, quae dicitur Heorodna, leeſt

men by Jo. VAN LEIDEN. In de eerste uitgave van HE

DA, even als in onze beide Handſchriften, in villaz

Herodna, doch in de laatſte uitgave, in villa IIoudna. 't

MS. van scRIVER heeft Herodua,

(p) deſuper commanentibus. enz.] ... De woorden,

welke wy hier tusſchen twee [ ] hebben ingevoegd,

ontbreeken in 't MS. Cod. Trad. Traject. Doch in

't MS. Liber Caten. als mede by JO. VAN LEIDEN

WOIT
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EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. I. AFDEELING.
E 1

ſum unum cum homine] deſuper commanente,

& in (q) Bracola, & in Thullere, quicquid

ibidem viſus eras habere cum hominibus com

manentibus. Haec omnia tradidiſti, tam (r)

terris, aedificiis, mancipiis, campis, ſilvis,

pratis, paſcuis, aquis, aquarumve decurſibus,

totum & ad integrum, mobile & immobile,

vel quicquid in ſupradictis habuiſti, ad Eccle

ſiam praefati Confesſoris, ita ut ibi (s) pro

ficiant in augmentum, perpetualiter in Deino

mine poſſidendum. Unde poſtea tuafuit pe

titio, & noſtra decrevit (t) voluntas, ut ali

quas res Sancti Martini in his locis, hoc eſt

in villa (u) Gruosna eccleſiam dedicatam, &

curtem (y) dominicatam, & terram ſalariciam,

vel quicquid ad noſtrum opus ibi habuimus;

ſeu totum (w) quod habuimus in villa (x)

Fumarhara; & in villa (y) Heoa eccleſiam

dedicatam, & terram ad ipſam eccleſiam per

tinentem, & in ipſà villa homines II. (z)

Wermbaldum, & Theodgarium cum familia

eorum; & in villa Seist familias VI. cum ter

ris & aedificiis earum; & in# fami

liam I. cum aedificiis & terris ipſius; & in

Heſt familiam I. cum aedificiis & terris ipſius;

& in (aa) Theothorne dimidium manſum tibi

ad beneficium praeſtare debuisſemus, quod &

ita fecimus; ea vero ratione, ut nullum prae

judicium ſine diminutione aliqua exinde nobis

Eccleſiaeque noſtrae generare debeat, niſitan

tum fructuario ordine tibi liceat excolere; &

cenſum (bb) perſolvas ſingulis annis Sol. I.

Xa. Kal. Aprilis, Et, quando quidem Deus

worden dezelve gevonden. HEDA ſchynt in zyn Exem

plaar dezelve ook niet gevonden te hebben, want hy

pag. 51. alleen maar heeft, in pago Huitingoe in villa

Houdna, in villa Bracola, Thula, ten zy men by den

zelven, voor het herhaalde in villa, 't geen hier ee

nigermaaten overtollig kan ſchynen, zoude willen le

zen, in villa Houdna, vitallo, Bracola, Thule. -

# Bracola.] Jo.. v. LEID. heeft Bracolla. Voor

Thullere, of, gelyk in 't Lib. Caten., Tullere, heeft

dezelve Chullere, HEDA, Thula, en de MS. HEDA

van sCRIV. Thulke.

r) tam terris.] . Beter by Jo. v. LEID. cum terris.

s)### Jo. v. LEIDEN heeft proficiatis.

t) et nostra decrevit voluntas.] By denzelven ſtaat,

ut nostra decerneret voluntas.

(u) Gruosna.] Genosna by Jo v. LEID. In de MS.

HEDA van SCRIV. Grosna. -

(v) dominicatam.] Jo. v. LEID. dominicam.

&#3 ſcu totum## In 't MS. Liber Caten. leeſt

men, ſcircotum, quod habuimus -

(x) Fumarhara.] het zelfde MS. Eumarhara. Su

mathara vindt men by Jo. V. LEID. v Fumerchara in

ſ

voluerit tuum de hac luce (cc) discesſum,

res ſupradictae ad Eccleſiam noſtram cum omni

emelioratu valeant reverti. Et ut haec Pre

ſtaria omni tempore ſtabilis firmaque perma

neat, ſtipulatione (dd) eſt adnixa. Acta eſt

autem publice in villa Thwina ſub die Xa. Kal.

Aprilis. Anno XXV°. Lodowici glorioſisſimi

Imperators in Dei nomine feliciter, amen.

In Dei nomine ego Albricus Episcopus fir
IT13V1.

Signum Frigdagi presbiteri. Signum Sigi

berti. [Signum (ee) Herifridi Signim

Gerwardi preshiteri.] Signum Edelgarii.

[Signum Alfuuihi.] Signum Godeberti. Si

gnum Heriberti. Signum Geri. [Signum

Luidrici.] Signum Alfgeri. Signum Ger

bodi. [Signum Buodwini.] Signum Beren

garii. Signum Suitgeri. Signum Gerberni.

Signum Geronis. [Signum Berneuoris..] Si

gnum Gettonis. Signum Willibaldi. Signum

Liudradi. Signum WildradiSignum Suedonis.

Signum Gerberti.

Ego in Dei nomine (ff) Huuxarius pres

biter hane Preſtariam ſcripſi & ſubſcripſi.

Uit myn Perkamente MS. Codex

Tradit. Trajectenſ. Fol. 16.

Gecollationeerd met het per

kamente MS. Liber Catenatus

van 't Kapittel van oUDMUN

STER Fol. 77. Ook, doch

zeerbedorven, uitgegeeven in

JOANNIs A LEYDIs Chron.

Belgic. Lib. V. c. 19. p. 83.

de uitgaven van HEDA; doch in 't MS. van scRIv.

Fumerthara.

(y) Heoa.] Dus leeſt men in onſe beide MSS. , b

JO-V. LEID. Heua. by HEDA ſtaat Hera, en in 't MS,
Van SCRIV., Heca.

(z), Wermbaldum et Theodgarium.

ber Caten., homines duos Werinbal

"#) Theothorne.] In de eerste ui(ZOZ JO/T/26, TSte uitgaV

Theotortne, in de laatste Thorene. ##MS#

CHELES, Thoorne, en in dat van scRIvER., Theo,
in 't MS. Liber Caten., Theothorue. , ei

(bb) perſolvas..] Perſolves by Jo. vAN LEIDEN.

(cc) discesſum.] Discesſum fieri, leeſt men by den

zelven.

(dd), Stipulatione est adnixa.] Constipulatione an
nexa, by denzelven. -

(ee) Signum### Wy hebben de naamender

Getuigen uit onze beide handſchriften aangevuld, en,

welke in de uitgave by Jo VAN LEIDEN niet gevonden

worden, tusſchen twee [ ] gesteld.

(f) Huuxarias.J Hungarius heeft Jo. VAN LEIDEN,

In 't MS. Li

met Theodaga

-
Afſtand
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sººrtessºries, te weteº-tes te serie vººrgesºrteerste sººrte-, test-te

21.) Afſtand van Keizer Lodewyk aan zynen Zoon Karel van een gedeelte van

zyn Ryk, waar onder behalven andere Landen ook geheel Vriesland,

als mede de Graafſchappen Hameland, en Maſagouwe begrepen zyn ge

4WC6Sl'.

ſt haec (a) adveniente, atque annuen

te LUDoico, & Miſſis PIPPINI, omni

que populo, qui praeſentes in Aquis Palatio

adesſe jusſi fuerant, dedit LImperator] filio

ſilo CAROLo maximam Belgarum partem, ,, id

, eſt, a mariper fines Saxoniae usque (b) ad

, fines Ribuariorum, Comitatus (c) Mah
- (2

(a) Poſt hacc. enz.] Dewyl de Acte zelve van dee

zen. Afſtand, of Overgifte van een gedeelte van 't Ryk

aan KAREL den Kaalen, voor zo ver ik weete, tot nog

toe verholen ligt, of verloren is, heb ik egter ge

meend, dit verhaal, 't welk ſchynt voor 't grootſte

gedeelte uit de Acte zelve van die Overgifte genoeg

zaam woordelyk overgenomen te zyn, niet te mogen

overſlaan, maar hier by te moeten voegen, te meer

dewyl onze Gelderſche Hiſtorieſchryver PoNTANUs

Lily. IV. # 54: geen 't minſte gewag van dien Af

ſtand maakt, daar het egter uit dit verhaal ten vollen

blykt, dat niet alleen dat gedeelte van het tegen

wöordige GELDERLAND, 't welk oudtyds onder Vries

land hoorde, maar ook het overige, dat als toen on

der Saven - land gerekend wierd, de Graafſchap Ha

meland naamlyk, (welke, dewylde Ysſel toen ter tyd,

volgens getuigenis van ALTFRIDUS in Vita LUDGERI

Lib. I. C. II., uitmaakte het Confinium Francorum

&? Saxonum, uitdrukkelyk door SIGEBERTUs in Vi

za THEoDERICI Melenſis Episc. Cap. I. by LEIB

NITs Script. R. Brunsºv. Tom. I. p. 294. daarom

genaamd wordt Pagus Saxoniae) of# tegenwoordi

e Graafſchap ZUTPHEN, als mede ook dat gedeelte,

t welk oudtyds tot den Pagus Maſagouwe behoorde,

zynde een groot gedeelte geweest van het zogenaamde
Overkwartier van Gelderland, door deezen afſtand on

der het opperbewind van den gemelden Karel geko

men is. Welke# ten opzigte van ons

Gelderland door vAN LooN in de Aloude Hall. Hiſt.

II D. bi zº, als mede door wAGENAAR V. H. II.

D. bl. 56."ofſchoon van deezen afſtand ſpreekende,
onaangeroerd, en metſtilzwygen, isvoorbygegaan.-

Ofſchoon nu wel het opperbewind, 't geen KARELby

deezen afſtand verkreeg, van geen langen duur is ge

weest, en by eene nadere verdeeling daar in verande

ring is gekomen, zal men hem egter voor Opperheer

van Gelderland, uit hoofde van deeze afgifte, van het

laatſte des jaars 837 tot aan Bloeimaand des jaars 839.

moeten houden, en als# rekenen. - Ver

ders, dewyl de Schryver van de Annales Bertiniani,

en NITHARDUs, deezen afſtand genoegzaam met de

zelfde woorden opgeeven, hebbe ik gemeend, beider

verhaal nevens elkanderen te moeten laten drukken,

om dus met een opſlag van 't oog 't verſchil, 't geen

zig hier in opdoet, gemaklyker te kunnen ontdek
C11.

-

(b) usque ad fines Ribuariorum.] Een ieder, wel

ke ooit oide handſchriften behandelt heeft, weet, dat,
wanneer een en het zelfde woord kort op elkander her

haald wordt, niets gemeender is, dan dat de afſchry

ver, zyn oog op het laatſte woord hebbende laten val

len, door overhaastingdikwyls de tusſchenbeide ſtaande

woorden overſlaat, en vergeet: Honderden van voor

beelden, indien 't noodig was, zou men hier vange
maklyk kunnen aanvoeren: Dien zelfden misſlag heeft
hier ook de Afſchryver van de Annales Bertinianibe

gaan, terwvi hy eenige woorden heeft overgeſlagen,
zonder welke de zin deezer plaats onvolkomen is,

want men aanvullen moet, per fines Saxoniae usque

ad fines Ribuariorum [totam Friſiam, et per fines

In 't laatst van 837. of begin van 838.

is ita compoſitis, Pater-Conventu

Aquis hieme indiéto, portionem Re

gni, his terminis notatam, KARoLodedit: ,,id

, eſt, a mari per fines Saxoniae usque ad fines

, Ribuariorum, totam FRISLAM, & perfines

, Ribuariorum Comitatus Moilla, Halt,

, Trahammolant, Maſagobbi. Deinde vero

22 la>

Ribuariorum J Comitatus, etc. gelyk ten vollen blykt
Ul1t NITHARDUS.

(c) Moilla, Ettraham, Melant, Moſagao.] In 't

verhaal van NITHARDUs heb ik de lezing van DUCHE

sNE gevolgd. In de uitgave van NITHARDUs, welke

door KULPISIUs is bezorgd, en waar voor naderhand

Jo. scHILTERUs in 17o2 een nieuw titelblad en voor

reden gezet heeft, terwyl het voor 't overige een en

dezelfde uitgave is, leest men, Comitatus Moilla , hazc

craham, molunt, maſagouuui. Dat deeze lezingen rond

om bedorven zyn, indien men het laatſte Maſagouwi,

of Maſagao uitneemt, behoeft# bewys. Doch hoe

deeze, alleszins bedorvene, lezing te verbeteren, be

kenne ik niet te weeten. Ik zal, om kort te zyn, my

niet ophouden met de gisſingen, welke door VALESI

Us, PAULLINI, ECCARD, en DITHMARUS, hier over ge

maakt zyn. Men kan dezelve opgeteld vinden by den

Abt BEssEL in Chron. Gottwic. p. 684. _Ik zal bloote

lyk myne gedagten hier over opgeeven. Indien men de

letters anders afdeelt, zal men gemaklyk den naam van

nog een Graafſchap ontdekken. Indien men namelyk

voor ettraham, melant, ſchryft, ettra, hammelant,

heeft men den bekendenComitatus Hamalant, Hammo

lant, Hamulant, of Hamelant. Dit is ook reeds door

anderen gegist. Doch of nu de overgeblevene letteren

Moilla, ettra; of Moilla, halt, tra; of Moilla, haec

cra; een of twee naamen van Graafſchappen moeten

uitmaken, durve ik niet bepalen. Hier haperde het

ook anderen. Dat men geen Pagus of Comitatus hier

moet zoeken, welke onder Vriesland toen betrokken

werd, blykt uit den gehelen zamenhang der woorden.

Dat men verders hier moet denken op zodanige Pagi,

welke aan Hameland, en Maſagottwe grensden, en

dat dezelve niet ver van de grenzen van het toenmali

ge Vriesland, in of by den grooter Pagus, of Duca

tus Ripuariorum, moeten gelegen zyn geweest, kan

men ook gemaklyk opmaken. Aan deeze vereiſchten

zal men voldoen, indien men voor moilla, dobla ſchryft,

en voor ettra, of, gelyk in de uitgaave van KULPISIUs

ſtaat, voor heccra, bettta leest. Dat de Pagus Dobla,

of Dubla, grensde aan de eene zyde aan Hameland, en

aan een anderen kantaan den Pagus, of Comitatus, Be

tua, of Batua, behoeft geen bewys, en kan zulksbly

ken uit het hedendaagſche distrikt van Cleefsland, de

Duffel, ofſchoon oudtyds dezelve zig, verder ſchynt

uitgeſtrekt te hebben, en wel tot daar de Pagus Maſz

gouwe een begin nam. Indien men deeze lezing aan

neemt, heeft men niet alleen vier aan een liggende

Graafſchappen, maar ook de zodanige, welke, ofſchoon

niet tot Vriesland behoorden, egter zodanig gelegen

zyn, dat zy voor 't grootſte gedeelte onmiddelyk, zonder

tusſchenligging van eenig ander distrikt, aan het hier

genoemde Vriesland grensden. Dat de Comitatus

Hameland niet onder Vriesland begrepen werd, maar

een Pagus Saxoniae gerekend is, hebben wy hier vo

ren reeds bewezen. Als men op deeze benaming

agt geeft, zal ligtelyk verbeterd kunnen worden de

misſlag van AL TIN G, van den Schryver van 't Chron.

Gottwic. p. 619., zelfs ook van onzen grooten en

naauwkeurigen wA GENAAR, V. H. II. D. bl. 57.
CIA
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la, Ettraham, Melant, Moſagao. De

inde vero quicquid inter Moſam & Sequa

nam usque ad Burgundiam una cum Viri

dunenſe conſiſtit: & de Burgundia Tullen

ſem, Odornenſem, Bleſinſem, Pertinſem,

utrosque Barrenſes, Brionenſem, Tricaſſi

num, Altiodrenſem, Senonicum, Waſti

nenſem, Milidunenſem, Stampenſem, Ca

ſtrinſem, Pariſiacum. Et deinde per Se

quanam usque in mare Oceanum, & per

idem mare usque ad Friſtam : omnes vide

licet Episcopatus, Abbatias, Comitatus,

fiscos, & omnia intra praedictos fines con

ſiſtentia, cum omnibus ad ſe pertinentibus,

, in quacunque regione conſiſtant.” Sicque

jubente Imperatore, in ſuipraeſentia Episcopi,

Abbates, Comites, & Vaſalli dominici, in

memoratis locis beneficia habentes, CAROLO

ſe commendaverunt, & fidelitatem ſacramento

firmaverunt.

25
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59
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99

59

92
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Uit de Annales Francorum Ber

tiniani ad ann. 837. by DU

CHESNE, Hist. Franc. Script.

Tom. III. p. 192

en van anderen, welke ſtellen, dat het Graafſchap

Hameland een gedeelte van de Veluwe, en van

het Sticht van Utrecht omtrent den Eemſtroom

oudtyds beſloeg, daar hetzelve ongetwyfeld aan den

rechter oever van den Tsſel, als welke het conſinium

Francorum, & Saxonum gerekend werd, en dus niet

aan den linkerkant van denzelven, moet geplaatst wor

den. - Dat verder de beide Comitatus Dubla, en

Maſagouwi, niet onder Vriesland kunnen toen ter tyd

gehoord hebben, blykt genoeg uit de"#
ven, en behoeft geen nader bewys. - Dat eindelyk

quicquid inter Moſam & Sequanam usque

Burgundiam, una cum Viridunenſiconſiſtit:

& de Burgundia, Tullenſem, Odornen

ſem, Bedenſem, Bleſenſem, Parthenſem,

utrosque Barrenſes, Brionenſem, Tricaſi

num, Autiſioderenſem, Senonicum, Wa

ſtinenſem, Milidunenſem, Stampenſem,

Caſtrenſem, Pariſiacum: & deinde per Se

quanam usque in mare Oceanum, & per

ipſum mare usque in Priſtam. Omnes vi

delicet Epiſcopatus, Abbatias, Comitatus,

Fiscos, & omnia infra praedictos fines con

ſiſtentia, cum omnibus ad ſe pertinentibus,

in quacunque regione conſiſtebant, & ſuiju

, ris esſe videbantur”: una cum auctoritate

divina atque paterna praeſato filio ſuo KARoLo

dedit, firmumque ut permaneret, Deiomni

potentis clementiam exoravit.

Hilduinus autem Abbas Eccleſiae Sancti

Dionyſii, & Gerardus Comes Pariſius civita

tis, ceterique omnes, praedictos fines inha

bitantes, convenerunt, fidemque ſacramento

KARoLo firmaverunt.

99

29

*

Uit NITHARDUs, Hist. Lib. I.,

in ANDR. DUCHEsNE Hist.

Franc. Script. Tom. II. p.

362. als mede in KULPISII

Script. R. Germ. pag. 88.

de Comitatus, of Pagus Betua, ofſchoon grenzende aan

het hiergenoemde Vriesland, egter ter deezer tyd on

der hetzelve niet gerekend w# leere ik uit deeze

navolgende aanteekening, welke men vindt in het Cod.

Laurishamenſis Diplom. Tom. I. p. 161. Haec est con

ſcriptio rerum, quae traditae ſunt S. Nazario - in

FRISIA, in BATUUA, et in Hattuaria, et in aliis lo

cis.- Hoedaniger wyze men niet kon ſchryven,

indien ter dier tyd de Betuwe een onderdeel, of minor

Pagus, van den Ducatus FRISIAE gerekend waare ge
WCCSt. -
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22.) Verdeeling van een gedeelte van het Ryk, door Keizer Lodewyk, onderzy

me twee Zoonen, Lotharius, en Karel, waar by, onder andere Landen,

ook het Hertogdom Vriesland tot aan de Maaſe, als mede de Graafſchap

pen Hameland, Betuwe, en Teiſterband aan den eerstgemelden worden

toegedeeld.

Den 3o.
-

uibus peractis (a) Imperator TLUDovICUs

Pius] urbem Vangjonum juxta con

dictum tertio Kalendas junii pervenit.

Ibi ſusceptis quibusdam, quos adhuc ſpeciali

(a) Quibus## enz.] Doordien de Acte zelve

van deeze nadere Ryksverdeeling, myns weetens, in

't geheel niet meer over is, of ten minſten al nog ver

borgen ſchuilt, heb ik gemeend, dit verhaal, zo als

ons de ſchryver van de zogenaamde Annales Bertiniani

hetzelve opgeeft, en 't welk, voor zo ver de plaatſen,

aan ieder der twee zoonen door den Keizer hier by toe

gedeeld, betreft, genoegzaam woordelyk uit de daar

van gemaakte Acte van verdeeling ſchynt overgenomen

te zyn, hier insgelyks te moeten invoegen: - Wat

aanleiding tot deeze nadere Ryksverdeeling gegeeven

heeft, kan men kortelyk by wAGENAAR V. H. II. D.

May 839.

ter properare jusſerat, fidelibus, LoTHARIUM

filium ſuum ab Italia venientem paternoſus

cipere affectu minime renuit. Quo palam o

mnibus ad genitoris veſtigia ſüppliciter proci

dente,-

bl. 57. en omſtandiger by de door hem aangehaal

de oude Schryvers, betoogd vinden. - Wy leeren

uit dit verhaal, dat het Opperbewind over het grootſte

gedeelte van ons tegenwoordige GELDERLAND, 't welk

ingevolge een vorige Afgifte van den jaare 837 aan KA

REL was afgeſtaan, thands door deeze nieuwe afdeeling

na doode des Keizers zou overgaan op LoTHARI

Us. - Hoedanig na doode van LoTHARIUS deszelfs

bezittingen by eene nadere Ryksverdeeling in den jaare

87o onder de twee Broeders KAREL en LoDEWYK we

derom verdeeld zyn geworden, kan men hier beneden

op het gemelde jaar vinden.

F 2
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dente, & praeteritorum excesſuum veniam hu

militer poſtulante, Imperator miſericordia, qua

incorporaliter ſemper viguit, flexus, quidquid

in eum praecedentibus annis ipſe ſuique deli

querant, paterna benignitate conceſſit. Itata

men, ſi deinceps nihil adverſus eum pravis

machinationibus molirentur. Suorum quoque

complures non ſolum proprietatibus, verum

etiam beneficiariis donavit honoribus. Inſuper

que deſcriptione Regni ſui aequalibus pene par

tibus discreta, optionemilli, quam earum mal

let, offerre non dedignatus eſt.

Cujus diviſionis Formula ita ſe habuit.

,, Quarum altera Regnum Italiae, partem

que Burgundiae, id eſt, Vallem Auguſta

nam, Comitatum Vallisſiorum, Comitatum

Waldenſem usque ad mare Rhodani, ac

deinde Orientalem atque Aquilonalem Rho

dani partem usque ad Comitatum Lugdu

nenſem, Comitatum Sucdingium, Comita

tum Wirascorum, Comitatum Portiſiorum,

Comitatum Suentifiorum, Comitatum Cal

montenſium, Ducatum Moſellicorum, Co

mitatum Arduennenſium, Comitatum Con

doruſto, inde per curſum Moſae usque in

mare, Ducatum Ribuariorum, Wormazfel

da, Sperohgouwi, Ducatum Heliſatiae, Du

catum Alamanniae, Curiam, Ducatum Au

25

93

39

59

52

52

22

55

59

92

92

53

99

59

(b) Cum archis ſuis] Dus leest men by DUCHEsNE;

doch ik denke, dat men en hier, en aanſtonds in 't ver

volg, lezen moet cum Marchis ſuis, gelyk hier bene

den te regt tweemaal ſtaat.

(c) ### Ofſchoon men doorgaands Hama

lant, Hamelant, Hamulant, geſchreven vindt, denke

men egter niet, dat dit een drukfout, of ſchryffeil is.

Hamarlant is het zelfde, als Hamelant, en ik denke,

dat men oudtyds in de wandeling nu en dan het ook zo

zal uitgeſproken hebben. Ten minſten de gewonevoet

maat, welke men eertyds in dat Graafſchap gebruikte,

had hier van nog zynen ouden naam van Hamer-voet

behouden in het Stadrecht van ZUTPHEN , zo als het

zelve in den jare 1638. is uitgegeeven, alwaar Tit. 34.

Art. 1. een gemeen huis en were geſteld wordt niet

deelbaar te zyn, ten zy ſesendertig Haemervoet zuyd,
ofte meer, binnen ſynen wande, daer 't# is.

Deeze oude benaaming, welke eenigermaate weder een

bewys kan uitleveren, dat Hameland niet op Veluwe,

en in 't Nederſticht, maar in de tegenwoordige Graaf

ſchap Zutphen, en in een gedeelte van Overysſel moet

gezogt worden, heeft men in den jaare 1742, wanneer

, ſtraſiorum, cum Sunalafelda, & Norogo

, Vuiecheſli, Ducatum Toringubae cum ar

chis (b) ſuis, Regnum Saxoniae cumar

chis ſuis, Ducatum FRESIAE usque Moſam,

Comitatum (c) HAMARLANT, Comitatum

BATAUORUM, Comitatum TESTRABENTIcUM,

Doreſtado:

,, Alteram (d) partem Burgundiae, id eſt

Comitatum Genavenſem, Comitatum Lug

dunenſem, Comitatum Cavallonenſem, Co

mitatum Amaus, Comitatum Hatoariorum,

Comitatum Lingonicum, Comitatum Tul

lenſium, & ſic per decurſum Moſae usque

in mare, & inter Moſam & Sequanam, &

inter Sequanam & Ligerim, cum MarchaBri

tanica, Aquitaniam, &Wasconiam cum Mar

chis ad ſe pertinentibus, Septimaniam cum

Marchis ſuis, & Provinciam, habuit.”

Quo ſuperiorem potius eligente, Imperator

Carolo filio ſuo inferiorem contulit, ea con

ditione, ut, viventifideliter obſequentes, eo

decedente memoratis portionibus potirentur,

ſacramentisque multifariam a Lotharioſusceptis,

eum in Italiam redire permiſit.

99

99

99

95

59

92

29

29

2 •

59

92

55

22

92

92

Uit deAnnales Francorum Ber

tiniani, ad Ann. 839. by AN

DR. DUCHESNE Hist. Franc.

Script. Tom. III. p. 196.

men op nieuws het gemelde Stadrecht vermeerderde,

herzag, en reformeerde, te niete gedaan, en als toen in

het Gereformeerde en geamplieerde Stadrecht Tht. 33.

# 7. S. I. in plaats van ſesendertig Haemervoeten

geſteld dertig Rhynlandſche voeten, als tegenwoordig

meerder bekend, en gebruikelyker. Dat egter deeze

benaming oudtyds zeer bekend en in de Graafſchap

zUTPHEN gebruikelyk is# behoeft men zig niet

te verwonderen , daar zelfs in de aangrenzende Landen

van ovERYSSEL die zelfde voetmaat in gebruik is ge

weest. Onder anderen blykt dit uitde oudeMSS. Statuten

der Stad CAMPEN, alwaar men Rubr. XIX. Art. 14

leest, voort enich erve ofte hofſtede, daer men een mttere

inleggen ſall, dat ſall weſën XIIII. Haemervoet zwyt.

Als mede Rubr. XX. Art. 2. Int jaer ons Heren 1343.

is overdragen, weert, dat eniger luiden een erve

deelen zwolden in die lengede, ſo en ſolde men niemant

ontdeilen, dat minneste bleveXIIII. Haemervoet breet,

twee Haemervoet voer een Lubeſche elle gereeckent. -

(d) Alteram### De zin en zamenhang ver

eiſchen, dat men hier leze, Altera partem Burgundi
ae- habuit.

###################################################

23-)

Laureshem, of Lörſch.

Gifte van een halve Hoeve in Selebach, in de Veluwe, aan de Abdye van

In den jaare 839.

M# dedit in (a) pago FELAoUUA

hubam dimidiam in (b) Selebach.

(a) in pago Felaouua.]. Ofſchoon dit uittrekſel van

een Giftbrief, zoals 't in het oude Register der goede

ren, eertyds aan de Abdye van Lörſch toebehoord

hebbende, aangeteekend ſtaat, niets doet tot ophelde

ring der Gelderſche Historie, heb ik egter gemeend

hetzelve niet te moeten overſlaan, om reden, dat alhier

melding gemaakt wordt van den Pagus FELUA, als een

Pagus, die niet in een anderen grooteren gelegenwas, of

Actum in Gannita anno XXVI. Ludouuici im

peratoris.

Codex Laurishamenſis Diplomaticus

Tom. I. p. 167.

als een onderdeel van den Pagus major TESTERBANT,

waar voor FALKE in Adnot. ad Tradit. Corbejens. p. 424.

denzelven houdt, maar als een zodanige, welke afzon

derlyk, en op zig zelven, oudtyds beſtond. Gelyk ook

dezelve in voorgaande en volgende Brieven dus meer

maals voorkomt. Men zie, 't geen wy hier vooren

aanteekenden op Num. 4. bladz. 5.

- -- (b) in

1
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(b) in Selebach.] Ik zie geen den minſten grond voor

de gisſing van FALKE d.. l. p. 42o. welke meent, dat

men hier door zou kunnen verſtaan het tegenswoordige

Schoonderbeek, of, gelyk hy het noemt, Schanderbeeck,

tusſchen Ermelo en Putten, niet ver van 't laastge

melde Dorp, op Veluwe gelegen. Voorzigtiger ge

droeg zig hier de Schryver van 't Chron. Gottwic. #,

831. wanneer hy deeze plaats wel optelt onder die ge

nen, welke oudstyds tot de Veluwe behoorden , zon

der egter te bepaalen, welke dezelve tegenswoordig

Zy. -

24.)

en Karel,

Verdeeling van 't gebied van Lotharius onder zyne twee Broeders Lodewyk,

In den jare 843.

inc autem uterque illorum [Lodhuwicus

& Karolus] duodecim e ſuis ad hoc

opus elegit, quorum unus extiti, &, ſicut il

lis congruum, ut inter illos hoc (a) Regnum

[Lotharii] divideretur, viſum eſt, contenti

ſunt. In qua diviſione non tantum fertilitas

aut aequa portio Regni, quantum affinitas &

congruentia cujusque (b)aptata eſt. ,, Eve

, nitque LoDHUwIco omnis FRISIA * * * *

, * * KARoLo vero * * * * * * Quibus

, peractis, quique illorum e populo, qui ſe

(a) hoc Regnum divideretur.] ,, LoTHARIUs, in

, twee veldſlagen tegen zyne Broeders, in de jaaren

, agt honderd twee en veertig, en agthonderd drie en

, veertig voorgevallen, de volkomen nederlaag gekre

,, gen hebbende, en nevens de voornaamſten zyner aan

, hangeren, onder welken ook Heriold was, op de

, vlugt gedreeven zynde, werdt zyn Ryks aandeel als

,, verlaten aangemerkt, en onder zyne twee Broeders

,, verdeeld. In deeze verdeeling, werdt gantſch Fries

, land aan Lodewyk toegelegd. Doch zy hield niet

, lang ſtand. ” enz. Het zyn de eigen woorden van

onzen oplettenden en naaukeurigen wAGENAAR, waar

mede hy deeze Ryksverdeeling beſchryft in de Vad

Hist. II. Deel, bl. 6o. met welkemen vergelyken kan het

verhaal van J. G. EccARD Comm. de Reb. Franc. Orient.

Lib. XXIX. Tom. II. p 361. Men ziet er uit, wat

elegenheid tot deeze nieuwe verdeelinggegeeven heeft.

fſchoon nu wel uit deeze verminkte plaats van NI

THARDUs niet kan gezien worden, wat Landen, buiten

Vriesland, aan deezen, of genen, der beide Broeders

zyn toegedeeld, heb ik egter gemeend dit verhaal van

dien, alleszins hier in geloofwaardigen, Schryver, als
welke zelf, in hoedanigheid van Scheidsman, over dee

ze verdeeling geſtaan heeft, niet te mogen overſlaan,

, ſequutus eſt, ſuscepit, ac ſibi, ut deinceps

, fidelis eſſet, ſacramento firmavit.” Et Ka

rolus quidem Moſam, Regnum ſuum ordina

turus, trajecit: Lodhuwicus vero, Saxonorum

cauſa, Coloniam petiit.

Uit NITHARDus, Hist. Lib. Iv.

4d ann. 843. by DUCHEsNE,

Hiſt. Franc. Script. Tºm. II.

p. 376. en Jo. SCHILTERUs,

Script. R. Germ. p. Io4.

maar, hoe verminkt het zelve ook moge zyn, tot dat of

volkomener handſchriften van denzelfden Schryver, of

andere geloofwaardiger gedenkſchriften wegens deeze

verdeeling ons een beter ligt geeven, in deeze onze

verzameling te moeten invlegten. . Wy kunnen er ten

minſten uit leeren, dat , zo al niet andere gedeelten

van Ons tegenswoordige GELDERLAND, de Veluwe im

mers, en dat gedeelte, 't werk oudstyds tot de Graafſchap

Teisterband behoorde, als toen ter tyd onder vRIES

LAND gereekend wordende, door dit verdrag onder het

opperbeſtier van Koning LoDEwyk, van hoe een korten

duur 't zelve ook moge geweest zyn, gekomen is. Ee

ne omſtandigheid, welke der oplettendheid van onzen

waardigen Hiſtorieſchryver PoNTANUs Lib. IV. p. 55.

ontſlipt is, ten zy hy mogelyk gedagt heeft, dat dit ver

drag van verdeeling nooit tot ſtand is gebragtgeworden,

om reden dat nog in het zelfde jaar, eenige maanden

laater, eene andere verdeeling tusſchen de drie Broe

ders LoTHARIUs, Lodewyk, en KAREL, heeft plaats

gehad, gelyk uit het volgende ſtuk nader kan blyken.

(b) aptata est.]. Mogelyk zal men moeten lezen,

captata est. De zin deezer plaats ſchynt zulks te ver
eiſchen. -
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25.)

Lodewyk, en Karel.

Verdeeling van 't Ryk, tusſchen Keizer Lotharius, en zyne twee Broedereng WK: , ºy - 2

In Auguſtus 843.

arolus, ad condictum fratribus obvians,

penes Virodunum conjungitur, ubi dis

tributis portionibus , HLUDowICUS ultra Rhe

(a) distributis portionibus.] ,, Lotharius, zig bui

,, ten ſtaat vindende, om zynen Broederen langer 't

, hoofd te bieden, begon voorſlagen van bevrediging

,, te doen. Men maakte eene nieuwe Ryksverdeeling,

, volgens welke, Lotharius Italie, en de waardigheid

,, van Keizer, Karel Aquitanie, en Lodewyk Beyeren

, behieldt, én het overige Ryk in drie deelen ver

,, deeldt werdt. Lodewyk kreeg hier van alle de Lan

, den, die ter regter zyde des Rynſtrooms gelegen wa

, ren, en derhalven ook eengoed gedeelte van Fries

, num omnia, citra Rhenum vero Nemetum,

, Vangium, & Moguntiam civitates pagosque

, ſortitus eſt. LOTHARIUS inter Rhenum &

3) Schal

» land, 't welk # zig te vooren reeds geheel toege

,, legd hadt. Ter linkerzyde des Ryns, werden hem,

,, daarenboven, toegedeeld de Steden en Landen van

,, Ments, Worms en Spiers. Lotharius viel het Land

•, tusſchen den Ryn en de Schelde tot aan de zee toe

, ten deel, en derhalven alle de Zeeuwſche Eilanden,

, benevens een gedeelte van het tegenwoordig Hol

», land, Utrecht, en een gedeelte van &##

, Voorts het Kamerykſche, Henegouwen, en verſchei

'dºen' andere Landſtreeken omtrent de Maaze gelegen:

mp



26 cHARTERBOEK DES HERTO GDOMS GELRE,

, Scaldem in mare decurrentem, & rurſus

per Cameracenſem, Hainnaum, Loëmſem,

Caſtritium, & eos Comitatus, qui Moſae

citra contigui habentur, usque ad Ararem

Rodano influentem, & per deflexum Ro

dani in mare, cum Comitatibus ſimiliter ſibi

utrimque adhaerentibus. Cetera usque ad

22

59

op

99

23

35

, met al het Land,. van den oorſprong der Maaze af,

, tot daar de Saone in de Rhône valt, en wyders langs

, de laastgemelde Rivier, tot aan zee toe. Al hetove

2, rige, tot aan Spanje toe, werdt Karel aanbedeeld. ”

Het zyn weder de eigen woorden van onzen beroemden

wAGENAAR V. H. II. D. bl. 61. welke ik gemeend

heb hier by te moeten voegen tot meerder opheldering

van dit oude verhaal. Het zelve is, myns weetens, het

volledigſte en# 't geen wy aangaande dee

ze Ryksverdeeling by de oude Schryvers van dien tyd

aantreffen ; waarom ik ook, dewyl ons geene afſchrif

ten zyn overgebleven van de oorſpronkelyke Acte, aan

gaande deeze verdeeling onder de drie Broederen opge

, Hispaniam carolo ceſſerunt.” Faétisque

ſacramentis tandem altrinſecus eſt disceſſum.

Uitde Annales Francorum Ber

tiniani ad ann. 843. by DU

CHESNE, Hist. Franc. Script.

Tom. III. p. 2oo

regt, geoordeeld heb, in deeze onze verzameling, van

dit Verhaal gebruik te moeten maken. Dewyl# het

zelve de Rhynſtroom, zo als dezelve namelyk by Kat

wyk in Zee uitliep, geſteld wordt als de grensſchei

ding tusſchen de aandeelen van Lodewyk en Lotharius,

kan men hier uit gemaklyk afneemen, welk gedeelte

van ons tegenwoordige GELDERLAND aan het Opperge

bied van Koning LODEWYK, en welk aan dat van Kei

zer LoTHARIUs, by deeze verdeeling, onderworpen is

geworden. - Men zie verder hier over EccARD

Comm. de Reb. Franc. Orient. Lib. XXX. Toma. II.

p. 387.
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26.) Gifte van eenig goed, in Veluwe, aan het Klooſter te Werden. -

Den 21. Januarii 848.

ſentibus quam futuris, quod ego Gis

luinus tradidi partem haereditatis meae ad eccle

ſiam Sancti Salvatoris, quae conſtructa eſt in

N: (a) fieri cupio omnibus, tamprae

pago Riporum, in loco Werthina ſuper fluvio

Rurae, hoc eſt, quod tradidi unum jornalem

pro remedio animae meae, & pro remedio

animae Athalwini in wELLoE [Veluwe,] prae

(a) Notum.] Dezelfde reden, waarom wy den Brief

Num. 23. bl. 24. in onze Verzameling gebragt hebben,

heeft ons ook overgehaald, om deezen alhierteplaatſen.

(b) Anno VIII. indictione IX.] Doordien de Schry
ver van het oude Register vergeeten heeft den naam

des Keizers, in wiens Agtſte Regeeringsjaar deeze Brief

gegeeven is, er by te ſchryven, zyn wy in 't onzeke

re, tot welk jaar men denzelven moet brengen. Doch,

wanneer men opmerkt, dat in het Chartularium , of

oude Register der goederen, waar uit nevens anderen

deeze ook door LEIBNITs is uitgegeeven, geene andere

Giftbrieven geregistreerd gevonden worden, dan alleen

de zodanige, welke gegeeven zyn onder de Regeeringe

van de drie, op elkander volgende, Vorſten, CAREL

de Groot, LoDEwYK de Godvrugtige, en LoTHARIUs;

wanneer men verder gadeſlaat, dat de byvoeging van de

Indictie, volgens de aanmerkingen van PAPENBRoch,

en MABILLoNIUs de re Dipl. L. II. C. 26.# 19O.

eerstbegonnen is, na dat Karel den Ryks-zetel beklóm

men had, en dus doorgaands na den jaare 8oI. in de

Vorſtelyke Brieven eerst gevonden wordt, en overzulks

het byvoegen der Indictie in brieven van mindere en

afzonderlyke Perſonen, eenigen tyd daar na, eerst is in

gebruik geraakt, zal men gemaklyk zig overreeden,

dat hier niet verſtaan kan worden het agtſte jaar der Re

eering van KAREL. Dit blykt te meer, door dien al

# de Brieven, welke, nevens deezen onzen, in 't Char

tularium Werthinenſe voorkomen, en onder de Regee

ring van KAREL gegeeven zyn, geene byvoeging van

de Indictie hebben. Dus deeze Brief tot de Regeering

of van LoDEwyK , of van LoTHARIUs moet gebragt

worden. Doch in beide gevallen doet zig zwa

righeid op. – LoDEwYK is zynen Vader opge

volgd den 28 januarii 814, en geſtorven den2o Junii

843, van welken tyd het begin der Regeering van Lo

THARIts geſteld wordt. Men zie de Schryvers van

PArt de verifier les Dates, pag. 432. Het Agtſte jaar

der Regeering van Lodewyk, komt derhalven op den

jaare 823. Doch volgens de Table Chronologique, door

die zelfde Schryvers in 't aangehaalde Boek ## 17

• 4/2a
gegeeven, moest dan hier gevonden worden de

e

ſensque Traditio firma permaneat; traditumque

in perpetuum eſſe volo ſtipulatione ſubnixa.

Acta eſt autem in Werithina monaſterio XII.

Kal. Februar. Anno VIII. (b) Indictione IX.

Chartularium Werthinenſe Num. 49. in

LEIBNITIJ Script. R. Brunswic. Tom
f I. p. 116.

dictie, en niet de IX, gelyk men hier leest.,- . In

tegendeel, zo men hier het agtſte. Jaar der Regeering
van LoTHARIUs verkiest, zal het zelve overeenkomen

met het jaar 848. Doch dan is insgelyks de indictie hier

kwalyk, en dan zou men moeten leezen indictio XI.

voor IX. - Dit laatſte komt my gemakkelyker

voor, om reden, dat geen verandering meer nodig is,

dan een bloote omzetting der getallen XI. voor IX 3

daar in 't eerſte geval men de cyferletteren IX zoumoe

ten veranderen in XV. - En hierom is het ook,

dat ik dit Stuk gemeend heb te moeten brengen tot den

aare 848 Maar men zou hier tegen kunnen in

rengen, dat in het jaargetal VIII. zo wel de misſ!

des uitſchryversgelegen kan zyn, als in 't getal IX der

indictie. Zulks kon zyn , ik erkenne het. Doch dan

zou men grooter verandering moeten, maaken, want,

zo men de IX indictie onder de Regeering van LodewYK

verkiest, zou zulks invallen of op den jaare 816, ofop

831. in 't eerſte geval zou men dan hier moeten leezen

Anno II. voor Anno VIII; In 't tweede, Anno XVII.

voor VIII. welke beide veranderingen verder afwy

ken, en dus minder waarſchynlyk voorkomen.

Wil men den brief tot de Regeering van LoTHARIUs

brengen, zal de IX indictie inloopen op het jaar 846, en

zou men dus moeten leezen Anno VI. voor VIII. 't

een insgelyks verder afwykt, dan onze gisſingom IX in

I. te veranderen. Hoedanig eene verwisſeling ook in

den volgenden Brief voorkomt. - Maar eene zwa

righeid van een andere natuur zou men tegen deezeom

zetting der getallen nog kunnen inbrengen; naamelyk

indien men de jaaren der Regeering rekent van den

tyd, wanneer LoTHARIUs door den Paus PAsCHALIs

gekroond is, dat dan het VIII jaar, en de IX indictie,

goed te ſamen inloopen, en dat men dus geene verande

ring noodig heeft. Ik erkenne zulks gaarn; ik weet ook,

dat zulks plaats heeft gehad in een Charter, door MA

BILLoNIUs Ann. Benedict. Sec. IV. Part. I. Pag

68 uitgegeeven, alwaar men vindt, XV Kal. Februa

rii Anno XVII. Imperii Hludovici ſerenisſimi Impera

toris, et Lotharii Augusti VIII, indictione VIIII. wel

ke dagteekening in alles overeenkomt, indien men#
ee
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eerſte jaar van LoTHARIUs rekent van den dag van zyne

krooning door den Paus, en niet van den dag, waar op

LoDEwYK geſtorven is, en hy dus alleen het Ryk be

ſtierd heeft. Doch ik weet tevens, dat, gelyk dezel

ve MABILLoN. de Re Dipl. L. II. C. 26. p. 196.

aantoont, zulks zeer zeldzaam is. Te minder kan zulks

plaats gehad hebben in deezen onzen Giftbrief, indien

men de overige Giftbrieven, welke in 't Chartularium

Werthinenſe voorkomen, en in de jaaren der Regering

van LoTHARIUs gegeeven zyn, nagaat, en wel de Brie

ven, welke in het zelve voorkomen onder Num. 21.

22. 29. 52. en 6o. ; want men zal dan bevinden, dat

de jaarteekening en indictie goed uitkomen, indien men

de rekening begint met den dood van LoDEwyK, of den

2o Junii 849, waarom ik ook geen reden kan vinden,

om niet dezelfde manier van rekening in deezen onzen

Brieſ te houden. -

wees ressºrteer-es-t-sº-t-ess-tes-es-es-teel-º-serie

27.) Gifte van verſcheiden Landhoeven in de Tielerwaard en het Graafſchap

Buuren, door Baldrik aan de Kerk van Utrecht geſchonken, en door den

Bisſchop, benevens de goederen, welke de Kerk hadde in Heesſel, Op

Hemert en Ynen, weder aan denzelven, en zyne naastbeſtaanden, on

der betaling van een jaarlykſche erfpacht, en andere voorwaarden, af
t

geſtaan.

Den 12. Auguſtus 850.

In nomine (a) Domini Dei & Salvatorisno

ſtri Jeſu Chriſti, Luidgerus, divina faven

te gratia Trajectenſis Eccleſiae Epiſcopus, no

tum fieri cupio tam praeſentibus, quam etiam

futuris, qui ſuavi jugo Chriſti colla humilium

ſummittunt cordium, qualiter Baldricus (b)

res proprietatis ſuae ad Eccleſiam, cui (c) in

dignus praeſum Epiſcopus, daredispoſuit, quod

& fecit: ea vero ratione, ut nos aliquas eires

ejusdem Eccleſiae in precariam (d) concedere

u - * * - - - - - - - -
-

-

-

#) In nomine.] Deſe brief komt ons wel voor in

joh, a Leydis lib. v. Chron. Belg. eap. xxv1. dogvol

misſlagen: waarom ik het dienſtig geoordeelt heb, den

ſelve uit een beter Mſt hier op te geven, ſchoon ik niet

#, die nu van alle fouten bevryd te zyn. De mee

plaatſen, in dezen brief vermeld. worden verklaart

by Mens. Alting. in Notit. Germ. Infer. part. 2. A.
DRAKENBORCH. - r

(b)#ºb Wie deeze Baldrik geweest zy,

blykt my niet. Dat het een Man van aanzien en ver:

mogen geweest moet zyn, kan men afneemen uit de gif

ten, aan de Kerk van Utrecht alhier gedaan , doch dat

dezelve door deeze onmatige giften verarmt is gewor

den, en dat daarom Bisſchop Ludgerus hem in 85o. de

inkomſten van Heesſel en andere dorpen geſchonken had,

gelyk de Schryver der Geographiſche Beſchryving van

Gelderl. bl. 1c9. in navolging van den Schryver van de

Tegenzv. Staat van Gelderland bladz. 285, welke

zulks weder had overgenomen uit ALTING Not. Germ.

Infer, Tom... II. # 89. ons zoekt wys te maken, is ten

eenemaal buiten den haak, en ongegrond. Dus ſchryft

de een den anderen, zonder de moeite van nader onder

zoek te doen, getrouwelyk uit. Zulks immers blykt

uit deeZen## 't minſte niet. In tegendeel kan uit

denzelven niet onduidelyk opgemaakt worden, dat zelfs

de Bisſchop LUpGER eenezyner naastbeſtaanden geweest
zy. Te regt derhalven gebruikte HEDA, meldin maken

de van deeze Giften, in zyne Hist. pag. # , de navol

gende woorden: ,, Hujus (Lutgeri Epiſcopi) intuitu

,, BALDRICUs Nobilis contulit Eccleſiae Trajectenſt res

, et praedia rºprietatis ſuae, quae habebat in Villa

,, Wadake; &c.” -

(c) Cui indignus praeſtum Episcopus.] Cujus indignus

praeſul ſum, by Jo. VAN LEYD. -

(d)# Praeſtariam, leest men en hier,

en in 't vervolg, by denzelven.

(e), Wadake.] ByJo. v.LEID. Madake. Doch dewylby

denzelven deeze Brief zeer gebrekkig, en in veeleſtukken

verminkt voorkomt, zullen wy ons met de verſchillende

lezingen van denzelven, niet ophouden. Omkort tezyn,

zullen wy alleen onze gedagten over eenige plaatſen

den Beſcheiden Lezer opgeeven. En, dewyl alle die

plaatſen, welke men met eenigen grond van zekerheid

mus. Quod ut fieret, utile fore conſideran

tes, cum conſultu & conſenſu Cleri nobis

commiſſi, fideliumque Laycorum libenti con

cesſimus animo. Tradidit namque jam dictus

Baldricus ad memoratam Eccleſiam, in villa

Wadake (e) manſum dominicatum & Eccle

ſiam dedicatam cum hiis, quae in ea ſunt divi

no cultui apta, cum ceteris aedificiis, ac man

ſos xxv. in hiis villis inter Ermkina (f) &

Uberan Malsna (g)manſos duos, in Velgas

ſe

of waarſchynlykheidthands nog kan bepaalen, gelegen

zyn in den Tielerwaard, en de tegenswoordige Graaf

ſchap Buuren, of daaromtrend, en dus in den Comita

tus, of Pagus TEISTERBAND, zo denke ik, dat het

hier voorkomende Wadake of Wadahem, gelyk in t

ſlot des Briefs ſtaat, geen andere plaats is, dan l/ada

ken - ode, en, by verkorting, Waden - ode, of, gelyk

men thands ſpreekt, Waden oyen, eene bekende Heer

lykheid, en Dorp, in de Tielerwaard, 't geen in een

Charter van den jaare I 188, door BUCHELIUs in Not.

ad HEDAM p. 14.1. en OUDENHOVEN, Beſchr. van 's

Hertogen-Boſch bl. 4. uitgegeeven, genaamd wordt

Watica , prope. Thielain poſita. Zie ook den Tegenw.

Staat van Gelderl. bladz. 29o. – Wat Ode, of

Oye, in de Zamenſtelling van diergelyke woorden betee

kend, behoeft geen bewys, als te over bekend. -

ALTING vergist zig overzulks zeer, wanneer hy l. c.

*

pag. 195 en 20o. Wadake, en Watica, als twee on.

derſcheidene plaatſen opgeeft.

(f) Ermkina.] Een tweede hand verbeterde in het

hand-ſchrift, waar ik deſen brief uit genomen heb,

Herinkina. Dog Alting ter genoemder plaats heeft ook

Ermkina gevonden ; Ermenkana heeft joh. a Leidis.

DRAKENB. - Dus leest men ook by HEDA, doch

in 't MS. van SCRIV., Ermikina, en in het MS. zUL.

Ermclina. Ik durve hier niets bepaalen, en wel dies

te meer, dewyl uit de volgende woorden blykt, indien

de uitgegeevene lezing egt is, dat dit Ermkina, en de

volgende plaats, niet ver van elkanderen moetengelegen

zyn geweest. -

(g) Uleran Malsna.] Dus ook by HEDA; doch byJo. v.

LEID., Uberen Malsna, in de MS. HEDA van scRiVER.,

weramAlsna. Ofmen hierdoor tweeonderſcheiden plaat

ſen, gelyk ALTING doet l. c. p. 12o en 187., dan maar

eene#' verſtaan moet, komt my twyfelagtig voor.

Het laatſte zoude ik verkieſen, om reden, dat dan het

Koppel- woord et agter, en niet voor, Uberan moest

gezet zyn in deezer voegen, inter Ermkina, Uberam,

et Malsna manſos duos. Dit nu anders zynde, denke

ik, dat men dewoorden aan een moetvoegen, en leezen,

Uberanmalſna, of Vueranmalsna, waartoe ons de lee

# van 't MS. van scRIvER. leidt; het welk hetzelf

de is, als het hedendaagſche Bueren - malſen, dus, in
G 2 - Onder
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ſe (h) 11. in Thrinniti (i) 1 r. in Aveſate 1.

in viſía jam dicta, id eſt Waldake (k), man

ſos quinque, excepto manſo dominicato, in

Suumium (l) v. in Bomela 1. in Hellouua (m)

1. in Herijwina III. in Teratina & Medua II.

Et ſi forte in aliquomanſo deficit, ſtatim, quae

requirere deſiderat, in alio plenitudinem inve

niret. Inſuper mancipia ipſis manſis cohaeren

tia, hiis nominibus vocitata: Geruvala & uxor

ejus Weleka cum uno infante nomine Bernheri,

Ludold & uxorejus Regenlend cum unoinfante

nomine Ritger; Wigrad cum uno infante no

mine Wlfbald; Helprad & uxor ejus Ritgard

cum uno infante nomine Engilrad; Oduvala &

uxor ejus Gerburg; Alfir & uxor ejus Nueren

burg; cum uno infante nomine Letheri; Bola

& uxor ejusWenda cum uno infante; Adaco &

uxor ejus Oderad cum uno infante nomine Fol

cheri; Henno & uxor ejus Betta cum uno

infante nomine Richelin; Hundolf & uxor ejus

Maga; Liefold & uxor ejus Alfrad, & filius

ejus Odolf; Liefans & uxor ejus Wenda cum

uno infante nomine Asviti, Richard & uxor

ejus Meinsmud cum uno infante nomine Sige

hard; Wlfranne & uxor ejus Oduvi cum uno

infante nomine Helithans; traditumque in per

petuum eſſe vult, ut (n) memorata Eccleſia

uſum de fluctuario perpetualiter augeatur: ea

D

onderſcheiding van het ſchuins daar tegen over, aan den

anderen kant van de Linge, gelegene Gelder- malſen,

na de digt daar by liggende Stad Bueren bygenaamd.-

Doch ik vreeze, dat hier door alle zwarigheid nog niet

is weggenomen, want men met alle grond moge ſtel

len, dat ten tyde van deeze Gifte, of in 85o, geen

Geldermalſen bekend is geweest, en dat de onderſchei

dene naamen van Buer-malſen en Gelder-malſen eenige

eeuwen laater eerst in gebruik zyn geraakt. Hier komt

eene tweede zwarigheid by, welke voornaamelyk be

ſtaat in het getal van degegéevene Landhoeven, ofMan

ſi. Zo men de getallen der Manſi, welke in ieder der

opgenoemde plaatzen gegeeven zyn, by elkander op

telt, maakt zulks uit een getal van XXIIII, en niet

XXV, welke hier gezegd worden geſchonken te zyn:

Men moet derhalven het opgetelde getal van XXV

Mansi verminderen tot XXIIII; of men fmoet ſtellen,

dat de getalletter I. ergens is overgeſlagen door de uit

ſchryvers van deezen Brief. Dit laatſte zou ik verkie

zen, en ik gisſe, dat in den oorſpronkelyken Brief mo

gelyk zal geſtaan hebben, ac manſos XXV. in hiis vil

lis, in Ermkina I. inter Uucran, (of Bueran,) et

Malsna manſos duos, in Velgasſe II. &#c. Dan heb

ben die twee Landhoeven gelegen tusſchen de tegens

woordige Stad Bueren en het daar digt bygelegene Mal

ſem,thands Buer-malſem; en eene andere in Ermkina ,

op welke manier men het opgenoemde getal van XXV.

ten vollen bekomt, en tevens alle verdere zwarigheid

kan wegruimen. -

(h) Velgasſe.] Felgshuis, even boven Tiel, ter

# z: van de Waal, gelegen. Zie ook ALTING

. C. f). IR585.

äy TE#J Ongetwyfeld het Dorp Tricht

niet ver van Buur - malſen in de Graafſchap Buren

# Het volgende Aveſate, alsmede Bomela,

ebben ook nog hedendaags den ouden naam behouden.

Zie den Tegenw. Staat van Gelderl. bl. 268.

(k) Waldake.] . Lees Wadake gelyk boven ſtaat.

Joh. a Leidis heeft Madake. DRAKENB.

(l) Suumium J By HEDA, Swinum, en in 't MS.

van SCRIVER. Simmonum. ALTING l. c. p. 168. ver

ſtaat er door 't Swem; doch , doordien alle de hier

opgenoemde plaatſen in de Tielerwaard, en daarom

trend, en in de tegenswoordige Graafſchap Buren, ge

legen zyn, en het Swem tusſchen de Maas en Waalge

vonden wordt, is zulks min aanneemelyk. Mogelyk

vero ratione ut a me vel ſucceſſoribus meis,

rectoribus videlicet Eccleſiae Trajectenſis, res

pertinentes ad ſupra memoratam Eccleſiam Tra

jectenſem illi in precariamconcederentur; quod

& fecimus, hoc eſt Eſbla (o), Hamarithi (p)

atque Uma (g) cum integritate, & quidquid

ad ea loca pertinere videtur, ut firmiter, quam

diu vixerit, & ſine ulla mutabilitate permane

ant. Et ut ipſe omni anno III. idus Novembris

decem ſolidos in precariam perſolvat, poſtque

ejus disceſſum ſupra memoratae res in Heſola,

atque Hamaritha & in Uma Eccleſiae in Wa

dake ſubjectae ſint, & ut propinqui ejus eas

dem res accipiant, & regant unus poſt unum.

Ego, ſi ei ſuperſtes extitero, & poſt Craft,

ſitunc temporis vixerit, poſt illum Immo, &

poſt Immonem nepos ejus Baldric, ſi ton

ſuram clericatus & gradum accipere voluerit,

& ut Omni anno, quisquam noſtrum tunc rec

tor jam diétarum Eccleſiarum extiterit, ad

Trajectenſem Eccleſiam D. modiaordei, fabae

L, frisgingas xxv. perſolvat, & ſemel inanno

Episcopum Trajectenſen recipiat, & caballum

ei donet valentem xx. ſolidos, ſcutum cum

lancea valentem v. ſolidos, ſi hoſtilitatis in

curſio hoc fieri non prohibuerit. Et ut jam

dicti propinqui ejus cum rebus praedictis Ec

cleſias ornent, aedificia (r) reſtaurent, L&

clericos,

- - -

moet men er door verſtaan Senwynen, in de Tieler

waard beneden Tiel niet ver van het ſtraks gemelde

Wadake, of Waden - oyen, gelegen, -

(m) Hellouua - Heriwina.J Te regt verſtaat

ALTING l. c. p. 78. en 88. hier door de twee, in de

Tielerwaard beneden Bommel digt by elkander gele

ene, plaatſen Hellouw, en Herwynen. Zie ook den

egenw. Staat van Gelderl. bl. 287. - De twee

volgende plaatſen, Teratina, of, gelyk in de uitgave

van HEDA, Taratina, en in 't MS. van SCRIV., jera

tina, als mede Medua, durve ik niet bepalen. De

gisſingen, van ALTING over deeze plaatſen gemaakt p

I24- en 169., zyn, onzes bedunkens, geheel onaan

neemelyk.

(n) tºt memorata Eccleſia uſum de fructuario -

augeatur] Mogelyk is hier een fout ingeſlopen door

onagtzaamheid der uitſchryveren. Men zou kunnen le

zen, ut in memoratae Eccleſiae uſum de fructuarie

perpetualiter augeatur.

(o) Eſola.]. Eſola, of Heſola, gelyk het vervol

gends, en ook by HEDA, genaamd wordt, is het te

# Hesſel, of Heesſel, in de Tielerwaard.

ie ALTING l. c. p. 89. den tegenzv. Staat van Gel

derl. bl. 285. en de Ge

bl. Io9.

. (p) Hamarithi.] het tegenswoordige Op - Hemert,
insgelyks in de Tielerwaard gelegen.

(g) Uma.] By HEDA leest men Wia, door welke

leezing ALTING l. c. p. 2o4. geheel het ſpoor byſter

raakte, wanneer hy hier door verſtondt het dorp Wy

he tuſſchen Deventer en Zwol aan den rechteroever van

den Tsſel gelegen, en tot den Pagus Isloi inferior, of

Neder - Isloi, wel eer gehoorende, thands een gedeel

te van Overysſel. Want het zeker is, dat ditons Uma,

of Wia, gezogt moet worden in den Pagus Major

Teisterbant, een onderdeel van welken de thands ge

naamde Tielerwaard, als mede 't Graafſchap Buren,

alwaar alle de overige hiergemelde plaatſen gelegen zyn,

geweest is. In de MS. HEDA van SCRIVERiUs leeſt men

Vivam; nader aan de waare leezing komt Jo. VAN LEI

DEN , by wien men vindt, Una, want ik denke, dat

men lezen moet Tna, en er door verſtaan. Op - Tnen,

of Neer - Tnen, beide plaatſen alnog in de Tieler

waard, beneden Heesſel en Ophemert, gelegen.

(r) reſtaurent.] De brief by Joh. a Leid. voegt

hier eenige woorden tusſchen, en leest reſtaur:#
€/C/'tCOy

ographiſche Beſchr. van Gelderl.
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clericos, qui in Imadahem (s), qui canonicas

horas ibi frequentent,] pia ſollicitudine procu

rent, ut ſui ſuorumque parentum, fratrum &

ſororum fuſis ad Deum precibus memores exi

ſtant. Si quis vero, quod futurum esſe non

credo, ſi ego ipſe, quod abſit, autullus de

ſuccesſoribus meis, qui contrahanc praeſtariam

venire, aut eam frangere voluerit, ſciat ſe

divina ultione feriendum, niſi ſe meliore ſenſu

& ſententia correxerit, & nec, ſi quid eſt,

quod injuſte repetit, evindicare non valeat.

Sed praeſens praeſtaria iſta firma & ſtabilis o

mni tempore permaneat, ſtipulatione ſubnixa.

Acta eſt ac data haec praeſtaria publice in villa

Uyadahem II Idus Auguſti, anno (t) incarnatio

nis Domini DcccL, indictione xIII. regno (u)

etiam DominiLothariiimperatorisannoIx.coram

teſtibus infra notatis. Signum Luitgeri Epi

clericos qui in Imadahem, qui canonicas horas tbt fre

qttentent, pia enz. DRAKENB.

(s) Imadahem.] De woorden, alhier tusſchen twee

[] geſteld, heb ik gemeend uit het Afſchrift van den

Brief, zo als hetzelve by Jo. V. LEID. gevonden wordt,

hier in te moeten voegen tot volmaking der zin. -

Dat men voor Imadahem lezen moet Wadahem,

of waduke, gelyk ook in 't ſlot van deezen Brief, al

waar insgelyks by Jo. V. LEID. kwalyk ſtaat Imada

hem, blykt van zelfs uit den geheelen zamenhang van

deeze Charter.

(t) Anno – DCCCL. enz.] By Jo. vAN LEIDEN

leest men anno octingenteſtmo guing a gººid,

regnante Doºning Lat/grio , coran testibus & c. en dus

zonder melding der indictie, of van 't jaar der regeering

van Lotharius. HEDA, pag. 54. melding makende van

28.)

ſcopi, qui hanc praeſtariam ſcribere juſit. Si

gnum Craft. Signum Fiderdac. Signum Lui

dric. Signum Gerbar. Signum Odelfridi. Si

gnum Muldgod. Signum Aldger. Signum Ge

lonis. Signum Immonis. Signum Folobrac.

Signum Geldolfi. Signum Erkennolfi. No

mina Laycorum: Signum Herebrech. Signum

Frederic... Signum IIildeboldi. Signum Regi

noldi. Signum Immonis. Signum Suaf. Si

gnum Odilgrep. Signum Radolfi. Signum

Abbonis. Signum Wibrath. Signum Trud

bold. Signum Snelbrath. Signum Berhard.

ARN. DRAKENBORCH Aanhang

ſel op de Kerk. Oudheden van

Nederl. bl. 287. Ook, doch

zeer gebrekkig en verminkt,

by JO.A LEYDis, Chron. Belg.

Lib. V. Cap. 26.

deezen Brief, zegt, dat Ludgerus denzelven gegeeven

heeft 2 anno VT//, Lotharii Imperatoris, ſcilieet ſa

lutis DCCC Imo. Ongetwyfeld is hier een ſchryffout, of

drukfout, ingeſlopen, welke gemaklyk te verbeteren

is, indien men leest, DCCCLino. bi is zeker, dat

de lezing, zo als door den Heer DRAKENBoRCH gegee
ven is, het naaſte aan de waarheid komt, want de

XIII. Indictie met het jaar 85o, overeenkomt. Het

Regeerings jaar alleen moet verholpen worden, en is

hier dezelfde misſlag, begaan, als in den voorgaanden

Brief, dat namelyk de getallen IX en XI. verwisſeld

zyn. Want de i2 Augustus des jaars 85o inloopt in

het begin van het XI. jaar der Regeering van Lothari

us, en niet in het IX, gelyk# leest, veel min

in het VIII, gelyk by HEDA ſtaat.

(te) regno. J Mogelyk, regni.

&Aſsº.AA&&AAS XA - AA&SAAS SAAS-SAAS-SAA é&AA&#AX3 AA-SAAS SAR 2: Aſ-Salges Aygº

Gifte van goederen, te Huisſen, en Gend in de Betuwe gelegen, aan het

Klooster van Laureshem of Lörſch,

- nno XV. Ludouuici ſecundi, ſub Samue

le Abbate, tradidit Wicswint in pago

BATUUA, in villa Gannita, unam curtem do

minicalem cum ſua huba legitima, & alteram

ſervilem cum ſua huba, & in Hudſenheim (a)

. 854.

duas curtes ſerviles cum ſuis hubis legitimis,

& mancipia XXI. Actum Gannitae.

Cºdew Laurishamenſis Diplomaticus

Tom. I. p. 165.

(a) Hudſenheim.] Zie, 't geen wy hier vooren aanteekenden op Num. 17. bl. 14. n. e.

29) Het Ryksaandeel van Keizer Lotharius verdeeld onder zyne drie Zoonen.

In September 855,

oTHARIUs Imperator, infirmari ſe con

ſpiciens, ,, Regnum inter filios divi

, dit (a), KAROLo minori Provinciam &

(a) Dividit..] Hebben wy hiervooren reeds de opge

volgde Ryksverdeelingen gegeeven ; wy hebben ge

meend deeze ook uit geloofwaardige gedenkſtukken te

moeten hier in voegen, waar by Keizer LoTHARIUs zyn

Ryksaandeel, zo als hem hetzelve by de verdeeling

van den jaare 843. was te beurt gevallen, weder ver

, partem Burgundiae, LoTHARIo, medio fi

» lio, ſedem ſuam, LUDovico Imperatori Ita

, liam conſignari jubet.” Ipſe vero Promiae

IIlOnd

deeld heeft onder zyne drie Zoonen. De middelſte der

zelven, LOTHARIUs, ,, geraakte hierdoor in 't bezit van

,, het noordelykst gedeelte van 's Vaders Ryk: 't welk

», ſedert, in 't gemeen, Lotharingen genoemd werdt.

,, Hier onder was zo veel van de tegenwoordige Ne

'hºerlanden begrepen, als bewesten den Ryn gelegen
- jn 1S,



3o. CHARTERBOEK Drs IIERTOGDOMS GELRE,

monaſterium, regno temporis ſe exuens, in

greditur. Tonſoratus ac monachuseffectus, ali

quibus diebus interpoſitis defungitur, anno ab

incarnatione Domini DCCCLV., Imperii vero

XXX. (b) atque ibi in Baſilica ſanctiSalvatoris

LoTHARIUs totam FRESIAM filio ſto LOTHARIO donat. -

/

, is.” Het zyn de woorden van wAGENAAR, V. J/.

II. D. bl. 67. welke ik hier de myne maake 3 want

men door tota Freſia, in de Annales. Bertiniani ge

meld, verſtaan moet dat gantſche Vriesland, voor. Zo
ver het zelve in de voorige verdeeling van 843, aan Kei

zer Lotharius was afgeſtaan, inter Rhenum & Scalden:

en waar over dezelve het opperbewind voerde, terwyl

al wat beoosten den Rhyn gelegen was, ultra Rhentijn

omnia, by die zelfde verdeeling aan deszelfs Broeder

LoDEwYK was toegedeeld. Indien men dit in Opmer

a Fratribus reverenter humatur.

Uit het Fragmentum Hiſt. Fran

cicae, ZO als hetzelve gevon

den wordt by DUCHEsNE Hiſt.

* Franc. Script. Tom. II. p. 4öI.

4

Uit de Ann. Franc. Dertiniani,

ad ann. 855. by denzelven,

d. /. Tom. III. p. 2C8.

king neemt, zal men gemaklyk hier uit kunnen opma

ken, welk gedeelte van ons tegenwoordige Gelderland

by deeze verdeeling onder het oppergebied van Koning

LoTHARIUs gekomen zy. - De Heer vAN LOON,
aloude Hist. II. Deel bl. 88. is hier in niet al te naau

keurig.

(b) XXX.] Mogelyk moet men lezen, XXXV.

Zie MABBILLON de rc Dipl. L. //. C. 26. S. 14. 3'

ſeq. p. 195.

###################################################k

3o.) Koning Lotharius geeft aan Graaf Ansfridus den eigendom van eenige goede

ren in den Pagus Hattuarienſis, en elders gelegen, welke hy tot dus verre

als Leengoederen bezeten had.

Den 9 November 856.

n nomine omnipotentis Dei & ſalvatoris noſtri

Jeſu Chriſti LoTHARIus divina praeveniente

clementia REx. Dignum eſt, utreg als celſitudo
procenum fuorumpetitionibus tante, libentius an

nuat, & annuendo adeffectum perducat, quando

eos Viderit ac noverit in ſuis obſeſluis perſiſtere

efficaces. IdcirconOveritomniumfidelium ſanctie

D# eccleſiae ac noſtrorum, praeſentium videli

eet & futurorum induſtria, quia Huebertusve

nerabilisabba noſtram deprecatus eſt magnitu

#nem, ut cuidam fideli Comiti palatinoſtri.

ANSFRIDo nomine. aliquantum ex rebus juris

noſtri, quas ipſe dºr" beneficiario detinet, ad

broprium concederemus, ac per praeceptum

'noſtrum largiremus, cujus precibus libenter ob

utrorumque ſinceriſſimam devotionem & End
latum acquieſcentes, hos eminentine noſtrae

apices fieri decrevimus, per quos memºrato

Ansfrido in pago HATTUARTENSI (4), & in

villa, quae VOcatur Geisefurt, ſuper ſluvium

Nerſe, manſos quatuor cum.omnibusſuisappen

ditiis, terrisſcilicet cultis & incultis, ſylvis, pra
tis, paſcuis, aquis, aquarumve decurſibus ? exit

bus, & regreſſibus, nee non & mahcipiis

utriusque ſexus ibidem afpicientibus, ſeu etium

& in pago Laumeiſt (b), in villa Sodeja,

ſuper fluvium Geldiohe, manſüm unum cum

omnibus ad ſe pertinentibus, terris ſcilicetcul

(a) in pago Hattuariensi.] Dat deeze Pagus een

onderdeel geweest is van den Ducatus RIPUARIORUM,

of Neder-Lotharingen, en tusſchen den Rhyn en

Haas omtrend de Rivierden Niers in hetoºr,

Van GELDERLAND moet geplaatst worden; als mede
dat tot denzelven behalven # hier opgenoemde Ceize

furt ook behoord hebben Gelder. Goch, Wachtendonk,

en andere Plaatzen, kan men aangetoond vinden by
*.

A

* *

tis & incultis, ſylvis, pratis, paſcuis, aquis,

aquarumve decurſibus & regreſſibus, nec non

& mancipiis utriusque ſexus ibidem pertinenti

bus, ei ad proprium tribuimus, & de jure no

ſtro in jus ac dominationem ipſius perenniter

manſurum transfundimus, quatenus per hanc

noſtram auctoritatem potiſſimam habeat ex eis

dem rebus vel mancipiis faciendi licentiam,

quicquid elegerit vel voluerit, ſicut & de reli

quis proprietatisſilae rebus, remotacujuslibet in

quietlidine vel contrarietate, ita tamen, utnus

quam 4 naſtra di/cedat fidelitate. Etut haec

noſtrae largitionis auctoritas firmior habeatur,

& Per futura tempora melius conſervetur, ma

nu Propria ſübter eam firmavimus & anuli no
ſtri impreſſione aſſignari juſtimus. Hrothmun

dus notarius recognovi. Data V Idus Novem

bris, anno, Chriſto propitio, imperii domini
Lotharii pijſlimi regis primo, indictione IV.

Actum A/uisgrani palatio regio in Deinomine
feliciter amen.

Codex Laurishamenſis Diplomaticus

Tom. I. p. 52. Ook by MARQ.

FREIJERUs Orig. Palat. Part. I.

in Append. p. 39. CAR. LUD. ToL

NERÜs Cod. Dipl. Palatin. pag.

8. en B. G. STRUVIUS in Not. ad

FREHERI Script. R. Germ. Tom I.

p. Io8.

MIRAEUs Cod. Donat. C. 21. Oper. Tom. I. p. 29.

CHRIST. FRANC. PAULLINI Comm. de Pagis Anit.

Germ. p. 15. en GODFR. BESSEL Chron. Gottwic. p.

552. Zie ook MARQ. FREHERUs Orig. Palat. Part.
- e O.

5"#ga Laumensi.] Dat deeze Pagus een gedeel

te van Braband heeft uitgemaakt, wordt in 't gemelde

Chron. Gullivic. p. 655. aangetoond.

Gift
-
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31.) Giftbrief van verſcheiden goederen, in den Pagus Hameland, Veluwe, Be

tuwe, en Flethetti; als mede in Vriesland, in den Pagus Kinhem, en

Weſtrachi gelegen, door Folckerus aan het Klooster van Werden ge

ſchonken.

w Den 7. en Io.

n nomine Domini Dei aeterni & Salvatoris

I noſtri Jeſu Chriſti. Ego Folckerus incer

tum unicuique hujus miſerabilis vitae finem &

horam pertimescens, variosque ac omnimodis

ſiniſtros inſtantis temporis eventus conſiderans,

& Salvatoris dicti recordans, quod dicit: Si vis

perfectus eſſe, vade, & vende omnia quaeha

bes, & da pauperibus, & veni ſequere me.

Omnem hujus vitae delectationem, quantum

humana fragilitas ſinit, pro Dei omnipotentis

amore, pro nihilo ducens, in coenobio Wer

dinenſi ad beati (a) confeſſoris Chriſti memo

riam monachicam elegi ducere vitam. Qua

propter quia unicuique necesſarium eſt, ut,

quamdiu in hoc ſaeculo vivere licet, de tem

poralibus rebus ſibi aeternae beatitudinis prae

mia adquirere ſtudeat; Ego quasdam proprie

tatis meae res, quae mihi jure hereditario in

pago IIAMULANDE in Comitatu wIGMANNI,

nec non & in BATUVE in Comitatu ANSFRIDI,

cum aedificiis omnibus, & cunctis adjacentibus

ſilvarum, & aquarum, & pascuarum commo

dis, cultam & incultam terram, cum mancipiis

utriusque ſexus, coram teſtibus & nobilium

virorum praeſentia ſecundum Legein Riptta

riain & Salicain, nec non ſecundum Euna (b)

17 g/ontlijt de jure & poteſtate mea in jus &

proprietatem praedicti monaſterii, in quo &

laïcalem habitum & ſecularem converſationem

Domino miſerante dimiſi, pro remedio animae

meae & parentum meorum perpetuo poſſiden

das tradidi, & ſecundum praedictas leges ve

ſtituram feci: ea videlicet ratione, ut omnes

res ſupradictae ab hac die fratribusibidem Deo

ſervientibus ſerviant, & de his illud praefatum

coenobium conſtruatur & inluminetur, & me

moria progenitorum meorum ſive mea in eorum

ſacris orationibus perpetualiter habeatur. Si

vero ob merita peccatorum qualicumque caſu

neglectum fuerit vel deſtructum ſaepedictum

(a) Beati confesſoris.] By FOPPENs leest men, be

att Luitgert confesſoris. -

(b) Euna Freſonum.] Dat Euna, of Euua, hier be

teekent Lev , of wet, heeft reeds MARTENE op de

kant van zyne ui&# aangeteekend. Het is het zelf

de , als 't oude Nederduitſche Ec, en Ezve. Voor

beelden hier van kan men vinden by DU CANGE in

Glosſ. T. III. p. 193. SCHILTERUs Thes. Ant. Tcu
ton. T. III. 275. HUYDEcoPER Aanmerk. op

MELIS STOKE III. D. bl. 159. G. VAN HASSELT in not.

ad KILIANUM p. 13Ö. en by anderen. -

# Puthem.] Het tegenwoordige Dorp Putten,

gelyk MARTENE te recht ook aanteekende.

(d) Hotſeri.] By FoPPENs leest men Horſeri. Zou

mogelyk ook van deezen Vicus Horſeri het oude Hee

November 8SS.

coenobium, aut praefatae proprietatis meae res

ſine conſenſu fratrum alicui in beneficium prae

ftitae fuerint, aut eas praefati monaſterii here

des inter ſe quaſi jure hereditario dividere vo

luerint, ſi haec, inquam, me vivente evene

rint: tune annuente Domino poteſtatem habe

am cum omnibus rebus ad ſupradictum mona

ſterium traditis ad aliud coenobium transmi

grandi. Sin autem poſt obitum meum haec

evenerint, tunc propinqui & heredes mei eas

dem res & mancipia ſine ullius contradictione

recipiant, & illas praefato tenore ad monaſte

rium Fuldenſe ſancti Bonifacii perpetualiter tra

dant. Peraéta vero traditione, media pars to

tius hereditatis inferius nominatae in poteſtate

fratrum ejusdem monaſterij deinceps jugiter ha

beatur. Aliam vero partem, hoc eſt medie

tatem totius hereditatis, illum qui hanc poſte

riorem traditionem fecerit, adtempus vitae ſilae

Fetinere deſidero, & poſt illius obitum nullus

alius de progenie ejus ſine voluntate monacho

rum ſancti Bonifacii vel attingere praeſumat,

ſed, Omni deinceps occaſione ſublata, omnis

ſubſcripta hereditas in praeſata poteſtate ob re

cordationem noſtri ſtabili firmitate permaneat.

Haec ſunt nomina locorum praefatae here

ditatis. In pago, qui dicitur FELvA, in vico

qui dicitur Puthem (c), & in alio vico quidi

citur Hot/ëri (d) manſos dominicales tres ....

itus noſter nomine Vuiduco habet manſum

unum, HrOding & Vulgrim & Berathuuini &

Anſlech&Godolefmanſos IIII. Frithubaldunum,

Hardrad unum, Mathaluuini & Ovo unum,

Terlef & Silefunum, Vuilrad & Alarad & E

vorold dulas. Frumari unum, Hrodlef & Ben

no unum, & illam comprehenſionem quae per

tinet ad Villam quae dicitur Rentilo. Athulef

& Ledrad manſum unum, & illascomprehenſio

nes quashabent in ſâltu qui dicitur Uunnilo (e).

Vunnilef manſum unum, & comprehenſiones

- - quas

renhuis de Horst, niet ver van het Dorp Loenen op

Veluwe gelegen, zynen naam ontleend, en al nogbehou

den hebben? Men kan ten minſten hier niet denken op

het Dorp en Heerlykheid Horsſen, dewyl hetzelve

# op Veluwe, maar tusſchen de Maas en Waal, ge
COICIl 1S,

# Vunnilo.] MARTENE zette hier op de kant by,

Venloo ; FOPPENS, Veenloo , zonder melding, welken

plaats zy door dat Veenloo verſtaan. Op de Stad Wen

lo kan men geheel niet denken, dewyl deeze ſaltus,

woud, ofboſch, insgelyks op Veluwe moet gezogt worden.

Indien ikgisſen moge, zou ik denken, dat men dit Boſch

Unni-lo moet zoeken in de Veluwe omſtreeks daar ter

plaatze, alwaar tegenwoordig de zogenaamde Hunnen

ſchans, niet ver van het Uddeler- meer, gelegen is,

H 2 Eenige
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quas habet in ſâltu praenominato, Odbald &

Euurgrim unum, Liafger dimidium, Thiatlef

dimidium, Thiodbold unum, Hildirad in villa

quae dicitur Niullo (f) unum, Ansbrathdimi

dium. In ſilva quae dicitur 1/ornlo, in Ur

thuiſſula Sidgot & Thiatger manſum unum &

dimidium cum illorum comprehenſione. In

villa quae dicitur Thri, Geldolfdimidium cum

ipſà comprehenſione quae pertinet ad ipſàm vil

lam. In ſilva quae dicitur Puthem (g) ſcaras

viginti octo; in villa Irmenlo (h), in illa ſilva

ſcaras ſexaginta, in villa Thri paſtus porcorum

triginta quinque, in ſâltu qui dicitur Uunnilo

quicquid habuit Herrad & Baldric, & illascom

prehenſiones quas habeo in Uunnilo, & in illis

ſilvis quae dicuntur Burlo (i), Dalbonlo,

//uardlo (K), Orclo, Legurlo, & in Ottar

loºn (l), & in Langloſextam partem dedi. In

Archi quicquid illic habeo, tam in pratis, quam

in comprehenſionibus.

In pago qui dicitur FLETHETTI (m), in villa

Brara manſos dominicales duos, Frithuric u

num, Athalgot dimidium, Alfgot unum, &

illam comprehenſionem quam poſſidet Frithu

bodo. In villa IIreni manſum unum, Megin

brath dimidium, Asgrim dimidium, Aio &

Thiatgif unum & dimidium, Athaliuni unum.

In villa quae dicitur Rimbrahti Boſo duas par

tes unius manſi. In villa Tiuli (n) Reginhelm

ſimiliter, Athalbald ſimiliter, Landgrimſimili

Eenige overeenkomst van naam is er in. Zo deeze

gisſing waarſchynlyk voorkomt, heeft die gemelde zo

genaamde Schans haaren naam van dit oude Unrui- lo,

of Hunni lo ontleend, en tot nog behouden. Doch dan

vervalt de gedagten van PONTANUs Hist. Gelr. Lib.

V. p. 67. wegens de naams oorſprong van die Schans,

als mede van anderen, die hem daar in ſchynen gevolgt

te zyn, gelyk de ſchryvers van den tegenwoord. Staat

van Gelderl. bl. 492. en van de Geograph. Beſchr.

van Geld. ll. 323.

(f) Niutlo.] Ik bekenne, niet te weeten, welke

plaats men hier door verſtaan moet. So 'er ſtond Nunt

Zo, zou ik denken op het tegenwoordige Nunspeet.

Doch veiligst is hier niets te bepalen. De oudheid heeft

deeze, gelyk meer andere alhier opgenoemde plaatzen,

aan onze kennis ontrokken.

(g) Silva, quae dicitur Puthem.] Het Putterboſch

behoud## nog zynen ouden naam.

(h) Irmenlo.] MARTENE en FoppENs hebben op

de kant hier by gezet Ermelerm... Wat plaats zy hier

door meenen, begrype ik niet. Zeker is het, dat dit

Irmenlo is het tegenwoordige Dorp Ermel, of Ermelo,

tusſchen Putten en Hardewyk gelegen. Doch tevens

blykt dan hier uit, dat men van dit Ermelo al vroe

ger gewag vind gemaakt dan in den jaare 1oo6, gelyk

de s#ver van den tegenw. Staat van Gelderl. bl.

7. ſtelt.

%i) Burlo.] . Het tusſchen Hartskamp en Hoog Sou

ren, midden in de Veluwe, gelegene Hoog - Burloe

ſchynt hier van zynen naam behouden te hebben.

(k), Wardlo.] By FoPPENs ſtaat Vuarlo. Gelyk

Walther, en Gualther, dezelfde naam is, zo heeft

men ongetwyfeld oudstyds ook in meerandere woorden

de W en Gu onverſchillig uitgeſproken, en onder el

kanderen verwisſeld. Zou derhalven ook het Garderſche

Boſch, en het Dorp Garderen, ofGuarderen, van dit

Ward- lo, of Guard-lo, zynen naam al noch behou

den hebben?

(l) Ottarloun.] Ongetwyfeld het tegenwoordige pag

Dorp Otterlo, thands ook Aanſtoot gemeenlyk genaamd,

en onder het Schoutampt van Eede behoorende. -

De overige hier opgenoemde, en in den Pagus Veluwe

gelegene, plaatzen durve ik niet bepaalen.

ter. In IJmodi quicquid illic habeo. In ſilva

Ilſenheul paſtus porcorum triginta.

Item in in/illa BATUE manſos dominicales

tres, Gerlee dimidium; in Andasſale (o)

Godolee manſüm unum, in Euuic Silec. ...

unius manſi, in Llti & in IIrineshem quarum

termini communes ſünt, Odrad & Uueringer

duos, Ingetuurd Reginbald & Thiadmar unum

& dinidium, in Linteruuic duos, & unam

inſülam ſuperiorem, quae contra iſlam villam

Jacet communem cum heredibus meis, ſuperi

orem vero propriam poſſideo.

Item Commentariolum de hereditate FoLKERI

quam habet in FRISLA.

In Pago KINHEM (p) in villa Obbinghem

ſortes xxx. In Kinleſſin terra v. animalium

in Odigmore terra v. animalium, inNord,

Odlef dimidium manſum, Tiaduuold unum,

Geldis dimidium, Uulfnoth dimidium, Hard

brath dimidium, Euurhard dimidium, Aldolf

dimidium,

Item in Pago UUESTRACHI (d) in villa Sced
danuurchi terra triginta animalium, in Coluui

ditiºn XX. animalium, in Aspan mora terra IIII.

animalium, in l/upliceSloe quadraginta octoani

malium, in Keddingrip Radnath terram trede

cim animalium, Vuilrad ſimiliter, Ivi terram

X, animalium, Osnath viginti animalium, in
Hein terram xxx. animalium, in Haslum Fol

kard terram xx. animalium, Ceiſolfxxx. anima

- lium,

(m) Flethetti.] Dat deeze Pagus ter beide zyden

Van den Beld zig uitgeſtrekt, en onderanderen ook Liſi

duna, of Leusden, bevat heeft, kan men zien uit

den Giſtbrief van KAREL den Grooten by HEDA pag. 41.

Terwyl onder de alhier opgenoemde plaatzen Firehi,

of Rheenen, ook gevonden wordt, als behoorende tot

den Pagus ſlechite, of Flethetti, kanmen niet onduide

lyk hier uit opmaken, dat deeze Pagus in zig bevat

heeft dat gedeelte van 't Sticht van UTRECHT, 't

welk grensde aan den Pagus Veluwe, en waar in, be

halven andere plaatzen, ook de ſteeden Rheenen en

ſtiller Voort gelegen Zyn. Zie verders over deezen

Pagus BUCHELIUS in Vot. ad HEDAM p. 42. ALTING

#Yof Gerºl. Inſ: Part II. p. 57. FAiKE Adnot. ad

Gºd. Tradit. Corbej. p. 4ão. en GoDFR. #EssEE

Chron. Gottwic. p. 596.

(n) Tiuli.] MARTENE verſtond hier door de Stad

Ziel. Doch zeer te onrecht, dewyl dit Tiuli in den

Pagus Flechite, en dus ter rechter zyde van den Rhyn,

moet gezogt worden. Indien men met zekerheid konde

bepalen, dat deeze Pagus zig ook beneden If yk te

Duurſtede langs de Lek had uitgeſtrekt, zou men kun

nen denken op het tegenwoordige Tulle, waar van

# zien kan den tegenzv. Staat van Utrecht II. D.

. 4O7.

(9) Andasſiſel. Mogelyk het tegenswoordige Aa

dalst, by verkorting ook wel Aalst genaamd, en in

Overbetuwe gelegen. – Euric is naar alle gedagten
het tegenwoordige Extyk, in 't Ryk van Nymegen ge.

legen. - Elii, denke ik, dat het hedendaagſche
Elden, tusſchen Nymegen, en Arnhem, in Overbe

tuwe gelegen, zal zyn. - De overige twee plaatſen

Hrine hen , en Linterwie, alhier opgenoemd, als ge

legen in de Inſula Batue, durve ik niet bepaalen, of

gisſen, welke die thands zyn.

(p) Kinhem.] Men kan, behalven anderen, over

deezen Pagus nazien ALTING Not. G. I. Part. II. p.

1o6, en den Schryver van het Chronicon Gottwicenſe

ag. 649.

(g) Westrachi.] Zie, onder anderen, 't geen over

deezen Pagus aangeteekend hebben CHR. FR. PAULLINI

de Pagis Aut. Germ. p. 241. FALKE in Adn. ad Trad.

Corbij. p. 438. en BESSEL d. Chr. Gottw. p. 848..
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ſium, Marclef vIII. animalium, item Folkhard

xx. animalium, Thiaddag ſimiliter, Huſilef

ſimiliter. In Sedlingi terram novem anima

lium, in Deddingiuuerhe xv. animalium, in

Imiſitualde terram Lxx. animaliumi, in Mid

ningi duodecimam partem totius villae.

Item in Pago HUMERKI (r), in villa And

leda terram XLVIII. animalium, in Crastlingi

terram xxxII. animalium, in Wirem terram

Lxxv. animalium, in EmingixxxII.animalium,

in Hrusſingi animalium HII. in Thruſtlingi ani

malium XII. in Geveſuurdi animalium VI. in

Buxingi animalium xxiv. in Seltmon animalium

x. in Vederuurdi animalium XLVI.

Igitur traditio facta eſt coram pluribus &ido

neis teſtibus in pago, cui vocabulum eſt FLE

THETTI, in villa quae vocatur Hlara, ſub die

ſeptima idus Novembris, & in pagovocato

BATUE, in villa quae vocatur Hligo, ſub die

IIII. idus Novembris, anno ab Incarnatione

Domini noſtri Jeſu Chriſti Dccc. Lv. indictione

III. regnante domno noſtro Hludowico impera

tore juniore auguſto xv.

(r) Humerki.] Dat deeze Pagus oudstyds een ge

deelte van de tegenwoordige Provincie GRONINGEN

heeft uitgemaakt, kan gemaklyk afgenomen worden uit

het verhaal van ALTFRIDUs in Vita s. LUDGERI Lib.

I. C. 19. in LEIBNITII Script. R. Brunsw. Tom. I.

. 9o: Pervenit ejus fama ad aures glorioſt Principis

Karoli, qui conſtituit eum doctorem in gente Freſonum

ab orientali parte fluminis Labeki (mogelyk Labike,

dat is, #“## Pagos quinque, quorum haec

ſunt vocabula, Hugmerchi, Hunusga, Fuulga (FI

vILGA leest men in de ACTA SS. ) Emisga, Fedirga ,

etc. Vier van deezen worden ook opgenoemd in een

Charter van den jaare 997., by FALKE in Adn. ad

Ego Hildricus ſubdiaconus hujus traditionis

eartam rogatus ſcripſi & ſubſcripſi. -

Haec ſunt nomina teſtium, qui hanc traditio

nem ſecundum legem RIPUARIORUM fieri vide

runt & audierunt.

Signum Folkeri, qui hanc traditionemcoram

teſtibus ſubterius nominatis manu propria per

fecit & roboravit. -

Nomina teſtium qui in Orientali ripa Hreni

fluminis conſtitutieſſe moscuntur. Sig. Hildric.

Sig. Odo. Sig. Hrodger. Sig. Engilrad. Sig.

Odaccar. Sig. Thiatric. Sig. Vulfhelm. Sig.

Athaluuard. Sig. Vulthrahan. Sig. Thiadrad.

Sig. Abbo. Sig. Egilbraht. Sig. Vuiger.

Sig. Sahsger.

MARTENE en DURAND Coll. Ampl.

Monum. Vol. I. pag. 14o - 143.

Ook by Jo. FR. FoPPENs Suppl.

ad Opera Diplom. A. MIRAEI ##
III. p. 561.

Trad... Corbej. p. 453, alwaar gemeld worden predia

in Friſionibus. - in quatuor Comitatibus Hunesgo,

Fivilgo, Humerche, et Emiſche. Verder kan men

omſtandiger# over deezen Pagus vinden by EMMI

Us Rer: Friſ. Lib. I. p. 17, ALTING l. c. p. 98,

FALKE l. c, p. 441, enBESSEL. l. c. p. 638.

Dat, voor 't overige deeze Brief zeer gebrekkig is af

geſchreven, ja zelfs eenige ſtukken door den afſchry

Ver uit denzelven zyn uitgelaten, welke in den oor

ſpronkelyken Brief geſtaan hebben, is blykbaargenoeg;

och by gebrek van betere afſchriften is zulks thands

niet te verhelpen,

***********AssakeºveAsakagekeeks kºesakssºve

32.) Lotharius, Koning van Lotharingen, geeft het Klooſter van S. Pieter, Bergh

genaamd, en hy Roermonde gelegen, aan de Kerk van Utrecht, ten ein

de de, door den inval der Noormannen verſtrooide, engevlugte, Kanun

niken derzelve aldaar een veilige ſchuilplaats mogten genieten,

Den 2 januarii 858.

Tn nomine omnipotentis Dei & Domini no

JL ſtri Jeſu Chriſti, LoTHARIUsdivina praeve

niente gratia Rex. Silocis divino cultui man

cipatis quippiam muneris confirmamus, id no

bis procul dubio ad aeternam beatitudinem nan

ciscendam adfuturum esſe confidimus, Igitur

comperiatur omnium fidelium ſanctae Dei Ec

cleſiae, & noſtrorum, praeſentium ſcilicet &

futurorum, induſtria: Quia ex relatu Guntharii

ſacri palatii noſtri ſummi Capellani, & Hun

gariivenerabilium Episcoporum didicimus, quod

Trajectenſis Eccleſia, quae in honore Chriſti

confesſoris Martini conſtructa esſe dignoscitur,

Barbarica imminente nequitia, pene deſtructa,

& ad nihilum redacta ſit, Canonicique olim in

ea Domino militantes paſſim per diverſa loca

quidam disperſi, quidam etiam interempti ſunt,

. (a) Berch nuncupatur] Naderhand heeft dit Kloos

ter den naam van S. Odilienberg, Mons S. Odilias,

hac denique incumbente maxima neceſſitate de

precati ſünt Celſitudinem noſtram, ut memo

ratae ſanctae ſedi, intraregnum noſtrum, quie

tum & pacificum locum ad conſolationen &

refugium Canonicorum tribueremus. Quorum

ſaluberrimis & ſynceriſſimis ſuggeſtionibus pro

amore Dominiprotectoris noſtri, obemolumen

tum etiam ac remedium animae avi noſtri, Lu

towici & piae memoriae genitoris noſtri Lo

tharii quOndam Auguſtorum, nec non genitri

cis noſtrae Hermingardae, ſeu pro ſalute no

ſtra, regni ſtabilitate, libentiſſimumpraebentes

asſenſüm, hos clementiae noſtrae apices fieri

jufſimus, per quos inpagoMAso, ſuper fluvium

Rurae, Monaſterium in honore ſancti Petri

conſtructum, quod Bergh (a) nuncupatur, ad

praefatam ſedem Trajectenſem, ſub omni in

tegri

gevoerd, en is een Collegie van Kanunniken in 't zelve

orietig, tot dat in den jaäre 136i. door Hertog REI

NALD
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tegritate tradimus, (b) per omnia tempora,

ad conſolationem & tutamentum rectorum ejus

dem ſedis, vel cleri famulaturum concedimus,

quatenus (c) praeſignati ſervi Dei, noſtra per

cepta liberali munificentia, eos Domini miſeri

cordiam pronoſtra, ac praedeceſſorum noſtro

rum ſalute liberius exorare delectet. Et ut

haec noſtrae traditionis ſeu pietatis , lar

gitio per futura tempora inviolabilis perſeveret,

manu propria eam ſubterfirmavimus, & annuli

noſtri impresſione asſignari jusſimus. Signum

Lotharii glorioſi Regis. Daniel Notarius re

cognovi, ſcripſi & ſubſcripfi. Data Iv. Nonas

Januarii, anno (d) Chriſto propicio Regni D.

NALD dat Collegie binnen de Stad Roermonde is over

ebragt. - Men zie KNIPPENBERCH Hist. Eccleſiast.

elriae Lib. III. C. 3. p. 96. en het geen hier over

opgemerkt is door mynen waarden Boeſemvriend, den

eleerden Heere v. J. BLONDEEL, wel eer Procureur

eneraal des Stichts van Utrecht, en tegenwoordig

Preſident der Raaden van Justitie te Batavia, en Ex

traordinaris Raad van Nederlands Indien, in de Voorre

de voor de Beſchryv. der Stad UTRECHT bl. 28-33. –

Wy ſullen de bewyzen hier van in hun tydorder in

deeze onze Verzameling den Lezer mededeelen.

(b) Per omnia.] In de drie handſchriften leest

men, ei per omnid. In 't Exemplaar van BUCHELIUS

ſtaat op de kant bygevoegd, et. -

(c) Quatenus.] Dus in alle uitgaven, als mede in

de twee perkamente handſchriften, in de laatſte uitga

Lotharii glorioſisſimi (e) Registertio. Indicti

one ſexta. Actum Prumia Monaſterio in Dei

nomine feliciter, Amen.

HEDA Hiſt. p. 57. Gecollationeerd met,

en verbeterd uit de MSS. van SCRIVE

RIUS en BUCHELIUS, als mede het MS

Liber Catenatus van 't Kapittel van

OUDMUNSTER Fol. 68 verſo, en 't MS.

Cod. Tradit. Traject. Fol. Io. Ook

## by MIRAEUs Donat. Belg.

L. II. C. 12, Oper. Dipl. Tom. I. p.

499; den Schryver van 't Batavia #-

cra Part. I. p. 117; Jo. KNIPPEN

BERCH Hiſt. Eccles. Gelr. L. I.

# . 45 ; G VAN LOON Aloude Holl.

iſt. II. D. bl. 9I. en FR. v. MIERIs,

Chart. I. D. bl. 15.

ve van HEDA, welke de ſchryver van 't Bat. Sacra,

en MIERIs gevolgd hebben, is het kwalyk veranderd

in qualiter. Voor concedimus, lezen de beide MSS.

conferimus.

, (d). Anno.] Dus zonder uitdrukking van 't jaar in

alle uitgaven en handſchriften, uitgenomen dat in de

eerſte uitgave van HEDA ſtaat, anno Chriſto propitio

843. regni D. Lotharii - tertio. Doch dat zulks

een misſlag is, en dat men lezen moet Anno 858, heeft

reeds FURMERIUS op de kant aangeteekend. Gelyk ook

tot dat zelfde jaar KNIPPENBERCH, MIRAEUS, MIE

RIS, en myn geagte Amptgenoot CHR. SAxIUs Mono

gramm. Hist. Bat: pag. 14., deeze Charter gemeend

hebben te moeten brengen.

(e) Glorioſisſimi.] In alle onſe MSS. als mede in de

eerſte uitgave van HEDA, leest men gloriosi,

* ressºrteert stress-tessºries te weteº-tes ressºrtes-tess-tº

33.) Koning Lotharius geeft eenig Land, te Gend in de Betuwe gelegen, aan het

Klooſter van Laureshem, of Lörſch.

Den 13. September 86o.

n nomine omnipotentis Dei & ſalvatoris no

ſtri Jeſu Chriſti, LoTHARIUs divina prae

veniente clementia REX. Silocis Deo dicatis

aliquod impertiri ſatagimus, morem ſequimur

pisſimorum regum, idque ad emolumentum

animae noſtrae pertinere minime ambigimus.

Quapropter omnium fidelium ſanctae Deieccle

(a) Ex beneficio Hrorici. J Deeze HRoRICUs, wel
ke van LoTHARIUs eenig Leengoed, beneficium, in

de Betuwe, te deezer tyd, bezat, is## nie

mand anders, dan de bekende, en in 's lands Hiſtorie

zo zeer befaamde Noorman, of Deen, RoRUK, of, ge

lyk PoNTANUs Lib. IV. p. 55. en 57., denzelven ge

woon is te noemen, ERICUS. Deeze, reeds te voor

ren met zynen Broeder Heriold van Keizer LoDEwYK

Duurſtede, en omliggende plaatſen ten Leenregte,

jure beneficii, ontvangen hebbende, was by LoTHA

RIUs, Lodewyks opvolger, in verdenking gekomen

van ſchuldig te zyn aan hoog verraad, en door denzel.

ven in hegtenis gezet. Hier uit door de vlugt zig ge

red hebbende, heeft hy, eenigen tyd daar na, zig

weder van Duurſtede weten meeſter te maken. Lotha

rius, geen kans ziende, om denzelven daar uit te ver

dryven, heeft hem in den jaare 85o. weder als zynen

Leenman aangenomen, en wel, gelyk men in de An

nales Francorum Fuldenſes ad Ann. 85o., in FREHE

RI R. G. Script. Tom. I. p. 28. Ed. STRUvII, leeſt,

in fidem receptus eſt, ea conditione, ut tributis ceteris

gue negotiis, ad Regis aerarium pertinentibus, fideliter

inſerviret, & piraticis Danorum incurſionibus obvian

do reſiſteret. Men zal zig overzulks niet behoeven te

Verwonderen, dat, daar hy namens Lotharius het ge

bied voerde te dier tyd te 'Duurſtede, en in verſchei

ſiae ac noſtrorum, praeſentium videlicet & fu

turorum, noverit induſtria; quia ADALARDUs

illuſtris coMEs & Tieto vaſallus noſter, fideles

ſcilicet noſtri, deprecati ſunt clementiam no

ſtram, ut ex rebus juris noſtri ex beneficio

HRoRICI (a) in villa Gannitta ad eccleſiam

ſancti Nazarii, quae conſiſtit in Lauresham,

aliquas

den omliggende Landen, ofGraafſchappen, waaronder

ook de Betuwe moet geteld worden, hy ook eenige

goederen te Gend in de Betuwe van denzelfden Keizer

te Leen ontfangen heeft. Deezegoederen heeft hy onge

twyfeld bezeten tot den jaare 857. Dit blykt uit de

zelfde Annales Fuldenſes pag. 31. alwaar men op dat

jaar dit navolgende vind gemeld: RUoRoc Nordman

nus, qui praeerat Doreſtado, cum conſenſu domini ſui

Hlutharii Regis claſſem duait in fines Danorum , &',

conſentiente Horico Danicorum Rege, partem regni,

quae eſt inter mare & Egidoram, cum ſociis ſuis posſe

dit. Wanneer hy derhalven met toeſtemming, en mo

gelyk ook met hulp van zynen Leenheer, welke zig

gaarn van hem ſchynt te hebben willen ontdoen, dee

ze Landen verlaten, en voor zig, en de zynen, een

gedeelte van 't Deenſche Ryk, tusſchen den Eider en

de Ooſtzee, verkregen had, en zig aldaar onthield,

waren de goederen, welke hy van 't Ryk ter Leen

tot dus verre gehouden had, weder aan 't zelve verval

len, en kon overzulks Koning LoTHARIUs II., welke

zynen Vader, den Keizer, in dit gedeelte van 't Ryk

in 855 was opgevolgd, over dezelve eene nieuwe be

ſchikking maken, en aan anderen ter Leen weder uit

eeven, of in vollen eigendom wegſchenken. ,,Men be

oeft zig derhalven niet te verwonderen, dat dezelve in

den jaare 86o. by deezen onzen Giftbrief, eenigevan#

goede
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aliquas res proprietatis jure tribueremus, quo

rum precibus libenter acquieſcentes, hos no

ſtrae ſerenitatis fieri jufſimus apices, per quos

ad praefatum ſancti Nazarii monaſterium inprae

dicto (b) pago & in praeſcripta villa Gannitta

terram proprietatis noſtrae perenniter ad haben

dum, ob emolumentum animae noſtrae, con

cedimus, & de jure noſtro in jus ac dominatio

nem ipſius perenniter manſurum transfundimus,

quatinus deinceps perhanc noſtramauctoritatem

potiſſimam habeat pars praedictae eccleſiae fa

ciendi licentiam, quicquid utile judicaverit. Et

oederen, welke te Gend gelegen waren, en onder het

## van deezen RORUK gehoord hadden, res juris no

ri ex beneficio HRORICI in villa Gannita , aan deAb

dye van Lörſch weggeſchonken heeft. – Dit zyge

noeg tot opheldering van dit ſtuk. - . Maar, gelyk

Koning Lotharius by deezen Brief eenige Leengoede

ren, opengevallen door 't vertrek van RoRUK uit dee

ze Landen, wegſchenkt, zou iemand verder deeze vraag

kunnen doen, of hy ook te dier tyd, in plaats van den

zelven, een, of meer, Graaven heeft aangeſteld over

de Landen en Graafſchappen, welke RoRUK tot dus

verre uit naam van zynen Leenheer beſtierd had? Zo

ja, of dan ook de hier gemelde Graaf ADALARDUS,

op wiens verzoek deeze Leengoederen weggeſchonken

zyn, een van die genen geweeſt zy? en, of men den

zelven dus zou kunnen rekenen als Graaf, of Opper

rechter uit naam des Konings over de Betuwe? dan,

of RoRUK het beſtier heeft blyven behouden, niet te

genſtaande hy in zyn Vaderland eene nieuwe bezitting

verkregen had? Indien het eerſte uit egte bewysſtuk

ken van dien tyd kon getoond worden, zou zulks een

aanmerkelyk licht verſpreiden over de Hiſtorie van dien

tyd, en menzou dan gegronde redenen kunnen geeven

van verſcheiden gebeurteniſſen, toen, en eenige jaaren

ut haec noſtrae largitionis auctoritas rata, ſta

bilisque permaneat, manu propria ſubter eam

firmavimus & anuli noſtri impreſſione aſſignari

praecepimus. Hrodmundus notarius recognovi,

Data idus Septembris, anno, Chriſto propitio,

regni Domini Lotharii glorioſi regisquinto, In

dictione VIII. Actum Aslao palatio regio, in

Dei nomine feliciter amen. Chriſte adjuva

Lotharium regem.

Codex Diplomaticus Laurishamenſis Tom,

I. pag. 53- -

later, voorgevallen, over welkemen nu niet, dan bloo

te, en losſe, gisſingen kan maken. Liefſt bepale ik

hier niets, want de gevolgtrekking, dat, dewyl Lo

THARIUs over eenige leengoederen, door RoRUK beze

ten, by deezen Brief beſchikking maakt, hy ook over

de overige bezittingen en Leen - gerechtigheden van

denzelven eene beſtelling zal gemaakt hebben, zonder

eenig verder bewys niet wel aanneemelyk zou ſchynen.

Wy geeven zulks over aan het## des kundi

#. Men zie intusſchen wAGENAAR Vad. Hiſt. II.

. bl. 64 - 8o. en G. VAN LooN aloude Holl.

Hiſt. II. D. bl. 84 - ºoi,

(b) in praedido pago. J eeze woorden geeven,

onzes bedunkens, duidelyk te kennen, dat in hetvoor

gaande de naam van den Pagus, waar in de villa Gan

nita gelegen was, gemeld is geweeſt. Zou men over

zulks ook mogen ſtellen, dat, door overhaaſting, de Af

ſchryver den naam der Pagus hebbe overgeſlagen? en

dat in den oorſpronkelyken Brief geſtaan zal hebben,

ut ex rebus juris noſtri ex beneficio Hrorici in pago Bata

wa in villa Gannitta ? Ten minſten dit is zeker, dat

Gannita, of Gend, in ſtukken van deezen tyd tot den

Pagus Batawa gebragt wordt. Zie hier vooren Nums

6. II. 17. enz.

ga&a&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&a.

34) Gifte van eenige goederen in den Pagus Hattuaria, door Graaf Ansfridus,

voorbehoudens den Lyftugt aan dezelve, geſchonken aan het Klooſter van

Laureshem, of Lörſch, mids dat de Abt weder overgeeve de goederen,

welke aan dat Klooſter toebehoorden te Gend in de Betuwe, om dezelve

te gebruiken, gedurende zyn en zyns Zoons leeven, ondereenjaarlykſche

betaaling van 40. Osſen-huiden.

Den 5. October 863.

ctorum condonamus, hoc nobis procul

dubio in aeterna retributione profuturum eſſe

confidimus. Idcirco ego in Dei nomine ANS

FRID Dei gratia (a) coMEs, cogitans de timore

Dei vel futura retributione, pro remedio ani

mae meae ſeu dominorum meorum, per quos

ad me (b) res pervenisſe dinoscitur, dono

per hoc teſtamentum ad ſanctum Deimartyrem

Nazarium, qui requieſcit in corpore, in pago

Renenſe, in monaſterio cognominato Laures

ham, ſito ſuperfluvium Wisgoz, ubimoderno

S aliquid ex facultatibus noſtris ad loca ſan

(a) Ansfrid Dei gratia Comes] In een voorigen

Giftbrief van 855, onder Num. 31. geplaatſt, ont

moeten wy een gifte van goederen, gelegen in BATA

vE in Comitatu ANSFRIDI. Mogelyk is die Ansfridus

welke in de Betuwe een Graafſchap, of opperſte Rech

ter- ampt, te dier tyd bediende, dezelfde, als deeze

onze Ansfrid, welke zig hier Dei gratia Comes noemt.

tempore vir venerabilis Theotrohusabbas regu

lariter praeesſe videtur, & veneranda congre

gatio monachorum die noctuque Domino Deo

deſervire videtur, donatumque in perpetuum

esſe volo, & promptiſſima voluntate confirmo,

hoc eſt, quod trado res proprietatis meae in

pago HATTUARIA in Odeheimero marca, in

villa, quae dicitur Geizefurt, quae ſita eſt ſu

per fluvium Nerſa, hoc eſt, manſum indomi

nicatum cum aedificiis atque omnibus utenſili

bus, habentem hobas jij, & hubas ſerviles

xviijj, & ſylvam, in quam mittere poſſumus

- mille

De tyd ten minſten, waar op deeze twee onderſchei

dene Brieven gegeven zyn, laat zulksgemaklyk toe.

(b) per quos ad me. J Hy had namelyk deeze goe

deren eerſt, als een Leengoed, bezeten, en den vollen

eigendom derzelven van LoTHARIUs verworven by den

voorgaanden Giftbrief, onder Num. 3o.

1 •
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mille porcos perfecte ſâginari, & eandem ſyl

vam determinat ab oriente fluvius Lusgoches

bach usque in Ne/ſchinam, & a Nerſchina

usque in Ner/am, & a Nerſausquead ſylvam

campumque, qui dividit Odeheimero marcam,

& quicquid in eadem marca, villave habeopro

prietatis, exceptis tribus hobis, unam, quam

habet Wolfbraht, & in eandem ſylvam debet

mittere porcos x, alteram habet Thudolf, ter

tiam Sigeburg, & etiam debent mittere inſyl

vam uterque pOrcOS X, &nullamaliamutilitatem

ſive adexſtirpandum, ſive in ceſuraligni. Unus

quisque autem de ſervis ipſis de ſila huba debet

mittere in ſylvam porcos v. Haec omnia ſu

perius comprehenſa in ea ratione ad ſanctum

Dei martyrem Nazarium trado, quatinus has

easdem res addies vitae meae habeam, & quic

quid ad praefatum monaſterium pertinet in loco

vel villa, quae dicitur Gannida (c), tam de

quaeſtis quam de inquaeſitis, ſeu inquibuscun

que ibidem locis aut terris conſiſtant res prae

fati martyris Chriſti, quae hactenus ſervierunt

praeſato monaſterio; de vineis quoque ad car

radas quatuor. Spondeo quoque memetipſum

in cenſum annis ſingulis in feſtivitate ſancti

Martini coria bovina ad opus fratrum quadra

ginta perſolvere. Haec omnia, ut diximus,

ſub integritate cum omnibus appenditiis & ter

minis ſuis & cum omnibus ad ſe pertinentibus,

item baſilica, domibus, caeterisque aedificiis,

terris, pratis, campis, ſylvis, pascuis, aquis,

aquarumve decurſibus, cultis locis & incultis,

mobilibus rebus & immobilibus ac ſe ipſas mo

ventibus, vel quicquid denominari poteſt, aut

non poteſt, mancipiis diverſi ſexus & aetatis

numero Lxjjjj. haec vero omnia ſuperius deno

minata a die praeſente de jure meo in jus &

dominium ſancti Nazarii rectorumqueipſiusmo

Preſtaria ejusdem

iligendo in Chriſto flio ſanctae Dei eccle

ſiae ANSFRIDo, venerando COMITI PALA

TII, Thiotrochus gratia Dei humilis abbas.

Honorabilis tua fuit petitio & fratrum noſtro

rum decrevit benevolentia, ut res proprietatis

tuae in Geizefurt, pro elemoſina tua & domi

norum regum LoTHARII & LUDowICI a te ſan

éto Nazario traditas, ſimulque res noſtras ad

Gannita pertinentes, rem quoque proprietatis

tuae in villa Sodoja ſimiliter traditam cum rebus

ſancti Nazarii in villa Baldanis, quae in utro

que (d) teſtamento tuo plenius continentur

inſcripta, tibi & filio tuo HILTIwARDo addies

vitae veſtrae beneficiaremus, quod, quiaratio

nabile fuit, perfecimus, & hanc preſtariamvo

bis conſcribi juſſimus, ut quamdiu vixeritis,

(c) Gannida.] Zeer kwalyk verſtaat ToLNERUs,

hier door, de Stad Gendt, of Gandavum. Zeker is

het, dat men er door verſtaan moet het bekende Dorp

en Heerlykheid Gend, in Over-betuwe gelegen 3, zo
# # voorgaande en volgende Charters genoeg kan

yken. -

(d) utroque teſtamento.] Dewyl de tweede Gift

naſterij dono, trado, atque transfundo in Dei

nomine perpetualiter poſſidendum, ea videlicet

ratione donationem memoratam atque traditio

nem faciens, ut quamdiu in hac mortalitate

divina juſſione vixero, habeam praedictas res in

mea poteſtate & ſub mea ordinatione, absque

ullius perſonae aut poteſtatis contradictione vel

impedimento, tam ipſam haereditatem a me

traditam, quam illam, quam ab eodem mona

ſterio in precariam accepi. Poſt obitum vero

meum utraeque memoratae res cum omni inte

gritate ad praenominatum venerabile monaſte

rium absque ullius contradictione recipiantur,&

in ejus poteſtate atque dominio permaneant,

fratribus ſpecialiter ad ſuſtentaculum, & nulli

umquam in beneficium detur; quodſi factum

fuerit, haeredes mei illud inde abſtrahere licen

tiam habeant, atque interſe dispertiri, exce

pto, ſi major utilitas eidem monaſterio per pre

ſtariam acquiri poſſit. Et ſi aliquis contra hoc

noſtrae devotionis teſtamentum reſultare volu

erit, atque illud convellere aut evacuare tem

ptaverit, primitus Chriſtum & ſanctummartyrem

ejus Nazarium nefandis auſibus ſuis contrarium

ſentiat, & inſuper fisco diſtringente multam de

rebus propriis parti praedicti monaſterii coactus

exſolvat, auri videlicet libram j, argentipondo

xjj, & nec ſic, quod conatur repetere, evin

dicare poſſit, ſed haec donatio omni tempore

firma & ſtabilis permaneat, ſtipulatione ſubnixa

Actum publice in monaſterio Lauresham, anno

incarnationis Dominicae DCCCLXIII, regni

Ludowici regis XXVI, ſub die IIInonas Octo

bris. Signum ANSFRIDI coMITIS PALATII. Si

gnum Fridolobi. Signum Ruodleichi & alio

rum. Ego Walthere indignus presbiter &mo

nachus hoc teſtamentum conſcripſi, diemque&

tempus, ut ſupra, notavi.

ANSFRIDI Comitis.

utrasque res absque omni inquietudine teneatis

& excolatis, & nihil exinde minuere aut dete

riorare, ſed potius augmentare & meliorare in

omnibus ſtudeatis, & ſingulis annis ob recor

dationem in feſto ſancti Martini de primo be

neficio xL. coria bovina, de ſecundo tres ſoli

dos ſolvere non neglegatis, poſt obitum vero

veſtrum utraeque res melioratae & aučtae ad

ſanctum Nazarium revertantur. Data preſta

ria die & tempore, quo ſupra.

Codex Laurishamenſis Diplomaticus Tom.

I. p. 68 en 71. ook by FREHERUs

Orig. Palatin. P. I. in Append. p.

31. & 33. ToLNERUs Cod. Dipl. Pa

lat. p. 8. & ſeq. en B. G. STRUVIUs

in Not. ad FREHERI Script. R. Germ.

Tom. I. p. Io9.

brief, waar by de goederen in villa Sodoja door Ans

frid geſchonken zyn, geene betrekking heeft tot eenig

gedeelte van Gelderland, maar tot Braband, heb ik
gemeend denzelven te moeten overſlaan. Men kan

denzelven vinden in 't Cod. Dipl. Laurishamenſis,

als mede by FREHERUs, en ToLNER, ter aangehaalde

plaatzen.

Gifte
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35) Gifte van eenige goederen, in de Betuwe, te Gend, en elders gelegen, aan

het Klooſter van Laureshen of Lörſch.

. . . . . . 864.

nno ejusdem (a) regis (Ludouuiciſe

cundi) XXV. ſub eodem Abbate (Sa

znuele), Helmger & Witswind filia ejustra

diderunt in eodem pago (BATUUA) in Gannita

hubam 1, & in Husnin hubam I, & inter

(a) Anno ejusdem regis. J Deeze aanteekening volg

de in 't Register der goederen van de Abdye van Lörſch

onmiddelyk op den Giftbrief van den jaare 854., hier

vooren door ons reeds geplaatſt onder Num. 24. -

Wat de opgenoemde plaatzen betreft, dat men door Gan

Dioli & Maandra hubas duas & mancipiaXX.

Actum Gannitae.

Codex Diplomaticus Laurishamenſis Tom.

I. p. 166.

nita Gend moet verſtaan, blykt genoeg uit voorgaande

ſtukken – Husnin is mogelyk het tegenwoordige

Huisſen. - De twee overige plaatzen zyn my on

bekend. -

###################################################

36.) Verdrag van Vreede tusſchen Karel den Kaalen, Koning der Franken, en

zymen Broeder Lodewyk, Koning van Duitſchland, te Aken geſlo0ten.

Den 6 Maart 87o.

/ nno Incarnationis Domini noſtri Jeſu

Chriſti DcccLxx. Indictione III. pridie

Nonas Martii, anno xXxII (a). - Karoli glo

rioſi Regis, Aquisgrani Palatio hae pactiones

inter ipſum & HLUDowICUM Regem fratrem

ipſius factae ſunt.

INGELRAMNUS COMES EX PARTE

KAROLI REGIS.

Sic promitto ex parte Senioris mei, quod

Senior meus Karolus Rex fratri ſilo HludOuuico

Regi talem portionem de Regno Hlotharii Re

gis conſentit habere, qualem autipſi juſtiorem,

& plus aequaliorem, aut communes fideles eo

rum interſe (b) invenerint. Nec euminipſa

portione, vel in Regno, quodantea tenuit, per

aliquam fraudem vel ſubreptionem decipiet,

aut forconſiliabit, ſi frater ſuus Hludouuicus

eandem firmitatem & fidelitatem, quameXpar

te Senioris mei illi habeo promiſſam, iſte fra

ter Hludouuicus Seniori meo ex parte ſua,

quamdiu vixerit, inviolabiliterſervaverit.

ITEM LEUTFRIDUS COMES EX PARTE

HILUDOWICI REGIS. *

Sic promitto ego ex parte Senioris mei,

quod Senior meus Hludouuicus Rex fratri ſuo

Karolo Regi talem portionem de Regno Hlo

(a) XXXII.] Indien men hier de jaaren telt van

den tyd. , dat hy op den 2o juny 84o zynen Vader in

't Frankiſche Ryk is opgevolgd, (zie l” Art de verifier

les Dates p. 539) zal men niet twyfelen, of MIRAEUS

# te regt dit getal gemeend te moeten veranderen in

(b) invenerint.] Dewyl uit hoofde van dit Verdrag

de verdeeling van 't Ryk van LoTHARIUs ook werke

tharii Regis conſentit habere, qualem autipſi

juſtiorem, aut plus aequaliorem, aut commu

nes fideles eorum inter ſe invenerint. Nec

eum inipſa portione, vel in Regno, quod antea

tenuit, per aliquam fraudem vel ſubreptionem

decipiet, aut forconſiliabit: ſi frater ſuus Ka

rolus eandem firmitatem & fidelitatem, quam

ex parte Senioris mei habeo promiſſam, iſte

frater ſuus Karolus Seniori meo ex ſua parte,

quamdiu vixerit, inviolabiliter ſervaverit.

Haec eadem tertius THEODERICUs Comes ex

parte glorioſi Regis Karoli, & quartusRADULFUs

Comes ex parte Hludouuici proſecuti ſunt. Iſti

praeſentes fuerunt, Leutbertus Archiepiscopus,

Altfridus Episcopus, Odo Episcopus, Ada

lelmus Comes, Ingelramnus Comes, Luitfri

dus Comes, Theodericus Comes, item Ada

lelmusComes.

DUCHEsNE Hiſt. Franc. Script. Tom. II.

p. 453. Ook by MIRAEUS Cod. Don.

Piar. C. 2o. Oper. Tom. I. p. 27. EA

LUZIUs Capitul. Reg. Franc. Tom. II.

p, 221. SIRMONDUs Oper. Tom. III. p.

285. LUNIG Reichs Archiv Part. Ge

ner. Contin. II. p. 33. DUMONT Corps

Diplom. Tom. I. Part. I. p. 16. Jo.

HEUMANNUS Comm: de Re Diplom. Imp.

Tom. II. p. 365. MIERIs Charterb. van

Holl. Tom. I. p. 23. en by anderen,

te vinden in de Table Chronologique des

Diplomes, concernant l'Hiſtoire de Fran

# par M. DE BREQUIGNY Tom. I. p. -

2 7.

lyk op den daar aan volgenden 9 Augustus gevolgd is;

en by die Verdeeling, gelyk uit het volgende ſtuk

blykt, een aanmerkelyk gedeelte van ons tegenwoordi

# GELDERLAND aan Koning LoDEwYK is toegedeeld;

eb ik gemeend dit Vreedes verdrag, waar uit die ge

melde verdeeling voortgeſprooten is, in deeze onze Ver

zameling niet te mogen overſlaan.

K Ver
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37) Verdeeling van 't Ryk van Lotharius tusſchen zyne twee Oomen, Karel den

Kaalen, Koning der Franken, en Lodewyk, Koning van Duitſchland.

2 Den 9. Auguſtus 87o.

nno IncarnationisDominicae DCCCLXX.

Regni Karoli XXIII (a). Indict. III.

VI. Id. Aug. fuit haec diviſio Regni facta in

Procaspide ſuper fluvium Moſam inter glorio

ſos Reges Karolum & Hludovicum.

Et haec eſt portio, quam ſibi HLUDo

VICUS acceptt.

Coloniam. Treveris. Utrech (b). Strast

burch. Baſulam. Abbatiam Sueſtre. BERCH (c).

Niu Monaſterium. Caſtellum. Indam. Sancti

Maximini. Ephterniacum. Horream. Sancti

Gangulfi. Faverniacum. Polemniacum. Luxo

vium.Luteram. Balmam. Offonis villam. Megeni.

A

(a) XVIII.] Dus leest men in de uitgave van GoL.

DASTUs. Zo men, gelyk zulks reeds door MIRAEUS,

en anderen, aangetoond is, XXIII verandert in XXXI,

bekomt men het egte jaartal der regeering van KAREL.

By scHILTERUs, DUMONT, en anderen, vindt men

XXXIII. Belangende de dagteekening, dezel

ve ſchynt ook enigszins verholpen te moeten worden.

By LUNIG leest men, IV. idus Augusti. , By AIMOI

NÜs, en in de Annales Bertiniani, gevolgd door PON

TANUs Hiſt. Lib. IV. p. 57, vindt men V. Kal.Aug.

Gedeeltelyk is deeze laatſte lezing goed, gedeeltelyk

kwalyk. "Want dat men hier lezen moet, niet WI. Id.

Aug, maar V. Id. Aug. blykt ten allerduidelykſten

uit het vervolg van 't verhaal van AIMOINUs, alwaar

hy zegt, & poſtridie, ſcilicet IV. - Idus ejusden men

ſis ſimul iterum convenertunt, & valedicentes ſibi mutuo

ab in vicem discesſerunt. Met dit verhaal komen ook

de Bertiniaanſche Jaarboeken over een, welke insge

lyks melden, dat de beide Koningen des anderen daags

na deeze gemaakte verdeeling, in crastina, ſcilieel IV.

Idus ejusden menſis, en dus op den Io Auguſtus 2, Van
een geſcheiden zyn. Waar uit volgenmoet, dat deeze

verdeeling, daags voor hun vertrek tot ſtand gebragt

zynde, op den 9, of V: Idus, en niet op den 8 van

van dien maand, of VI. Idus, geſchied zy. ... Dit is

ook reeds door EccARD opgemerkt, men zie de Ver

hand van 't Zeeuwſch Genootſchap der wetenſchappen

te vLISSINGEN III. D. bl. 269.

(b) Utrech..] By zommige,, Uttrecht; by AIMo1

NUs, Utrecht, i. Trajectum. De meeste uitleggers,

zelfs ook de groote wEssELING in Not. ad ANTONINI

Itinerar., pag. 369, en, zo het ſchynt, onze alleszins

naaukeurige wAGENAAR V. H. II. D. bl. 76. , verſtaan,

hier door, ons tegenwoordige Utrecht, doch dan ver.

valt men in verſcheiden onoplosbaare zwaarigheden,

Te regt, myns bedunkens, is door mynen waarden

vriend, en grooten kenner derOudheden vanons Land,

den Heer H. VAN wYN in zyne Verhandeling over een

Charter van Kon. LODEwYK, te vinden in het derde

Deel der Verhandelingen van 't Genootſchapte vLISSIN

GEN, met veele bewysredenen bl. 226 236 reeds

aangetoond, dat men hier te verſtaan hebbe het tegen

woordige Maastricht, of Trajectum ſtuperius.

(c) Berch. J Verſtaa er door het, by Roermonde

in 't Overkwartier van Gelderland eertyds gelegene,

Klooster Berch, of Odilien-berg, het geen in 858 tot

een veilige ſchuilplaats vergund was geworden aan de

verdrevene Kanunniken van Utrecht byeen Giftbrief

van Koning LoTHARIUs, hier voren geplaatst onder

Num, 32. bl. 33.

(d) Treſtebant. ] By anderen. Testebant, Testre.

bant, en Testebrant.- Voor Hattuaris, leeſt men

in andere uitgaven beter, Hattuarias. - Dewyl

Monaſterium Sancti Deodati. Boſonis Monaſte

IlllIIl. Stivarium. ROmerici montem. Morbach.

,, Hic in MS. reliëtum eſt ſpatium qugddam pu

,, ruin: ſequitur in altera pagina.”

Sancti Gregorii. Mauri monaſterium. Ebo

resheim. Homouua. Maſonis monaſterium

Homburch. Sancti Stephani. Strastburch. Eren

ſtem. Sancti Urſi in Salodoro. Grandivallem.

Altam petram. Juſtinam. Vallem Cluſae. Ca

ſtellum Carnones. Heribodesheim. Abbatiam

de Aquis. Hoenchirche. Auguſtchirche. Co

mitatum TRESTEBANT (d). BATUA. HATTUA

RIS. MASAU ſubterior de iſta parte. Item MA

SAUT

nu by deeze verdeeling aan Koning LoDEwYK, welke

reeds by een voorige verdeeling van den jaare 843. het

opperbewind over dat gedeelte van GELDERLAND, 't

geen ter regter zyde van den Rhyn gelegen was, en

dus over de twee Kwartieren van zUTPHEN en VELU

WE, verkregen had, thands de Graafſchap Teisterbant,

en Betuwe, of het tegenwoordige Kwartier van NY

MEGEN, alsmede de Pagus Hattuarienſis, en dat ge

deelte van Opper-en Neder-Maſau, 't geen terregter zyde

van de Maas ligd, en dus genoegzaam alle de Landen,
welke onder het Overkwartier naderhand behoordheb

ben, Zyn toegedeeld, blykt hier uit, dat men van

deezen tyd af Koning LoDEwYK het oppergebied over

geheel GELDERLAND moet toeëigenen, namelyk wan

neer men hier byvoegd de vyf Graafſchappen in Ripu

ariis, van welke een of ander gedeelte denkelyk ook

tot Gelderland, en deszelfs Overkwartier, zal behoord

hebben Maar terwvl hier Teisterbant en

de Betuwe afzonderlyk, en daar en boven nog twee

deelen van VRIESLAND, de Friſia duae partes, aan

denzelven worden toegedeeld, en een ander derde ge

deelte van VRIESLAND aan KAREL, moet noodzakelyk

hier uit volgen, indien men niet wil ſtellen, dat twee

maal het zelfde in deeze lyſt word opgenoemd, dat Teis

terbant, en de Betuwe niet moeten gebragt worden tot

die twee deelen van Vriesland, maar dat men die el

ders anders zoeken moet, dan, alwaar dezelve in de ou

de kaart der Nederlanden, voor het tweede Deel der

Vaderlandſche Hiſtorie van den Heer wAGENAAR te

vinden, geplaatst worden. - De Heer vAN LooN

Aloude Holl. Hiſt. II. D. bl. Io1. ſchynt hier ook

mis te zyn, wanneer hy deeze twee deelen ſtelde, van

de Maas tot den Rhyn , en van daar tot de Weſer toe,

zig uitgeſtrekt te hebben; daar het zeker is, dat, by

de verdeeling van 843 , al wat ter regter zyde van den

Rhyn, tot daar dezelve by Katwyk in zee liep, gele

gen was, reeds aan Koning LODEWYK te vooren is af

# geweeſt, en dus nu niet weder aan hem be- -

oefde toegedeeld te worden. Men zie den Heer vAN

wYN, in de gemelde Verhand van 't Vlisſ. Genoot

ſchap, Il. D. bl. 26o. - Dit zy genoeg tot ophel

dering van dit ſtuk, voor zo ver het op ons GELDER

LAND betrekking heeft. De overige plaatzen

hier breedvoerig op te helderen, is buiten ons beſtek.-.

Wy verwyzen den Lezer dienaangaande tot het geen

MIRAEUS, SIRMONDUs, MIERIS, en andere, in hunne

uitgaven hier over hebben aangeteekend, alwaar men

ook de verſchillende lezingen zal kunnen vinden. Men

zie ook verder hier over BALUZIUs in Not. ad Capitul.

Tom. II. p. 1278. EccARD de Reb. Franc. Orient.

Tom. II. p. 556. Jo. HEUMAN Com. de Re Dipl. Im

per. Tom. II. p. Ie8, en anderen. -
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sAU ſuperior, quod de iſtaparte eſt. Liugas,

quod de iſta parte eſt. Diſtrictum Aquenſe.

Diſtrictum Trectis. In Ripuarias Comitatus

V. Megenenſium. Bedagouua. Nitchouua.

Sarachouua ſubterior. Bleſitchouua. Seline. Al

bechouua. Suetiſium. Calmontis. Sarachouua

ſuperior. Odormenſe, quod Bernhardus ha

buit. Solocenſe. Baſiniacum. ElischOuue. Wa

rasch. Scudingum. Emaus. Baſalchouua. In

Eliſatio Comitatus II. De Friſia duas (e) par

tes. De regno, quod Hlotariushabuit, ſuper

iſtam diviſionem propter pacis & caritatis cuſto

diam ſuperaddimus iſtam adjectionem. Civi

tatem Mettis cum Abbatia S. Petri, & S. Mar

tini, & Comitatu Moſlenſi, cum omnibus vil

lis in eo conſiſtentibus, tam dominicatis, quam

& vaſallorum. DeArduenna ſicut flumen Urta

ſurgit inter Bislanc & Tumbas, ac decurrit in

Moſam, & ſicut recta via pergit in Bedenſi,

ſecundum quod communes fideles noſtri (f)

rectius invenerunt, excepto quod de Conduſtro

eſt ad partem Orientis trans Urtam, & Abba

tias Prumiam & Stabolata, cum omnibus Vil

lis dominicatis & Vaſallorum.

Et haec eſt portio, quam KARoLUs

de eodem Regno ſibi accepit.

Lugdunum. Veſontium. Viennam. Tungris.

Tullum. Viridunum. Cameracum. Vivarias.

Ucetia. Montem Falconis.

Culdini monaſterium. Sancta Maria in Biſinci

ono. Sancti Martini in eodem loco. Sancti Au

gentii. Sancti Marcelli. Sancti Laurentii. Leu

denſi. Sennonem. Abbatiam Mellam. Mol

barium. Laubias. Sancti Gaugerici. Sancti Sal

vii. Crispinno. Fosſas Marilias. Hunulcurt.

Sancti Gervaſii. Maalinas. Ledi. Sumniacum.

Antonium. Condatum. Merrebechi. Tricliuin

(e) de Friſia duas partes. De regno, enz. J. ,,Dus

hebben GoLDASTUs, en andere, de onderſcheidings

teekenen geſteld. In de Annales Bertiniani , by DU

CHEsNE, worden de woorden dus afgedeeld; De Friſia

duas partes, de regno# Hlotharius habuit. Super

iſlam 'diviſionen enz. Indien men deeze afſcheidings

teekenen wil volgen, wordt de zin eenigermaten duide

lyker, want dan daar door aanſtonds te kennen gegee

ven wordt, dat men die twee deelen verſtaan moet niet

van geheel Vriesland, maar bepaaldelyk van dat ge

deelte van Vriesland, 't welk LoTHARIUs bezeten had

uit hoofde van de Ryksverdeeling van 843, en dus het

Sancti Michaëlis

ni. Luitoſa. Calmontis. Sancta Maria in Deo

nant. Echa. Andana. Vuasloi. Altum montem,

Comitatum Texandrum. In Bracbanto Comita

tus IIII. Cameracenſem, Hanoium. Lomen

ſem. in Hasbanio Comitatus IIII. Maſauſu

perior quod de iſta parte [Moſae] eſt. [Ma

ſau (g) ſubterior de illa parte.] Liugas,

quod de iſta parte Moſae eſt, & pertinet ad

Velſatum. Scarponinſe. Viriduninſe. Dulminſe,

Arlon. Vuaurenſe Comitatus duos. Mosminſe,

Caſtricium. Condrust. De Arduenna ſicut flu

men Urta ſurgit inter Bislanc & Tumbas, ac

decurrit ex hac parte in Moſam, & ſicut recta

via ex hac parte Occidentis pergit in Bedenſi,

ſecundum quod Miſſi noſtri rectius invenerint.

Tullenſe aliud. Odornenſe, quod Tetmarus

habuit. Barrenſe. Portenſe. Salmoringum. Lug

dunenſe. Viennenſe. Vivarias. Ucetium. De Fri

ſta tertiam partem.

Cetera paſtata deſunt.

GoranASTUS Conſt. Imper. Tom. III. p.
288. Ook in de Annales BERTINIANr

ad An. 87o. by DUCHEsNE Hiſt.

Franc., Script. Tom. III. p. 24o.; als

mede by AïMoINUs de Geſt. Franc.

Lib. V. C. 25. in Corp. Hiſt. Franc.

M. FREHERI p. 482.; DUMONT Corps

Diplom. du Droit des Gens Vol. 'I.

Part. I. p. 17.; J. SCHILTERUs S.

R. G. pag. Io9; A. MIRAEUS Cod.

Donat. Piar. C. 21. Oper. Dipl. Tom.

, p. 23.; BALUZIUs Capital. Reg.

Franc. Tom. II. p. 221.; sIRMONDüs

Oper. Tom. III, p. 287.; L UNIG

Reichs Archiv Part. Gener. Contin.

II. p. 34.; FR. v. MIERIs Charterb.

van Holl. I. D. bl. 24; SCHwARTSEN

BERG Charterb. van Vriesl. I. D. bl,

55. en by anderen, opgeteld in de

Table Chronologique des Diplomes, con

cernant l'Hiſtoire de France, par M.

DE BREQUIGNY, Zom. I. p. 291.

geen ter linker zyde van denRhyn gelegen was.

Q/D ſideles nostri - invener und J Misſ nos

tºt -, invenerint, leest men by AIMoiNUs, en in de

Ann. Bettiniani.- Het geen egter op eenuitkomt,
(g) Maſau ſubterior de illa parte.]

Van GobbAsEs, welke wy hier doorgaands gevolgd

hebben, gelyk ook in ſommige andere, ontbreken

deeze woorden, alhier tusſchen twee ] geſteld, wel

ke wy uit de Ann. Bertiniani gemeend hebben temoe

ten overneemen. By AIMoINUs leest men, Moſauſu

Pfrioren de ista parte, Moſau ſubteriorem, quantum

de ista parte est.

n de uitgave

Verdee.
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38.)
Verdeeling van het Ryk van Lodewyk, Koning van Duitſchland, onderzyne

drie Zoonen, Karoloman, Lodewyk, en Karel.

w In November 876.

oſt (a) haec, cum venerunt (b) tres ſu

P pradicti fratres [Carolomannus, Ludo

vicus, & Carolus] in loco, qui dicitur Sau

lifelt, ibi diviſerunt paternum regnum. CARo

LoMANNUs ſortitus eſt Bajoariam, Pannoniam,

& Carnutum, quod corrupte Carantanum dici

tur, nec non & regna Sclavorum, Beheimen

ſium, & Marahenſium: LUDovicUs orientalem

Franciam, Thuringiam, Saxoniam# Fri

ſiam (d), & partem (e) regni Lotharii:

porro CAROLUs Alemanniam, & aliquas civita

tes ex regno Lotharii.

Uit REGINo Chron. Lib. II. in Script.

R. Germ. PISTORII Tom. I. p. 79. Ed.

STRUVII, waarmede woordelyk over

eenkomen de Annalista Saxo, in Corp.

Hist. med. aevi Jo. G. ECCARDI Tom.

I. p. 216. en de Annales Metenſes by

DUCHESNE Hist. Franc. Script. Tom.

III. p. 317.

(a) Post haec. J. Wanneer namelyk Lodewyk, Ko

ning van Duitſchland, op den 28 Auguſtus des jaars

876 binnen Frankfort overleden was, tragtte zyn Broe

der KAREL de Kaalen zig aanſtonds meester te maken

van dat gedeelte van Lotharingen, 't geen by de ver

deeling van 87o aan zynen Broeder was te beurt geval

len, niet tegenſtaande dezelve drie zoonen KAROLOMAN,

LODEWYK, en KAREL, den dikken bygenaamd, naliet.

Doch zulks mislukte hem, want hy door den jongen

LoDEwYK op den 8 October deszelfden jaars by Ander

nachten eenenmaal verſlagen wierd, en zig ter naau

wernood met de vlugt gered heeft. De zoons derhal

ven, van deezen hunnen mededinger naar een gedeelte

van 's Vaders ryk verlost zynde, hebben in de volgen.

de maand, (ſequenti menſe post fugam Karoli, leest

men in de Annales Fuldenſes, Tom. I. R. G. S. FRE

HER1, p. 49.) en dus in November deszelfden jaars

876. het Ryk van hunnen Vader verdeeld. Ik heb ge

meend deze verdeeling, zo als dezelve door de oudſte

ſchryvers van dien tyd ons wordt opgegeeven, hier ook

te moeten plaatzen, om reden, dat men uit dezelve ge

maklyk kan opmaken, dat hier by aan den jongen Lor

DewYK het oppergebied over ons tegenwoordige GEL

DERLAND, onder anderen, als toen ook gekomen Zy

/2. Stº N

-

Mu!l'. ,,

&#%. SN #% S&#2 - XJ,,ZZ--

SS'4-s* €4: S*%-Sºº &43

P# hoc LUDOVICI filii tres, conventione

interſe facta, regnum Teutonicum, a

patre ſibirelictum, dividunt hocmodo: cARLo

MANNUs accipit in portionem Bavariam, Pan

noniam, Carinthiam, Bohemiam, & Mora

viam: LUDOVICUs accipit Orientalem Fran

ciam, ſcilicet circa Rhenum, & Thuringiam,

Saxoniam, & Phriſtam, & Lotharingiam :

CAROLUs accepit in portione Alemanniam, id

eſt Sueviam, & quasdamcivitates Lotharingiae,

propter vini copiam.

r

Uit de Chronyk van GoTFRIDUs vITER

BIENSIS Part. XVII. in PISTORII S.

R. G. Tom. II. p. 319.

Men zie ook PoNTANUs Lib. IV. pag. 57.

(") eten venerunt J By de Annalista Saxo, en in de

Ann. Metenſes, ſtaat; Post haec convenerunt -

&P # diviſcrunt. Welke lezing den zin duidelyker

Ilnaakt, -

(c) Saxoniam. J Waar onder ook gerekend wierd

de tegenwoordige Graafſchap zUTPHEN; want de Ys

ſel was ter dier tyd het confinium Francorum & Saat

ontum. Zie ALTFRIDUs in Vita' S. Ludgeri Lib. I.

C. II.

(d) Friſiam.J Ik verſtaa er door dat gedeelte van

Vriesland, 't welk ter regter zyde van den Rhyn, tot

daar dezelve by Katwyk in zee liep, gelegen was, en

by de verdeeling van 843 reeds aan LoDEwYK, den

Duitſcher, was toegedeeld. Hier onder behoorde over

zulks ook de Pagus vELUwE, thands een der vier

Kwartieren van GELDERLAND.

(e) Partem . regni Lotharii. J Dat tot dit gedeelte

van 't Lotharingſche Ryk, 't geen by de verdeeling

van 87o. aan denzelfden LoDEwyK gekomen is, onder

anderen ook behoorden de twee overige Kwartieren van

ons tegenwoordige GELDERLAND , het Nymeegſche

namelyk, en het Over- Kwartier, hebben wy hier

voren reeds aangetoond op Num. 37. bl. 38.

S#%.SNºg Sºº Sººz &# Sº
sº &$9%. s X4 SS'4: S.

Conventus Furonenſis, of Verdrag van vriendſchap en onderlinge hulp tegen

de Noormannen, tusſchen den Frankiſchen Koning Lodewyk den II. byge

naamd den Stamelaar, en Koning Lodewyk den Saxer, waar by ook onder

anderen de verdeeling van het Lotharingſche Ryk van 87o. op nieuws na

der beveſtigd wordt.

Den 1. November 878.

onventio, quae inter glorioſos Reges HLU

DowIcUM, filium Karoli Imperatoris,

itemque HLUDowICUM filium Hludowici Regis,

in loco, qui vocatur Furonis, Kalendis No

/

(a) DCCCLXXVIII. ] By DUMoNT, GoLDA

STUS, en anderen, leestmen DCCCLXXIX. indictione

vembris, ipſis & communibus Fidelibus ipſorum

faventibus & conſentientibus, factaeſt Anno in

carnationisDominicae (a)Dccc. LxxvIII. indicti

one XII. dicente Rege HLUDowIco filio Karoli.

Sicut

XII. Welk jaartal en met de Indictie, welkein Novem

ber van dat jaar volgends de gewoone manier als dan
XIII
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Sicut inter patrem meum KARoLUM, & pa

trem veſtrum HLUDowICUM, regnum HLoTHA

RII diviſum (b) fuit, volumus, ut ita conſi

ſtat. Et ſi aliquis noſtrorum Fidelium de re

gno paris ſui ex hoc aliquid purpriſum habet,

jusſu noſtro illud dimittat.

De regno vero, quod HLUDowICUs Impera

tor Italiae habuit, quia necdum ex illo aliqua

diviſio facta eſt, quicunque modo illud tenet,

ita teneat, donec, Domino volente, iterum

ſimul venientes, cum communibus Fidelibus

noſtris, inveniamus & diffiniamus, quod ex

hoc melius & juſtius nobis viſum fuerit.

De regno autem Italiae, quia modo nulla

ratio eſſe poteſt, omnes ſciant, quia partem

noſtram de illo regno & requiſivimus, & re

quirimus, & Domino auxiliante requiremus.

Iſta ſequenti die ſtatuta ſunt.

CAP. I. Ut quia firmitas amicitiae & con

junctionis noſtrae modo, quibusdam praepe

dientibus cauſis, eſſe non potuit, usque ad il

lud Placitum, quo ſimul ut conveniamus ſta

tutum habemus, talis amicitia (c) internos

maneat, Domino auxiliante, de corde puro

& conſcientia bona & fide non ficta, ut nemo

ſuo pari vitam, regnum, aut Fideles ſilos,

vel aliquid, quod ad ſalutem ſive proſperitatem

ac honorem regni pertineat, discupiat aut for

conſiliet. -

II. Ut ſi in cujuscunque noſtrum regno

Pagani (d) ſive Pſeudo-Chriſtiani inſurrexe

rint, unusquisque veraciter ſuum parem, ubi

cunque neceſſitas illi fuerit, & ipſe rationabili

ter potuerit, aut per ſemet ipſum, autperſuos

Fideles, & conſilio & auxilio, prout melius

potuerit, adjuvet.

III. Ut ſi ego vobis ſuperſtesſuero, filium

veſtrum HLUDowicUMadhucparvulum, & alios

ſilios veſtros, quos vobis Dominus donaverit,

ut regnum paternum hereditario jure quiete te

nere poſſint, & conſilio, &auxilio, prout me

lius potuero, adjuvabo. Si autem vos mihi

ſuperſtites fueritis, filios meos HLUDowICUM,

& KARLOMANNUM, & alios, quos divina pie

XIII. moest zyn, en met den leeftyd zelve van Koning

LODEwYK den Stamelaar niet overeenkomt, welke

reeds op den 1o April 879 was overleeden. Men zie

l'Art de Veriſier les Dates p. 539. In de Annales Ber

tiniani 2 en in weinige andere uitgaven, ontmoet men

DCCCLXXVIII. En dit jaartal heb ikgemeend te moe

ten aanneemen, gelyk ook de Heer DE BREQUIGNY dit

Verdrag op dat jaar gebragt heeft.

(b) diviſum fuit.] Hebben wy hier voren onder

Num. 37. dat Ve:# van verdeeling gemeend te

moeten plaatſen; wy hebben insgelyks geoordeeld dit

Vredesverdrag in deeze onze Verzameling niet te mogen

overſlaan, om reden, dat by deeze Overeenkomst zo

uitdrukkelyk die verdeeling door de beide opvolgers der

beide Koningen, welke dezelve onder zig gemaakt had

den, op nieuws bevestigd is geworden, te meer heb

ben wygemeend zulks te moeten doen, om dat in gee

ne der beide Charterboeken onzes Lands , ofſchoon de

Verdeeling zelfs 'er in gezet is, 't zelve gevonden

wordt, en wAGENAAR in zyne Historie II. D. bl. 83.

zulks ook onaangeroerd heeft gelaten, terwyl PoNTA

tas mihi donare voluerit, ut regnum paternum

quiete tenere poſſint, ſimiliter & conſilio &

auxilio, prout melius potueritis, adjuvetis. .

IV. Ut ſi aliqui ſuſürrones & detractores,

& qui paci noſtrae invident, & quietum re

gnum eſſe non patiuntur, internos lites & con

tentiones & discordias ſeminare voluerint, nul

lus noſtrum hoc recipiat, aut libenter acceptet;

niſi forte hoc ad rationem coram nobis utris

que, & communibus Fidelibus noſtris, perdu

cere voluerit. Si vero hoc noluerit, cum nul

lo noſtrum aliquam ſocietatem habeat, ſed o

mnesillum, ſicutmendacem & falſarium, &in

ter fratres volentem ſeminare discordias, com

muniter a nobis abjiciamus, ne de cetero quis

gue talia mendacia auribus noſtris inferre au

deat.

V. Ut communiter, prout citius potueri

mus, Misſos noſtros ad CARLOMANNUM, &

KAROLUM glorioſos Reges dirigamus, qui eos

ad Placitum, quod VIII. Idus Februarii ſtatu

tum habemus, invitent, &, ut nullatenus

venire differant, obſecrent. Et, ſi, ſecundum

quod optamus, venire voluerint, communiter

nos ad Dei voluntatem & ſanctae Eccleſiae

ſalvationem ac communem honorem noſtrum,

& profectum ac ſalvamentum totiuspopuliChri

ſtiani, nobis commiſſi, Domino coöperante,

ita conjungamus, ut de cetero in eo, quiunus

eſt, unum ſimus, & unum velimus, & id ip

ſum dicamus, ſecundum Apoſtolum, & faci

amus omnes, & non ſint in nobis ulla ſchis

IIlata. , "

VI. Si autem illi obſecratione noſtra vocati

& invitati, aut Miſſi eorum, ad praefatum

Placitum venire diſtulerint, nos, ſecundum

quod ſtatutum habemus, illuc omnino venire,

& nos ſecundum Dei voluntatem conjungere

omnimodis non omittaimus, niſi forte talis in

evitabilis neceſſitas evenerit, pro qua id fieri

nullatenus poſſit. Et ſi hoc acciderit, ad tem

pus quisque pari ſuo hoc reſcire faciat; & pro

pterea amicitia noſtra nec minuatur, nec immu

tetur, donec, Domino volente, congruo tem

pore perfecte confirmetur.

VII. Ut res(e) Eccleſiarum, incujuscun

que

NUs Lib. IV. p. 58. niet dan ter loopseeneoppervlak

kige melding van 't zelve maakt, zonder eenig verſlag

van den inhoud van dien optegeeven.

c) talis amicitta.# Het zyn genoegzaam de

zelfde woorden, welke ook voorkomen in Conventu

apud Marsnam II. van den jaare 851. Art. 2. by DU

CHEsNE Hiſt. Franc... Script: Tom, II. p. 42o. en by

anderen , opgenoemd in de Table Chronologique van M.

De BREQUIGNY, Tom. I. p. 233.– De Heer FR. v.

MIERIS, welke in zyn Charterboek het eerſte verdrag,

te Meerſen opgerigt in 847., gebragt heeft, ſchynt aan

dit tweede verdrag geen kennis gehad te hebben.

(d) Pagani.]. Ik denke, dat men hier bedoelt de

Noormannen, door welker invallen te deezen tyd de

Landen der beide Koningen geduriglyk ontrust, en

doorgaands deerlyk verwoest wierden. - -

(e). Ut res Eccleſiarum. enz.] Deeze VII. Artikel is

woordelyk in dit Verdrag overgenomen uit het eerſte

Verdrag, te Meerſen opgerigt in den jaare 847. Zie

MIERIs Chart. Tom. I. p. 15. en DUCHEsNE Hiſt.

Franc. Script. Tom. II. p. 409.

L.
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que Regno caput füerit, tam de Episcopati

bus, quam de Abbatiis, ſine ulla contradictio

ne Rectores ipſarum Eccleſiarum illas poſſide

ant. Et ſi aliquid ibi misfactum a quoquam

eſt, in cujuscunque Regno illae res conſiſtunt,

legaliter exinde juſtitiam reddere faciat.

VIII. Et quia (f) per vagos & in tyran

nica conſuetudine inreverentes homines pax &

quies regni perturbari ſolet, volumus ut, ad

quemcunque noſtrum talis venerit, ut de his,

quae egit, rationem & juſtitiam ſubterfügere

poſſit, nemo ex nobis illum ad aliud recipiatvel

retineat, niſi ut ad rectam rationem & debitam

emendationem perducatur. Et ſi rationem re

étam ſubterfugerit, omnes in commune, in

cujus regnum venerit, illum perſequamur, do

nec aut ad rationem perducatur, aut de regno

expellatur, vel deleatur.

(f) Quia per vagos, enz.] DeezeArtikel is weder

woordelyk overgenomen uit den IV. Artikel van het

IX. ,, Volumus, ut hi, qui merito proprie

tatemillorum in noſtro regno perdiderunt, ita

judicentur, ſicut temporibus anteceſſorum no

ſtrorum, inventum fuit. Qui vero dicunt,

ſe injuſte proprietatemillorum perdidiſſe, ve

niant in noſtram praeſentiam, &, ſicut juſtum

eſt, itaillis judicetur, & ſuarecipiant.

DUMONT, Corps Diplom. Tom. I. part.

J. p. 19. Ook by BALUzIUs,##
Reg. Franc., Tom. II. p. 277. - DU

CHEsNE, Hiſt. Franc. Script. Tom. II.

P-478- en in de Annales Bertinianiad

annun. 878. by denzelven Tom. III.

p, 257.,, AIMoINUs Lib. V. C. 38.

Als mede, doch min naaukeurig, b

GoLDASTUS Conſt. Imper. Tom. #

p... 293. en by anderen, in de Table

Chronologique van M. DE BREQUIGNY

te vinden Tom. I. p. 318.

emelde tweede Verdrag van Meerſen, van den jaare

5I. -
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4o.)
Gifte van Koning Arnulfus aan Graaf Gerolf, behalven van andere goede

ren, elders gelegen, ook van een Hoeve in Theole, ofThiel.

Den 4. Auguſtus 889.

II n nomine (a)ſanctae & individuae Trinitatis

ARNULEUS divinafavente gratia [Rex]. No

tum eſſe volumus omnibus ſanctae Dei Eccle

ſiae fidelibusque nostris, praeſentibusſcilicet&

futuris, qualiter quidam fidelis & venerabilis

Comes noſter, nomine Gerolfus, manſuetudi

nem noſtram deprecatus eſt, ut eiquasdam res

juris noſtri in proprium concederemus. Cujus

petitioni libenter annuentes, ita fieri decrevi

mus. Dedimus namque ei inter Renum &

Suithardeshaghe in Comitatu ipſius, in Northa

& Ospretashem nominatis, Sylvam unam &

terram arabilem unam. Et in loco, qui dici

tur Bodokenlo, Hobam unam; in Alburch

quoque Hobas duas, & in Hornum Hobam

unam, & in loco Huui vocato manſum I. &

in loco THEoLE (b) Manſum I. & in Aske

Manſum I. & quidquid ad easdem Hobas &

Manſiis jure legitimequepertinere videtur, cum

curtilibus & aedificiis, mancipiis, campis, a

gris, paſcuis, pratis, ſylvis, aquis, aquarum

que decurſibus, molinis, piscationibus, vis

(a) In nomine. enz.] Ofſchoon deeze Charter meer:

der Zyne betrekking heeft op het tegenwoordige Hol.

land, dan wel op ons GELDERLAND , heb ik egter ge

meend dezelve niet te mogen overſlaan, om dat 'er

in gewag gemaakt wordt van Theole, 'tgeen doorgaands

gerekend wordt het zelfde te zyn met Thiel, een der

# Steden des Kwartiers van Nymegen. -

Welke de overige, alhier opgenoemde, plaatzen zyn,

heeft de Hoogleeraar A. KLÜit, in zyne aanmerkingen

op deezen Brief, geleerdelyk getoond, tot welken wy

n Leezer verwyzen. e

(b) in loco Theole.] WILH. NAGGE, welke in zy

ne Hiſt. van Holland, uitgegeeven door den HeerDUM

*AR -anal. Tom. I. p. SoI., deeze Charter in 't Ne

w -

-

& inviis, acceſſibus & regreſſibus, quaeſitis &

inquiſitis, cultis & incultis, & eum univerſis

appendentiis & adiacentiis, finibus ad praefatas

Hobasjuſte adſpicientibus. Et juſſimus eiinde

hoc noſtrae auctoritatis fieri praeceptum, per

quod volumus, firmiterque jubemus, ut ante

titulatus Fidelis noſter de his omnibus ab ho

dierna die, & deincepsomnitempore, liberam

ſecuramque habeat poteſtatem tenendi, do

nandi, vendendi, commutandi, vel quidquid

exinde voluerit, faciendi, absque ullius impe

dimento. - Et ut haec conceſſionis no

ſtrae auctoritas firmiter habeatur, & per futura

tempora a fidelibus noſtris verius credatur, ac

diligenter obſervetur, manu noſtra ſubter eam

firmavimus, anuloque noſtro ſigillarijuſſimus.

Signum Domini Arnulfi invictiſſimi Regis.

Aspertus Cancellarius, ad vicem Theotmari

Archicapellani recognovi & ſcripſi.

Data pridie Nonas Auguſti incarnatione Do

mini DCCCLXXXVIIII. Indictione VII. Anno

ſecundo Regni Arnulfi, piiſſimi Regis. Actum

Fran

r

derduitſch heeft overgezet, vertaalde dit, in Theele

eene manſe, 't zy dat hy ook met anderen in die mee

ning geweest zy, dat men door Theole ongetwyfeld

Theel, of Thiel, moest verſtaan, 't zy ook, dat hy mo

gelyk in zyn# waar uit# overzetting

maakte, voor Theole, Theele gevonden hebbe.

De Heer ALTING, Not. Germ, lºg Part. II. p. 17o.

meent, dat men, voor THEoLE, lezen moet THEOLF,

en verſtaat er door het hedendaagſche Delf. -

Welk van beide gevoelens te verkiezen zy, laaten wy

onbeſlist, ofſchoon voor het eerſte gevoelen wel de

meeste grond is, ſchynt my egter het zelve nog niet

buiten alle zwaarigheid te zyn.-
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Franconoforth, in Dei nomine, feliciter. A

Id€Il,

A. KLUIT, Cod. Dipl. n. 2. Hiſt. Crit.

Comit. Holl. & Zeel. Tom. II. Part.

I. p. 6-13. Ook by anderen, al

daar opgenoemd, als mede by MI

BAEUS, Cod. Don. Piar. C. 24.

Oper. Dipl. I. pag. 34; en FR. vAN

#, Charterb. van Holl. I. D

. 27.

w-tes-tes ressºrteerres te weten te sºrteerresºrteerressºre

41)
Giften van verſcheiden goederen, onder anderen in de Betuwe, en Hame

land, gelegen, aan de Abdye van Laureshem of Lörſch,

In 891. of 892.

I - '-

nno (a) vRNULF1 regis V, ſub Gerhar

do abbate, tradidit Itda in pago BA

TAUUA, in Watlarero marca, & in Wagan

leiſero marca hubas III; & in Duuelero mar

ca in Lotde hubas III, & ſylvam dimidiam;

& in Cachritheim & Spelthorfhubas III; &

in Binbinna hubam indominicatam unam; &

in Niol ſeminare modios XXX; & in Babin

heim manſum I, & quicquid in illis locis pro

prietatis habuit, & mancipia XXXIII. Actum

in villa Gannita.

2

Meginger, & uxor ejus Irinfrid, dederunt ec

cleſiam in Gannita, conſtructam in honore

ſancti Martini, & de terra indominicata ad C.

modios ſementis; & in pago Nortgouue, in

Hatheim hubas duas.

(a) Anna. enz.] Ik heb gemeend deeze vier uittrek

ſels van Giftbrieven, zo als dezelve in 't Register der

Goederen van Laureshem op elkander volgende voor

komen onder Num. 1I2, II3, I 15 , en 116, hier ag

tereen ook te moeten laten volgen, om de daarin voor

komende plaatzen, oudstyds in de Betuwe, en Hame

land, gelegen, ofſchoon het kon wezen, dat alle dee

ze giften niet in een en het zelfde jaar gegeeven zyn.-

Wat de plaatzen, in de Betuwe gelegen, betreft, wy

durven, wegens gebrek aan egte ſtukken van dien tyd,

de tegenswoordige naamen derzelven niet bepaalen. -

Ik durve ook niet die van Hameland bepaalen. De gis

ſingen, door den Schryver van 't Chron. Gottwic. p. -

62ö. dienaangaande gemaakt, komen my min waar

ſchynlyk voor, dewyl hy dezelve bepaalt tot plaatzen

in # verbetuwe en Veluwe gelegen, en dus in zoda

nige Pagi, of Diſtricten, van welke my tot nog geen

# bewys is voorgekomen, dat dezelve onderden

grooter Pagus Hameland zouden gerekend zyn ge

3.

Walto dedit in pagoHAMALANDo, in villa

Angrina, hubas II., eccleſiam unam, & in

villa Waganloſe manſum dimidium; & in villa

Doronbure manſum dimidium; & in villa Lef

na manſüm dimidium; & in villa Pheleppe

tertiam partem de huba; & mancipia XI.

4.

Landwardus comparavit a quadam foemina

nomine Abarhild in villa Ganneta tertiam par

tem de manſo, ubi ipſa eccleſia aedificata eſt,

& XV. jurnales, & quicquid ipſa habuit in

eadem marca, & dedit ſanéto Nazario.

Codex Laurishamenſis Diplomaticus Tom.

I. p. 166 & 167.

weest. - Op Veluwe ten minſten durve ik geene

zoeken, daar het zeker is, dat de Ysſel de grensſchei

ding te deezen tyd uitmaakte tusſchen de Saxers en

Franken , en Hameland uitdrukkelyk een Pagus Sa

aoniae genoemd wordt by SIGEBERTUS in Vita Theo

derici Cap. I. in LEIBNITII S. R. Brunsw. Tom. I.

... 295. - De villa Angrina, denke ik, dat moge

yk zou kunnen zyn het tegenwoordige Angerlo, onder

het Richterampt van Doesburg in de Graafſchap zUT

PHEN gelegen. Of het oude Adelyke Huis

Doorn - vest, onder de Heerlykheid van Didam thands

gelegen, van het hier gemelde Doronbure, of Doronburc,

gelyk ik denke, dat men lezen moet, zyne oude bena

minge al nog behouden heeft, als mede of Lefna met

het tegenwoordige Gehugt, of Buurſchap, Leiel, on

der de Heerlykheid van Ligtenvoorde thands gelegen,

eenige overeenkomst van naam heeft, geeven wy over

ter beoordeeling van deskundiger.-

SAA & AA&SAA&&AAGéSAA&&AA éSAAKSAA&SAA&SAA&SAAS-SAA&SAA&SAA&SAA&SAAS-SAA

42) Koning SwENTIBoLD geeft ten voordeele van de Kerk van Utrecht in Deven

ter, en Thiel, dezelfde vryheden van tollen, geſchot, en andere lasten,

als zyne Voorouderen te voren gegeeven hadden aan de inwoonderen van

Duurſtede.

- Den 24 junii 896.

Tº nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

zUENTIBoLCHUs gratia divina Rex, cum pe

titionibus Sacerdotum juſtis ac rationabilibus di

, .

vini cultus amore favemus, ſuperna nos muni

ri gratia non diffidimus. Quapropter noverit

induſtria ſeu utilitas omnium fidelium noſtro

L 2 TUIUl
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rum tam praeſentium, quam & futurorum,

qualiter Odilbaldus (a) Trajectenſis Eccleſiae

veteris venerabilis Epiſcopus, quae eſt con

ſtructa (b) in honore S. Martini confeſſoris,

& aliorum Dei Sanctorum, obtulit obtutibus

noſtris authoritatem immunitatis Domini (c)

& parentis noſtri LUDovICI (d)piiſſimi Auguſti,

in qua erat inſertum, qualiter Dominus & geni

tor ſuus Carolus bonae memoriae clementiſſi

mus Imperator, & avus (e) [fuus] Pippinus

Rex & anteceſſores eorum ad ipſam Eccleſiam

conceſſisſent omnem decimam de mancipiis,

de terris, & de teloneis, vel de negotiis &

de omnire, undecunque ad partem (f) re

giam Fiſcus teloneum accipere vel exigere vi

debatur, & ut homines ejusdem Eccleſiae ſub

Mundiburdo & tuitione ipſius Eccleſiae con

ſiſterent; nec non in ripis Doreſtado, ut nec

bannum, nec fredum, nec conjectum, quod

ab ipſis geſchot (g) vocatum eſſe (h) com

perimus, contingere aut exactare praeſumeret.

Et quisquis ex negotiatoribus (i) in eorum ri

pas intrare voluiſſet (k), nullam eis conten

tionem exhocfeciſſet, nec manſiones in eorum

domibus ſine permisſil eorum accipere auderet,

nec eOrum res dum vixerint auferre, aut poſt

(a) Odilbaldus..] . Het MS. van HEDA van de U

trechtſche Bibliotheek heeft, Odilibaldus. Het MS.

van den Heer A. B., Odiliboldus. -

(b) conſtructa.] In het MS. van den Heer A. B.,

conſecrata. Dus heeft ook de eerſte uitgave van HEDA.

(c)"# In 't MS. Lib. Cat. ſtaat

Domni - Lodowici, gelyk ook voor het volgende

Dominus in 't zelfde gelezen wordt Domnus. Onge

twyfeld is dit de egte lezing. Bekend is genoeghet on

derſcheid, 't geen men in de middeleeuw, en te dee

zen tyd, maakte tusſchen de woorden Dominus en Dom

nus. Hier vandaan het bekende Vers van een middel

eeuwigen Letterkundige,

Coeleſtem Dominum, terreſtrem dicito Domnum.

Met meer andere voorbeelden wordt dit ook geſtaafd by

DU CANGE in Gloſſ. M. & J. L. Tom. II. p. 1618.

Zie ook MABILLON de Re Dipl. Lib. II. p. 92. A.

De uitgeevers hebben dit niet genoeg opgemerkt, en

daarom dikwils Dominus geſteld, daar in de Handſchrif

ten Domnus ſtond; by voorbeeld in een Brief van 779.,

hier voren reeds door ons gegeeven onder Num. 5. bl.

5. In den Brief van Koning Lodewyk by HEDA p. 45.

heeft ook het zelfde MS. Lib. Cat. te regt, Domnus

& genitor noſter Carolus. Op diezelfde wyze

nu wordt ook altoos het woord Domnus gebruikt in an

dere Charters, die van Koning zwENTIBoLD over zyn.

Zie MARTENE. Theſ. Anecd. Tom. 1. p. 55. 58, ge

lyk ook in de Coll. Ampl. Mon. Tom. I. p. 24f. 244.

245. en MABILLON De R. D. Lib. V. p. 415. MI

RAEUs egter heeft, hier in, 't voorbeeld van anderen

evolgd, en Dominus voor Domnus uitgegeeven in de

## van denzelfden Koning, Oper. Dipl. Tom. I.

. 252, 253. en 5o3. -

(d) Ludovici.] Dien Brief heeft HEDA ons ook be

waard, en medegedeeld pag. 45.

(e) ſuus.] y hebben dit woord uit drie MSS. van

#: als mede uit het Lib. Cat. hier tusſchen ge

VOegCl. ' ** * * * * * * *

# undecunque ad partem.J. Dus hebben alle onze

Handſchriften. Dus ſtaat ook in den Brief van Koning

Lodewyk, waar uit dit woordelyk in deezen is overge

nomen. Kwalyk leest men in de uitgaven, undecunque
quae adparten regiam Fiscus enz.

) Geſchot.] Alle onze MSS. lezen, Giscot. . . .

h) vocatum eſſe comperimus.] In het Handſchrift

der Utr. Bibl. als mede in dat van den Heer A. B., ge

lyk ook in het Lib. Cat. van 't Kapittel van Oudmun

ſter, ſtaat vocatum eſt comperimus. Deeze lezing
* ** - -

mortem eorum contingere, nec ullo modo eis

in aliqua re calumniam generare quis praeſume

ret, qualiter Praeſulipſius Eccleſiae liberius(D

eidem Clero & populo ſibi ſubjecto alimoniam

miniſtrare, & luminaria in ipſa ſede continua

re (m), atque Gentiles, quiad Chriſtianitatem

convertuntur, alere & docere poſſit. Haec

rogavit celſitudinem noſtram jam dictus Epi

ſcopus, ut ob noſtrae mercedis augmentum illi

concederemus (n), ut ipſam legem, quam in

Dereſtadio anteceſſores noſtri, Reges videlicet

& Auguſti, anteceſſoribus ſuis, Praeſulibus ſc.

& Episcopis, ad jam nominatam ſanctam Tra

jectenſem Eccleſiam conceſſerunt, in omnibus

huic ſanctae Trajecti Sedi, ob amorem Dei,

& reverentiam (0) S. Martini, in Daventre ſci

licet & (p) THIELE, univerſisque aliis locis

in ipſo Episcopatu conſiſtentibus, conceſſisſe

mus. Cujus petitioni libenti animo aurem ac

commodare placuit, & per hanc noſtram aucto

ritatem confirmare, ut, ſicut in Doreſtadioin

terris S. Martini reſidentibus, vel cum navi

bus adripantibus, aut ibi commanentibus, nec

teloneum, aut conjectum, ſeu manſionaticum,

aut fredus, a miniſterialibusnoſtris exigatur, ſic in

Daventria (4) villa & THIELA omnibusque aliis

- - - - locis

heeft wel geen zin, doch wanneer men de oude Over

zetting van den Penſionaris REYN. BoGHERMAN, welke

dit vertaald heeft, ſonder enich banghelt, freedghelt,

werpghelt, dat ſy noemen geſchot, (als wy vernomen

hebben, dat ſy pleghen to gheven,) van heur in eni

gher manieren to eysſchen off to ſchatten, vergelykt, zal

men niet twyfelen, of de egte lezing is vocatum eſt,

maar tevens toeſtemmen, dat door nalatigheid der uit

ſchryveren tusſchen de woorden vocatum eſt, en com

perimus, eenige anderen uitgevallen zyn, 'welke men

uit die gemelde Vertaaling gemaklyk thandszal kunnen

herſtellen. - - - -

(i) negotiatoribus.] Negotiationibus, heeft de MS

HEDA van SCRIVERIUS.

(k) voluiſſet-fcciſſet-auderet.] Alle MSS. le

zen voluiſ/ënt-º-ſeciſent-auderent. DUMBAR heeft

uit zyn Afſchrift gegeeven facere.

(l) liberius etdem Clero.] In den Brief van Konin

Lodewyk zelve, welke in deezen woordelyk herhaal

wordt, ſtaat, qualiter Praeſulipſius Eccleſiae cum omzai

Clero & populoſibi ſubjecto alimoniam miniſtrare

poſit. och in onze drie Handſchriften van HEDA,

als mede in het Liber Caten, alwaar die Brief Fol. 66.

geregiſtreerd, ſtaat, leest men, qualiter Praeſulipſius

cum omni Clero Iſecure atque quiete reſidens, liberius

atque quietius eiden CleroJ& populoſibi ſubjecto alimo

niam praeſtare poſit. ,,Op hoedanige manier dezin vol

komen is. En ik twyfele niet, of men moet in deezen

onzen Brief even eens lezen. Het tweemaal herhaalde

woord Clero heeft veroorzaakt, dat detusſchen in ſtaan

de woorden door overhaasting der uitſchryveren

uitgevallen. _ Hoedanige fouten honderdmaal in de

ſchriften der Ouden by het afſchryven gebeurd zyn.

(m) continuare.] In het MS. van scRIv., als mede

van den Heer A. B., ſtaat concinnare; gelyk ook de

eerſte uitgave heeft.

(n) concederemus.] In de MSS. en eerſte uitgave,

conceſſisſemus.

(o) & reverentiam.]. In drie onzer Handſchriften,

als mede in de eerſte Uitgave, ontbreeken deeze woor

den. De MSS. van SCRIVERIUs, en BUCHELIUs, hebben

dezelve.

# Thiele) In 't Lib. Cat. ſtaat Tiala. In de drie

andere MSS. Tiale. SCRIvERIUs teekende op den kant

van zyn Exemplaar aan, ,, Tiale, hodie Tiele.” Waar

aan men niet behoeft te twyfelen. - » -

(q) Daventria-Thiela.] . Het MS. van scRIv.

leest Daventra-Tiale. Het Lib. Cat, Daventra

Thiele. . In twee andere ſtaat Daventra-Tiela. In de

eerſte uitgave, Daventra-Thiela. - - - - - -
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locis in terris & poſſeſſionibus ejusdem Tra

jectenſis Eccleſiae conſistentibus & comma

nentibus, de caetero ab exactoribus noſtrisnon

expetentur, ſed haec omnia ob mercedis no

ſtrae augmentum & aeternam remunerationem

in jus & dominationem jam dictae Eccleſiae

Trajectenſis redeant, ut S. Martinus, in cujus

veneratione iſta contulimus, dignetur pro no

bis intercedere, ut veniam peccatorum noſtro

rum mereamur habere. Et quicunque hanc

donationem infringere aut immutare per male

volentiam tentaverit, in iram omnipotentis Dei

& S. Martini ſe incurrere ſciat. Et ut verius

credatur, & diligentius obſervetur, manu pro

pria noſtra ſubtus haec confirmavimus, & ſi

gillo noſtro aſſignari jufſimus. Signum (r)

(r) Signum Sucntibolchi.] Lees Signum domini , of

liever Domni, Zuentibolchi, gelyk in drie onzer Hand

ſchriften duidelyk ſtaat, welke lezing metandere Char.

ters van denzelfden Koning overeenkomt.

(s) Wadgerus.] Te regt heeft de eerſte uitgaaf van

'HEDA, gelyk ook mede alle onze MSS. lezen, Wald

gerus. Dat dezelve dus genoemd is, blykt , om

geen andere bewyzen, by J G. E C CAR D Franc.

Orient. Vol. II. p. 763., en elders te vinden, thands

by te brengen, ten vollen uit een Charter, welke by

MABILLON de R. D. Lib. V. p. 415. in plaat verbeeld,

en uit het oorſpronkelyke nagedrukt is. Ik twyfele

niet, of deszelfs naam is ookbedorven door de uitſchry

vers in een andere Charter by MIRAEUS, Not. Eccl.

Belg. C. 22., Oper. Tom. II. p. 651.2 en uit hemby

HoNTHEIM, Hiſt. Dipl. Trevirenſ. Vol. I. p. 234.

alwaar Viadeger te onrecht gelezen wordt voor Wald

ger, of Wide/ger, gelyk hy zig, volgens het getuige

nis van MABILLoN, ſomtyds ook noemde.

* (t) Radbodi.] In eenige onzer Handſchriften ſtaat

Rabbodi. Deeze Ratbodus, Radbodus, of Ratpotus,

gelyk zyn naam dus onderſcheiden geſchreven voor

komt, is volgends HONTHEIM, Hiſt. Dipl. Trevir.

Tom. I. in Praefat. p. 66. tot Aartsbisſchop van Trier

verkoren den 7 April des jaars 883, en geſtorven den

3o Maart des jaars 915, wanneer hem Rutgerus, als

Aartsbisſchop, is opgevolgd. . Waaruit gemaklyk afte

nemen is, dat de onderſchryving van een Charter, door

Koning Zwentibold in den jare 898 gegeeven, en er

vintelyk by MIRAEUs Oper. Dipl. Tom. I. p. 252. ins

gelyks bedorven is, wanneer men aldaar leest, Walt
gerus Notarius ad vicem Rutgeri Archiºpiscopi Archi

tte cancellarii recognovi; en dat men met EC CARD

## Orient. Tom. II. p. 78I lezen moet advi

Arem Ratbodi, doordien Rutgerus lang na de dood van

Zwentibold eerst tot die waardigheid verheven is.

Gu) indictione VIII.] Dat deeze jaarteekening niet

overeenkomt met het tweede jaar der Regeering, van

Zwentibold, is zeker. In alle onze Handſchriften leest

men, anno incarnationis DCCCXC. indićtione XIIII.

jn het Afſchrift van R. BoGHERMAN, (onder het welk

hy, als Notaris, getuigde, dat hetzelve was gecollatie

zweerd cum ſua vera Copia, per transſumptunn Officialis

Curiae Trajectenſis publicum, & decretum, interpoſt

zUENTIBoLCHIglorioſiſſimi Regis. Wadgerus(s)

Notarius ad vicem Radbodi (t) Archicancel

larii recognovi. Data vIII. Kalendas Julii,

anno incarnationis Dominicae Dcccxc CvI.] in

dictione (u) vIII. anno vero regni Domini

Zuentibolchi ſecundo. Actum (v) Nuimaga

palatio Regio in Dei nomine feliciter. Amen.

W. HE DA, , Hiſt. p. 63. Gecollatio

neerd met de MSS. van BUCHELIUs,

SCRIVERIUS, der Utrechtſche Biblio

theek, en van den Heer A. B. als me

de met het perkamenten MS. Liber Ca

tenatus van 't Kapittel van oUDMUN

STER Fol. 67. verſo. Ook uitgegee

ven by REVIUS, Davent. illuſtr, Lib.

1. p. 15. DUMBAR, Kerk. en Wc

relt. Devent. I. D. bl 225. en v.

MIERIS, Charterb. I. D. bl. 28.

tum ordinaria aućtoritate, roborata,) leest men ins

gelyks, Anno incarnationis Dominicae Oetingenteſino

nonageſimo indićtone XIIII. Welke veertiende indi

étie overeenkomt met het tweede jaar der regeering van

zwENTIBOLD, welke in Mey des jaars 895 tot Koning

van Lotharingen is aangeſteld. Zie EccARD, Franc

Orient. Vol. II. p. 762. en L'Art de verifier les Da

tes p. 63o. – Deeze lezing nu der XIIII. Indictie

brengt ons van zelve op het jaar 896, op den 24 junië

van welk jaar Zwentibold reeds in het tweede jaar zyner

regeering getreden was. Dit heeft BUCHELIÜs in Not.

ad HEDAM p. 68. ook te regt opgemerkt. De

wyl in de MS. HEDA van SCRIVERIUs ook ſtond Anno

DCCCXC. indictione XIIII. teekende dezelve op den

kant van dat Exemplaar dit navolgende aan: ,, Error

,, in calculo; nam anno DCCCXC. erat indictio VIII.

,, Scribendum itaque DCCCXCVI. qui eſt Regis

,, Swentiboldi ſecundus. Aliud Zuentiboldi Diploma,

,, datum Franconi, 38. Episcopo Leodienſi, ita habet

, in fine, Walgerius Notarius ad vicem Raetbodi

,, Archicancellarii recognovit. Actum VIII. Idus

,, Octobris anno incarnationis Dominicae DCCCXCVIII.

,, regni vero Zuentiboldi ſereniſſimi ac piiſſimi regis

», quarto. Actum villa Aquaeductus in ## nomine fc

,, liciteramen; apud CHAPEAVILLUM in Annotationibus

,, ad ANSELMUM de gestis Pontificum Leodienſium p.

,, 163.” Dit zelfde gevoelen, 't welk te regt door v.

MIERIs in zyn Charterboek, als mede door de Heeren

MEERMAN , in Diſſert. de Solut. Vinc. inter Imp. &?

Belg. p. 13., en SAXE , Monogr. Hiſt. Bat. p. 18.,

is gevolgd, zou, indien er eenige twyfel aan was,

gemaklyk geſtaafd kunnen worden uit de onderſchry

vinge van verſcheiden andere Charters van deezen Ko

ning. Men vergelyke alleen maar de Charters, welke

opgeteld worden in de Table Chronologique des Diplo
mes - concernant l'Hiſtoire de France, van M. DE BRE

QUIGNY, Tom. I. p. 352. - En om deeze reden

heb ik ook geen deminſtezwaarigheidgemaakt, om niet

op 89o, maar op het jaar 896. deeze Charter in onze

Verzameling te brengen, te meer, daar de Heer DUM

BAR getuigt, in zyn Afſchrift dat jaartal gevonden te
hebben.

(v) Nuimaga.] Drie onzer handſchriften hebben,

Niumaga. -

VERTAALING vAN REYNIER (w) BoGHERMAN.

n de name der hyliger ende ondeylſame

Dryvoldicheit. ZUENTIBoLCHUs van

Godtlicker Genaeden Koenynck. Soe wy der

(gv) Reynier Bogherman.] Deeze, van DOKKUM

uit Vriesland geboortig, en der Regten Doctor, isom

trend het midden der zestiende Eeuw Secretaris en

Penſionaris geweest der Stad CAMPEN, en, gelyk hy

zig noemt, ## auctoritate Notarius Publicus.

Op order van de Regeering heeft hy, in denjaare 1541 ,

begonnen in een Boek te verzamelen, en afteſchryven

niet alleen verſcheiden Privilegien, aan de Bisſchop

Prieſteren redelike ende rechtverdelike be

de ende begeerte overmyts die liefſte, die

wy draghen totten Godliken dienst ende eer,

- inſon

pen in 't gemeen, en ook in 't byzonder aan de Stad

verleend, maar ook de oudere, en latere Statuten van

die Stad met eenen Commentarius getragt optehelderen,

daartoe voornamelyk ingerigt, om te toonen, waar in

dezelve met den gemeenen beſchreven Keyſerlicken Rech

ten concordeerden. Dit werk, wiens tytel is, derStadt

Campen Privilegien, Rechten, Statuten, Plebiſciten,

Willekoeren, Overdrachten, Uſancien ende Gebruken,

M uth
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inſonderheit ghonnen, hopende daerdurch des
to beter geſtercket to werden mytten ho

gher Godtliker gracien, dairomme doen wy

konth ende to weten allen onſen gelovighen,

tegenwoirdich ende toekomende , ſulx myt

vernuft ende tot oerer aller nutticheit beken

nende, woe een weerdich Bisſchop Odilbal

dus der older Kercken Tutrecht, die dair ge

tymmert is in die ere des Heyligen Confes

ſöers Sancte Martin, ende anderen Heyligen

Gods, ons voir oghen hefft gethoent een auc

toriteit, ende ſchriftlicke vryheit onſes He

ren ende Vaders Lodoji Ych, hoichmylder ge

dachten Keyſers, vermeerder srycx, daarjnne

ſtont geſchreven, woe ſyn Heer ende Vader

Carolus gueder memorien, die allergenadich

ſte ende myldeſte Keyſer, ende ſyn Oldeva

der Pippinus, Koenynck, ende oeren Voir

vaderen, believet ende toegeſtaen hadden alle

den tynden tot behoeff der vorſz. Kerken van

Utrecht, to weten van eyghen luden, van

landen, ende van tollen, ofte van comen

ſchappen, ende van allen dynghen vth allen

plaetſen, die welcke des Koenyncx Fiscael

tot profyt des Koenyncx part plach to eys

ſchen, ende to ontfanghen to Duerſteden.

Ende dat alle die onderſaten der voirſz. Ker

ken ſolden ſtaen onder momberſchap, pro

tectie, ende beſchyrm der ſelver Kercken van

Utrecht, ende vry op allen oeveren ende wal

len van Duerſteden ſonder enich banghelt,

freedghelt, werpghelt, dat ſy noemen Ge

ſchot, (als wy vernomen hebben, dat ſy ple

ghen to gheven,) van heur in enigher manie

ren to eysſchen, off to ſchatten. Ende dat

die Coepluden, aldaer ankomende, den luden

aldaerwoenende ghenerhande twyst,ofſte moey

ſele, andoen, noch teghens oeren willen in

oeren huſen niet logieren, ofte herberghen

ſolden, noch enich dynck off guet, bynnen

oeren leven of nae oeren dode, hem t ontha

len, afftonemen, off antotaſten, noch hen
ghenerhande# Offte#o#

off guet to bewyſen, op dat die Vorgen

# des to vryer ſyn volck Ghieſtlick,

ende Warlick, hem ſubiect ende onderdanich

mochte onderhalden, ende oir noetdruftende

voetſel adminiſtreren, desgelycx die keerſen

ende verlichtinge ſyn Biſchops ſtoel, ende

Kercken vorſz., to volharden ende continue

ren; ock den Heydenen, die ſich an der

Chriſtenheit ergheven, ende bekeert hadden,

to laten leren, in den gelove tonderwyſen,

ende oer voetſel to beſorgen; deſe vorſz.

Puncten hefft die vorgemelte werdige Here

*

zuth diverſe ende onderſcheidene Stadtboeken, Registeren

cnde Brieven, geaccordeert, verſammelt, ende by een

gebracht, en 't welk al nog in de Secretarie aldaar be

waard wordt, had BoGHERMAN, volgends zyne aantee

kening, begonnen den 16 julii 1541, en aan de Regee

ring overgeleverd die quinta Auguſti Anno 1542. Doch

deeze Verzameling, voornamelyk wat de Statuten, of

het Stadregt betreft, is nooit, myns weten, in die

form en order, waar in hy het zelve gebragt had, door

de Regeering bekragtigd, nog goedgekeurd. Zommige

t

r

Bisſchop begeert, ende gebeden an onſe hoic

heit, om vermeringe onſes loens ende ver

dienſtes an Godt Almachtich, dat wy hem

ſulcke wet ende vryheit, als onſe voirgan

ghers, Koeningen ende Keyſers, hem ende

ſynen voirganghers, Bysſchopen Tutrecht, ge

gont ende gegeven hadden alleen in Duerſte

dert, wolden amplieren ende verbreiden, om

die liefſte Godts ende Sancte Martens, in al

len plaetzen ſyns heylige Stychts ende Bis

ſchops ſtoel der Kercken van Utrecht, to we

ten in Deventer, ende TYLE, ende voirt in

allen anderen plaetſen ende ſteden, in den

ſelven Bisſchopdomme overal gelegen. Wiens

bede, ende begeerte wy myt gueden wille

gheerne gehoirt, ende in kracht van desſer

onſer auêtoriteit geconfirmeert ende alſoe be

ſtedicht hebben; to weten dat van gelyken,

als to Duerſteden in Sancte Martens Lant den

ſelven aldaer reſiderende, offte myt oeren

Schepen anleggende, off aldair mede blyven

de, ghenen tollen, noch conieëium, dat is

werpghelt off anckerghelt, noch manſionati

cum, dat is liggelghelt, off freedghelt van

onſen dienars afgeëysſchet ſal worden, alſoe

ſalt oick weſen in den Dorpe van DEVENTER,

ende van THYL, ende voirt in allen anderen

plaetſen, landen ende poſſeſſien, gelegen in

den ſelven Stichte der Kercken van Utrecht,

blyvende voirt meer ten ewigen daghen; mer

al, woe vorſz., ſal komen, ende blyven, in

recht ende ghifftinge der voirgemelte Kercken,

op dat Sanct Marten, in wiens eer wy deſe

dingen gegeven hebben, ſich moet weerdi

genvoir ons to bidden an Gode den Heren,

om remuneracie des ewigen loens te erlan

gen. Ende wie desſe onſe gave, donatie,

offte brieff, vth boeſer meyninge in enigerwy

ſe beſtonde te infringeren, intobreken, off

te to veranderen, die ſal weten, dat die toirn

des Almechtigen Godts, ende Sancti Martini,

over hem wert komen. Ende omdat allet

vorſz. vaſter to geloven, ende neerſtigher to

bewaren, ſoe hebben wy 't ſelve myt onſer

hant onderteyckent, ende myt onſen Seghel

beveſtiget, ende geconfirmeert. Gegeven ter

achter Kalende ſmaents Julii, in den jare der

geborten Chriſti achthundert ende XC. ter

XIIII" indictie, jnt jaer onſes ryckes 1 1.

Actum to Nymegen in onſe Koenyncklicke

Pallaes in den name Godts zalichlick. Amen.

Uit de MSS. Privilegien, Rechten, Staz

tuten ende Plebiscitcn der Stadt cAMPEN,

verſammelt ende by een gebracht door

R. BOGHERMAN, Fol. 3-4. verſo.

der Latynſche Privilegien, welke hy in die gemelde

Verzameling had afgeſchreven, heeft hy de moeite ge
nomen om in het Nederduitſch overtezetten. Dit heeft

hy ook gedaan met den voorſtaanden. Brief van Koning

zwENTIEoLD, waar mede hy zyn Werk begint, of,

gelyk hy zelf aanteekent, dit bovengeſchreven. Privile

gium voirt overgezet ende translateert in Duytſch,

luydende, als hijr nae volget. - Wy hebben dee

ze Vertaaling van hem gemeend alhier insgelyks te

moeten plaatzen. -

Prae
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43.) Praeceptum Denariale, of Brief van vrylating van een Slavin, eigenhoorig

aan de Kerk te Elst, ten verzoeke van Bisſchop Egilbold, door Koning

zwENTIBoLD, volgends de Saliſche Wet, verrigt.

p In den jaare 9oo.

n nomine (a) ſanctae & individuae Trini

tatis. ZwENTIBOLcUs (b) divina prae

veniente clementia Rex. Cum fidelium no

1

(a) in nomine.J Dewyl aan deezen Brief zo wel in

onze Handſchriften, als in de Uitgaven, de jaar- en

dag- teekening ontbreekt, heeft zulks eene onzekerheid

by my veroorzaakt, tot welk jaar men denzelven be

hoort te brengen. Dewyl Koning ZwENTIBoLD, vol

gends het eenpaarig getuigenis der Ouden, in den jaare

9oo in een veldſlag geſneuveld is, en wel op den 13

Auguſti, of, gelyk REGINo Chron. Lib. II. p. 98. ver

haalt , Idibus Auguſti anni DCCCC., waar mede over

eenſtemt de ANNALISTA SAxo by EcCARD, Corp. Hiſt.

med. aevi Tom. I. p. 234., hier in gevolgd door HEDA

p... 67. en anderen, als mede door de Schryvers van

L'Art de verifier les Dates p. 63o. , is het zekergenoeg,

dat dezelve voor dien tyd moet gegeeven zyn. Doch

wanneer nu, blyft onzeker. Het is wel zo, dat deeze

Brief ten verzoeke van Bisſchop Egilboldus, of gelyk

BUCHELIUS heeft uitgegeeven, van Eylboldus, ('t geen

egter, gelyk de Heer KLUIT Hiſt. Crit. Com. Holl. Tom.

I. P. 1. p. 24. te regt opmerkt, het zelfde is)gegee

ven is ; doch zulks vermeerdert de zwaarigheid, deels

om dat verſcheidene oudeSchryvers, gelyk de ANONY

MUs EGMONDANUs in Chron. ad An. 9ôo. p. 24., de

ANNALISTA SAxo, en anderen, deezen Egilbold, of

Eylbold, niet als Bisſchop ſchynen gekend te hebben,

maar Radbod als onmiddelyken opvolger van Bisſchop

Odilbald ſtellen, gelyk BUCHELIUs reeds opmerkte in

Not. ad BEKAM p. 32. Het geen ook oorzaak is, waar

om de Heer V. J. BLONDEEL gemeend heeft, deezen

Egilbold uit de lyst der Utrechtſche Bisſchoppen te mo

gen uitſchrappen. Men zie deszelfs Beſchryving der

Stad UTRECHT, bl. 240-245. Deels ook, om dat,

indien men in opmerking neemt den ſterfdag van Bis

ſchop Odilbald, het in den eerſten opſlag onmogelyk

ſchynt, datzwENTIBOLD, ten verzoeke van deszelfs Op

volger, deezen Briefzou kunnengegeevenhebben, want

zwËNTIBoLD dan voor Odilbald zoumoetengeſteld wor

den geſtorven te zyn. - Om deeze zwaarigheden

uit den weg te ruimen, zal het voornamelyk hier op aan

komen, of waarlyk Egilhold den Bisſchoplyken zetel

eenigen tyd bekleed heeft, en dan, of de tyd, dien men

hem moet toekennen, ſtrookt met de ſterfdagen van Ko
ning Zwentibold, Gn Bisſchop Odilbald.- Wat het

eerſie betreft, dit is zeker, en daar in komen alle oude

Schryvers, die van Bisſchop Egilbold gewagen, over

een, dat men aan denzelven geen langer Regeeringdan

van ſes, negen, of ten hoogſten tien maanden kan toe.

ſchryven, welk verſchil gemaklyk te vereffenen is,

dewyl tusſchen den dood van Odilhald, en de verkie

zing en aanſtelling van deezen Bisſchop, twee of drie

maanden kunnen verloopen zyn. De kortheid nu van re

geering, gedurende welke Egilhold niets aanmerkelyks

heeft kunnen uitrigten, is ongetwyfeld oorzaak ge

weest, dat zommige Chronykſchryvers geen gewag van

denzelven maken, maar Bisſchop RADBODUS als den

onmiddelyken opvolger van Odi/bald ſtellen. Welk

ſtilzwygen egter, myns bedunkens, van dat aanbelang

niet kan gerekend worden, om daarom alleen deezen

Egilhold niet voor Bisſchop te erkennen, daar het te

gendeel van elders blykt. Ik zal my thands niet beroe

pen op HEDA p. 69. als te jong zynde ; veel mindernog

op latere Schryvers, welke Egilhold als Bisſchop

erkennen, doch het getuigenis van BEKA is by my van

meer gewigt, welke pag. 3 I. uitdrukkelvk getuigt,

dat, na doode van Odilbald, deeze Egilhold, als

Dertiende Bisſchop van Utrecht, den zetel beklommen

heeft - 'er byvoegende- qui tamen Pontificium parvo

tempore gubernavit; gelyk hy, Vandeszelfs doodſpre

- - *

w

ſtrorum petitiones ad effectum perducere cura

mus, omnino animos eorum erga noſtram uti

litatem reddimus promptiores. Ideo noverit

Omnium

kende, ook zegt, Egilboldus Epiſcopus, Trajectenſem

Eccleſiam ſaltem ad decem menſes regens, VII. Calen

das Octobris in Domino ſelijter obdor mivit; welk ver

haal de Schryver van 't Magnum Chronicon Belgicum

bag. 71. Edit. P IS TO R11, woordelyk overgenomen

eeft, ofſchoon HEDA in zyn afſchrift ſchynt gelezen

te hebben ſev menſes, hoedanig een tyd van zes maan

den JOANNES ALEYDIS Chron Belg L. VI. C. 17. p.

Ioo. Ook getuigt, dat deszelfs Regeering maar zou ge

duurd hebben. Het verhaal nu van deeze opgenoemde

Schryvers kan nog nader bevestigd worden door een

oude, onuitgegeevene, en op perkament geſchrevene

Lyst, of Catalogus Episcoporum Trajecten/ium, onder

my berustende, en eindigende met Bisſchop Davidvan

Burgondien, waar in dit navolgende voorkomt.

,, ODILBALDUS 12. ann. 34. Obiit anno Domini9oo.

,, 4. ydus Decembris.

,,EGILBALDUs I3. menſ. 9. Obiit anno Domini 9OI.

,, 7. Kal. Octobris.

2, RADBODUS I4. Ann. 17.” &c.

By deeze bewyzen voege men eindelyk het verhaal

van den Ouden Schryver van het Leeven van Bisſchop

RADBODUS by SURIUS in Actis Sanctorum 29 Novemb.

pag. 652, alwaar hy Cap. 4. dus ſpreekt, ,, Interea

,, EGILBERTUs” (ongetwyfeld dezelfde, als EGILBoL

DUS:) ,, Ultrajecten/is Eccleſiae Praeſul vitam cum

,, morte continutat. Tractatur de ſubſtituendo idoneo

2, paſtore, miraque Cleri & populi conſenſione, non ſt

,, ne nuttt Dei, RADBODUS omnium digniſſimus cenſe

,, zur. Idem eſt Arnulphi - qui tum reghi moderabaiur

2, habenas, itemque principum de eo judicium. Itaque

,, Cleri, Regis , principlem , populi ſtudio & voluntate

,, vir Sandus , prima guiden blijus rei ignarus , po

,, ſtea vero dit reſuétans , Epiſcopus creatur” alnes

neer men nu by alle deeze getuigenisſen nog in opmer

king neemt het onwraakbaar bewys, het geen uit dee

ze onze Charter, , welke alle kenmerken van egtheid

draagt, getrokken kan, en moet, worden ter betooging,

dat werkelyk deeze Ey/bold, Egilbold, of Egilbert,

den Utrechtſchen zetel eenigen, ſchoon korten, tyd be

, klommen heeft, zie ik geene redenen, om denzelven

uit de lyst der Bisſchoppen uitteſchrappen, maar dat

werkelyk deeze Brief op zyn verzoek gegeeven zy door

zwENTIBOID, enwel voorden 13. Auguſtides jaars 9oo,

zynde den dag, waarop gemelde Koning ſneuveldé.-

Maar hoe het dan te ſtellen met den ſterfdag van Bis

ſchop oDILBALD? welke in de aangehaalde Lijst, gelyk

ook by HEDA p. 63. • BEKA p. 31. en anderen, gezegt

wordt overleden te zyn anno domini 9oo. 4. Idd, Dé

cembris, of den Io. Decemb., en dus ongeveer vier

maanden later, dan de dood van Koning Zaventibold is

voorgevallen, terwyl in het CHRONIcoN EGMONDA

NUM, enby anderen, zonder melding van den eigenly

ken dag en maand, deszelfs dood insgelyks gebragt

wordt tot het jaar 9oo. Doch dit jaartal ſchynt my toe

Zynen oorſprong verſchuldigd te zynaan den tyd, waar

op de ledigſtaande ſtoel weder vervuld is geworden, 't

# die ſchryvers, welke den juisten dag en maand in

un verhaal wilden invoegen, niet genoeg ſchynen op

gemerkt te hebben, en daarom indien misſlag vervallen

te zyn, om op dat jaar, waarin men zynen navolger eerst

benoemd vindt, ook zynen dood te ſtellen, met dat ge

volg, dat men dus den dood van zynen opvolger Egil

bold moest brengen in het volgende jaar 9or, op den

25. September. Om kort te zyn, geloof ik,

dat men den dood van Odilbald moet ſtellen voorgeval

len te zyn op den Io December des vorigen jaars *#
o it
-
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omnium Sanctae Dei (c) Eccleſiae fidelium

futurorum ſcilicet & praeſentium noſtrorum uni

verſitas, quoniam (d) quidem fidelis noſter,

nomine (e) EGILBOLDUS, Episcopus, aures

pietatis noſtrae adiit, humiliter depoſcens, ut

unam e familiae jure (f) Eccleſiae S. Mar

tini in ELSTE, Odburg videlicet, liberam ac

ingenuam feciſſemus. Nos quoque petitioni

Dit is geeneblootegisſing of onderſtelling, maar zelfs de

oudſte en geloofwaardigſte Schryvers gaan ons hier in

voor. REGINo Chron, Lib. II. p. 98. ,# Egilbold

overſlaande, en Radbodus als zynen opvolger ſtellende,

brengt den dood van Odilbaldop het jaar DCCCXCIX.

De ANNALISTA SAxo p. 234., ſtelt insgelyks deszelfs

dood voorgevallen te zyn in den jaare 899. Het zelf

de doet ook JOANN. A LEYDIs Chron. Lib. VI. C. 16.

p. 99., ſchryvende, ,, Anno domini octingenteſimono.

,, nageſimo nono, quarto Idus Decembris, obiit in

,, Chriſto Sanäus Pater & dominus o DILBA LDU s,

,, Antiſtes Trajectcriſis, #"# Episcopio praeſuis

,, ſet annis triginta trilus.” Het gezag van welke

Schryvers wy denken genoegzaam te zyn, te meer om

dat de waarheid van dit verhaal ontegenzeggelyk uit dee

zen onzen Brief van zelfs moet volgen, welke ten ver

zoeke van Egilbold niet kon gegeeven zyn, indien des

zelfs voorganger Odilbald eerst op den Io December

des jaars 9Co, en dus ongeveer 4 Maanden na doode

van Zwentibold, geſtorven ware. Het ſtaat dan vast,

dat Odiliaald in het laatst van 899. overleden is, en dat

dus, Egilbold in 't begin van 9oo. hem opgevolgd,

doch na zes , of ten hoogſten, negen of tien maanden

die waardigheid bekleed te hebben, opden 25 Septemb.

des zelfden jaars 9oo. geſtorven zy, wanneer hem Rad

bodus, na eenigen tyd van beraad, of, gelyk zyn Lee

vensbeſchryver ſpreekt, diu reluctans, en dus waar

ſchynlyk eerst in 9oI. als Bisſchop is opgevolgd.-

Uit dit alles nu moet volgen, dat deeze onze Briefniet

met den Heer FR. v. MIERIs omtrent het jaar 898, maar

ongetwyfeld tot 9oo, of het laatſte regeeringsjaar van

Koning Zwentiboldmoetgebragt worden, gelyk ook myn

waarde Amptgenoot CHRIST. s AX E van die gedag

ten is, Monogramm. Hiſt. Balavac pag. 19.

(b) Zwentibolcus.] Dus heeft het MS. Codex Tra

ditionum. In de uitgaven, alsmede in het Liber Caten.

ſtaat Zuentiboldus. Over welke verſchillende manier

van ſchryven zie, het geen MABILLON aanteekende de

Re Dipl. Lib. V. pag. 414. .

(c) Sagctae Dei Eccleſiae.] Dus in de MSS. BU

CHELIUs heeft, te onregt. Sanctae Trajectinae Eccleſtte

gegeeven. Even eens ſpreekt Koning ZWENTIholp in

een anderen Vrygcevingsbrief van eenige Eigenho0rigen

van den jaare 898, by JoAN. MANTELIUs Hiſtor.#
ſenſ. L. II, pag. 32. Noverit omnium Sanctae Dei

Eccleſiae ſidelium futurorum ſcilieet & praeſentium in

duſtria. -

(d) quonian quidem.] In de beide MSS. qm, qui

dem , het welk by verkorting van ſchryven altyd be

teekent, qttonian gluiden, niet quandoſtriden, gelyk

de Uitgaven hebben. PAPIAs in Not. Liter. pag.

1661. ' QA/. Ogoniain. In de oude Notae juridicae,

onder de overige Grammatici Latini van PUTsCHIUS

p. 1679. ſtaat kwalyk gedrukt, Qn. Ogoniam, voor

'Qm. Ogoniam. - Ik denke egter, dat men alhier

verder lezen moet, guidamvoor quidem. Dus ſtaat ook

in den reeds aangehaalden Vrylatingsbrief van 898, wel

ke genoegzaam woordlyk met den onzen overeenkomt,

quonian guidam fidelis noſter, venerabilis Comes , ſci

licet Angilramntus, enz. -

# Dus hebben uitdrukkelykonze bei

de Handſchriften. By BUCHELIUs, en uit hem by MIE

RIs, leest men Eylboldus. n - 17

(f) e familiale jure.] In de Uitgaven, e familia

juris. ScRIvERIUsteekende op den kant van zyn Exem

plaar aan, ,, Forte, Famulitii.” Het geen egter on

noodig is. Dus leest men in een ander oud Formulier

agter de Formulae van MARCULFUs Num. 8. p. 122.

hem ſervilis conditio hactenus addictum tenuit inter

ujus Eccleſige familiam. Meer voorbeelden hier van

kan men vinden by DU CAN GE Gloſſ. Tom. III. p.

2.

#g) in mutationcm. enz.] De lezing onzer beide

Handſchriften heb ik gevolgd. BUCHELIUS heeft ge

ejus acquiescentes, datis poſtea (g) in muta

tionem, ut Lex Salica docet, duobus man

cipiis praefatae Eccleſiae prius; & poſteaſe

cundum Legem Francorum denarium ejus ex

cutientes, & ſic eam ſervitutis vinculo libera

vimus, & ingenuitatis ei confirmationem tri

buimus. Nos quoque eminentiae noſtrae api

ces ei fieri, atque conſcribi juſlimus, per quos

11OU3

geeven, datis poſtea in commutationem, tut Lea Salica

docet , duobus mancipiis praeſatae Eccleſtae propriis;

Et poſtea enz. Ik denke , dat men lezen en aanvullen

moet, dat is pro ea in commutationcm-duobus man

cipiis praefatae Eccleſiae prius ; & poſtea ſecundum

Legem Francorum denarium [de# ipſius eacutien

tes, & ſic eam ſervitutis vinculo liberavimus. Het

was namelyk de gewoonte, dat, wilde men iemand, die

dienstbaar, of eigenhoorig, aaneen Kerk, of Godshuis

was, vrylaten, in deszelfsplaatseerst, of voor af,prius,

twee, of drieandere Slaven weder als eigenhoorige, aan

de kerk, overgegeeven wierden. Dit geſchied zynde,

dan wierd naderhand, poſtea, een ſtukgeld, gemeenlyk

een Denarius, ook wel een ander Muntſtuk, uit de

hand van den vrygelatenen door den Koning uitgeſlaa

gen, ten teeken, dat de vrylater geen recht meer op

zynen Slaaf behield. Om derhalven den zin van deeze

plaats volkomen te maken, hebben wy gemeend, de

woorden de manu hier tusſchen in te moeten zetten,

welke door nalatigheid der uitſchryveren te onrecht uit

gelaten ſchynen te zyn. Ter beveſtiging van dit zullen

wy een en ander voorbeeld van een diergelyke vryla

ting hier by voegen. In de Formulae Alſaticae van

ECCARD, Nunn. IV. p. 235. vindt men dit navolgen

de; Notum ſit omnibus Sanctae Dei Eccleſtae ſideli

bus, qualiter fideles noſtri illi & illi tradide

runt duo mancipia ſlua propria ad Monaſterium movumz

Puellarium in Brivia & Concambiaverunt inde

quemdam Servum N. ut - liberum dimitteremus.

Nos vero manu proprta noſtra excutientes de manu/u-

pradicti N. denarium - ſecundum Legem Salicain

eum liberum dimi/imus , & ab omni jugo ſervitutis ab

ſolvimus. Van ’sgelyken in een Brief van denjaare887

by MARTENE Theſ. Anecdot. Tom. I. p. 5I. leest men;

Omnium fidelium noſtrorum - noverit ſolertia, quo

niam quidam fidelis noſter Odo comes, ſcu Abba Coºno

bii- Beati Martini , adiit culmen imperialis noſtrae

dignitatis, pandens, quomodo jam pridem quidam Le

vita, Aldegaritus nomine, una cum Canonicis praelibatis

(Lees, praelibati) Sancti Martini, exeorum propria
familia quemdam famulum, Leuthardum nomine,

commutaverat, & in recompenſatione ejusdem mancipii

ex ſuis propriis tria - partibus S. Martini, ſilo

rumqtte Canonicorum, perpetualiterhabenda proſervitute

ejusdem dederat. Supra qua re clementiam noſtrae di

gnitatis petiit, tºt imperiali more/# noſtrae

dignitatis fieri juberemus, per quod decernere dignare

mur, ut ab hodierna die, & deinceps , jam praenomi

natus Leuthardus ab omni vinculo ſervitutis liber habe

(2/t/r. % petition en rationabilem proſpicientes,

imperiali dignignitate noſtra decrevimus, ut more praede

ceſſorum Imperatorum de Regum noſtrorum, videlicet

a manu ipſius Leuthardi denarius excutiatur, quate

nus - notum omnibus habeatur; enz. In

dien het geen Eigenhoorige van eenige Kerk, maar van

den Vrylater zelven was, behoefde wel niet eenezodanige

ruiling, of concambium, van andere ſlaven tegens den

vrygelatenen te geſchieden, doch de# Van het

uitwerpen van een ſtuk gelds uit de hand van den vry

gelatenen bleef dezelfde. . Dus getuigt Koning LoDE

wyK in zynen vrylatingsbrief van den jare906, te vin

den by GoLDAstUs, Conſt. Imp. Tom. III. p. 3oo.

en MARQ. HERGoTT, Geneal. Dipl. Auguſtae Gentis

Habsburgicae Vol. II. part. I. p. 65. Noverint omnes

fideles noſtri - quia nos - quendam proprium

ſervum noſtrum - in praeſentia fidelium noſtrorum

per excuſſionem denarii de manu illius juaita Legem Sa

licam - dimiſtmus , & ab omni jugo ſervitutis ab

ſolvimus. Dus ook in een anderen Brief, uitgegeeven

by MABILLON de R. D. Lib. VI, p. 556. Servum

juris noſtri manu propria a manu ejus excutientesdena

rium ſecundum Legem Salicam libertum fecimus. -

Dit zy genoeg tot ſtaving van onze gedagten, ten op

zigte van de egte lezing van deezen onzen Brief, doch

teVens



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. I. AFDEELING. 49

notamus (h), atque firmiſſime praecipimus,

ut praeſata (i) Odburg ingenua ſit, & ſubin

genuitatis nomine ſecura atque illaeſa omnitem

pore firmiter permaneat ita, quaſi ab ingenuis

parentibus (k) creata vel nata. Et ut noſtrae

confirmationis authoritas inviolabilem obtineat

firmitatem, annuli noſtri impreſſione ſubter (l)

ſignari juſſimus. Signum (m) Dni ZwEN

TIEoLCHI Regis. Walterus Notarius advi

cem (n) Fretholdi, Archiepiscopi ſummique

tevens blykt hier uit niet onduidelyk, dat insgelyk de

lezing van den anderen vrylatingsbrief van KoningzwEN

TIBoLD, zo als by MANTELIUS ter aangehaalde plaats

evonden wordt, bedorven is door de onkunde des uit

# , welke in zyn afſchrift gevonden hebbende

dendrium de manu ip9., dat is by manier van verkor

ting ipſius, excuſtmus, daar uit zal gemaakt hebben,

de manu epi. eacuſſimus, en dus uitgegeeven de manu

Epiſcopi excuſtmus, welke lezing ten eenemaal ſtrydt

tegens het toenmalige gebruik. - Andere voorbeel

den van diergelyke vrylatingen worden aangehaalt by

JoACH. PoTGIESSER de Statu Servorum pag. 135. -

Zodanige vrygelatene nu noemde men gewoonlyk liberti

demariales, of denariati, gelyk de Vrylaatingsbrief

zelve, die hun daar van gegeeven wierd, genaamd wierd

Praeceptuin denariale , gelyk men ten overvloede bewe

zen kan vinden by BIGNoNIUs in Not. ad MARCULFI

Formulas pag. 283, en anderen.

(h) notánis.] Dus hebben onze beide MSS. Opden

kant van 't Exemplaar van scRIVERIUS ſtaat dus ook.

Doch in de uitgaven leest men, mandamus.

(i) praefata Odburg.] , Het MS. Lib. Cat. heeft
praefata Elburg, in myn MS. Cod. Trad. leest men ,

'Elburgh memorata, ofſchoon te voren dezelve MSS.

de naam van Odburg behouden. Op den kant van het

Exemplaar van scRIvERIUs ſtaat op beide plaatzen van

deezen Brief de naam van Elburg. Dewyl beidebeken

Capellani recognovi. Actum Niumaga (0)

regali Palatio in Dei nomine feliciter. Annen.

Uit myn Perkamente MS. Codex Tradi

tionum Trajectenſium, Fol. 23. Gecol

lationeerd met het Perkamente MS. Li

ber Catenatus van 't Kapittel van oUD

MUNSTER, Fol. 76. Ook uitgegeeven

by BUCHELIUSin Notis ad HEDAM p. 79.

v. LooN Aloude Reg. van Holl. III. D.

bl. 318. en MIERIS Chart. 1. D. bl. 29. In

het Nederduitſch overgezetby oUóEN

HoVEN, Oude Holl. Landen, bl. 35.

de naamen van Vrouwen zyn, durve ik niet bepalen,

welke te verkiezen zy. Dat Elburg een bekende naam

is, wordt aangetoond doorden HeerC. A. VAN WACHEN

DORFF , in de Proeve van Oudheid- Taal- en Dicht -

Kunde door het Genootſchap D. A. O. M. I. D. bl. 185.

In de uitgaven leest men, praememorata Odburg.

(k) creata vel nata ] Dus hebbenonze beide MSS.,

alsmede het Exemplaar van scRIvERIUs. In de uitga

ven leest men alleenlyk, quaſi al ingenuis parenti

bus nata eſ/et. Onze lezing komt overeen met den meer

maalsaangehaalden tweeden Vrylatingsbrief van zwEN

TIBoLD, alwaar men ook heeft, quaſi ab ingenuis pa

rentibus fuiſ/ent procreata vel nata.

l) ſubter.] In de# ſubtus.

m) Dni.] Dit woord ontbreekt in de uitgaven.

Dat men door het zelve, dus verkorte, woord verſtaan

moet Domni, en niet Domini, blykt uit het geen wy

hier voren aanteekenden op Num. 42. bl. 44. -

#? Fretholdi.] Dus heeft het Liber Cat. In ons

ander MS. Fretboldi. Op den kant van 't Exemplaar

van SCRIV. ſtaat Fritholdi. Dezelve teekende 'er by

aan; ,, Forte Ratboldi.” Dat men waarſchynlyk le

zen moet, Waltgerus - ad vicem Ratbodi, kan af

genomen worden uit het geen wy op de voorgaande

Charter dienaangaande reeds opmerkten.

(o) Niumaga.] - De uitgaven lezen, Nuimaga

in Domini nomine feliciter.

###################################################

44) Koenraad, Koning van Duitſchland, bevestigt, op het verzoek, onder an

deren, van Waltger, Graaf van Teisterband, de Giften, door syne Voor

zaten aan de Kerk van Utrecht gegeeven,

º Den 9 July 914.

n nomine (a) ſanctae & individuae Trini

tatis. CoNRADUs divina auxiliante cle

mentia Rex: cum petitionibus ſäcerdotum ju

ſtis & rationabilibus divini cultus amore fave

mus, remunerationem hujus rei a Chriſti gra

tia expectamus. Quocirca notum fieri volu

mus omnibus ſanctae Dei Eccleſiae fidelibus

tam praeſentibus quam futuris, Radbodonem (b)

venerabilem Episcopum veteris Trajecti Eccle

(a) in nomine] . Twee redenen hebben ons bewo

gen, om deezen Brief in onze Verzameling ook te plaat

zen. Voor eerst, om dat, wanneer alhier uitdrukke

lyk de Giften der voorgaande Vorſten, quibus Eccleſia

Trajectenſis mobiliter ampliqta , atqtte ditata , verder

beveſtigd worden, onder dezelve ook zekerlyk gere

kend moet worden de Giftbrief van Koning ZwENTI

BoLD, hier voren door ons geplaatst onder Num. 42.

bl. 43., by welken dewyl de Kerk van Utrecht het

zelfde recht te Deventer en THIEL verkregen heeft,

't geen zy te voren reeds binnen Duurſtede hadde, kan

dezelve daar door met regt gezegd worden mobiliter

ampliata, of aanmerkelyk vermeerderd te zyn, en

wordt dus die vorige Brief, welke wegens Thiel zyne

betrekking tot onze Verzameling had, in deezen niet

duiſter nader beveſtigd. Doch ten tweeden

voornamelyk heb ik gemeend denzelven niet te mogen

overſlaan, om dat hy gegeeven is onder anderen ook

ſiae, quae eſt conſtructa in honore S. Martini

Confesſoris, aliorumque Sanctorum, ſuggeſtisſe

Majeſtati noſtrae per quosdam nobis familiares,

ut conſtituta Regum, qui nos praecesſerunt,

quibus praefata Eccleſia nobiliter ampliata at

que ditata, ſcripta (c) renovari juberemus,

idemque ſcriptum (cc) nominis noſtri ſigno,

noſtraeque (d) Imaginis ſigillo, cum manus

noſtrae ſcriptione (e) firmaremus. Cujus peti

- tioni,

door toedoen, en ten verzoeke, van Graaf wALTGERUs,

welkenmen doorgaands houdt geweest te zyn Graaf van

het oude TEISTERBAND, en dus van een gedeelte van

ons hedendaagſch GELDERLAND. Men kan over den

zelven nazien, 't geen de Heer KLUIT heeft aangetee

kend in Not. ad CHRON. EGMONDANUM, Hiſt. Crit.

Comit. Holl. Tom. I. P. I. pag. 25.

(b) Radbodonem. ] . In drie onzer Handſchriften

leest men Radbonem: By Jo. A LEYD. Rathbodum.

(c) ſcripta.] Het MS. van scRIvERIUs heeft ſcripto.

(cc) idemque ſcriptum.] eademque ſcripta by Jo. A
LEYD. -

(d) noſtraeque.] In de MSS. van de Utrechtſche

Bibliotheek, en van den Heer A. B. als mede by Jo.

A LEYDIS, noſtroque imaginis ſigillo. -

(e)#k In de beide gemelde Handſchriften,

als mede in het Exemplaar van scRIvERIUS, en Jo. A

LEYD. gelyk ook in het Lib. Caten, ſtaat inſcriptione.



so , CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

tioni, quam per Udonen conſanguineum no

ſtrum, wALTGERUMque Comitem (f), nobis

obtulerat, libenter aurem accommodantes,

Regali authoritate ſtatuimus, firmiterque jube

mus, ut ab hac die, & deinceps, ſicut in cae

teris immunitatibus antecesſores noſtri Reges

videlicet vel Impp. Eccleſiis Dei concesſerunt,

ita & nos in omnibus rebus immunitatis prae

dictae S. Dei Eccleſiae concedimus, & jure

perpetuo delegamus. Hanc itaque authorita

tem, ut noſtris, noſtrorumque ſuccesſorum

temporibus inviolabilem obtineat firmitatem,

manu propria ſubtus firmavimus (g), & ſigilli

noſtri impreſſione juſlimus roborari. Signum

D. coNRADI (h) ſereniſſimi Regis. Salomon

(f) Waltgerumque Comitem.] In ſommigen onzer

MSS. Walagerumgue C. Jo. A LEYD. Ezvaſt gerumque.

Op den kant van zyn Exemplaar heeft SCRIVERIUs aan:

geteekend: ,, Hic frater haud dubie Theodorici, primi

,, Hollandiae Comitis. Estque haec temporum ratio ſta

•, biliendae conjecturae noſtrae, quam de utritisque ho

2, rum aetate in Chronicis noſtris notavimus.”

(g) ſubtus firmavimus.] In het Lib. Cat, vindt men

ſubter firmavimus. In twee onzer Handſchriften, ſub

tus firmavi. - Ofſchoon wel het ſlot van andere

Charters van deezen Koning doorgaands altoos is, anuli

znoſtri , en niet, gelyk hier, ſigilli noſtri, impreſſione

jt ſimus roborari, en men in Charters van deezen tyd

zeldzaam, of byna nooit, het woord Sigillum vindt ge

bruikt, maar meest al Annulus , gelyk MABILLON de

R. D. Lib. II. C. 1o. &# Io8. aantoont, is zulks

egter niet buiten voorbeeld, gelyk de Schryver van 't

hron: Gottwic. L: II. p. 128., ook met aanhaling

van deeze onze Charter, betoogt. In twee andere

Charters van Koning KoENRAAD, uitgegeeven by HER

GoTT Geneal. Gent. Habsb. Tom II. P. I p. 66.

en 67. vindt men insgelyks 't woord Sigillum, en niet

Annulus , gebruikt. n

(h) D. Conradi.] In ſommige MSS., Domini, in

anderen, Dni. Doch in het Liber Cat. uitdrukkelyk,

Cancellarius ad vicem Pigrini (i) Archicap

pellani recognovi. Data vII. Idus Julii, an

no incarnationis DccccxiIII. Indictione ſecun

da, Anno vero (X) regni coNRADIglorioſiſſimi

Regis tertio. Actum apud wILLINABURGH in

Dei nomine feliciter, Amen.

HEDA Hiſt. p. 73, Ook byJoAN.

A-LEYpis Chron. Belg. Lib

VTI. C. Io. p. 1o4., en v.

MIERIS Charterb. 1. D. bl. 29.

Gecollationeerd met de MSS.

van BUCHELIUs, scRIvERIUs,

der Utrechtſche Bibliotheek, en

van den Heer A. B., als mede

met het perkamente MS. Liber

Catenatlas van 't Kapittel van

OUDMUNSTER, Fol. 68.

Domni; het geen de egte lezing is.

Num. 42. bl. 44.

(i) Pigrini.J In de eerſte uitgaaf van HEDA leest

men , Nigrini. De meeſte Handſchriften hebben

Pigrini. By Jo A N. ALEYD. Peregrini. Ik denke

dat men lezen moet Pilgrimi. Ten minſten Pi

ligrinitas - of Piligrinus , wordt hy genoemd in an

dere Charters, te vinden by EccARD Rer. Franc.

Orient. Tom. II. p. 819. 824. 829. 833. 834. 838.

843. 86o. 898.899.90ó. en 9oI. MARö. HÉRGoirT

Geneal. Dipl. Gent is Habsburg. Vol. II. P. 1. p2g.

66. ToINERUs Cod. Dipl. Palat. p. 12. MARTENE

Theſ. Anecd. Tom. I. pag. 62. (alwaar men, voor Sa

lon Notarius , moet lezen Salomon Notarius) enbyan

deren. In een Charter van den zelfden Koning by PE

ziUs Theſ. Anecd. noviſ/. Vol. 1. P. III. pag. 47.

wordt hy genoemd ## Dat hy geweest is

Aartsbisſchop van Saltzburg kan men aangetoond vin

den by den Doorlugtigen Schryver van het Coron. Gott

zwte. Lib, II. p. 13o. -

(k) Anno vero regni.] Het woord vero ontbreekt

by HEDA en MIERIS. Wy hebben 't zelve uit het Lib.

Cat, als mede uit het MS. van SCRIV. hier ingevoegd.
In alle andere Charters van denzelfden Koning, vindt

men het insgelyks.

Zie hier voren op
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45.) De Zaſje van Sueſteren, hy vonnis der Ryksvorſten, onder welke Dirk I.

Graaf van Holland, en wALGER, Graaf van Teiſterband, toegewezen

aan den Abt van Prumen, bevestigd door Koning KAREL den Eenvou

digen.

Den 19. Januarii 916.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

KAROLUs divina propitiante clementia rex.

Si utilitates ſanctae Dei eccleſiae, commoda

& juſta, procuramus, ea nobis in aeterna bea

titudine retribuenda confidimus. Qua de re

omnibus ſanctae Dei eccleſiae fidelibus notum

eſſe cupimus, quia quidam fidelium noſtrorum

nomine Richarius, abbas monaſterii quod voca

tur Prumia, obtulit quoddam praeceptum Ar

nulfi quondam ſereniſſimi regis, in quo conti

nebatur, qualiter abbatiam, quae vocatur Sue

ſtra, cuidam Prumienſis poteſtatis presbytero

eximiarum artium nomine Siginando, gratificis

va

(a) praeceptum.] Gegeeven in den jaare 895. Men

kan dien Brief van Koning zwENTIBoLib vinden uitge

geeven by FoPPENs Supplem. ad Opera Diplom. MI

RAEI Tom. III. p. 29o. en HoNTHEIM Hiſt. Trevir.

ſervitiis, & haec eo promerente, firmiſſime

condonavit, & qualiter, eodem poſtulante Sigi

nando, hoc ipſum monaſterium ad Prumiam ſua

regali auêtoritate tradidit: quod ita non ſolum

perfecit, ſed etiam praeſcripto auctoritatis ſüae

praecepto firmavit: ſed & aliud detulit prae

ceptum (a), qualiter ſucceſſor regni & filius

ejusdem Arnulfi Zuentipoldus paternae aucto

ritatis praecepto ſuum ſuperaddere ſtuduit, ut

firmiori auêtoritate ſubnixa utraque inviolabili

firmitate conſtarent praecepta, hanc abbatiam

ad Prumlam coenobium firmantia, ſed inter

haec dum ſaepefatus Siginandus precario more

CalIIl

Dipl. Tom. H. p. 233. Eene nadere bevesti

ging van den jaare 948. van deezen onzen Brief kan men ,

vinden by den zelven HoNTHEIM, d. l. p. 283.
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eamdem excolendam ſuscepit, potentiorum in

juſto violentoque conamine ei ablata eſt. Unde

poſt multas & pene innumeras reclamationes

ſine [effectu] nos cupientes eamdem definire

rationem, habito generali placito apud Hari

ſtallium in conventu totius regni, tam epi

ſcoporum, quam comitum & procerum, ac

judicum diverſarum poteſtatum, omniumque

conventu nobilium, cunctorum fidelium no

ſtrorum, quorum nomina haec ſunt, Rotga

rius archiepiscopus, Herimannus archiepisco

pus, Dado episcopus, Stephanus episcopus,

Widricus comes palatii, Richuinus comes,

Gislebertus, Malfridus, Beringarius comes,

Theodericus comes, Reinherus comes, Erle

bodus comes, Rodolfus comes, Otto comes,

Cunrardus comes, wALCHERUs comes (b), Si

gardus comes, Letardus (c) comes, Fulber

tus, Waltherius, Hagano, Eurwinus, Equi

nus, Witlegius, Hadeboldus, Widricus, Ger

bernus, Odilbertus, Wlmarus, Farbertus,

Euricydus, Rotboldus, Lubertus, Wichin

gus, Amalricus, generali judicio decretum &

determinatum eſt, ſaepeſatam abbatiam majus

juſte & legaliter juri monaſterii Prumienſis &

ejusdem loci rectori ac fratribus ibidem Deo

ſervientibus competere, quam ulli alii homi

num. Quorum judicio nos gratantiſſime aſſen

ſum praebentes, hoc noſtrae auctoritatis noti

tiam fieri juſſimus, perquam Omnibustam prae

ſentibus, quam futuris ſanctae Dei eccleſiae

fidelibus & noſtris notum eſſe cupimus, nos

eamdem abbatiam pro amore Dei, ſanctorum

que omnium, pro eleemoſyna noſtri omnium

que praedecesſorum noſtrorum, necnon &

(b) Walcherus Comes.]. Naar alle gedagten de toen

malige Graaf van Teisterband, en dezelfde, ten wiens

verzoeke de voorgaande Charter ook gegeeven was,

zynde geweest een Broeder van den alhier ookgenoem

den Theodericius, of Dirk I. Graaf van Holland. Wy

zullen die beide Broeders, in een volgend Stuk, ook als

Getuigen ontmoeten. - Of Reinherus Graaf van 't

eorum, quorum collatione priori traditione col

lata ſunt, praefato Prumiae monaſterioperhanc

noſtrae auctoritatis notitiam tradimus atque

transfundimus, ea videlicet ratione, ut dein

ceps omni tempore praelibatam abbatiam ſecure

cum omnibus ad ſe pertinentibus rectores ſae

pefati Prumiae monaſterii habeant, teneant at

que poſſideant, & quicquid ad utilitatem jam

dicti loci fratrumque inibi habitantium facere

dispoſuerit, liberam in omnibus habeat faculta

tem, nemine inquietante. Et ut haec no

ſtrae auctoritatis notitia inviolabilem & incon

cusſam in omnibus obtineat (d) firmitatem,

& inviolabilis perpetualiter conſiſtat, & ab

omnibus verius credatur, diligentiusque con

ſervetur, de anulo palatii noſtri eam ſubter

juſlimus ſigillari.

Signum KAROLI regis glorioſi.

Domnus rex fieri juſfit.

Ratbodus notarius hanc notitiam ſcripſit vice

Rutgeri archiepiscopi ſummique cancellarii &

ſubſcripſit.

Data XIIII. calendas Februarii, indictione IIII.

anno XXII. regnante domno rege Karolo, red

integrante XVII. largiore vero hereditate in

depta v.

Actum Heriſtallium palatium in Dei nomine

feliciter. Amen.

E. MARTENE, Coll. Ampl. Mon.

Totn. 1. pag. 27o, en Jo NIC.

AB HoNTHEIM, Hiſt. Trevir.

Dipl. Tom. 1. p. 263. Ook by

anderen, aangehaald in de Table

## Van M. DE BRE- .

QUIGNY, Tom. I. p. 376.

tegenwoordige zUTPHEN geweest zy, durve ik voor als

nog niet bepaalen.

(c) Letardus..] By HoNTHEIM, Lethardus. De

naamen der overigen verſchillen ook by denzelven in

deezer voegen , Walteritus – Euzvinus VVul

marus -- Euricgdus. - Lees verder magis juste.

(d) oblineat.J In de uitgave van HoNTH. teneat.

-5-ste sººrte-ººrgesºrteerre-ºrke-ººrleesººrte-ºrkeerste grºte systees-ste

46) Vredesverdrag, te Bon ingegaan tusſchen HENRIK, Koning van Duitſchland,

en KAREL den Eenvoudigen, Koning van Vrankryk, onder anderen mede

bevestigd en bezwooren door den Bisſchop van Utrecht, den Graaf van

Holland, en wALGER, Graaf van Teiſterband. a)

Den 7. November 921.

n nomine (a) ſanctae & individuae Trinita

tis, divina propitiante clementia, anno

Dominicae Incarnationis DccccxxVI (b) anno

(a) In nomine.]. ,,Met de dood van denjongen Lo

, dewyk, die in 't jaar negen hondert en elf voorviel,

, was de Stam van Karel denGrooten, in Duitſchland,

,, uitgeſtorven. KAREL de Eenvoudige, Koning van

,, Frankryk, de eenigſte Vorst, die thans uit dit ge

,, ſlagt nog in leeven was, oordeelende alleen regt te

, hebben op de Staaten van zynen Neeve, trok ter

,, ſtond in Lotharingen, alwaar hy zig tot Koning ver

vero Regni domni & glorioſiſſimi Regis Fran

corum Occidentalium KAROLIxxIx. redintegran

te XXIV. largiore vero hereditate indepta x. In

dictio

,, klaren deedt. - Ondertusſchen hadden de Duit

,,ſche Vorſten, in Lodewyks plaats, eenen KoEN

,, RAAD , Hertogder Franken, tot Koning van Duitſch

, land verheven, die, om insgelyks zyn regt op Lo

,, tharingen te doen gelden, met een aanzienlyk Le

,, ger, herwaards trok. Doch zo veel niet uitregtte,

,, of Koning Karel zag zig, naverloop van weinige jaa

, ren, in 't bezit van Lotharingen bevestigd.- Ko

N 2 e 22 ning

-
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dictione Ix. anno quoque regni domni & ma

gnificentiſſimi Regis Francorum Orientalium

,,ning Koenraad in 't jaar 919, geſtorven, en door

, HENRIK, Hertog van Saxen, opgevolgd zynde,

, werdt de ſtryd om Lotharingen hervat. Henrik ſloeg

, het beleg voor Mets; welk zig ſpoedig overgaf. Hy

, behaalde verſcheiden andere voordeelen op de ben

, den van Koning Karel, die, eindelyk, na voorſla

,, gen van vrede begon te luisteren. De onderhande

,, Iing werdt, door Gezanten, aangevangen, doch na

, derhand door de Vorſten, in eigener Perſoon, vol

, trokken. Zy kwamen, ten deezen einde, op den

, vierden van Slagtmaand des jaars negenhonderd een

, en twintig, te Bon aan den Ryn ſamen. - Doch

op den zevenden derzelfde maand bevestigden zy

hun Verbond van vriendſchap. - Onder de

,, Geestelyken en Edelen, die het Verbond van we

,, derzyde goedkeurden, ondertekenden, en met eede

, beloofden, hetzelve in ſtand te doen houden, wor

, den van Karels zyde, geteld Baldrik, Bisſchop van

,, Utrecht, en de Graaven Dirk en Walger, waar

, ſchynlyk onze Graaf Dirk de I. en zyn Broeder, de

,, Graaf van Teiſterbant.”- Wyhebben gemeend,

tot opheldering van dit Stuk, dit bovenſtaande verhaal

woordelyk uit de Vaderlandſche Hiſtorie van den groo

ten WAGENAAR, II. D. bl. Io3-1o6. te moeten

overneemen, en er onder plaatzen. Men ziet er ten

duidelykſten uit, wat gelegenheid tot het ingaan van dit

verbond van vriendſchap gegeeven heeft. Te beklagen

is het, dat de alvernielende Oudheid ons niet meer dan

een gedeelte van het zelve heeft doen overblyven,

het ſlot van het zelve alleenig, ofde bevestiging met

eede, door de beide Koningen in eigener perſoon, als

mede door hunne wederzydſche Leenmannen, en Amp.

tenaren, gedaan, terwyl wy in het onzekere gelaten

worden, wat eigenlyk de een aan den anderen hier by

heeft afgeſtaan, en onder welke voorwaarden de vrede

als toen getroffen is. Doch ofſchoon zulks uit het Af

ſchrift van dit Verbond, zo ver het voor handen is,

niet blykt, moet men egter met den Heer wAGENAAR

onderſtellen, dat men by het zelve voornamelyk over

een gekomen zy over 't Lotharingſche Ryk, om het

welk men eeniglyk den oorlog begonnen had. En van

elders blykt het ten overvloede, dat Koning KAREL,by

dit verdrag, aan Koning HENRIK zo niet het geheele Lo

tharingſche Ryk, ten minſten een groot gedeelte van

het zelve, afgeſtaan heeft. Immers de ANNALISTA

sAx o, by EC CAR D Corp. Hiſ'. medii aevi Vol.

I. p. 248. getuigt uitdrukkelyk, Anno dominicae in

carnation is 924. Reges Heinricus & Karolus apud

Bunnam confocderanttur, & Karolus reddidit Heinrico

Regi LoTHARINGIAM. Het zelfde getuigt ook SIGE

BERTUS GEMBLACENSIS in Chron. ad An. 923, in de

Scriptt. R. , Gerin. van PISTORIUS, Tom. I p., 809.

Reges Henricus & Carolus apud Bunnam confoederan

tur, Carolus que reddit Henrico Regi regnum LoTHA

RINGIAE, Episcopis & Comitibus utrimque jurando rem

confirmantibiºs. - Is nu uit hoofde van dit Ver

drag het Lotharingſche Ryk aan Koning Henrik afge

ſtaan, zo zal men ook het opperbewind over ons heden

daagſch GELDERLAND, zynde oudstyds geweest een

edeelte van 't zelve Ryk, van dien tyd afaan Koning

# moeten toekennen. - En om deeze reden is

het, dat wy gemeend hebben, dit Verdrag in deeze

onze Verzameling niet te mogen overſlaan.

(b) DCCCC.XXVI.] DU CHEsNE heeft op den

kant van zyne uitgave reeds aangeteekend het jaar

DCCCCXXI., tot welk jaar alle de overige tydper

ken, alhier opgenoemd, ons brengen, gelyk ontegen

zeggelyk, en ten vollen, beweezen is by SIRMONDUS

in Notis ad Capitularia Regg. Franc. Tom. II. p.

814. hier in gevolgd door MIRAEUs, wAGENAAR, én

anderen, in navolging van welke wy ook geen zwaarig

heid gemaakt hebben, het zelve op den jaare 921. al

hier te plaatzen. Doch ik kan niet ontveinzen, dat ,

hoe zeer ook de Regeeringsjaaren, en andere kenmer

ken van tyd , alhier opgenoemd, ons brengen tot 921.

egter nog zwaarigheden by my overblyven. ant,

hoe komt het, dat de Schryver, welke dit onvolledig

uittrekzel van 't Verdrag bewaard heeft, ons opgeeft

het jaar 926? en hoe komt het, dat de ANNALISTA

SAxo, en SIGEBERTUS , hier voren reeds aangehaald,

hetzelve brengen tot 928 en 924? Ja zelfs, indien in

92 I. by dit verbond geheel Lotharingen door Karel,

HEINRICI tertio, inter ipſos praefatos Principes

unanimitatis pactum, ac ſocietatis amicitia,

quae

aan Henrik, is afgeſtaan, wat reden kan men dan gee

ven, waarom Karel niet terſtond de Regeering over

Lotharingen heeft laten vaaren? En hoe komt het,

dat uit andere Schryvers van gelyke trouwe ten klaar

ſten blykt, dat hy, zelfs na 't ſluiten van dit Verbond,

meer dan eens, in Lotharingen geweest is, en bewind

gevoerd heeft? Waarom ook ſommige nieuwe ſchry

vers, hier door misleid, gemeend hebben, dat Henrik

by dit verdrag Koning Karel, in 't bezit deezes Lands,

gelaaten heeft. Daar en boven, zo geheel Lotharin

gen by dit verdrag aan Koning Henrik was afgeſtaan,

met wat regt kon dan Karel in het volgende jaar 922.

dien bekenden Giftbrief van dat jaar aan den Holland

ſchen Graaf DIRK den I. gegeeven hebben? Hy had

dan immers geen regt, om eenige Landen weg te ſchen

ken, welke onder een anders gebied gelegen waren.

De oordeelkundige wAGENAAR ſchynt deeze zwaarig

heden wel bemerkt te hebben, doch beſlist hier niets.

Laten wy kortlyk bezien, of men mogelyk deeze zwaa

righeden kan oplosſen, Dat er in den jaare 921. tus

ſchen de beide Koningen over Lotharingen, waarom

men tot dus ver geoorloogd had, een vredensverdrag

gemaakt is, ſtaat vast. De bevestiging van dat ver

drag, als mede de naamen der Getuigen, welke 't

zelve van wederzyde bezworen hebben, worden ons in

dit Stuk bewaard. Dit wordt nader door het verhaal van

FRODOARDUs , eenen genoegzaam gelyktydigen Schry

ver, bevestigd, wanneer hy in zyn Chro/l. by DU CHEs

NE Hiſt. Franc. Script. Tom. II. p. 591. ons ver

haalt, Anno DCCCCXXI. incarnati verbi KARoLUs

Rea in regnum Lotharii abiit, receptisque per vim qui

lusdam Riclaini infidelis ſki praeſidiis , & facta pactio

ne usque ad Misſam Sancti Martinicum HEINRICó Prin

cipe Transrenenſt , reverſus eſt in montem Lauduni.

En, na tusſchenmenging van eenige andere zaaken,

voegt hy 'er eindelyk by, Karolus iterum pacem cam

Heinrico firmat. Uit dit verhaal blykt, dat men eerst

onderling een beſtand, ofwapenſchorſing, beraamd heeft,

dewelke duuren zou ad Miſ/am Sancti Martini, oftot

den elſden November. Geduurende dienſtilſtand van

wapenen, trad men in onderhandelingover de voorwaar

den van een vasten vreden, en voor dat dezelve ten einde

liep, wierd die vrede op den zevenden. Novemberonder

ling bevestigd. Maar is by dien vrede als toen geheel

Lotharingen aan Koning Henrik afgeſtaan? Of maar al

leen een gedeelte? Dit blykt niet uit het verdrag zeive,

zo als wy het thands overig hebben. De Heer vAN LooN

in de Aloude Holl. Iſiſt. II. D. bl. 142. is van ge

voelen, dat ,,het bezit van dat gedeelte van Lotterin

,,ge, 't gene tusſchen de Noordzee, den Ryn, de

•• Maas, en Schelde lag, volgens de voorwaarden van

3, dit verdrag, aan KAREL, en al het overige, gelegen

», over den Ryn, van Paderborn tot boven Hambiºr

•, aan de Noordzee toe, aan HENDRIK wierd#

en hy meent dat zulks uit de onderſchryving der ºve

dergydſche Borgen is aftencemen, gelyk zulks ook blykt

uit het verhaal van HULDER. MUTIüs Germ. Chron.

Lib. XII. by PISTORIUs Tom. I/. p. 716., alwaar hy

ſchryft, Rex Galliarum Carolus petit cum eo facere ae

ternum foedus, quamolrem obviam venit illi aptud

Bunnam, Lotharingiae urbem, & – dona offert.

LoTHARINGHAM, praeterque eam quicquid inter Rhe
num & Moſam eſt## reddit KAROLUs HEN

Rico. - Wy denken, dat vAN LooN hierin niet

misgetast heeft. Dit gevoelen nu wordt onzes bedun

kens nader geſterkt door deeze navolgende woorden van

FRoDoARDUs pag. # Rodulphus (welke door ee

nige Ryksgrooten tot Koning, in plaats van Karel, die

zig, in een algemeenen haat bv zyne Vaſallen gebragt

had, intusſchen aangeſteld was) á plurimis Lotharie#-

ſium ſusceptus in regno, petitur a Wigerico, Mctenſtrum

Episcopo, receptum ire givoddam caſtrum in pagum Eli

zatium, nomine Zabrenam. Ubi toto pene demoraeus

autumno, Caſtellanis, quia Transrenenſes erant, auxi

lium ab HEINRIco fruſtra exſpectantibus, tandem ob

ſidibus ab eis acceptis, Laudunum ad uvorem ſuam re

vertitur. - Doch nog duidelyker blykt dit uit een an

der verhaal van dien zelfden Schryver, wanneer hy op

't jaar 925. p. 596. aanteekent; HEINRICUs denique,

Renum tranſiens, oppidum quoddam nomine Tulpiacum,

quod Gisleberti fideles tutabantur, vicepit, nec diu de

moratus, infra Regnum Lotharii ad SUA trans Renten

7'cvér"-
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Huaeſita repertaque exordia ſimpſit, prout viſa

# competentia. Convenerunt enim ambo

illuſtres Reges, ſicut inter ſe discurrentibus

Legatis convenerant, 11. Nonas Novembris,

feria prima. Domnus enim Karolus ſuper Rhe

num flumen ad Bonnam eaſtrum, & ſtrenuus

Heinricus ex altera parte Rheni. Et ea tan

tum die mutuis ſe viſibus intuentes ſuperripas

ejusdem fluminis huc & ultra, ut ſui fierent

fideles innoxii ſacramento, quo hanc eorum

conventionem füerant polliciti. Verum feria

quarta, vII. Idus Novembris, in medio Rheni

fluminis ſaepius dicti Principes in navibus quis

que ſuis in tertiam aſcenderunt, quae ancorata

in fluminis medio gratia eorum colloquii fixa

erat: ibique in primohancſibi viciſſim conveni

entiam obſtatum pacis juramentoſanxerunt ita.

Ego KARoLUs divina propitiante clementia

Rex Francorum Occidentalium, amodo ero

huic amico meo Regi Orientali Heinrico ami

cus, ſicut amicus per rectum debet eſſe ſuo

amico, ſecundum meum ſcire ac poſſe: ea

veroratione, ſiipſe mihijuraverit ipſum eundem

que ſacramentum, & attenderit quae promiſerit.

Si(c) me Deus adjuvet, &iſtae ſanctae reliquiae.

E contra Rex HEINRICUs eandem promiſſio

nem ſacramento eisdem proſecutus eſt verbis

ſubſequenter, ut hujus amicitiae firmitas invio

labiliter obſervaretur.

Haecſünt nomina Episcoporum, quicumno

bilibusacfidelibus laicis firmitatem, quam prae

revertitur. Volgends dit verhaal is Henrik na het be

magtigen van Tulpiacum weder over den Ryn getrok

ken, doch werwaard? Infra Regnum Lotharii ad sUA,

dat is, tot zyne eigen bezittingen, welke hy in het

Lotharingſche Ryk bezat, of hem binnen het zelvetoe

behoorden, want het voorzetzel infra, volgends den

ſtyl van dien tyd, gelyk bekend is, het zelfde betee

kent, als intra. Doch hoe is Henrik nu aan die be

zittingen in het Lotharingſche Ryk gekomen? Onge

twyfeld by dit Bonſche verdrag, waar by aan hem dat

gedeelte, werwaard hy alhier gezegd wordt wederge

keerd te zyn, was toegedeeld. Hy bezat overzulks in

925, op welk jaar dit verhaald wordt, nog maar een

edeelte van Lotharingen, en niet het geheele Ryk.

ntusſchen had Koning Karel by de Grooten van Vrank

ryk zig zo gehaat gemaakt, dat by verſcheiden Ryks

vorſten een ander tot Koning verkoren was, waaruit

oneindige verwarringen en binnenlandſche oorlogen tus

ſchen de verſchillende partyen ontſtonden, in zoverre,

dat zelfs Koning Karel door zyne tegenpartye gevangen

ezet wierde in 924, volgends het verhaal van den

ANNALISTA sAxo p. 248., welke er ſtraks oplaat vol

gen deeze aanmerkelyke woorden, Rex HENRICUS,

Ztudiens caſum KAROLI, condoluit , & humanae muta

bilitatis communem fortunain miratus , judicavit ab

ſtinere ab armis, & LOTHARINGOs, (ongetwyfeld die,

welke onder het Ryksgedeelte van Karel behoorden)

nut bellis aſfuetos , mobilesque ad rerun novitates, arte

ſuperare. " Uit welk verhaal niet duiſter is aftenee

men, dat hy by wege van een minnelyk accoord , en

onderhandeling, dezelve getragt heeft overtehaalen,

om niet den nieuwsopgeworpenen Koning te erkennen,

maar zig onder zyne heerſchappye te begeeven. ,,Dit

ſchynt# gelukt te zyn, en de Lotharingers, 't zy

uit vrees voor zyne wapenen, 't zy uit andere redenen,

ſchynen zig in 925. onder de Regeering van HENRIK

begeeven te hebben. Tenminſten FRoDoARDUS meldt

ons met uitdrukkelyke woorden op het einde van 't jaar

25. pag. 596, dat alle Lotharingers zig onderHenrik

# hebben, Henrico cunſti ſe Lotharienſes com

mittunt. Dit isongetwyfeld by verdrag geſchied; want

zo hy dezelve met de wapenen overmeesterd had,

kon FRoDoARDUs dus niet geſchreven hebben. Of nu

een zoodanig verdrag op naam van KAREL, en met zy

memoratiRegesinterſe fecerunt, collaudandoac

CCPtaverunt, & manibus ſuis ſacramentum fir

maverunt nunquam a ſe deſtruendam.

Episcopi ex parte domni Regis KAROLI. He

rimannus Archiepiscopus Agrippinae, quae

modo eſt Colonia vocitata, Rodgerus Archie

piscopus Trevirorum, Stephanus Praeſul Ca

meracorum, Bovo Episcopus Catalaunenſium,

Baldricus Trajectenſium Episcopus. Haec

nomina Comitum, Matfredus, Erkengerus,

Hagano, Boſo, wALTKERUs, Iſaac, Ragen

berus, Theodricus, Adalardus, Adelelmus.

Episcopi ex parte Regis inclyti HEINRICI.

Herigerus Archiepiscopus Moguntiacorum,

Nithardus Episcopus Mimmogerneferdae, Do

do Episcopus Osnobroggae, Ricawdo Epi

ſcopus Vangionum, quae nunc dicitnr Warma

tia, Hunuardus Episcopus Paderbornenſis, No

tingus Episcopus ConſtantiaeAlemannicae. Haec

ſunt nomina Comitum. Eurardus, Chonradus,

Herimannus, Hato, Godefredus, Otto, Heriman

nus, Cobbo, Magenhardus, Fridericus, Foldac.

A. DU CHESNE, Hiſt. Franc. Script.

Tom. II. p. 587. BALUZIUs, Ca

Pit. Regg. Franc. Tom. II. p. 299.

MIRAEUS, Cod. Don. Piar. C. 29.

Oper. Toni. I. p.37. DUMONT, Corps

Dipl. Vol. I. P. T. pag. 29. LUNIG,
T, Reichs Arch. Part. Gener. Contin. II.

- p. 54. en 55. F. v. MIERIS, Charterb.

-- I. D. bl. 3o. en byanderen, aangewe

zen in de Table Chronologique van M.

DE BREQUIGNY, Tom. T. p. 382.

ne toeſtemming, gemaakt zy, dan of die Lotharingers,

Zonder weeten en voorkennis van hunnen Koning, die

thands gevangen, en door zyne Ryksvorſten van den

throon vervallen verklaard was, zig met Henrik verge

leeken, en onder hem begeeven hebben, zou ik niet

durven bepaalen. Indien men hetverhaal van den ANNA

LISTA SAXO op het jaar. 925 moge geloven, ſchynt,

dat zulks met toeſtemming van KAREL geſchied Zy 3

want hy pdg 248. verhaalt, dat Koning Karel, als een

## dei & veritatis 2-door zynen Gezant aan Hen

rik overgezonden heeft, Q't geen de bygeloovigheid van

dien tyd als een groot heiligdom moestaanzien) de hand

van den Martelaar Dionyſius, tevens by het overgee

ven van dat geſchenk den Gezant tegen den Koning op

der anderen doende zeggen, Hacc habeto pigmus FoE

DERIS. Welke woorden zekerlyk in den mond van den

Afgezant niet zouden gepast hebben, zo 'er niet als toen

eenVerbond, ofVerdrag, gemaakt was, tot een onder

pand van het welke aan Henrik die Overblyfzels van

dien Heilig ter hand geſteld wierden. En naar alle

waarſch # is zulks dat verbond geweest, waar

by zig de Lotharingers onder de heerſchappye van Hen

rik begeeven hebben, of, gelyk FRoDoARDUs ſpreekt,

cunátiſe Lotharienſes Henrico commiſèrtunt, en hetgeen

Karel door het overzenden van dat Heiligdom, tot een

onderpand van het zelve, overzulks nader heeft bekrag

tigd. - Indien men in dit dagligt deeze zaak be

ſchouwt, zal men gemaklyk alle zwaarigheden kunnen

oplosſen. By het Bonſche Verdrag krygt Koning Hen

rik in 921. een groot gedeelte van Lotharingen. By een

tweede verdrag krygt hy in 925, of het begin van 926.,

het overige gedeelte, 't geen tot dusver aan Karel had

toebehoord. Deeze twee Verdragen ſchynen de opge

melde Schryvers niet genoeg onderſcheiden te hebben;

en dan kan men gemaklyk reden geeven, waarom in de

afſchriften van dit verdrag, voor zo ver het nog overig

is, in het hoofd van 't zelve het jaar 926 gemeld ſtaat,

daar de overige kenmerken des tydsons brengen tot 921.

Te gelyk kan men dan begrypen, hoe het bygekomen

is, dat de Schryvers zulks ook brengen tot lateren tyd,

en wel tot dien tyd, wanneer Henrik zig eindelyk van

geheel Lotharingen meester zag. Tevens lost zig dan

van zelfs die zwaarigheid ook op, hoe Karel na dit Bon

ſche verdrag, of na 921, nog over een groot gedeelte
Van
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Landen heeft gebieden, en overzulks ook invan deeze##Dirk den I. geeven kun

22. dien - -

#- Wy hebben dit gemeend eenigzins breed- p

voeriger te moeten aantoonen, om dat zulks ook tot be

ter verſtand van 't volgende Stuk zal kunnen dienen.-

op een andere manier egter wordt dit Stuk begrepen

CHARTERBOEK DE s HERTO GDOMS GELRE,

by GUNDLING in Gundlingianis XVIII. St. p. 377

302. en B. G. STRUvIUs Corp. Hiſt. Germ. Tom. I.
• 22 I.

(c) Sime Deus adjuvet.] Dus in de meeste uitga

ven, doch by MIER Is leest men, Sic me Deus ad

fuvet.

gSºZa

vEw
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47.) Koning HENRIK beveſtigt de vryheden, door zyne Voorzaten aan de Kerk

en Bisſchoppen van Utrecht verleend, onder anderen ook binnen Thiel.

In 926. of daar omtrend.
e

T" nomine ſanctae & individuae Trinitatis

HENRICUs (a) divina favente Clementia

Rex. Cum petitionibus Sacerdotum juſtis &

rationabilibus divini cultus amore favemus,

ſuperna nos muniri gratia non diffidimus. Quo

circa noverit omnium fidelium noſtrorum prae

ſentium ſcilicet & futurorum induſtria, quali

ter BALDRICUs, Trajectenſis Eccleſiae veteris

Episcopus, quae eſt conſtructa in honore S.

Martini & aliorum Sanctorum obtulitobtutibus

noſtris quasdam authoritates conſtitutionum

Regum antiquorum PIPPINI videlicet & CAROLI,

bonae memoriae Imperatoris Auguſti, nec non

LUDovICI (b), piiſſimi Caeſaris, ejusque ae

quivoci Ludovici (c), zUENTIBoLCHI quo

que, & coNRADI, in quibus continebatur,

quod illi ad ipſam Eccleſiam conceſſisſent,

omnem decimam de mancipiis, decimis (d),

terris, & de teloneis, vel de negotio, & de

omnire, undecunque ad partem Regiam [per

tinentibus, (e) unde] jus Fisci cenſum acci

pere aut (f) exigere videbatur, T & Jut ho

mines ejusdem Eccleſiae ſub Mundiburdo &

tuitione ipſius Eccleſiae conſiſterent, nec non

in ripis, in Doreſtado, Dayentre, THIELE(g),

(a) Henricus.] Dit Stuk heeft wel, noch in deHand

ſchriften, noch in de Uitgaven, eenige onderteekening,

ofkenmerk van tyd , of jaar, waarop het gegeeven zou

zyn. Doch, wanneer men opmerkt, dat#HEN

RIK , gelyk wy op het voorgaande Stuk reeds aantee

kenden, eerst in het laatst van 925, of in 't begin van

26. meester van 't geheele Lotharingſche Ryk, en wel

inzonderheid van 't aandeel van Koning KAREL, ge

worden is, wanneer men daarenboven in opmerking

neemt, dat doorgaands de Koningen in 't begin van

hunne regeeringe gewoon waren de reeds te voren ver

kregene Privilegien en Vryheden hunner Onderdaanen

te bevestigen, zal men byna niet behoeven te twyvelen,

of deeze Brief moet gebragt worden tot denjaareneegeſ,

honderd zes en twintig, of daaromtrend, gelyk wy ook

denzelven in die tydorde alhier geplaatst hebben: MS
(b) ### in het Lib. Cat, als mede in# e

HEBA van den Heer A. É, Lothowici. In 't MS. Van

SCRIV. H/udovici.

Sc) Ludovici.] Dit woord ont
SS. -

(d) decimis.J In de MSS; van#den

Heer A. B. gelyk mede in #####

gelyks dit woord, en in Een##van K. oTro, waarin deeze gen° g y

haald wordt. de 1 Deeze woorden vindt men
e) pertinentibus * **** - irora

- - - ro, als mede in de eerſte uitga
in den Brief van K. "E: Ek in het MS r d

ve van HEEA, en mogelvk." et MS., waarmede
ſte fitgave vergeleken heeft, ten min

### teekent hy geen verſchillende lezing

breekt in vier onzer

univerſisque aliis locis in ipſo Episcopatu con

ſiſtentibus, ut nec bannum, nec fredum, aut

conjectum, quod ab ipſis geſchat (h) voca

tur, contingere aut exactare quis praeſumeret,

praecipientesque firmiter jusſerunt, ut nullus

judex publicus, neque quiſlibet de (i) judici

aria poteſtate, aut Procuratores rei publicae in

Eccleſias, aut loca vel agros, ſeu reliquas

poſſeſſiones, quas moderno tempore in qui

buslibet pagis, territoriis, infra ditionem Re

gni illorum juſte & rationabiliter memorata te

net vel poſſidet Eccleſia, vel ea quae dein

ceps jure ipſius ſancti loci voluerit divina pie

tas augeri, aut ad cauſas audiendas, aut freda

exigenda, aut manſiones aut paratas faciendas,

vel fidejuſſores tollendos, aut homines ipſius

Eccleſiae tam ingenuos, quam & ſervos, in

juſte diſtringendos (k), neque ullas redhibitio

nes, aut illicitas occaſiones requirendas ſuis

futurisque temporibus ingredi audeat, vel ea

quae ſupra memorata ſunt penitus exigere prae

ſumat, & quicquid de praefatis (l) rebus Ec

cleſiae jus Fisci exigere poterat, integrum

eidem conceſſerunt Eccleſiae, ſc. ut perpetuo

tempore ei ad peragendum Dei ſervitium

1In

aan. ,,In de tweede uitgave, als mede in de overige vier
Handſchriften ontbreken dezelve.

(f) accipere aut:J. In vier MSS. ontbreken insgelyks

deeze woorden. Wy hebben vervolgens & hier tus

ſchen ingevoegd uit het Lib. Cut. , het MS. van scRIv.

en uit de eerſte Uitgave. In de overige ontbreekt het

zelve. - -

(g) Thiele] in drie onzer MSS., Tiele.

(h) geſchat.] Giscot, gescot , en geſchot, hebben de

H# J In drie MSS. !i) de jud. pot.J , In drie - leest men er jud.

teſt, en dus ook in den Bevestigingsbrief van #? OT#

(k) diſtringendos.] Dus in alle MSS. Kwalyk leest

men in de eerſte uitgave van HEDA, diſtinguendos. In

de tweede uitgave is door een drukfout ingeſlopen

diſtingendas, voor diſtringendos; 't geen egter MIERIs

getrouwelyk heeft nagevolgd.

(!), praefatis.] Dus in alle onze MSS. Dus ook in

den Brief van LöDEwyk by HEDA pag. 56., als met

de indien van otto p. 83. . Het geen wy gemeend

hebben te moeten volgen. In de uitgaven leest men

kwalyk, de privatis rebus Eccleſiae. # wel zoo,

dat in den Brief van LoTHARIUs, waaruit dit in deezen

is overgenomen, ook by HEDA p. 53. insgelyks gele

zen wordt, quicquid de privatis rebus Eccleſiae Fisci

dafigere poterat, doch te onregt, en zonder zin, want

men aldaar ook lezen en aanvñllen moet gººi juid #e

praefatis, rebus Eccleſiae Jus Fiſci eaigere paterát, ge

lyk in vier Handſchriften van HEDA uitdrukkelyk ge
vonden wordt.
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in (m) augmentum & ſupplementum fiat. Ob

firmitatem tamen rei, ut iſta verius credantur,

firmiusque recolantur, poſtulavit nos praedictus

Episcopus, ut, praedecesſorum noſtrorum re

gum morem ſequentes, hujuscemodi noſtrae

authoritatis praeceptum, ob amorem Dei & re

verentiam Sancti Martini, circa ipſam Eccle

ſiam fieri cenſeremus. Cui (n)petitionilibenti

animo aurem accommodantes, praecipimus,

firmiterque jubemus, utab hac die & deinceps,

ſicut in caeteris immunitatibus anteceſſores no

ſtri Reges etiam vel Imperatores Eccleſiis Dei

conceſſerunt, ita & nos in omnibus rebus im

munitatem (o) ſaepedictae Eccleſiae concedi

mus, ac jure perpetuo delegamus. Hanc ita

(m) in## In vier MSS. ontbreekt het

woordje in. Woordelyk is dit overgenomen uit den

Brief van LoTHARIUs by HEDA p. 53., alwaar men

insgelyks leest, ut in perpetuo tempore ad peragendum

Dei ſervitium augmentum & ſupplementum fiat. Zie

ook den Brief van LodewYK bv den zelfden p. 56.

(n) cui petitioni.] In het MS. van den Heer A. B.,

w • ,,st. * "u",

Sw'Jij!",2 ,SºZ2. SN://
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que authoritatem ut tam noſtris quam ſucces

ſorum noſtrorum temporibus inviolabilem obti

neat firmitatem, manu propria ſubtus (p) fir

mavimus, & Sigilli noſtri impreſſione juſſimus

roborari. Signum Domini Henrici invictiſſi

mi (q) Regis. Simon Notarius. -

HEDA, Hiſt, p. 79, en uit hem b
V. MIERIs Chart. B. I. D. bl. #
Gecollationeerd met de MSS. van

BUCHELIUS, SCRIVERIUS, der U

trechtſche Bibliotheek, en van den

Heer A. B.; als mede met hetper

kamente MS. Liber Catenatus van

't Kapittel van OUDMUNSTER, Fol.

69. verſo.

als mede in 't Lib. Cat: ſtaat,, Cujus petitioni.

(o) immunitatem.] . In vier MSS. immunitatis. Dus

ook in den Beveſtiginsbrief van K. oTTo.

(# ſubtus.] Het MS. van SCRIV. en 't Lib. Cat.

hebben, ſubter. -

(g) invictiſſimi.] In het MS. van sCRIv., ſere

niſſimi.

'Sº Sº Sº W. 'Nºe. NS. "V: SN #%. " S: " "'s Nºt'' -

De vryheden der Kerk van Utrecht, en onder anderen ook te Thiel, nader

bevestigd door K. oTTo den I.

Den 2 januarii 938.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTO divina annuente clementiaRex: Cum

petitionibus ſacerdotum juſtis & rationabilibus

divini cultus amore favemus, ſuperna nos mu

niri gratia non diffidimus. Quocirca noverit

omnium fidelium noſtrorum praeſentium ſcili

cet &futurorum induſtria, qualiter Baldericus

Traject. Eccleſiae veteris Episcopus, quae eſt

conſtructa in honore S. Martini & aliorum ſan

ctorum, obtulit obtutibus noſtris quasdam

auctoritates conſtitutionum Regum antiquorum

PIPINI videlicet & CAROLI bonae memoriaeAu

guſti, nec non LUTHovici piiſſimi Caeſaris,

ejusque aequivoci, zUENTIBOLCHI quoque &

coNRADI; in quibus continebatur; quod ipſi

ad praefatam Eccleſiam conceſſiſſent omnem

decimam de mancipiis, terris & theloniis, vel

de negotio, & de omnire, undecunque ad par

temRegiam pertinentibus, unde (a) jus Fisci

cenſum accipere aut exigere videbatur. Etut

(a) pertinentibus, unde.] In 't Cod. Trad als mede

in 't Lib. Cat. leest men, undecunque ad partem Re

giam jus Fiſci cenſuin acsipere aut evigere videbatur.

(b) ab hominibus.] Het Exemplaar van scRIVERIUs

heeft, & ut homines-qui ſubmundiburdo & tuitio

me ejusdem eccleſiae conſiſterent. In het MS. van de

Utr. Bibl., als mede van den Heer A. B. leest men al

leen, & ut homines ejusdem eccleſiae conſiſterent, met

uitlaating der overige woorden. Mynperkamente Cod.

Tradit. , als mede het Lib. Cat., hebben, & ut homi

nes ejusdem Eccleſiae ſub mundiburdo & tuitione ejus

dem Eccleſiae conſiſterent. Dit, denken wy, is deegte

lezing. Men zie den voorgaanden Brief, welke in dee

zen woordelyk herhaald wordt.

In de uitgaven leest men kwalyk, ceu aliquas poſſeſ

ab hominibus (b) ejusdem Eccleſiae, qui ſub

mundiburdo & tuitione ejusdem Eccleſiae con

ſiſterent, nec non in ripis Doreſtati (c), Da

ventriae, TIELAE, univerſisque locis aliis in

ipſo Episcopatu conſiſtentibus nullus (d) ban

num, nec fredum, nec conjectum, quodab

ipſis geſcot vocatur, contingere vel exigere

praeſumeret, praecipientesque firmiter jusſe

runt, ut nullus Judex publicus, neque quisli

bet ex judiciaria poteſtate aut Procuratores rei

publicae in Eccleſias aut loca vel agros, ſeu

reliquas (e) poſſeſſiones, quas moderno tem

pore in quibuslibet pagis vel territoriis infra

ditionem Regni eorum juſte & rationabiliter

memorata tenet vel poſſidet Eccleſia; vel ea

quae deinceps jure ipſius ſancti loci divina pie

tas voluerit augeri, aut ad cauſas audiendas,

aut freda exigenda, aut manſiones vel paratas

faciendas, aut fidejuſſores tollendos, aut ho

mines ipſius Eccleſiae tam ingenuos quam &

ſervos

(c) Doreſtati.] De meeste onzer Handſchriften le

zen, nec non & in ripis Doreſtadii, of, Dorſtadii.

(d) nullus bannum.] In alle onze MSS. nec. Wil

men dit behouden, zal men moeten lezen, nec ban

num- evigere quis praeſumeret, gelyk ook in den

voorigen Brief ſtaat.

(e)ſeu reliquas##
007.ſchriften. In het

Dus hebben vier onzer Hand

Trad. ſtaat wel##
70

nes; gelyk ook in 't vervolg intra, voor infra, ditio

nem, 't welk wy uit de MSS. weder herſteld hebben.

De ſtyl van deeze eeuw, gelyk te over bekend is, vor
derde zulks.

O 2
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ſervos injuſte diſtringendos, neque ullas (f)

redhibitiones aut illicitas occaſiones requiren

das ſuis futurisque temporibus ingredi audeat,

vel quae ſupra memorata ſunt penitus praeſil

mat exigere, & quicquid de praefatis rebus jus

fisci exigere poteſt integrum eidem conceſſere

Eccleſiae, ſcilicet, ut perpetuo tempore, &

ad peragendum Dei ſervitium (g) augmentum

& ſupplementum [& ſublevamentum] fiat. Ob

firmitatem tamen (h) rei, ut iſta verius cre

dantur & firmius recolantur, poſtulavit nos

praedictus Episcopus, ut praedeceſſorum no

ſtrorum Regum, nec non & (i) beatae me

moriae patris noſtri, qui hoc idem eiconceſſit,

morem ſequentes, hujusmodi noſtrae auctori

tatis praeceptum ob amorem Dei & reveren

tiam S. Martini circa ipſam Eccleſiam fieri

cenſeremus; cujus petitionibus libenti animo

auremaccommodantes, praecipimusfirmiterque

jubemus, ut ab hac die, & deinceps, ſicut in

caeteris immunitatibus anteceſſores noſtri vel

(f) neque ullas.] Dus in de MSS. in de Uitgaven,

ullasque.

g) augmentum] Dit woord ontbreekt in deuitgaven.

In 't Liber Cat., als mede in 't Cod. Trad, waarmede

ook overeenkomt het MS. van scRIV., vindt men au

gmentum & ſupplementum fiat, met uitlating van 't

overige, 't geen ongetwyveld maar eene verſchillende

lezing is, dienaderhand in dentext is ingevlyd. Dit blykt

nader uithet MiS. van den Heer A. B., alwaar menleest, in

augmentum & ſupplementum, vel ſublevamentum, fiat.

Wy hebben 't zelve over zulks alhier tusſchen [] gezet.

h) tamen.] Dit woord ontbreekt in de uitgaven.

Alle onze MSS. hebben het zelve. -

(i) nec non &..] Deeze drie woorden ontbreken ins

gelyks in de uitgaven. - - -

k) aut jure.] Lees, gelyk in drie MSS. ſtaat, ac

jure perpetuo delegamus.

(l) IIII. Nonas. enz.] In deeze jaar- en dagteeke

ning verſchillen - de Handſchriften. In het Lib.

Cat., als mede in 't Cod. Trad. , leest men, IIII.

Non. Janttarit anno domini DCCCCVIII. - anno

regni Ottonis II. In de laatſte uitgave van HEDA,

Data quartet Januarii anno DCCCCAYAVZ/I. -

Imperatores Eccleſiis Dei conceſſerunt, ita &

nos in omnibus rebus immunitatis ſaepedictae

Eccleſiae concedimus, aut (k) jure perpetuo

delegamus. Et haec authoritas ut firmior ſit,

manu noſtra illam firmavimus, & annulonoſtro

ſigillari juſlimus. Signum Domini Ottonis in

victiſſimi Regis. Poppo Cancellariusad vicem

Rodberti Archi- cappellani recognovi. Data

IIII. Non. (l) Januarii, anno Domini

DccccxxxVIII. Indictione XI. anno Regni Ot

tonis II. Actum Thulehem in Dei nomine

feliciter, Amen.

HEDA, Hiſt, p. 81. en uit hem by

V. MJERIS Chart. B. I. D. bl. 41.

Gecollationeerd met de Handſchrif

ten van BUCHELIUs, scRIvERIUs,

der Utr. Bibl. en van den HeerA

B., als mede met mynperkamente

Cod. Tradit. Eccl. Traject. Fol. 27.

en met het MS. Liber Catenatus

van 't Kapittel van oUDMUNSTER,

Fol. 77. verſo.

4tino regni Ottonis VII. alibi II. Dus ook in de eerſte

uitgave, als mede in het MS. van de Utr. Bibl., uit

genºmen:., dat in die beiden beter gelezen wordt,

DCCCCXXXVIII., 't geen ook v. MiE R1s gevolgd

heeft. Hier mede komen de MSS. van BUCHELIUs, én

van den Heer A. B., ook overeen, behalven dat in de

zelve daarenboven ſtaat IIII. Non. Januarii. Dat

de woorden alibi II. niet anders dan een verſchillende

lezing zyn, blykt van zelfs. In de MS. HEDA van

S&#YERIJS-ſtaat 2, Data quarta Non. Januarii anno

DCCCCXXXVIII- anno regni Ottonis ſecund,

Dat dit de egte lezing is, heeft reeds BUchÉLIUs in

Not. ad HEDAM. p. 89. aangetoond. Wy hebben daar

om geen zwaarigheid gemaakt de lezing der MSS. in

den text te herſtellen, te meer, daar ook R. BoGHER

MAN in de MSS. Privilegien en Statuten der StadCam

fen, door hem verzamelt, op Fol. 6. getuigt in zyn Af

ſchrift wel gevonden te hebben, quarta Vonas janu

arii Anna, DCCCCVIII, indićtione XI. Anno regni

Ottonis , II. ,, Mer boven op dit Privilegium”,

voegde hy 'er by, ,, ſtaat een ander Data, tö weten

3, DCCCCXXXVIII” Waar door ook deeze onze

lezing voor 't grootſte gedeelte nader bevestigd wordt.

#################
#################

#################
#

49.)
Giftbrief, waar by door Koning OTTo den I., onder anderen, aan 't Kloos

ter te Angari geſchonken wordt een zeker goed, op Veluwe in de Graaf:

ſchap van LINGERUs gelegen.

Den 15. April 95o.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTo divina favente clementia Rex. No

verint omnes Fideles noſtri, tam praeſentes,

quam etiam futuri, qualiter nos ob amorem

Dei, omniumque Sanctorum, rogatu Domnae

ac matris noſtrae Mahtildae, venerabilis Re

ginae, in elemoſina Domniac Genitoris no

ſtri HEINRICI ſereniſſimi Regis, illius quoque,

ut & noſtra, Monaſterium, quod ipſa in hono

rem ſanctiſſimae Dei Genetricis Mariae, ſan

étique Dioniſii Martiris, in loco Angari nun

(a) Dudonis, Hildeboldi, Drogonis.] Volgends aan

teekening van FALKE, is de eerſte geweest Bisſchop

cupato conſtruxit, in noſtram recepimus tui

tionem; hoc ſancientes, ut nullus Episcopo

rum aliquam ſuper illud Monaſterium exerceat

poteſtatem; venerabilem quoque Praepoſitum,

Adelgerum nomine, cum conſilio Episcopo

rum (a) Dudonis, Hildeboldi, Drogonis,

ceterorumque Fidelium noſtrorum, congrega

tioni, inibi Deo ſervienti, praeferentes, prae

cepimus, ut ipſa jam congregatio praeſata li

bere Deo ſerviat nulli alii ſubjecta niſi ſuo

Praepoſito. Inſuper etiam interſe liberam eli

- gendi

van Paderborn, de tweede van Munſter, en de derde

van Osnabrugge.
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gendi Praepoſitum uiterius poteſtaten conces

ſimus. Uſui namque praelibatae (b) congre

gationi quasdam res noſtrae proprietatis conti

imus in Iocis ſubnotatis, Agilmari (c) in

Pago vELUE in Comitatu LINGERI Comitis,

Bobbontenini in Pago Logni in Comitatu Al

bonis; Hoianuſini in Pago Aikesfelt in Co

mitatu VVychardi Comitis, cum omnibusap

pendiciis & adjacentiis ſuis, illic legaliter aſpi

cientibus, curtilibus, aedificiis, familiis , man

cipiis, agris, pratis, ſilvis, molendinis, pisca

tionibus, viis & inviis, mobilibus & immobi

libus. Juſlimus quoque hoc Praeceptum no

ſtrae largitionis conſcribi, regiae auctoritatis

noſtrae praecepto firmiter jubentes, ut nullus

judex publicus, vel quislibet ex judiciaria po

teſtate, ullam ingrediendi aliquidve exercendae

(b) congregationi.] Dus heeft de uitgave. Ik den

ke' egter, dat men leezen moet, uſui- praelibatae

congregationis. - e

c) Agilmari in Pago Veluc.] Welke plaats in Ve

luwe dit Agilmari bepaaldelyk geweest zy, durve ik,

by gebrek van egte bewyzen van dien tyd, niet bepaa

len. Ongegrond komt my voor de giſſing, welke FAL

KE in Adnot. ad Trad. Corbei. P. III. S. 229, pag.

42o. hier omtrend ons opgeeft. - Buiten deezen

Poteſtatis judiciariae in villis autaliquibus locis,

Praefatae collatis Eccleſiae, aut in futuro con

ferendis, habeat POteſtatem, niſi Advocatus,

quem Praepoſitus praefati Monaſterij ad hoc

opus elegerit, manu noſtra ſubter firmatum,

anulique noſtri impreſſione roboratum. | | |

Signum Domni oTToNIS ſereniſſimi Regis.

Bruno Cancellarius ad vicem Wicfridi Archi

capellani recognovi. -

Data XVII. Kal. Maii, anno Dominicae in

carnationis DCCCCL. indict. VII. anno vero Do

mni Ottonis invictiſſimi Regis XIIII. Actum

Quintilingaborch, in Dei nomine feliciter. A

II1CIl, - - - -

- is

JoH. FRID. FALKE, Cod. Tradit.

Corbeitſium pag. 746. in Add.
AV. LXIII.

Brief zou men mogelyk nooit geweeten hebben, dat te

deezen tyde in de Graafſchap, of den Pagus, Velue,

eene LINGERUs 't regtsgebied gevoerd had. Enuit dien

hoofde verdiende deeze Brief alhier geplaatst te wor

den. - De andere, alhier gemelde, plaatſen, als

tot ons GELDERLAND geen betrekking hebbende, na

teſpooren, of optehelderen, is buiten ons beſtek. Of

de giſſingen van FALKE. d. l. pag., 747. waarſchynlyk

zyn, laten wy ter beſliſſing van anderen over.-

aeaksakeesAksakse eerste seksAsareasa seksesaks

5o.) Giftbrief van Koning otto den I., aan de Kerk van Utrecht , van het Klooſter

en de nieuwe van ſteen gebouwde Kerk te Tiel. enz.

T" nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

oTTo (a) divina favente clementia Rex.

Notum ſit omnibus Fidelibus noſtris, prae

ſentibus ſcilicet & futuris, qualiternos obamo

(a) Otto.] . In alle onze MSS, leest men, Oddo ;

gelyk ook in 't ſlot van deezen Brief, Oddonis, voor

Ottonis.

(b) Tiela.] In eenige MSS. leest men Tiala.

(c) Civitate.] Dit is de eenpaarige leezing van alle

onze Handſchriften, en Uitgaven. PoNTANUsegter, Hiſt.

Lib. V. p. 67. getuigt, in den Briefgeleezen te hebben,

cum lapidea eccleſia ; hoedanige leezing ook in de oude

Vertaalinggevonden wordt, en, zonder nadere beden

king, insgelyks door SLIGTENHORST, in zyn Tooneel

des Lands van Gelder bl. 42. en Geſch. V. B. bl. 48.

gevolgd is, doch het geen de Schryvervanden tegenw.

Staat van GELDERL. bl. 225. een misſlag van die twee

Gelderſche Hiſtorieſchryvers rekent. De Heer vAN

LEEUwEN in Not. ad CHRONICON TIELENSE p. 65.

is ook van gedagten, dat men eccleſia leezen moet. Men

kan zekerlyk niet twyfelen, of er moet een Hand

ſchrift geweest zyn, waarin Eccleſia ſtond. Hoe zou

de oude Vertaalder anders aan dat woord gekomen zyn?

PONTANUs getuigd zulks ook gevonden te hebben.

Daar en boven, indien men Civitas wil behouden, zyn

dan niet de bygevoegde woorden in eodem lcco overtol

lig? Doch ik vreeze, dat hier nog meer fouten te

ontdekken zyn. De volgende woorden, omnibusque

Eccleſiis, zyn ook niet goed. Want welke zyn die

Kerken ? Men kan hier op antwoorden, de zulke,

welke in het vervolg gezegd worden, door Waldger,

en zyn Zoom, als mede door Hatto, aan 't gemelde

Klooster weleergeſchonken te zyn. Doch dan zal men

voor 't woord conceſſis, 't geen in alle onze Handſchrif

ten voorkomt, moeten leezen conceſſas; 't geen HEDA,

p. 78. van deezen Brief ſprekende, ook zo ſchynt be

grepen te hebben. Maar waar uit zal men betoonen,

Den 2o. April 950.

veranderd

rem Dei, noſtraeque remedium animae, Mo

naſterium, in loco, (b) TIELA conſtructum,

cum nova atque lapidea in eodem loco (c) ci

Vitate, omnibusque Eccleſiis, praediis, fami

- liis,

dat Waldger meer Kerken, dan de eene Klooſterkerk

binnen Tiel, geſticht, of aan dat Klooſter onderhoorig

gemaakt heeft? - Om kort te gaan, uit een ander

Verhaal van HERA, 't geen hy op pag. 11o. van deeze

Kerk doet, blykt ten vollen, dat Graaf wALDGER in

zyn tyd een Kerk en Klooſter voor Vrouwen binnen

iel geſtigd heeft. ,,Dat die Kerk, mogelyk toen van

houd gebouwd, naderhand vervallen en verwoest is.

Dat men die Kerk en Klooſter weder opgebouwd, en,

ſemotis virginibus, 't zelve in een Mannen- klooſter

heeft." Ongetwyfeld is dit deeze Kerk, wel

kethands by deszelfs wederopbouwing van ſteen ge

maakt is, en daarom in deezen Briefte regt genoemd

nova lapideſz eccleſia. Een nieuwe ſteenen Kerk is te

verſtaan... Een nieuwe ſteenen Stad integendeel moet

met regt iedereen vreemd voorkomen. Maar hoekomt

het dan, dat zelfs in de oudſte handſchriften hetwoord

civitate gelezen wordt? Met omzetting van het woord

Eccleſiis zal men en hetzelve kunnen behouden, en ook

de overige zwaarigheid van die andere Kerken kunnen

wegnemen, indien men deeze geheele plaats dus leest,

Monaſterium , , in loco TIELA conſtructum, cum nova

atque lapideg in eodem loco &? civitate eccleſia, omni

busque pracdiis , familiis, mancipiis, ſylvis, aquis,

piſcationibus, pascuis , pratis, omnibusque, ad prae

fatum Monaſterium, vel ad Eccleſiam, a Waldgero

- conceſſis, jure pertinentibus. cet. Zorashet woord

eccleſia, by misſtelling, agter het volgende gezet was,

moest noodzakelyk 't zelve veranderd worden in omni

busque eccleſiis, of, gelyk HEDA pag. 78. ſchyntgevon

den te hebben, omnibusque# praediis. Hier uit

is de tweede verandering van 't volgende Eccleſtas ge

ſproten in 't meervoud.
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liis, mancipiis, ſylvis, aquis, piſcationibus,

paſéuis, pratis, omnibusque ad praeſatumMo

naſterium , vel ad Eccleſias, a Waldgero,

& filio ejus Radbodone, nec non & Hatto

ne (d), & illorum anteceſſoribus (e), adjam

dictum Monaſterium in proprium conceſſis,

jure pertinentibus, ad Episcopalem ſedemTra

jectenſem, in honore Sancti Martini conſtru

ctam, cui nunc venerabilis Baldricus Episco

pus praeëſt, inſuper etiam ſalictum, juxta ſu

pradictam civitatem TIELE ſitum, jure perenni

in perpetuum donavimus. Juſfimus (f) quo

que inde hoc praeſens Praeceptum conſcribi,

per quod volumus, firmiterque jubemus, ut

nullus ſucceſſorum noſtrorum, videlicet Re

gum, aliquid de his, noſtro dono collatis,

praelibatae Trajectenſis ſedis Eccleſiae auferre

habeat poteſtatem, manu noſtra ſubtus firma

tum, annulique noſtri impreſſione roboratum.

(d) Hattone.] In twee MSS. Attone. In een ander,

Ottone. Jo. VAN LEIDEN heeft Ardone. -

(e) Anteceſſoribus.] In drie onzer Handſchriften

ſtaat te onregt, Anteceſſorum.

(f) juſ/imus quoque inde.] Juſimusque inde, by

Jo. VAN LEIDEN.

(g) Domini.] In het perkamente MS. Liber Com
memorationis &'c. Eccl. Traj. ſtaat uitdrukkelyk Dom

ni. . Dat dit de egte leezing is, kan blyken uitgeen het

wy hier vooren bl. 44, reeds opmerkten. -

(h). Cancellarius.]. By Jo. VAN LEIDEN te onregt,

Conſiliarius. Men zie wegens deezen Brun, of Bruno,

behalven anderen, MABILLON, de Re Dipl. p. 115., de

Schryvers van de Nouveau Traité de Diplomatique,

Tom V. p. 737. n. 3. en CH. H, EcKHARD, Introd.

in rem Diplom. Sect. III. S. 83 p. 167.

(i) XV ] Dus in alle onze Handſchriften, alsme

de in de uitgaven, en vertaaling. Doch , indien men

v

opmerkt, dat de voorgaande Brief van Koning OTTO,

degts weinige dagen vroeger, dan deeze, gegeeven,

het XIV. jaar zyner regeering oplevert, indien men

verder in opmerking neemt, dat in andere Brieven van

dien zelfden Koning, welke voor de maand july van

dit jaar 95o, wanneer eigentlyk het vyftiende jaar zy

ner regeering eerst begint, gegeeven zyn, het XIV.

Signum Domini (g) Ottonis ſereniſſimi Regis.

Brun Cancellarius (i) advicem Wigfridi Archi

capellani recognovi. Data xII. Kalendas Maji,

anno Dominicae incarnationis DccccL. indictio

ne vII. Anno vero regni Ottonis Regis (k)

xv. Actum Quindelingeburg in Dei nominefe

liciter. Amen.

HEDA, Hiſt. p. 86. en uit hem by DUM

BAR, K. en W. Devent. bl. 227. en

V. MIERIS, Charterb. I. D. bl. 43.

Gecollationeerd met de Handſchriften

van BUCIIELIUs, scRIVERIUs, der Utr.

Bibl. en van den Heer A. B. , alsme

de met het perkamente MS. Liber Ca

tenatus van 't Capittel van oUDMUN

STER, Fol. 7o. verſo, en methetperka

mente MS. Liber Commemorat ionis de

rebus Eccl. Traject. Fol. Io. verſo. -

Ook, doch min naaukeurig, by Jo.

VAN LEIDEN, Chron. Lib. VII. C.

19, p. Io7.

jaar voorkomt, gelyk onder anderen in een Charter,

gegeeven III. Kal. Martii anno incarnationis Domini

noſtri Jeſu Chriſti DCCCCL. indictione VII. annovero

Ottonis ſerenisſimi Regis XIIII. by MARTENé in Coll.

Ampl. Mon. Vet. Tom. I. p. 292. , terwyl integen

deel in een andere Charter by MEIBOMIUs, Scriptt.

Rer. Germ. Tom. I. p. 744. gegeeven XVII. Kal.

Auguſti anno Domini #c## en dus ten tyde, dat

hy reeds in zyn XV. regeeringsjaar getreden was, voor

komt, Regnante ſerenisſimo Rege Ottone anno XV.,

indien men dit in opmerking neemt, zou men gemaklyk

in die### vallen, dat in deezen onzen Briefvoor

gang XV. geleezen, diende te worden anno XIIII.

och, zo uit vergelyking van andere Brieven van

OTTO, als van elders, gelyk ook opgemerkt wordt in

L'Art de verifier les Dates, p. 438. blykt genoeg

zaam, dat dezelve Zyne regeerings jaarenop verſchillen

de wyze gewoon is te rekenen, of met het begin van

't jaar 936, of eerſt na den dood van zyn Vader, en

dus met de maand july deszelfden jaars 936. Indien

men dit in aanmerking neemt, zal men gemaklyk het

verſchil tusſchen deezen en den voorgaanden Brief ten

opzigte van het Regeeringsjaar, zonder verandering in

de leezing te maaken, kunnen vereffenen.

O U DE V E R T A A L IN G.

n den name des heyligen ende onverſchey

I den dryvoudicheyts, Amen. OTTO by

der genaden ende goedertierenheyt Gods, Co

ninc, kenlick ſy allen onſen getrouwen, die

nv zyn ende namaels weſen ſullen, als dat wy

om die liefde Gods, ende tot remedie ende

boete onſer zielen, gegeuen hebben eewichlic

ken tot eenen vryen eygen, tot behoef der

Bisſchoplicker kercken van Wtrecht geſticht

inder eeren des heyligen Confeſſoors S. Mar

tyn. Welcken ſtoel nv beſt die eerweerdige

vader ende Heere BALDRyc. Inden eerſten,

een Clooſter gemaect in een plaetſe geheeten

TyEL, met eener nieuwer ſteenen kercke, in

der ſeiuerſtede ende plaetſe, met allen ande

renkercken, met familie, dienſtboden, knech

ten, bosſchen, wateren, visſcherien, Wey
den, met allen anderen proprieteyten ende

eygendommen van rechts wegen daer toe be

hoorende, hem gegont ende ghegeuen vanden

Graue walgere, Rathbodenende Ardoen, ende

van haren voorouderen. Noch daer en bouen

een wilgen houtboſch, ſtaende ende gelegen

by der ſeluer ſtede. Ende wy hebben hier af

doen ſchryuen deſe lettere, ende willen die

vaſtelicken onderhouden hebben. Ende Op dat

niemant onſer ſucceſſoren ende nacomers, Co

ningen, yet van deſercollacien wtonſermitheyt

der kercken van Wtrecht gegeuen, gheen

macht hebben ſal die te breken oft weder na

hem te nemen, hebben wy deſen brieue met

onſer eygen hant onderteyckent, ende met on

ſen ſegel geſterct. Dat teyken des doorluch

tigen Conincx Otten. Bruno die Cancelier in

die ſtede van Wigfrijt ouerſte Capellaen, heb

ic dit onderteyckent: gegeuen opten twaelf

den kalende van Mey, int jaer ons Heerenne

gen hondert ende vyftich, die ſeuenſte Indic

tie. In zyn vyfthiende jaer zyns Keyſerrycx:

ſalichlicken in den name des Heeren, Amen.

Chronycke van Hollant, V. Divis. 15.

Cap. Fol. CX, en uit dezelve ook by

v. 'MIERIs, Charterb. 1. D. bl. 43

Giftbrief
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51). Giftbrief van Koning otto den I., aan het Klooſter te Maagdenburg, van

eenig eigendommelyk goed, weleer toebehoord hebbende aan Oda, weduwe

van Koning Zwentibold, gelegen in en om Deventer onder den Pagus

HAMELANT in de Graafſchap van wICHMAN.

Den 3o. December 954.

Tn nomine ſanétae & individuae Trinitatis.

OTTo Dei gratia Rex. Omnibus Fideli

bus Dei noſtrique cupimus innotescere, prae

ſentibus ſcilicet & futuris, ut nos pro remedio

animae noſtrae, conjugisque noſtrae (a) Aed

gidae, omniumque parentum noſtrorum, nec

non pro ſtabilitate & incolumitate regni noſtri,

omne praedium cum cunctis ad hoc jure perti

nentibus, ſitum in loco Davindre, & infra

urbem & extra, in pago, qui dicitur HAMA

LANT, in Comitatu wIGMANNt, quod nobis

noſtra Amita, mulier Deo nobisque devota,

nomine (b) Vota, tradidit, ad Monaſterium

Magdeburg. conſtructum (c) in honore ſancti

Petri Principis Apoſtolorum, Sociorumque

Mauricii & Innocentii Martyrum dedicatum,

donavimus; quatinus Coenobitae in praefato

Magedaburg commorantes, omni curarum mo

(a) Aedgidae.j Deeze Edgid, of, gelyk zy ook

van anderen genaamd wordt, Edith, is geweest de eer

ſte Vrouw van Koning oTTo, welke op den 26. Ja

nuary des jaars 947 overleden, en in de nieuwe Kerk

te Maagdeburg begraven is. Men zie sTRUvIUs, Corp.

Hiſt. Germ. Period. V. Sect. III. S. 31. p. 254:-

Dóch dewyl hyin denjare951. voorzynetweede Vrouw

enomen heeft ADELHElib, weduwe van Lotharius,

oning van Italien, welketen tyde van deezen onzen Gift

brief nog leefde, geeven wy in bedenking, of menook

voor Aedgidae alhier zou moeten leezen Adelaidae of

Adelheidae: Want, zo oTTo dit van zyne eerſteHuis

vrouwe had willen verſtaan, zou hy denkelyk zulks

uitgedrukt hebben door byvoeging van het een of ander

woord, en dus mogelyk geſchreven hebben, pro reme

dio animae noſtrae conjugisque quondam noſtrae AEd

gidae. Op die manier immers ſpreekt mendoorgaandsin

Siftbrieven, wanneer men gewagmaaktvan reedsover;

ledene Egtgenoten of vrienden ; gelyk te over beken

is, en dus onnoodig om met voorbeelden alhier te ſtaa

ven. – Te meer# moet deeze gisſing

voorkomen, wanneer men opmerkt, dat in een anderen

Giftbrief, niet lang voor deezen onzen Brief, en wel

in 953. aan dit zelfde klooſter van Maagdeburg geſchon

ken, oTTo betuigd zulks gedaan te hebben ob remedi

um animae ſuae & dilectae conjugis ſuae ADELHEIDIS.

Zie MEIBOMIUs Script. R. G. Tom. I. p. 745. In

andere Giftbrieven, aan het zelfde klooſter verleend,

ſpreekt hy even eens; gelyk, onder anderen, in een

Brief van 961, te vinden by LUNIG, d. l. p. 343. Pro

ſalute noſtra ac ſtabilitate regni, remedioque animae

noſtrae, dileſtaeque noſtrae conjugis ADALHEIDAE, at

que amanti,# is – Ottonis ad S. Mauricium

in Magadaburg donavimus, cet. - Indien men dit

# zie ik geen reden, waarom otto in deezen

onzen Brief juiſt gewag zou fhaken van zyne reeds lang

te voren overledene Huisvrouw, daar hy in andere, zo

vorige als volgende, Brieven, van zyne tegenwoordi

ge, en nog in leven zynde, huisvrouwſpreekt. Waar

ſchynlyk derhalven zal de een of ander uitſchryver,

leſtia deſtituti, Deo placiti exiſtant famulato

res, noſtri omnisque Criſtiani inſtantes ad Re

gem Regum ſint deprecatores. Et ut haec

noſtrae auêtoritatis traditio ſtabilis & indiſſolu

bilis per (d) praecedentium curricula tempo

rum permaneat, juſſimus praeſentem hanc

conſcriptionem conſcribi, anulique noſtri im

preſſione corroborari, manuque noſtra propria

ſubtus hoc firmavimus. Signum Domini Otto

nis invictiſſimi Regis. Brun Cancellarius advi

cem Friderici Archicappellani recognovi. Da

ta III. Kal. Jan. fer. v. Anno Dominic. Incar

nat. Dcccc. LIV. (e) indict. v. Act, Franco

nofurt palatio, regnante pio Rege Ottone

3.InInO XVII. -

LUNIG, Reichs-Archiv, Part. Spec.

Continuat. II. dritte Fortſetzung,
Pag- 342. . *

welken de naam der eerſte Huisvrouw in de gedagten

ſpeelde, by het uitſchryven den naam der laatſte indien

der eerſte verwiſſeld hebben. . - e

(b) Vota. J Dat dit een fout des uytſchryvers is,

behoeft men niet te twyfelen. Ik denk, dat men leezen

moet Ota, of Oda. Zy is geweeſt een volle zuſter van

Koning HENRIK den Vogelaar, en overzulks een Moei

je van vaders zyde, amita, van onzen oTTo. Zie

ECGARD, Monum. Veter. Quatern. p. 44. – De

wyl deeze Oda getrouwd is geweeſt met 'Zwentibold,

Koning van Lotharingen, [Zie sTRUvIUs Hiſt. Germ.

Per. IV. Sect. 8. S. 6. p. 2o7.] , kan men gemaklyk

reden vinden, uit wat hoofde zy in den Pagus HAME

LAND, of de tegenwoordige Graafſchap zÜTPHEN, en

wel voornaamlyk in en om Deventer, welke ſtad als

toen nog een gedeelte van Hameland was, gelyk wy

ier voren betoogden bl. '# verſcheidene goederen

in eigendom heeft kunnen bezitten, en welke zy aan
haaren Broeders Zoon, en naaſten Erfgenaam, ſchynt

overgegeeven te hebben, wanneer zy na doode van

aar man het klooſterleven omhelsde. Want, myns

bedunkens, de omſchryving, waar mede otto haar

alhier noemt, mulier Deo devota, ten vollen te kennen

# dat zy, weduwe geworden zynde, der wereld

s afgeſtorven, en zig in een klooſter begeeven heeft.

(c) Con# Dat Koning oTT6 in denjaare

937. dit klooſter geſticht, en naderhand by onderſchei

dene Giftbrieven hetzelve met aanmerkelyke goederen

beſchonken heeft, kan blyken uit de Brieven zelve,

onder anderen te vinden in de Scriptores Rer. Germ.

van MEIBOMIUS, Tom. I. p. 74o, & ſeqq. Zie ook

STRUvIUs, Hiſt. Germ. Per. V. Seit. 2. S. 29. p. 252.

(d) Praecedentium.] Ik denke, dat men leezen

moet, procedentium curricula temporum. . . .

## ndict. V. ] Hier ſchynt ook de uitſchryver een

feil begaan te hebben, want het jaar 954 de XIV. In

dictie oplevert. - Mogelyk zal het Regeerings jaar

ook dienen veranderd te worden in XVIII, want met

July 953. waszyn XVII. regeeringsjaar voleindigt.

A"
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52.) Giftbrief van eenige goederen, gelegen in HAMELAND in de Graafſchappen

van Wichman, en Everhard, door Koning OTTO den I. geſchonken aan

't Klooſter van Maagdeburg.

Den 2.

T" nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTo, Dei gratia Rex. Noverintomnes

Fideles noſtri, praeſentes ſcilicet & futuri,

quod nos, propter remedium animae noſtrae,

& dileétiſſimae conjugis, &omnium, quascon

ſervare debemus in noſtra oratione & eleemoſi

na, in proprium donamus xxx. caſas in urbe,

quae vocatur Daventria, & undecim(a) men

ſa circa urbem in Comitatu (b) wIEMANNI

Comitis, ad domum Sancti MauriciiMagethe

borg, ad auxilium fratrum ſtipendii; & VII. in

villa, quae vocatur Tunegurum, in Comitatie

(c) EvERHARDI Comitis, cum Omnibus ap

penditiis, mancipiis, pratis, paſcuis, aquis,

(a) menſz. J Lees, manſa.

(b) //Zemanni. J Dat men leezen moet Wigmanni,

of Wichmanni, kan, om geen andere bewyzen by te

#” genoegzaam uit den ſtraks voorgaanden Brief

CIl. ' -

# Everhardi Comitis. ] Dat deeze EverhardGraaf

van Hameland geweeſt is, en in den jaare966 geſtorven

zy, wordt volkomen betoogd door EccARD, in Hiſt.

Geneal. Principum Saxon. Super, pag. 31. -- Dit

zeker zynde, wordt onze gisſing, welke wy hiervoren

op bl. 2o voorſtelden, dat naamlyk de zo zeer beken

de# Hameland in eenige kleindere Rigterampten of

onderdeelen, Comitatus minores, oudstyds geſmaldeeld

is geweest, ten uiterſten bevestigd door deezen, en

den voorgaanden, Brief. Hier immers ontmoeten wy

july 956.

aquarumve decurſibus, ſylvis, quaeſitis & in

quirendis. Et ut jam diéta noſtrae auctoritatis

oratio firma permaneat, juſſimus hoc Praece

ptum conſcribi, & annuli noſtriimpreſſione mu

niri. Signum Domini Ottonis invictiſſimi Re

gis. Luitolfus Cancellarius ad vicem Bruno

nis Archicapellani recognovit. . Dat. (d) vII.

Non. Jul. anno incarnationis Domini Dcccc

LVI. Indict XIIII. Regnante pio Rege Ottone

Anno XXI. Aétum in Daventria feliciter.

LUNIG, Spicil. Eccles. I. Theils Fort

ſetstang Anhang, p. 64. en v. MIERIs,

Charterb. I. D. bl. 45.

op een en denzelven tydtwee onderſcheidene Graaven,

Wichman en Everhard. En terwyl de eerſte het be

wind gevoerd heeft over dat gedeelte, of Comitatus,

van Hameland, waar onder Deventer behoorde, moet

Everhard het Graaflyke bewind gehad hebben over de

overige onderdeelen, of Pagi minores, van Hameland

of ten minſten over een der zelven, 't zy dan de Pa

gus Iſloi ſtuperior, of Leomerike. En in een van deeze

onderdeelen zal men de alhier opgenoemde, doch voor

als, nog by my onbekende, villa Tunegurum moeten

zoeken.,

(d) VII. Non I Dat dit een misſlagdesuytſchryvers

is, is zeker. Men moet met vAN MIERIS leezen VN

Non. Julii. -

***********zeAſsasasagasakºesakees

53.) Giftbrief, waar ly door Keiſer oTTo den I., aan het Klooſter van Elten aſ:

geſtaan wordt den eigendom van de goederen, welke GraafWichman te

leen bezat in de Graafſchappen Salon, Nardincland, en HAMELAND.

Z

Den 29. Junii 968.

n nomine ſanétae & individuae Trinitatis.

OTTo divina favente clementia Imperator

Auguſtus. Noverint omnes Fideles noſtri,

(a) noſtri Imperatoris juris. ] By vANMIERIS, wel

ke deezen Brief met een oud Perkamente MS. vergele

ken heeft, leest men Imperatorii juris. . Doch,MAT

THAEUs, welke in zyne Fundat. Eccl. insgelyks een

groot gedeelte van deezen Brief heeft uitgegeeven, heeft
aldaar noſtri proprietarii juris, welke leezing met den

inhoud van den Brief best ſchynt te ſtrooken, want

Keizer oTToby denzelven aan 't Kloostert: Elten alleen

ſchenkt den eigendom, of het dominiºſº directum, van

eenige leengoederen, welke Graaf Wichman te leen,

jure benefic#, tot dus ver van hem bezat, en welker

leengeregtigheid, of bezit, door hem aan 't gemelde

Klooster was afgeſtaan. ALTING, welke een onvolledig

verſlag van deezen Briefons opgeeft in Not. Germ. Inf.

In Voc. Barbnegos,,Toin. II. p. 18, ſchynt ook dee

ze leezing in zyn afſchrift gevonden te hebben, wanneer

hy dit volgende meldt Q#g vero Magni Zºtatºr in

abulis anni DCCCCLXVIII. quarum copta mihi fa

&a eſt a fida cumprimis man", Wichmannum Comitein

praeſentes ſcilieet & futuri, qualiter nos quas

dam res (a) noſtri Imperatorisjuris, interven

tu dilectae conjugis noſtrae Adelheydis, & (b)

Theode

in Caenobium Allinenſe aſ. ſundatum plurima Imperit

beneficia transſcripſiſe, quilus ipſe Imperator proprie

tatem adjecit- Uit ALTING## Ook VRN RHYN in

Zyne Aanteekeningen op de Oudh. en Geſtigt. van De

venter • II. D. bl. 65. een korten, dochinsgelykson

volledigen, inhoud van deezen Brief opgegeëven.

("), Theodorici. J. Deeze is geweest een Zoon van

Everhard, welke in den voorgaanden Brief voorkomt

als Graaf over een gedeelte van Hameland. Deszelfs

Moeder wasAnalºgda, zuster van de Koningin Mathij.

#, moeder van Keizer Otto. Dit blykt ten duide

lykſten uit het verhaal van sIGEBERTUS in Vita 7#co

derici Episcº, Cap I. in de Script. Rer. Brunswic. van

LEIBNITS, Tom. I. p. 294. Deodericum, eapago Sax

ºgtſe HAMALANT oriundum, Comite Everardo patre,

, &# Amalrada matre accepimus progenitum- Genero

ſtaten attollebat Cognatorum & aſſinium ejus – emi

Wientia, &# inſuper imperialis conſanguinitatis cumtula

bat magnificentia. Matrem nempe ejus ſtimus Mathildis

reginae
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Theoderici venerabilis Metenſis Episcopi,

condonavimus ad quoddam Monaſterium. Deo

ſacratarum, quod wICHMANNUs Comes in lit

tore Rheni in Comitatu (c) HAMMELANT, lo

co Eltene, & a fundamentis usque conſtruxit,

& religioſo Deo ſacratarum collegio, multisque

opimis facultatibus dotavit. Cujus meritis &
nos participes fieri deſiderantes concedimus

eidem Eccleſiae, quicquid idem Wichmannus

Comes beneficii, nosvero praedii, in territorio

Urch in Pago SALo, habere viſi ſümus, in

quibuscunque rebusfuiflet, mancipiisutriusque

ſexus, aedificiis, terris, cultis & incultis,

pratis, pascuis, ſilvis, aquis, aquarum decur

ſibus, exitibus & redditibus, quaeſitis & in

quirendis, Ad haec quicquid praenominatus

Comes in Comitatu NARDINCLANT beneficii,

nos vero praedii, ad eam diem habuimus,

quicquiditidem in Comitatu HAMALANT rerum

fuit ac praediorum, ad fiscum pertinentium,

horum omnium uſum ac poſſeſſionem liberam

collegio Monaſterii (d) ante nominati contu

limus, conceſſimus, & conſtituimus, ut Ab

reginae fuiſſe ſororem, quae ex Heinrico Rege genuit

Ottonem majorem, cet. - Degemelde Graaf Ever

hard ſchynt door Zyn Vrouw aanmerkelyke goederen

hier te lande, en onder anderen in de Graafſchap Ha

meland, of Zutphen, gekregente hebben, alsmede, uit

hoofde van zyn Vrouws bloedverwantſchap metden Kei

zer, het Graaflyke bewind overeenige districten. Zyn

Zoon, deeze Theoderictes, den Geestelyken ſtaat om

helsd hebbende, en Biſſchop in 962zynde geworden, kon

zynen Vader niet opvolgen in deszelfs wereldlyke Leen

goederen en regtsgebied. Na doode derhalven van Ever

hard, welke volgends 't verhaal van REGINo in Chron.

in Script. R. Germ. PISTORII Tom. I.# II2. in den

jaare 966, en wel VI. Id. Maji, of op den Io Mey van

dat jaar, volgends het Necrologium Fuldenſe by LEIB

NITS, SS. R. Brunsw. Tom. III. p. 764, voorviel,

ſchynen die Leengoederen, welke hy met zyne Vrouw

ten huwelyk gekregen had, verſtorven te zyn op den

zoon van zyn Vrouws Zuster, welke insgelyks eenZus

ter van Koningin Mathilda geweest is. Deeze is, ge

lyk door ECCARD, Hiſt. Geneal. Princ. Saron. p. 29.

reeds betoogd is, getrouwd geweest met Graaf wICH

MAN, den ouden, welke met zyne Vrouw, Fridertuna,

of Friderin, genaamd, insgelyks aanmerkelyke goede

ren hier te lande, en uit dien hoofde ook 't Graaflyk

bewind over een Onderdeel van Hameland, ſchynt ge

kregen te hebben. Deeze Graaf Wichman de oude is

volgens 't Necrol. Fuld. p. 763 overleden in den jare

94i en heeft nagelaten eenen Zoon, insgelyks wiCH

MAN genaamd, zynde dezelvde, waarvan in deezen on

zen Brief gewaagd wordt, gelyk door FALKE in Adn.

ad Trad. Corbejens. p. 454. te regt reeds is opgemerkt.

Deeze Wichman, de Jonge, is, vader-en moeder-loos

zynde, door Keizer Otto opgevoed, en in zyns Vaders

eerampt geſteld, volgends het verhaal van WITICHIN

DUs, Ain. Lib. III. in MEIBoMII SS. R. Germ. Tom.

1. p. 657. ,, Cum igitur Rex in Bajaſtriam proficisci

vellet, ſimulata inſirmitate ipſe (Wichmannus) iter

negavit: unde monitus ab Imperatore, quia deſtitu

tus (FALKE d. l. p. 161. leest te regt deſtitutum) apa

tre & matre loco filii cum aſſumſerit, liberaliterque

educaverit, HONORE PATERNo promoverit, rogat

,, que, ne, i molestiam inferret, cum alia plura gra

, #aretur.” Uit welke woorden van dien geloofwaar

digen ſchryver wyniet alleen leeren, dat deeze Wich

man zynen Vader in het Graaflyke bewind over een ge

deelte van Hameland is opgevolgd, maar wy zien te

vens uit dezelven ten duidelykſten, dat te deezertydde

22
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batiſſa ejus Monaſterij liberam deinceps habeat

poteſtatem poſfidendi, disponendi, & quicquid

ſibicollibitum fuerit, hoc, modo infratres &

ſorores ſit, inde faciendi. Et ut hoc noſtrae

auctoritatis praeceptum firmum ac ſtabile per

maneat, hanc Chartam conſcribi, & annuli

noſtri impreſſione ſignari juſlimus, quam &

propria manu ſubtus (e) firmavimus.

Signum Domini Ottonis magni & invictiſſimi

Imperatoris Auguſti. Poppo Cancellarius ad.

vicem Huberti Archicapellani. Data III. Kal.

Julii, anno Dominicae incarnationis Dcccc. ſex

ageſimo oétavo, indictione undecima. Anno

autem regni Domini Ottonis xxx. tertio, Im

perii verovII. Actum Piſtoriae.

A. MATTHAEUS, Analect. Tom. III.p

454, en voor een gedeelte in deszelfs

Fundat. Eccles. Lib. I. p. 321. v.

MIERIS, Charterb... I. D. bl. 45. en

uit denzelven ook by SCHWARTzEN

BERG, Charterb. van Vriesl. I. D

bl. 59. In 't Nederduitſch vertaald

in de Kerk. Oudh. van 't Bisdom vanz

Utrecht, II. D. bl. 457.

erfopvolging in de Graafſchap zUTPHEN noggeen plaats

heeft gehad, maar dat de Zoon die waardigheid, wel

ke zyn Vader ook bekleed had, aan de vrye verkiezing

en bevordering van den Keizer verſchuldigd was. Na

doodevan Graaf Everhardſchynt hy ook uit hoofde van

zyn bloedverwandſchap de Leengoederen, welke Ever

hard met zyn moeders zuster ten huwelyk#
had, niet alleen geërfd te hebben, maar ook in het

Graaflyke bewind over de overige gedeelten van Ha

meland in plaats van denzelven geſteld te zyn. -

Indien men dit in opmerking neemt, zal mengemaklyk

reden kunnen geeven, waarom Keizer Otto deezen on

zen Brief getuigt door tuſſchenkomst, of op verzoek,

van Bisſchop Theodericus gegeeven te hebben.

Men zal ook, in dit dagligt de zaak beſchouwende,

gemaklyk reden kunnen&# opwat wyze het Regts

gebied over de geheele Graafſchap Hameland, tusſchen

de twee aangetrouwde Broeders, Wichman en Ever

hard, eertyds verdeeld, na doode van den laatſten aan

den zoon van den eersten gekomen zy; - als mede op

wat wyze die zelvden lWichman zo veel aanzienlyke,

zo Leen, als eigendommelyke, goederen in Gelderland,

Zutphen, en elders verkregen, en uit de welken hy de

Abdye van Elten geſticht heeft, gelyk uit deezen, en

volgende Brieven blykt. - . Wy hebben gemeend

dit kortelyk te moeten aanmerken, om dat noch PON

TANUs Hiſt. Lib. V. p. 68. noch DITHMARUs in Not.

ad TESCHENMACHERI Ann. Cliv. p. 497. aan deezen

Zutphenſche Graaf EvERHARD eenige kennis ſchynen

gehad te hebben, maar alleen melding maaken van

WICHMAN, welke egter niet eerder, dan na doode van

zyn aangetrouwden Oom Everhard, het gebied over

degeheele Graafſchap Hameland, of Zutphen, gekre

gen heeft.

(c) Hammelant, loco Eltene. I In de Fund. Eccles.

heeft MATTHAEUS uitgegeeven, Hamalant, cujus no

men loci, Eltena: gelyk ook ſtraks daarna, multisque
ſuarum opum facultatibus dotavit. Voor dotavit heeft

het MS. van VAN MIERIS, ditavit, - Voor cuius

meritis, gelyk in de Analeſta van MATTHAEUs gelee

zen wordt, ſtaat in de Fundat. van denzelven, cujus

meriti , 't geen ik denk, dat de egte leezing is. -

Voor het volgende woord concedimus ſtaat aldaar, gelyk
ook in het MS. van v. MIERIs, contulimus.

(d) Antenominati.] In het MS. van v. MIERIs,

praenominati.

(e) Firmavimus. ] By v. MIERIS, ſignavimus, doch

in zyn MS. ſtaat, firmamus.

Keizer
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54) Keiser oTTo de I. beveſtigt de Giften, door Graaf wICHMAN aan de Kerk

van Elten gedaan.

Den 3. Auguſtus 97o.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTHo divina favente clementia Romano

rum Imperator. Notum eſſe volumus, quod

pro animae ſüae remedio wICHMANNUs Comes

in Domino Fidelis (a) noſtrae Imperiali Ma

jeſtati ſupplicavit (b), per noſtri praeceptipa

ginam ad Eccleſiam, in honorem Salvatoris &

Sancti Viti Martyris conſecratam, in Monte,

qui dicitur Altina, conſtructam, & Sancti

monialibus in eodem loco devotefamulantibus,

concedere atque donare dignaremur. Cujus

petitioni propter divinum amorem aſſenſum

praebemus, ad Eccleſiam Salvatoris & Sancti

(a) Nostrae. ] By MATTH. en anderen, noster.

(by Supplicavit. ] MATTHAEUS is van gedagten,

dat men leezen moet ſapplicavit, quod per nostriprae

cepti paginam. cet. Men zou ook kunnen leezen, ſup

plicavit, ut per m. p: p. - donare dignaremur;

doch ik vreeze, dat door onagtzaamheid van den uit

ſchryver hier meerder uitgelaaten, of overgeſlagen is.

(c) Wichmannus Come, ipſis donavit. J By MAT

THAEUs, en v. MIERIS leest men, Wichmannus ipſe

donavit. -

(d) Heltren cet. ] In een Brief van 996 wordt dee

ze plaats Geltmon, of Helton, genaamd. In een an

deren Brief van 1134. Eltena. - Ontegenzeggelyk

is de Curtis Helten, gelyk ik denke, dat men hier voor

Heltren moet leezen, dezelvde plaats, alwaar het Kloos

ter geſticht is, naamlyk Elten. - _Fernoe, 't geen

in die gemelde Brieven Furnon, en Furvum genaamd

wordt, is my onbekend. ALTING Not; Gern. Inf.

P. II. p. 54. bepaalt ook niets.- Genoeg zyn be

kend de twee volgende, Vorthuyſen en Embrick, wel

ke hunne oude naamen al nog behouden. - Ham

ma, of, gelyk in de aangehaalde andere Brieven,

Hamnio, Haines, of Hamme, durve ik niet bepaa

len. ALTING p. 8o. verſtaat er door het aan de linker

zyde van den Ysſel niet ver van Ysſel-oord gelegene Ha

mers. Zou ook het oude adelyke Huis Hamerden, vol

gends den ſchryver van den tegenst. Staat van Gelderl.

li. Aio. niet verre van Westervoord gelegen, van dit

Hamme, of Hamma, zynebenaaming Ontleend hebben?

Dit komt eenigzins waarſchynlyk voor, om dat de

volgende alhier opgenoemde Curtis, Lyemerſche, dan

niet ver van daar gelegen is geweeſt, welke on

getwyfeld den naam gegeeven heeft aan dat distrikt, 't

geen al nog de Lymerſch genaamdwordt.- Rynharen,

in de twee andere Brieven, Rinharn, en Rynharoge

naamd, ſchynt, ofſchoon ALTING p. 149. van andere

gedagten is, het zelvde te zyn met Reynaren, of Rine

- ra, gemeld in een Brief van Graaf EBRoINUs, hier

voren N. 2. bl. 2. door ons geplaatst, of het tegen

woordige Rinderen, in de Duffel tusſchen deStad Cleef

en Schenkenſchants gelegen, - Redichem, ook

Ridichem, Redinchem, en Radinchem, is ongetwy

veld het tegenwoordige Renkom, in 't Rigter amptvan

Veluwenzoom niet ver van Wageningen gelegen. Zie

ALTING d.. l. p. 146. en den Tegenw. Staat van Gel

derl. bl. 515. Voor Ringart denkt ALTING

p. 149. dat men alhier leezen moet Bingart, en ver

ſtaat er door het niet ver boven## de reg

ter zyde des Yſſels gelegene Bingarden. De Abt BES

sEL, Chron. Gottzvicens. Lib. IV. p. 655. is van de

zelfde gedagten. Wy laaten zulks over aan de beſlis

ſing van deskundiger. - De twee volgende plaat

zen Greſe, en Hofſla, durve ik door gebrek van nader

bewys ook niet bepaalen. Het oude Heeren- huis

Graas, niet verre van Winterswyk in de Heerlykheid

Viti Martyris, in praedicto monte Altinen

conſtructam, & Sanctimonialibus, in eodem

loco Deo famulantibus, ipſam haereditatem,

quam wICHMANNUs (c) Comes ipſis donavit,

per paginam noſtri praecepti concedimus, at

que donamus, id eſtCurtem (d) Heltrera, &

Fernoe, & Vorthuyſen, & Embrick, &

Hamma, & Lyemerſche, & Rynharen, &

Redichem, & Ringart, & Gre/è, & Hoffla,

& Thumna, Liendle, Leyla, Toryes, Thulii,

neſt nachelt, & quaecunque in his quatuor

Comitatibus, ſcilieet (e) Herneſſa, Pomelga,

Mermo, Tuerine, Middge, praedictus Comes

Wich

Bredevoort gelegen, heeft eenige overeenkomſt in de

uitſpraak met dit ons Greſe, gelyk Hofjlg, en het te

genwoordige Hoſlaken, of Hoevelaken, op Veluwe, ook

wel eenige overeenkomst ſchynen te hebben, doch

deeze zyn bloote gisſingen zonder eenigen grond. Niet

hooger ſchatten wy ook de gisſingen, die hier omtrend

emaakt worden in het Chron. Gottwic. d. l. als me

C by ALTING # 77. en 9o. - Over Thtemna

hebben wy reeds hier voren op bl. 19. onze gedagten

medegedeeld, waar mede ook overeenſtemmen deop

# beide Schryvers- Liendle is ongetwyfeld

et tegenwoordige Lienden, of Lynden, tusſchen den

Rhyn en de Linge, tegen over Reenen, in de Neder

Betuwe gelegen. Zie ALTING, p. 113. – Voor

Leyla, leest men by MATTHAEÜs, en vAN MIERIs,

Leyda. . Indien deeze leezing de egte is, zoumenkun

nen denken, dat hier door verſtaan moeſt worden het

zeer oude Kaſteel en Heerenhuis, gemeenlyk het Huis

ter Lede, of Lee, genaamd, 't welk niet ver van 't

ſtraks voorgaande Liendle, of Lynden, gelegen is.

Zie Tegenºv. Staat van GELDERL. bl. 27i. En van

deeze gedagten is ook ALTING, p. 112. Tor

ves is my voor als nog geheel onbekend. ALTING p.

177. ſchynt het ook niet te kennen. Mogelyk heeft

de uitſchryver hier een misſtelling begaan.

Thtſlii, of Thttly, is misſchien het tegenwoordige Dorp

Tuil, van ouds ook Tule genaamd, en in de Tieler

waard by Waardenburg regt over Bommel gelegen. -

Of de volgende woorden, nest nachelt, een of twee

plaatzen aanduiden, durve ik niet bepaalen. Ik ont

houde my dienaangaande van alle gisſingen, tot dat

een naauwkeuriger Afſchrift van deezen Brief ons de

waare leezing aan de hand geeve.

(e) Hernesſe, cet. J. Dat deeze Brief zeer gebrek

kig is afgeſchreven, blykt ten duidelykſten ook uit

deeze naamen, welke ten eenenmaal bedorven zyn.

De twee andere Brieven van de jaaren 996, en 1134,

in welken van deeze gifte van Graaf wICHMAN ge

handeld wordt, zullen ons den weg moeten baanen tot

het bepaalen van de egte leezing. In den Brief van

den jaare 996 leest men by PONTANUs Lib. V. p. 73.

dit navolgende, ,, Praedia inſuper in Friſionibus quic

22 ## Abbatisſae in quatuor Comitatibus, videlicet

,, Hunesco, Fualgo, Merme, Mecheta, tributaria

, munificentia avi noſtri recepisſet. cet.” In den Brief

van 1134. leest men insgelyks by PoNTANUs Lib. VI.

p. 1o3. ,, Praedia inſuper in Friſonibus quicquid ſu

,, perior Abbatisſa in quatuor Comitatibus, videlicet

,, Hunesgo, Sudalgo, Merma, Micheta, tributia

,, munificentia magni Otthonis recepisſet, cet.” De

afſchriften, welke PoNTANUs van deeze twee Brieven

gebruikt heeft, zyn ook gebrekkig en bedorven. Men

ziet er egter uit, dat men de vier Graaſſchappen, in

onzen Brief alhier gemeld, in Vriesland moet zoeken.

FALKE in Adn. ad Trad. Corbejens. p. 452. heef:
1 a C
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Wichmannus habere videbatur, ſive a nobis

illi datum fuiſſet, & omnia, quae praedictis

videntur pertinere curtibus, cum Eccleſiis,

aedificiis, mancipiis, terrisque cultis incultis,

agris, campis, paſcuis, pratis, ſilvis, aquis,

aquarum decurſibus, molendinis, molendino

rumque locis, piſcationibus, venationibus,

quaeſitis & exquirendis, viis & inviis, exiti

bus, & reditibus, mobilibus & immobilibus

rebus, omnibusque pertinentiis & adjacentiis,

quae dici vel nominari poſſunt, jure legitime

que pertinentibus, ut jam praediximus, ad

praeſatam Eccleſiam Salvatoris & Sancti Viti

Martyris, in praedicto monte Altinen aedifica

tam, & Sanctimonialibus in eodem loco Deo

devotiſſime famulantibus, quatenus melius illas

delectet omni tempore pro nobis atque ſtabili

tate regni noſtri miſericordiam Dominiattentius

exorare. Et ut haec authoritas conceſſionis

noſtrae atque donationis firmior habeatur, &

per futura tempora a cunctis Fidelibus ſanétae

Dei Eccleſiae, noſtrisque, praeſentibus & fu

turis, verius credatur, atque diligentius con

ſervetur, manu propria ſubſcripta eam firmavi

mus, & annuli noſtri impreſſione ſignari juſſi

IIlllS. -

Signum Domini Otthonis magni & invictis

ſimi Imperatoris Auguſti. Lutgerus Cancella

rius ad vicem Roberti Episcopi Archicapellani

recognovi & ſubſcripſi. Datum tertio Nonas

Brief van 996. weder op nieuws uit een beter hand

ſchrift uitgegeeven; en by hem leest men te regt,

Praedia inſuper in Friſionibus, & guidquid Albatisſa

in quatuor Comitatibus, videlicet Hunesgo, Fivilgo,

Humerche, & Emiſche, tributi a magnificentia avi

nostri recepiſſet. cet. Dit wyst ons den weg, om ook

in deezen onzen Brief, in plaats der bedorvene woorden

Hernesſa, Fomelga, Mermo, Tuerine, Midage, te

herſtellen, Hunisgo, Fivil.go, Humerche, & Emiſche

De oude naamen van die vier Vrieſche Graafſchappen

Auguſti anno Dominicae incarnationis nonin

genteſimo ſeptuageſimo, indictione tertia de

cima. Anno regni Sereniſſimi Regis Ottonis

triceſimo quinto, Imperii veroſuinono. A

étum in Apulia ad Civitatem, quae dicitur

Beutz. In nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti,

Amen.

Et erat ſubſignata. Collationata, & au

ſcultata eſt praeſcripta Copia cum ſuo primae

vo, nec in ſcriptura nec ſigillo vitiato, Origi

nali; & idem de verbo ad verbum concordans

reperta per me Johannem Schetler, Fredanum,

Sacra Imperiali Auctoritate publicum & jura

tum, nec non in ampliſſima Curia Eccleſiaſti

ca Monaſterienſi immatriculatum Notarium;

quod teſtificor hac manus meae propriaſcriptura

& ſubſcriptione. Joan. Schetler FredanusNo

tarius praemiſſà vera eſſe ex certa ſcientia atte

ſtatur, ideoque ſe manu propria ſubſc.

PoNTANUs, Hiſt. Gelr. Lib. V. p.

69. A. MATTHAEUS, Anal. Tom. III.

p, 453: DITHMARUS, Cod. Dipl.

Cliv. Num. 34. p. 27. LUNIG, Spi

cil. Eccles. Tom. III. von Aebtiſ/. p.

356. FR. v. MIERIS, Charterb. van

HOLL. 1. D. bl. 46. en scHwART

SENBERG, Charterb. van VRIESL. I.

D. bl. 6o. In het Nederduitſch ook

OVergezet in de Kerk. Oudheden van

't #nden van Utrecht, II. D. bl.

45O.

zyn nog hedendaags over in Hunſingo, Fyvelingo. Hu

merkſterland, of by verkorting Humſterland, en Eems

land, alle vier Diſtricten,# vooreengroot gedeel-,

te, gelyk bekend is, de tegenwoordige Provincie van

GRONINGEN uitmaaken. Men zie, het geen wy hier

voren op bladz. 33. dienaangaande reeds hebben aan

geteekend. Verder kan men over dezelve behalven

EMMIUS, ALTING, en anderen, ook nazien den Abt

BESSEL, in Chron. Gottavic. p. 64o. 594. 638. en 588,

als mede FALKE in Adn. dd Trad. Corbejens p. 441.

55.) Vryheid van Tollen en Weg-gelden door Keizer otro den II aan de Koop

lieden van Maagdenburg geſchonken, uitgenomen te Mentz, Keulen,

' - TIEL, en Bardovic.

In den jare 972. Mogeyk in 97s.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTo divina favente clementia Imperator

Auguſtus. Noverit omnium fidelium noſtro

rum, tam praeſentium, quam futurorum, in

duſtria, qualiter ob interventum Magdebur

genſis Eccleſiae Archiepiscopi Adalberti, & ob

ceterorum noſtrorum Fidelium inſtinctum,

mercatoribus, in Magdeburgenſi civitate habi

tantibus, tamipſis, quam poſteris ſuis, talejus

concedimus, quale noſterpius Genitor ſilistem

(a) Tiela.] Een ieder begrypt ligt, waarom wydee

zen Brief gemeend hebben in onze Verzameling alhier

te moeten plaatzen. Het verdient egter eenige opmer

kinge, dat Koning KoENRAAD de II. in den jaare 1024.

dit zelvde Privilegie woordelyk aan die van Maagden

burg op nieuws wedergegeeven heeft, doch zodanig,

dat aldaar geen gewag van Ons TIEL gemaakt, maar 't

poribusconceſſithabere, idſcilicet, quodubique

in noſtro non tantum regno, nec non mundo in

Chriſtianis, ſed etiam Barbaricis regionibus,

tam eundi quam redeundi licentia ſit ſine ullius

moleſtia, &, ne ab aliquo cogantur vectigalia

perſolvere urbibus aliis, pontibus, aquis, viis

& inviis, noſtra regali authoritate penitus in

terdicimus, his locis exceptis, Moguntia,

Colonia, (a) TIELA, Bardovico; & nec

plura vel majora exigantur veétigalia, quam

- IIlOTC

zelve met ſtilzwygen voorbygegaan wordt, alleen leest

men aldaar, his locis exceptis, Moguntia, Colonia, Bar- s

dovico. Of door overhaaſting van den uitſchryver het

woord Tiela aldaar kwalyk is uitgelaaten, dan of hetom

redenen als toen is overgeſlagen, zou ik niet durven

bepaalen. Dien Brief van Koning KoENRAAD kan men

insgelyks vinden by wERDENHAGEN , d. l. pag. 902.
O

-
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more illorum ſit perſolutilm- Et, ut ne ali

quis noſtrae invidiae cauſa pontes deſtruere o

aut aliquod inpedimentum in viis facere velit,

hoc banno noſtro ſibia nobis vetitum ſciat. Sed

inſüper ne alicui irritum hoc videatur, authoc,

quod ſuperius interdictum eſt, diſſolvere prae

ſümat, eum, quicunque hujus audaciae exiſtit,

decernimus Camerae noſtrae talenta decem

auri perſolvere, omni dubietate poſtpoſita. Et

ut hoc noſtrae authoritatis praeceptum firmum

& ſtabile permaneat, hanc chartam conſcribi,

annulique noſtri impreſſione ſignare juſlimus,

. (b) Anno cet. ] In een of ander deezer jaargetallen

is een mistelling ingeſlopen. Het Vyfen dertigſte Re

geerings jaar van OTTO den I. komt over een met het

zlegende van zyn Keizerryk. Zieden voorgaanden Brief,

als mede 'tgeen dienaangaande de Schryver van 't Chron.

Gottzvic. p. 189 en 19I heeft opgemerkt. Men zou

overzulksdanalhier Imperii autem VIIII.moeten leezen.

Doch andere zwaarigheden ontmoeten wy hier. Het jaar

972. ſtrookt niet met de Indictie, 't welk dan moest zyn

zindićlione decima quinta, en niet tertia. Ook komt het

zelve jaar niet over een met het Vyfendertigſte zyner

Regeering. Dat jaar valt op 979, en niet op 972, ge

lyk uit den voorgaanden. Brief ook ten vollen blykt, om

thands geen andere voorbeelden aantehaalen. Om der

halven de tydrekening in deezen brief overeenkomende

met de waarheid te hebben, zou men hier leezenmoe

ten ; Anno Dom. incarnat. [ Dus verkort worden dee

ze woorden geſchreven gevonden in de oorſpronkelyke

Charters. Zie Chron. Gottvvic. p. 162. en 164. 'tgeen

beteekent, dominicae incarnationis. J DCCCCLAX.

Indictione XIII. anno vero regni - XXXV. Impe

zrii autem VIIII. Op die manier is wel alle zwaarig

heid wegteruimen, maar een andere zwaarigheid van

meerder gewigt doet zig dan op, welke ik niet weet op

te losſen, indien men aan Keizer OTTO den I. deezen

Brief, met deszelvs uitgeever wERDENHAGEN, wiltoe

eigenen. Want en van elders, en uit den voorgaanden

Brief blykt, dat in 97o. niet wiLLIGISUs, maar RUCT

PERTUs, RoPERTUS, of ROBERTUS, Aartskancellier

des Duitſchen Ryks was. Zelfs in den volgenden

Brief van 972. komt deeze Willigiſus ſlegts als Onder

kancellier, of Notaris, voor, en getuigt in die hoeda

nigheid dien Brief, ad vicem Ruotperti Aichigapellaini,

afgegeeven en geteekend te hebben. Gelyk hy ook in

diezelvdehoedanigheid voorkomt in een Brief van 973.

by FoPPENs, Sijplem ad Qp. Diplº, A. Mººi ºok

III. p., 297. Wat meer is, de geleerde Abt BESSEL

heeft in Chſon. Gottwic. p. 203.. met overtuigende be

wyzen reeds aangetoond, dat niet eerder, dan in den

jaare 975, deeze, Willigiſus tot de waardigheid van

Opper kancellier in plaats van Ruotpertus verheven is

geworden. Dit vast ſtaande zal men deezen onzen Brief

#an oTºro den I. welke op den 7. Mey 973. Overleden

is, niet kunnentoeëigenen, maar wel aan deszelvsZoon,

keizer oTTo den tweeden. Op die manier zal men nog

in 't getal der Indictie, nog in 't jaar vanzyn Keizerryk

quam & manu propria ſubtus firmavimus.

Signum Domini Ottonis magni & invictiſſimi

Imperatoris Auguſti.

Folcmarus Cancellarius, ad vicem Villigiſi

Archicapellani, recognovit. Anno (b) Domini

incarnati DccccLXXII. Indictione tertia; anno

vero regni Domini Ottonis xxxv. Imperii au

tC1Il VIII.

Jo. ANG. wERDENHAGEN, de

Rebusp. Hanſeat. Tract. Gen.

Part. II. p. 899.

eenige verandering behoeven te maaken. De derde in

dictie brengt ons van zelvsop het jaar 975. en juist dat

zelvde jaar ishet VIII. van zyn Keizerryk, wantgenoeg

bekend is, dat oT1o de II. op Kersdag des jaars967.

volgends de hedendaagſche rekening, of met het begin

des jaars 968, (want men met Kersdag toen ter tyd een

nieuw jaar begon) te Romen tot Mede-Keizer gekroond

is. Men voege hier voor een derde bewys by, dat de

naamen van den Onder-en Opper-Kancellier dan zeer

wel met de tydskenmerken ſtrooken, uitgenomen dat

men dan het jaar van 't Koningryk moet veranderen in

XV, voor XXXV. Het zou gemaklyk kunnen gebeurd

zyn, dat de uitgeever, zig verbeeldende, dat OTTO de

I. de geever van deezen Brief was, en 't getal vanXV.

dan niet met de regeerings jaaren kunnende over een

brengen, gemeend heeft 't getal van XV. met tweeXX.

te moeten aanvullen. Dit zy, zo het wil, zeer waar

ſchynlyk ten minſten komt het my voor, dat men dee

zen Brief moet toeſchryven aan oTTo den II. en dat,

om aangehaalde redenen, de onderteekening aldus zal

dienen veranderd te worden ; Anno Dominicae incar

nationis DCCCCLXXV. Indićtione tertia, anno vero

regni Domini Ottonis XV. . Imperii autem VIII.

Waar mede dan alle zwaarigheden uit den weg zynge

ruimd. Deeze onze gisſing wordt niet alleen zeer

waarſchynlyk, maar tot een zekeren trap van zekerheid

## indien men hier mede vergelykt de ondertee

ening van den Brief, waar by oTTo de II. aan de Kerk

van Utrecht de Villa Amuda in Pago Inſtarlake ge

ſchonken heeft, te vinden by HEDA pag. 87.; en FR.

v. MIERIS, Charterb. van Holl. 1. D. bl. 48., alwaar

men insgelyks leest: FoLCMARUs Cancellarius advi

cem WILLIGISI Archicapellani notavi. Data VIII.

Idus junii, Anno Domini DCCCCLXXV. Indictione

III. Anno regni Domini Ottonis XV. Imperii. VIII.

In de uitgave van BUCHELIUs, welke v. MIERIsgevolgd

heeft, leeſt men wel Imperii VII. Doch te onregt.

Want in drie oude Perkamente MSS. als het Liber

Catenatlas van 't Kapittel vanoUDMUNSTER Fol. 79.myn

Codea. Tradition. Traject. Fol. 29. en het Liber Com

memorationis, de kebt, Traject. Fol. XX. verſo, gelyk

ook in vier Handſchriften, als mede in de eerſte uitga

ve van HEDA, ſtaat uitdrukkelyk, Imperii VIII. Op

hoedanige wyze de onderteekening van den volgenden

Brief by HEDA p. 88. ook moet verbeterd worden.

####################################
################

56.) Huwelyks-verdrag, waar by Keizer oTTo de II. aan syne Bruid Theophana,

onder meer andere goederen, Walcheren in ZEELAND, als mede Tiel en

Herwerden in GELDERLAND,

dom overgeeft.

tot een Huwelyksgifte afſtaat, en in eigen

Den 14. April 972.

OTTo diuina fauente clementia Imperator

Augustus. Creator et inſtitutor omnium ab

I" nomine (a) ſancte et indiuidue trinitatis.

(a) In nomine. cet..] Op deezen Brief, welkenwy,

als grootelyks betrekking hebbende tot een gedeelte van

ons GELDERLAND, in deezeonze Verzameling niet mog

aeterno ds que cunque ſünt rerum. primordiali

bus immo nascentis mundi in perfecta elegantia

conditis naturis. hominem ſimul qui cunctis a

ſe

ten overſlaan, behoeven wy geene aanmerkingen tema

ken. De Hoogleeraar KLUiT, wiens uitgave wy, zo in

de ſpelling als anders, naaukeurig alhier gevolgd#
CIl,
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ſe creatis preesſet et dominaretur. ad imaginem

et ſimilitudinem ſilam artifex ſumme bonuscon

cedere voluit. Quem ſolum manere cum nol

let. vt in multiplicem propaginem perpetuo dul

ratura posteritas. ordini angelico ob ſuperbiam

imminuto reparándo ſufficeret. adiutorium con

iugale eidem homini costa corporieius detracta.

fabricatus est. duosque in carne vna deinceps

esſe mirabiliprouidentia ordinavit. lege ſanctis

ſima patrem et natrem relinquendos. et adhe

rendum vxori ſile decernens. Ad hoc ipſe

utriusque testamenti inſtaurator. mediator dei

et hominum dominus IH c x Pc in humana

carne adueniens ipſe ex immaculato virginis

vtero tanquam ſponſus egresſus de thalamo ad

coniungendam ſibi ſponſam aecleſiam vt oſten

deret bonas et ſanctas esſe nuptias legitima in

ſtitutione celebratas. ſeque auctorem esſe ea

rum. ad eas venire. et primo maieſtatisſue mi

racula eas le'tificare dum aquam vertit in vinum.

voluit et ſanctificare Cdicio denique proprio a

deo factas esſe nuptias oſtendens. in euangelio

dicit. quod deus coniunxit. homo non ſeparet.

Apoſtolica item ſententia. honorabile conubium

et thorus immaculatus. Pluribus quoque ſan

ctorum librorum firmatur teſtimoniis vt nuptia

lis foederis conexio deo auctore fieri debeat.

et ad procreandam ſubolem mutua et indisſolu

bili dilectione perſiſtat. Vnde et ego oTTo ſu

perno numine imperator aug. domino gratisſima

ſila mihi ſuffragante clementia. conſultu magni

et ſanctisſimi ac ſerenisſimi genitoris nostri oT

ToNIs piisſimi imperatoris Augusti. déique et

ſancte eccleſie imperii quoque nostri fidelium

THEOPHANV IOHANNIS Conſtantinopolitani im

peratoris neptim clarisſimam in maxima romulea

vrbe. ſancto ſummoque aecleſiarum principebe

ato petro Apoſtolo votis nostris fauente. domni

que IOHANNIS ſanctisſimi et vniverſalis Papae

tertii decimi benedictioneproſequente. in co

pulam legitimi matrimonii conſortiumque im

perii deſpondere ac fausto et felici auſpicio

Xpo propitiante coniugem decreui asſumere.

Nouerit igitur omnium ſanctae Dei eccleſiae

noſtrorumque fidelium praeſentium acfuturorum

induſtria. qualiter eidem dilectisſime ſponſe no

ſtre dote legitima. more maiorum noſtrorum

quedam tam infra Italicos fines quam et in

transalpinis regnis nostris. habenda et iure

ben, heeft in zyne geleerde aanmerkingen zulks over

vloedig gedaan, werwaards wy den beſcheiden Lezer

verwyzen.

(l) Signum invićtiſſimorum. cet. ] DeAbt BESSELin

perpetuo concedimus posſidenda. Histriant

italiae prouinciam. cum comitatu piscária.

Transalpes. prouincias vvALACRA vuigle. eum

abbatia niuelle. quatuordecim milibus eoperti

nentibus manſis. Imperatorias quoque curtes

noſtras propria maiestate dignas. bochbarda.

THIELA. HERIvvRDE. dullede, nordhuſè. eo

quod auiae nostrae domnae MACHTILDisſemper

ſemperque Augustae. quoad ſibi diuinitus vixis

ſe dabatur fuisſe dinoscitur. Ea per hanc no

ſtri praecepti paginam. eidem ſanctisſimae et

dilectisſimae THEOPHANv ſponſae nostrae con

cedimus. donamus. penitusque largimur. et de

nostro iure et dominio. in eius dominiumiusque

transfundimus et delegamus. vna cum castellis

caſis. ſeruis et ancillis. terris. campis. vineis.

pratis. ſilvis. montuoſa planitiemque tenentibus

aquis. aquarumque decurſibus. molendinis. pi

ſcationibus. omnibusque rebus ad easdem cur

tes ſiue prouincias. vel abbatiam in integrum

pertinentibus. quatinus iure proprietatis ea o

mnia habeat. teneat firmiterque posſideat. ſitque

poteſtas donandi. vendendi. commutandi. vel

quicquid ex inde iuste decreuerit faciendi o

mnium hominum contradictione remota. . .

Quod ſi quis hocnostrae dotis praeceptumin

fringere temptauerit, obnoxium ſe noſtre noue

rit maieſtati, compoſiturus inſuper eidemſponſe

nostre dilectisſime Theophanu. nostrisque here

dibus auri optimi libras mille. . . -

Quod vt verius credatur diligentiusque in

tempora futura ſeruetur. manu propria roborari

et anuli noſtri impresſione ſubter iusſimus in

ſigniri. 4 * *

Signum (b) invictisſimorum Domni magni

& pacifici. Item ſignum Domni perenniter

Auguſtorum.

Vuilluſus (c) cancellarius ad vicem Ruot

pertiarchicapellani recognoui. Data xvIII. Kal

Mai. Anno dominicae incarnationis DccccLxxII.

Indictione xy. Imperii ſanctisſimi genitoris

nostri Ottonis XI. nostri vero v. actum romead

ſanctos apoſtolos feliciter.

A. KLUIT, Hiſt. Crit. Comit. Hall. Tºm.

II. Part. 1. p. 33-39. uit Jo. CHR.

HARENBERG. Hiſt. Diplom. Ganders

bep,..?..84. Ook by anderen, opge

teld in de Regesta Chronologico-D#-

matica van PETR. GEORGISCH, Tom.

1. P. 252.

Chron. Gottwic. p. 178 heeft reeds o

deeze onderteekening ten eenemaal ſin

(c) Vuilluſus] Willigiſits.

'gemerkt, dat
1CT IS,

Giftbrief,
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57.) Giftbrief, waar ly, door Keizer oTTo den II., aan het Klooſter te Elten,

onder anderen, geſchonken wordt de Cathentol op den Yſſel, en ook mede

nader beveſtigd wordt de Giftbrief van den jaare 968, door zynen Vader

oTTo den I., aan het zelve Klooſter geſchonken, en zulks op verzoek van

Graaf wICHMAN. Met een Vidimus van den jaare 1473.

Den 14. December 973.

T" nomine Domini Amen. Per hoc prae

ſens publicum transſumpti Inſtrumen

tum cunctis ipſium intuentibus pateat eviden

ter & ſit notum, quod Anno a nativitate

ejusdem domini Milleſimo Quadringenteſimo

ſeptuageſimo tertio, Indiëtione ſexta, die vero

Quartadecima menſís Aprilis, Pontificatus

ſindtiſſimi in Chriſto patris & domini noſtri,

domini Sixti, divinaprovidentia Papae quarti

Anno ſecundo in mei Notarii publici & te

ſtium infraſcriptorum, ad hoc vocatorum

ſpecialiter & rogatorum, perſonaliter conſti

tutae Illuſtres & Nobiles Domicellae, Men

na van der Steyn Decaniſſa, & Elſa de Doen

Theſaurarta, Elſa de Thanraed, & Eliza

beth de Witkenſteyn, Canoniſ/ae Eccleſiae

ſecularis Sancti Viti Altinenſis, Trajectenſis

dioceſis, de mane hora Capitulari conſueta

in loco earum Capitulari ſolito Capituloque

ad infraſcripta peragenda indićto congrega

tae, atque Capitulum ejusdem Eccleſiae pro

tunc, ut aſſertlerunt, repraeſentantes & fa

cientes, ipſa Illuſtris Menna Decaniſſa,ha

bens & tenens in ſluis manibus nonnullas li

teras Imperiales extenſis & apertas Sigil

lisque Imperialibus, ut prima ſacie appa

ruit, debite ſigillatas, hicque inferius de

verbo ad verbum inſertas & annotatas, aſſe

rens pro ſe & diëto Capitulo timorem habere

hujusmodi literas impoſterum diſfortuneo vel

ex eventu perdi /èttamitti, aut 0b earundem

antiquitatem & obſcuritatem ad nichil for

ſitan redigi poſſe, unde dictis Capitulo &

Eccleſiae dampna quamplurima evenire etiam

paſſent & Valeant. Quocirca cadem Illuſtris

Menna Decaniſſa proprio & dicti Capituli

nominibus ad hujusmodi pericula eyitanda

(a) Imperator. J By PoNTANUs ſtaat Romanorum Im

ferator. Doch in de Afſchriften van MARTENA ontbreekt

insgelyks dit woord, gelyk ook genoegzaam in alle Char

ters, welke van OTTO den II.overigzyn, en by HEDA p.

87. 88. MEIBOMIUs, R. Germ. Script. Tom. I. p.

727. MARTENE, Thes. Anccd. Tom. I. p. 93.95. en

Coll. Mon. Ampl. Tom. M. p. 325, 329.332. BERN.

PEziUs, Thes. Anecd. Vol. I. Part. III. p. 56-61.

HoNTHEIM, Hiſt. Dipl. Trevir. Vol. I. p. 309. –

312. v. MIERIS, Charterb. I. D. bl. 48. 49. HFRGoTT,

Geneal. Dipl. Habsburg. Vol. II. p. 86, 87. MURA

ToRIUs, Part. 1. delle Antichita Estenſt ed Italiane

p. 198. MIRAEUS Open: Dipl. Tom. I., p.,49 50. #44.
en Tom. III p. 296. UGHELLUS, Ital. Sacr. Tom.

en Tom. V. p. 46. als mede by anderen,V. p. 973. -

Doch, ofſchoon hy zig genoegzaam alvoorkomen.

en - - - -

& praecavenda me Notarium publicum in

faſcriptum, ut hujusmodi literas in publi

cam formam juxta edrum continentiain, te

norem & effectum tranſſumerem & tranſcri

berein, ſibique inſtrumentum publicum una

cum ht jusmodi literarum totalis tenoris in

ſertione ad futuram rei memoriam confice

rein, traderen pertinenter & aſſignarem,

debita cum inſtantia requiſivit. Qua qui

demt requiſitione fačta & attenta, Ego Iſen

ricus Notarius Publicus & infraſcriptus eas

dem literas ad me recepi & diligenter cum

diëtis infraſcriptis teſtibus examinavi & de

bite au/chultatus fui, illas etiam ſanas &?

integras, non yitiatas, non cancellatas, ne

que in aliqua parte ſiuſpectas, ſêd omnipror

ſius vitio & ſiuſpicione ut prima facie appa

rebat carentes reperiendo ſic & inveniendo,
idcirco ad# illuſtris Domicellae

Mennae Decaniſſae& dictiCapituli inſtantiam

easdem literas de verbo ad verbum, nil ad

dito yel diminuto, aut ſubtracto quodſenſium

quoyis modo mutare poſſet wel intellectum,

auêtoritate Notariatus, qua in hac parte

fungor, transſiumpſi, ac in omnibus & per

omnia transſcripſt, in hoc praeſens trans

ſiumpti publicum inſtrumentum exinde confi

ciendo. Q/tas quidem etiain literas, hic in

ferius ut praemittitur, inſtrui & annotayi.

Quarum quidem literarum Imperialium ſil

permentionatarum tenor de verbo ad verbium

ſequitur & eſt talis.

In nomine ſanétae & individuae Trinitatis.

OTTo divina favente clementia Imperator (a)

Auguſtus. Silocisaut (b) Deodicatis noſtrae

Impe

-

toos blootelyk noemt Imperator Augustus, zou ik eg

ter het woord Romanorum hier niet durven uitdoen,

indien het in de andere beide Afſchriften ook gevonden

wierde, om reden, dat men een en ander, hoewel zeer

weinige Charters vindt, waar in hy zig insgelyks noemt

Romanorum Imperator Augustus. De Schryver van 't

Chron: Gottwic. p... 196. brengt hier van een eenig voor

beeld by uit een Charter van 984. by UGHELLUs Ital.

Sacr. Tom. III. p. 217. Doch dien zelvden Titel vindt

men nog in twee andere Brieven van 983, byUGHELLUs

d. l. Tom. V. p. 4OO. en 746; als mede in een derde

van den jaare 984. by denzelven Tom. III. p. 218.

(b) Aut Deo dicatis. ] By PoNTANUs, ſilocis Deodi

catis. In 't eene Afschrift van MARTENA ſtaat Super

locis Deo dicatis. In 't andere, Semper locis & Deo

dicatis.
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a

Imperialis Majeſtatis (c) benevolentiam im

pendamus, hoc nobis ad aeterna (d) remune

rationis pretia capeſcenda profuturum fore li

quido credimus. Quapropter omnium fidelium

noſtrorum tam praeſentium quam futurorum

cognoscat induſtria, qualiter wICHMANNUs Co

mes cum ejus filia LUTGARDA Venerabili Ab

batisſa Eccleſiae, ſcilicet in honorem ſancti

Viti martyris Chriſti conſtructae in loco qui di

citur HELTNON (e), quondam (f) piigenito

ris noſtri in noſtram attulere praeſentiam ſcri

pta; in quibus continebatur, quomodopraedi

ctam Eccleſiam ex ejus benevola conceſſione

conſtruxisſet & ſuum praedium (g) ad id qui

dem ejus gratia de ſuo ſibi concesſisſet, preca

tusque eſt Manſuetudinem noſtram, ut eidem

Eccleſiae ſcripto noſtro hoc confirmaremus,

eamque ſub Mondibordii noſtri defenſione ſus

ciperemus. Nos veroob amorem Dei & re

medium animae pii genitoris noſtricaeterorum

que anteceſſorum noſtrorum, nec non pro no

ſtrae mercedis augmento,paternos mores ſequen

(c) Majestatis..] In alle de andere uitgaven leest

men, potestatis. Hoewel oTTo zeer zeldzaam zyne Kei

Zerlyke magt Majestas noemt, is zulks nietbuitenvoor

beeld. Zie, onder anderen, 't Chronicon Gottwic. p.

197. - Voor impendamus lezen de andere uitga

ven, impenderimus, impendemus, of impendimus.

(d) aeterna. J By PoNTANUs, aeternae remunera

tionis praemia. MARTENA heeft aeterna-praemia.

(e) Heltnon. ] By PONT. en anderen, Eltnon. By

MARTENA, Heltnen. **

(f) quondam. ] PoNTANUs heeft zeer gebrekkig, en

ten eenemaal onverſtaanbaar, uitgegeeven, quondam

pii Genitoris noſtri in nostram actualem praeſentiam

ſcripta. By MARTENA ſtaat, quaedam - attulereſcri

pta. Het welk wel een goeden zin uitlevert, doch, de

wyl oTTo de I. reeds op den 7 Mey van dit jaar 973.

overleden was, kan de Zoon immers zynen overledenen

Vader, volgends den ſtyl van die Eeuw, te regt noe

Illen ,# genitor noster. - -

(g) et ſuum praedium. ] In alle de overige uitgaven,

behalven in den Vidimusbrief by DUMBAR, leest men,

et ſuo praedio ad id, quod ejus gratia de ſuo ſibi con

ceſiſſet, het geen onverſtaanbaar is. Indien men den

Brief zelven, welke hier gezegd wordt vertoond te zyn,

en welken wy hier voren reeds geplaatst hebben onder

Num. 53., inziet, zal men den zin deezer woorden ge

maklyk begrypen, en tevens erkennen, dat deeze on

ze leezing de egte is. In dien Brief betuigdeoTTo aan

de Kerk van Elten te geeven, quicquid Wichmannus

Comes beneficii, nos vero praedii habere viſt ſumus.

Hier wordt getuigd, dat de inhoud van dien Brief hier
in beſtond, dat hy de gemelde kerk# had, en

wel met gunſtige toeſtemming van den Keizer, zonder

wiens goedkeuring hy immers zyne leengoederen niet

kon overgeeven; en dat daar en boven de Keizer zelf

gunſtiglyk uit eigen beweging den eigendom, of het

dominium directum dier Leengoederen, 't welk hierge

noemd wordt ſtuum praedium in tegenoverſtelling van

Beneficium, insgelyks hadde afgeſtaan. Dat nu in dien

zin, gelyk alhier, het woord Praedium meermaalen

voorkomt, is zeker; gelyk by DITHMARUs Lib. VII.

'Quicquid in Salbeſi-villa in beneficium habuit, in prae

dium ab his acquiſivit. ,, Deeze, en meer andere plaat

zen kan men aangehaald vinden by DUCANGE in Gloſ/.

M. &? I. Lat. in V. Alodium, Tom. I. p. 334. Hier

van daan is het, dat men in 't Com# Lin

guae Latinae, 't geen in 1475 gedrukt is, leest ; Prae

'dium, poſſeſſio, villa. ager, ſedproprie allodium. Dus

ook in de zogenaamde Gemma Gemmarum, in 1495 te

Deventer gedrukt; Praedium, eygen goet. eſt poſſesſio

eilicet, villa, ager, allodium.

(h) itaſieri. ] Ita factum decrevitnus heeft PoNTA

NUs, en dus ook in een der Afſchriften van MARTENA.

(i) Quindellenborch cet. ] By PoNT. Quindenlingen

burch - et Gauderſem , ita ut Dei ancillae, enz.

tes & benignitatiejus conſentientes, ita fieri (h)

decrevimus. Suscepimus eam in eo tenoreſüb

mondibordio noſtro quo etiam caetera monaſte

ria Quindellenborch (i), Esſendia videlicet &

Ganderſchem, ut Ancillae inibi ſervientes cum

conſenſu & convenientia Trajectenſis Eccleſiae

Epiſcopieligendiinterſe Abbatisſam poteſtatem

habeant conceſſimus. Adhoc ergo jubemus,

ut nullus Judex Publicus vel quislibet ex judi

ciaria (k) poteſtate in Eccleſias aut locavel

agros ſeu reliquas posſeſſiones jam dictae Eccle

ſiae, quas nunc infraditionem regni noſtrilegi

bus poſſideat (l), vel quae deinceps in jura e

jus divina clementia voluerit augeri, ad cauſas

(m) judiciario more audiendas, vel freda exi

genda, manſiones vel paratas (n) faciendas,

aut fidejufſiones (0) tollendas, aut homines

ipſius Eccleſiae contra rationem diſtringendos,

nec ullas redibitiones vel inuſitatas occaſiones

requirendas ullo usquam (p) tempore ingredi

audeat, aut ea, quae ſupra memorata (g)ſunt,

penitusexigerepraeſumat, niſiAdvocatus,quem

Ab

ook by anderen. In een der Afſchriften van MARTE

NA, Quindelenborgh, Esſendia, Vitis, & Gander

ſchen, ita ut Dei ancillae, enz. Zou dus ook de naam

van een vierde klooster alhier opgenoemd zyn? Hier

omtrend ſchorten wy ons oordeel op. Dit ten minſten

is zeker, dat Gandershem, enniet Gauderſem, ofGan

derſchen, de egte leezing is, gelyk ten vollen kan bly -

ken uit den Giftbrief zelven, door Keizer oTTo aan

dat gemelde klooſter in dit zelvde jaar gegeeven, en te

vinden by MEIBOMIUS, Script. R. G. Tom. I. p. 727.

De beide andere opgenoemde kloosters zyn ookgenoeg

bekend. Voor ita ut Dei ancillae enz. denke ik, dat

men mogelyk zal moeten veranderen, et, ut Dei ancil

lae-potestatem habeant, conceſſimus.

(k) judiciaria.] By PoNTANUs, judiciali.

l) poſtdeat. J By denzelven, poſſidet.

m) ad cauſas. J Ad eas judiciario more audiendas

by PoNTANUs; döch te onregt.

(m) paratas faciendas. J y PoNTANus insgelyks

zeer kwalyk,## facienda, 't geen ten eenemaal be

laggelyk is. anſiones & Paratas facere beteekent

niets anders, dan huisvesting en eeten en drinken aan

iemand bezorgen. Wanneer namelyk een Regter, ofan

dere Koninglyke Amptenaaren, Miſt Regii, ter waar

neming van hunne amptsbediening, en tot het houden

der openlyke Gerigtsdagen, in het een of ander Dis

trict, of Ampt, kwamen, waren de Ingezetenen van

zodanig District verpligt, aan dezelven vrye huisvesting

en behoorlyk onderhoud van kost en drank te bezorgen,

en wel, gelyk in de CAPITUL. Reg. Franc. Lib. IV.

»

C. 69, by BALUZIUs Capit. Tom. I. p. 789. gemeld

wordt, de conjecto, dat is, bygemeenen omſlag, of uit

zetting over alle de Ingezetenen van zodanig district,

welke, ieder naar evenredigheid van zyn ſtaaten goede

ren, hun aandeel in die onkosten moesten opbrengen,

en waar van niemand verſchoond wierd, ten zy hy by

een afzonderlyk Privilegie daar van bevryd ware; hoe

danig een vrydom by deezen Brief aan 't klooster van

Elten geſchonken wordt. Dit mn noemde menin demid
deleeuw# & paratas facere Judici. Menig

vuldige voorbeelden van deeze ſpreekwyze zouden wy

kunnen aanvoeren ; Doch het zal genoeg zyn ons te

beroepen op 't geen dien aangaande is bygebragt door

BIGNóNIUs in Not. adMARCULFUM p. 258, en DUCAN

GE in Gloſſ. M. & I. Lat. Tom. V. p 166. Datdee

ze overoude gewoonte nog hedendaags in Gelderland,

en wel voornaamelyk in Veluwe, plaats heeft, en dat de

onkosten van 't Landgerigte, 't geen opgezette tyden in

ieder ampt jaarlyks gehouden wordt, by gemeene uit

zetting van de Amptslasten gevonden worden, is genoeg

bekend, en behoeft geen nader bewys.

(o) Fldejusſiones. ] In alle andere uitgaven, Fide

jusſores tollendos.

&#3 usquam.] By PoNT. unquam.

(4) memorata.] Mentionata by denzelven.

R 2



7o CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

Abbatiſſa elegerit ad utilitatem ejus & conſoro

rum, ibi Deo ſancto Vitoque martyri Chriſti

fidelium (r): quidquid vero Fiscus noſter

exinde ſperare potuerit, aut Theloneum (s)

de piscatione in pago SALON & in fluvio l/bla,

quod vulgari nomine Cathentol (t) dicitur,

totum nos pro aeterna remunerationepraedictae

Eccleſiae ad ſtipendia ſanctimonialium in ea

Deo ſanctoque Vitoſervientium donamus (u),

conceſſimus ac largitiſumus. Etipſa Abbatiſſa

cum omnibus rebus ſuis noſtro fideliter pareat

imperio & ſub noſtro conſiſtat mondibordio &

defenſione, quatenus ipſam ſororesque ejusdem

loci pro nobis melius exorare delectet. Et ut

haec noſtrae conceſſionis auctoritas pleniorem

in Dei nomine optineat firmitatem, & a ſan

ctae Dei Eccleſiae fidelibus noſtrisque melius

credatur, [& Jdiligentiusobſervetur, hoc prae

ſens praeceptum conſcribi & annuli noſtri im

preſſione ſigillari juſtimus, quam & propria

manu ſubtus firmavimus.

Signum domini Ottonis Imperatoris Au

1ſti. /
gl Willigiſüs (y) Cancellarius advicem Roberti

Archicapellani (W)recognovi. Datum decimo

nono Kalendas Januarii Anno Dominicae in

carnationis nongenteſimo (x) ſeptuageſimoter

tio, Indictioneſecunda, Annovero RegniDomini

(y) Ottonis tertiodecimo, Imperii vero duo

decimo (8). Actum Novimagio (a).

Aſta fuerunt haec in Altenis in loco cd

pitulari ſupraſcripto ſub Anno, Indiëtione,

(r) fidelium. J Beter in alle de andere uitgaven, fa

mulantium.

(s) Theoloncum.] ByPoNTANUs, Theoloen; 'tgeen

onverſtaanbaar is. - Verder heeft dezelve voor Tſo

la, Isla. Het eene afſchrift van MARTENA heeft, The

olonii de piscatione in pago Solon &# in flutnine 2'3/olg,

doch in het andere leest men in fluvium Tsſola. Wy

zullen den Pagus SALON in twee volgende ſtukken van

den jaare 996 en 1134. weder ontmoeten.

(t5 Cathentol. J By PoNTANUs Habedol, welke#

ter óp den kant aanteekent. 2: Alias Catetog, id eſ:
,, Cotertol, est ibi hodieque Coterſchans.” In de Af

ſchriften van MARTENA ſtaat ook uitdrukkelyk Cathen

doll, en Cathentoll: 't welk ongetwyfeld de egte lee

zing is, gelyk dezelve nog ten huidigen dage de kater
zol, of kotertol genaamd wordt. Dezelve is door de

Abdis en het klooster van Elten in den jaare 1241 aan

de Stad DEvENTER in erfpagtgegeeven, welkeuit dien

hoofde denzelven Tol van dien tyd aftot heden toe ge

beurd heeft, en daar voor tegenwoordig nog aan 't ge

melde Klooster jaarlyks betaald wordt driehonderd en

twintig Karelsguldens en vyf ſtuivers. Zie DUMBAR

K. en W. Devent. bl. 466- 469. . .

(u) donamus. J. In de andere uitgaven donavimus.

BV poNT. ontbreekt het volgende woord, concesſimus.

(v) Willigiſius.] Willigiſt leest men by PoNTANUs.

(w) Archicapellani. ] By denzelven, Roperti Ar
chicancellarii. j

a) Se## By PoNTANUs, en byanderen,

welke# deezen Brief hebben overgenomen, ſtaat,

noningenteſimo tertio. Doch op den kant teekende hy

aan; ,, Eo tempore anno 993. non Otho Magnus, ſed

,, Ludovicus, Arnulphi Filius cum Ludovico Boſnis

, Filio Imp, fluit, tºt omnino veriſimile /it ſcribendum

, 973.” Met den Vidimusbrief, welken wy hier ge

# hebben, komen ook de Afſchriften van MARTE

NA over een, waar door die gisſing van PONTANUsten

vollen geſterkt wordt. -

(y) Domini.) By PoNTANUs, Divi Otthonis.

(z) duodecimo.] Ik denke, dat men leezen moet,

die, menſe, hora & Pontificatu quibus ſiſ

pra , praeſentibus ibidem homeſtis &

providis viris Johanne Haetlen & Henrico

Tonden ſlepe dictae Eccleſiae Altinenſis cu

ſtodibus ſive campanariis, clericis dictae Tra

jectenſis & Leodienſis dioceſis, teſtibus ad

praemiſa rogatis ſpecialiter & vocatis. Et

ego Henricus Tegginck Clericus Colonienſis,

Imperiali auctoritate Notarius, quia prae

miſ/is omnibus & ſingulis, dum ſic ut prae

mittitur ferent & agerentur, unacumprae

nominatis teſtibus praeſens interfui, eague

omnia & ſingula ſic fieri vidi & audivi, ideo

hoc praeſens publicum inſtrumentum manu

ntea propria## ſcriptum exinde confe

ci, ſübſcripſi, publicayi, & in hanc publi

cam formam redegi, ſignoque& nomine meis

ſylitis & conſiietis ſignayi in fidem & teſtimo

nium omnium & ſingulorum praemiſforum

rogatus & requiſitus.

- HENRICUs TEGGINCK.

Uit den Vidimus - Brief by DUMBAR,

Aerk. en Wereltl. Deventer bl. 464.

-466. Ook, doch minnaaukeurig,

uitgegeeven by PoNTANUs, Hiſt. Gelr.

ALib. V. p. 69.; DITHMARUs, in Cod.

Dipl. Clivenſ. Num. 35. p. 28.; LU

NIG, Spicil. Eccleſ. Contin. H. p. 117o. ;

en OSw. TULLEKEN , in Comm. ad

Dipl. REINALDI I. de Inſula & Monte
/Dei# 64. Gecollationeerd met de

Afſchriften van KEMPo vAN MARTE.

NA by SCHWARTzENBERG in 't Char

terb. van VRIESLAND, I. D. bl. 61.

en II. Deel bl. 158.

Imperii vero VI. en niet, XII. -

a) Novimagio.] Neomagi heeft 't Afschrift van

PONTANUs, het welk vervolgends geſterkt was door

deeze navolgende Notarieele onderteekening. ,, Con

,, cordat cum ſto vero ea onini parte non vitiatoſigilla

,, to, quod testiſícor ego in/ranominatus Notarius hac

,, manus mede propriae ſulſcriptione. Et erat ſubſi

•, gngtuin : Joan. Schetler publicus juratus &immatri

•, culatus Notarius praeſcripta vera attestatur, ideo

,, que cadem ob honorem ſanctae veritatis , cui teſtimo

3, nium dare conſentaneum eſt, ſubscr.” Hoe min naau

keurig egter dat ,Afſchrift gemaakt is geweeſt, kan,

behalven uit het door ons aangehaalde, ôok blyken uit

verſcheiden andere misſtellingen, welke, als uitdruk

kelyke, en aanſtonds in het oog loopende ſchryſfouten,

Wy onnoodig geoordeeld hebben, hier aanteteekenen,

#-,Verders is het aanmerkelyk, dat LUNIG in zyn

Spicil. Eccleſ: Tom. III. Cap. VII. von Aebtiszinnen,

p. 356. deezen Brief ook gedrukt heeft, doch het begin

en ſlot van denzelven zeer verſchilt van de overige uit

gaven. Het begin is aldaar dusdanig. ,, In #omine

2, Sandde & individuae trinitatis, Annen. Otto di

», vina ſavente clementia Rom. Imp. Aug. Si locavel

, monaſterid, a religioſis perſonis & Deo dicatis con

» ſtruda • Imperiali autoritate corroborare conamur,

,, hoe procul dubio & ad praeſentis Regningſtri ſtatum,

» & ad aeternae beatitudinis praemium nobis profutu

,, rum fore credimus. Quapropter omnibus iſ, Chriſto

,, fidelibus noſtris, tan, praeſentibus, quam futuris,

, notum facimus, qualiter Wichmannus Comes.” enz.

Het ſlot van dien. B#ef is, », Willigiſus Cancellarius,

,, ad vicem Ruperti Archicancellarii, recognovi. Da

,, tum 19. Calend. Januar. Anno Dominicae incar

», nationi, DCCCCLXXX. Indict. 8. Anno Regni

2, 2o. Imperii vero 12. Actum Noviomagi.”

Ik weet van deeze verandering geene andere reden te

geeven, dan dat mogelyk, gelyk meermaalen geſchied

is, deeze Brief in dat jaar weder op nieuws gegeeven,

of nader beveſtigd is geworden.

Brief,
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58.) Brief, waar by, door Koning OTTO den III, vryheid van wereldlyk regtsge

bied, en de vrye verkiezing van een Abdis, geſchonken wordt aan het

Klooſter te Wilike, ofWillich, 't geen de Gelderſche Voogd MEGENGOSUs,

en syne Vrouw GERBERGA, geſtigt haddeil.

Den 18 januarii 987.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTo Divinae caritatis munere Rex. O

mnis Fidelium noſtrorum cujuscumque conditio

nis coetus, quocumque locorum ſitus, pro

majoris auctoritatis cauſa cognOscat, qualiter

quidam Nobilis Vir, nomineMEGINGOSUs, cum

religioſa Conjuge ſua GERBIRGA noſtram prae

ſentiam adierunt, & quoddam Monaſterium,

quod de proprio patrimonio ſuo pro aeternae

vitae praemio & memoria (a) ſui in iſto ſaecu

lo, jam prius pii Patris noſtri oTTONIS Imp.

Auguſti auctoritatis conſenſu in loco, qui Wi

like dicitur, conſtruxerunt, in manus noſtras

tradiderunt, rogantes pro illius loci ſtabilitate

& defenſione, de omni ſeculari ſervitio illud

noſtra regali potentia liberari ac muniri. Quo

rum piis petitionibus asſentientes, & conſilium

Cariſſimae noſtrae Genitricis Theophaniac, Im

peratricis Auguſtae, & Principum noſtrorum

complurium, Willigiſi videlicet S. Mogunti

(a) Memoria ſtui.J Indien men in aanmerkingneemt

de beweegreden, waar door deeze Gelderſche Voogd

met zyne Vrouw bewogen zyn geworden, om dit Kloos

ter te ſtichten, zal men byna niet twyfelen, of hier is

door overhaasting des uitſchryvers een woord overge

ſlaagen. BERTA, ofBERTRADA, Sanctimonialis, in Wt

za S. ADELHEYDIS Cap. II in Actis SS. Bollandia

mis, Februar. Tom. I. p. 716. zal ons de oorzaak van

de ſtichting deezes Kloosters aan de hand geeven. Me

gengoſus naamlyk had een zyner Zoonen, met naame

Godefried, in den oorlog tegen de Bohemers verlooren.

De beide ouders, door deezen ontydigen dood van hun

nen Zoon zeer getroffen, of, gelyk BERTA verhaalt,

,, hac adverſa jraefati conjuges tacti forting, recor

, dati ſunt, quod, te/le Apostolo •, praeterit hijus mutandi

,, figura, coºpertintſtle tºli mundo, tanquam non uten

, tes, ſolo deſiderio ad coelestern patrian tendentes,

, quam carentem fine ſcierunt nuniqliam poſe interire.

, Ömnium igitar rerum, quae huic FILJO defunctore

, étae distributionis ſorte ceciderunt, Deum fecerunt

, heredem– Tunc in loco, qui viLIKA dieitur, tem

, plum honorabile Domino erexit a fundamentis, illud

, decenter praediorunn vel maincipiorum cumulans ſtap

, plementis.” Met dit verhaal komen ook over een de

woorden, welke PONTANUs Hiſt. Lib. V. p. 76. aan

haalt uit het Martyrologium Eccleſiae Romanae, al

waar men onder anderen. Ook dit navolgende leest: ,, ME

,, GENGosUs, pater S., Adelheydis, uvorem habuit

, GERBERGAM, Ducis Godefredi filiam. Hi munda

, nis opibus aſfluentes in onlini virtutum genere enitue

, runt. Cumque filius ipſorum GODEFREDUs occubu

, iſſet in praelio adverſus Bohemos, Deum heredem

, ſcripſerünt eorum bonorum omnium, quaead dictum

, Godefredum pertinuerant, aedemque vILIKAE fun

, dari fecerunt, eamque latifundiis ac reditilus dota

, runt.” Uit wat reden nu hebben zy de goederenvan

hunnen geſneuvelden zoon tot den opbouw van dat Kloos

ter gebruikt? zekerlyk om geene andere redenen, dan

om daar door en de zaligheid, gelyk men toengeloofde,

uittewerken, en by de menſchen een gedenkteeken ter

gedagtenis van hunnen Zoon opterigten. En even dit

zelve wordt in deezen onzen Brief ook te kennen gegee

ven met de woorden, pro aeternae vitae praemio, &?

memoria filii ſui in isto ſeculo, gelyk ik vermoede, dat

men mogelyk zal moeten leezen. -

(i) dd. Legein & regularem ceterorum M. l. Ik

twyfele niet, of hier is insgelyks door onoplettendheid

nenſis Eccleſiae Archiëpiscopi, & Giſilharii

Magdeburgenſis Eccleſiae Archiëpiſcopi, Hil

debaldi S. Wormatienſis Eccleſiae Episcopi,

Notakarii Leodienſis Eccleſiae Episcopi, &

AlberOnis S. Virdun. Eccleſiae Episcopi,

Henrici, Cunonis, Theodorici Ducum, &

aliorum plurimorum Comitum, ac Judicum,

imitantes, ad legem (b), & regularem cete

rorum Monaſteriorum, in noſtro regno degen

tium, ſcilicet Quiddilinburg, Ganderisheim,

Aſintſe, libertatem dedimus, & ab omni in

quietudine ſaecularis diſtrictionis abſolyimus,

&c. Data xv. Kal. Febr. anno Dominicae in

carnationis (c) 987. Indict. 15. anno autem

III. Ottonis regnantis Iv. Actum in Ander

nacha in Chriſto feliciter. Amen.

BARTH. FISEN, Hiſt. Eccl. Leodienſ.

Part. 1. Lib. V/A. p. 169. En uit

denzelven by Jo. KNIPPENBERCH,

## Eccleſ. Geldr. Lib. II. C. 2.

f). 50. ,*

-

van den uytſchryver een misſlag of uitlating van een

woord begaan. De zin ten minſten vereiſcht, dat wy

leezen, of, ad Legem & regulam ceterorum M. , of, ad

Legem & regularen conſtitutionem ceterortum M.. Dit

laatſte zou ik verkiezen, om reden, dat BERTA in de

aangehaalde Levensbeſchryving van de H. Adelheyd

daar toe eenigen grond ſchynt te geeven. Dit zyn de ei

gene woorden van haar verhaal, Cap. II. S. 7. » Tune

, rebus ſatis decenter ornat is illum locum tradiderunt

, manu” [.. Lees mantui. SURIUs in Actis SS. 5. Fe

bruarii p. 61. veranderde dit naar zynen ſtyl, en ſchreef

locum illum Imperatori Ottoni Tertio tradiderunt. J.

,, Imperatoris, tertii ſcilicet Ottoriis, ad perpetuam tu

, telam regiae defenſionis. Qlui, gratia earum dilec

, tionis, illum locum abſolvit ab omni jugo ſecularis

,, districtionis, donans libertati, ſecundum legem &#?

, conſtitutionem Monaſteriorum, Ganderesheim, Oue

,, delenburg, Asnithaë; ita ſcilicet, ut nullus Iudex,

,, vel Advocatus, inde unquam exigeret ſervitium, aut

, in ejusdem loci confinijs ageret placitum, niſi quan

,,tum placuiſſet Abbatiſſae vel Congregationiſibicom

, miſſae ; & ut in perpetuum libera früeretur potesta

, te Abbatiſſam ſibi eligere in ipſa Sororum ſancta ſo

,, dalitate. Cufus libertatis donatio ut in perpetuum

,, rata foret & firma , dabantur teſtamenta– oT

,, ToNIS - manuſcriptione ac ſigilli impresſione con

,, firmata, quae adhuc apud nos retinentur cuſtodia

,, fideli, ne poſteros lateat veritas hujus rei. Om twee

redenen hebben wy gemeend deeze plaats in 't geheel

hier by te moeten voegen, voor eerst, om dat daar uit

blykt, dat men voor Aſintſe, gelyk onze Brief heeft,

zal moeten leezen A/#ithe. Want het bekende Kloos

ter van Eſſen, in andere Brieven Eſſendig ofAſindia ge

naamd, ook dikwyls in ſchriften van deezen tyd dien

naam voert. Doch ten tweeden voornaamlyk, om dat

wy uit deeze aangehaalde woorden, voor zo ver den zin

betreft, zullen kunnen aanvullen het agterſte gedeelte

en ſlot van deezen Brief, 't geen deszelfs eerste uit

geever, BARTH: FISEN, volgends zyne gewoonte, ons

niet medegedeeld, maar door byvoeging van een &c-

heeft overgeſlagen, en het welk wy overzulks niet in

ſtaat zyn thands anders te kunnen uitgeeven.

(c)# De Jeſuit FoULLoN, van deezen Brief

melding makende, in zyne Hiſt. Leodiens. Lib. IV. Tom.

I. Part. I. p. 2oo , brengt denzelven tot den jaare

989. Doch te onregt.

S
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59.) Brief, waar by Keizer oTTo
de III niet alleen het verſchil over de door

GraafwicHMAN eertyds aan het Klooster te Elten geſchonkene goederen,

tusſchen de Abdis, en Grave Balderik en zyn Vrouw ontſtaan, vereffent,

maar ook de voorige Giftbrieven van oTTo den I., en den II., nader be

vestigt.

Den 18. May 997.

n nomine ſanctae & individuae (a) Trinita

tis. OTTo divina favente clementia Ro

manorum Imperator Auguſtus. Si loca vel

Monaſteria, a religioſis perſonis & Deo dica

tis (b) conſtructa, noſtra Imperiali auctoritate

corroborare conamur, hoc procul dubio & ad

praeſentis noſtri Regni ſtatum, & ad aeternae

beatitudinis praemium profuturum nobis fore

credimus. Quapropter omnibus in Chriſto Fi

delibus noſtris ſcilicet praeſentibus & futuris

notum eſſe volumus, quomodo temporibus (c)

Avi noſtri DomnioTToNIs Imperators Auguſti

wICHMANNUs Comes pro animae ſuae remedio,

ſuorumque parentum, in quodam loco, (d)

Eltena dicto, Monaſterium & Sanctimonia

lium congregationem in honorem Domini no

ſtri Iheſu Chriſti, & Sancti Viti (e) Martiris

ampliſſimae benignitatis conamine conſtruxit,

nec non magnam certae proprietatis ſuae par

tem, cujus nomina infra tenentur, ſimul &

(f) beneficii, quod dilectus Avus noſter pri

mum (g) ei conceſſit in beneficium, poſtea

pro ſervitute ſedula ſibi (h) donavit in pro

prium, & ad ipſum licenter contradidit Mona

(a) Trinitatis.] By scHATEN, en LUNIG, wordt

het woord Amen 'er bygevoegd.

(b) g? Deo dicatis.] PoNTANUs, en uit hem ande

re, hebben, ac Deo devotis.

(c) Avi noſtri Domni Ottonis.] By scHATEN, en

LUNiG, leest men, avi noſtri p, m. Domini Ottonis.

In het Afſchrift van PoNTANUs ſtaat, avi noſtri piae

memoriae Divi Ottonis. -

(d) Eltena.] , In alle andere uitgaven, Altenis.

(e) Martiri:.] Dit woord ontbreekt by PoNTANUs,

en aílen, welke zyn Afſchrift gevolgd hebben. Voor

de volgende woorden heeft men by denzelven ampliſico

benignitatis conamine.

(f) beneficii, quod dilectus Avus J By scHATEN,

en LÜNIG, ſimul & beneficii idem dilectus Avus....Zou
men ook moeten leezen, beneficii, quod idem dilecttus

Avtts , cel. , #k ſtaat in den Brief van 1134. byP9N

TANUS p. IO3- e

(g)## Kwaalyk heeft het Afſchrift#

# piaë memoriae, voor primum, 't geen de

zin vereiſcht.

(h) donavit.# By PoNTANUs, en anderen#
ke zyn uitgave hebben nagedrukt, leest###
vit in proprium, & ad edi libenter# 't Gtt. h at

de zin licenter, en niet libenter, Veſel cht, behoeft

een nader bewVS. - - e

g (l) nomine## Dewyl in de beide verſchil:

lende Afſchriften, zoo wel in dat van PONAANUs, als

in dat, het welke scHATEN gebruikt heeft, alsmede

in den Brief van 1134, in welken deeze genoegzaam

woordlyk herhaald wordt, het woord nomine gevonden

wordt, hebben wy 't zelve ook hier tusſchen ingevoegd.

PoNTANUs heeft verder Lutgardam:

(k) vesperam noctis.] In 't Afſchrift van poNTANUs,

vesperam mortis- In den Brief van 1134, ſtaat ook te

regt, cum - ſemet ad vesperam mortis inclinaſet,

ſterium, ſüamque ipſiusfiliam, [nomine] LUT

GARDEM (i), ceteris Monialibus praeconſti

tuit Abbatiſſam. Succedente vero tempore,

cum idem wICHMANNUs Comes ſemel adve

ſperam (k) noctis inclinaſſet, penitusque natu

rae conceſſiſſet, altera ſuae procurationis (

filia, nomine ADELA, quandam hereditatis (m

jam traditae partem expoſcens, dicens, quod

Pater ejus ſecundum Saxonicam Legem abs

que ejus conſenſu & licentia nullam potuiſſet

facere traditionem, totam Patris ſuidonationem

produxit (n) in errorem. Hujus itaque ſedi

tionis perturbatio usque ad tempora (o) dilecti

Patris noſtri perdurabat, ipſeque noſter carita

tivus Pater eandem contentionis cladem extin

guere pro viribus inſudabat, & hoc, quoad ipſe

vitam finivit, minime ad unguem usque per

duxit. Exacto autem longo temporis interval

lo, cum ejusdem Monaſterii Abbatiſſa, praeti

tulati (p) viri wICHMANNI Filia, univerſae car

nis viam (4) tune intraret, aliaque inipſius lo

cum Imperialis noſtraepoteſtatis jure accederet,

in Palatio noſtro, quod dicitur (r) Novio

mago, noſtrum fieri juſſimus colloquium, ibi
w que

rº: ik denke, dat men leezen moet.

l) procurationis.] Dus heeft het Afſchrift van

FAiKE, 't geen wy in onze uitgave, om deszelfs naau

keurigheid, volgen. Dus heeft ook het Afſchrift, 't

geen SCHATEN gebruikt heeft. Doch in het Afſchrift

van PoNTANUs, als mede in den Brief van 1134. ſtaat

te regt, procreationis.

(m) #creditatis.] , By PoNTANUs leest men proprie

tatis. Welke van beide deeze leezingen te verkiezen

zy, durve ik niet beſlisſen. Indien men agt geeft op

het onderſcheid, 't geen oudtyds gemaakt wierd tus

ſchen Erfgoederen, bona avita, of hereditaria , en

aangewonnene goederen, bona acquiſita, en indien men

verder opmerkt, dat wel eer iemand zyne erfgoederen

niet, dan met toeſtemming vanzynen naaſtenerfgenaam,

(geyk wy nader betoogd hebben in Not. ad Jüs FEU

DALE FLANDRICUM vetus, Cap. 34., in onze Analect

Juris Belg. Antiqui Tom. I. p. 25. ,) mogte verkoo

pen, of vervreemden, zou men ligtelyk verkiezen te

leezen hereditatis-partem, gelyk in de Afſchriften

van FAIKE en SCHATEN gevonden wordt. Doch de

wyl de leezing van 't Afſchrift van PoNTANUs ook ee

nen goeden zijn oplevert, zou ik zulks niet durven ver

werpen 3 te min, om dat dat zelvde woord proprietatis

ook gevonden wordt in den Brief van 1134., waarin

deeze onze Brief genoegzaam woordlyk herhaald is.

(n) produxit.] By PoNTAN. perduxit.

(9) tempora.J VAN LooN heeft, tempus.

(p) viri.] Ik denke, dat men leezen moet praett.

tulati videlicet Wichmanni filia, gelyk het Afſchrift

heeft, 't welk PoNTANUs gebruikte.

(g) tunc.] By PoNT. ontbreekt dit woord.

(r) Noviomago.] By denzelven leest men, Novima

gum nimirum fari juſtmus colloquium. ibique ſaltem hu
jusmodi. cet. By sCHATEN en LUNIG vindt men ook

ſaltem, voor tandem.
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que tandem hujusmodi ſeditionisfecimusfinem.

BALDERICUs enim, praedictae ADELAE Mari

tus, pro noſtra voluntate, exhortatione ſimul

& petitione, id ipſum Monaſterium ſua pro

pria ſilaeque Conjugis manu in noſtrum [publice]

contradidit (s) mundiburdum, &, ſicut mos

eſt Laicorum, cum feſtuca (t)ſemelabeodem

exivit praedio, ea ratione ut nos noſtro (u)

regali imperio ac deſcriptionis praecepto tale

libertatis arbitrium eidem Monaſterio perpetu

(s) publice contradidit..] Uit het Afſchrift vanPoN

TANUS hebben wy het woord publice hier tusſchen in

gevoegd, om reden, dat hetzelve ook in den Briefvan

I134. voorkomt.

(t) cum feſtuca ſemel ab eodem exivit praedio.] Of

ſchoon alle Afſchriften onderling in deeze leezing over

eenkomen, is het egter zeer waarſchynlyk, dat hier

een misſtelling is ingeſlopen. In den Brief van 1134.

ſtaat, et, ſicut mos eſt Laicorum, ab eodem ſemet exteit

Monaſterio & praedio facta (L. jacta) foſluca, ea ra

tione cet. Ik twyvele niet, of men zalalhier ook moeten

leezen, cum feſluca ſemet ab eodem eruit Monaſterio &

praedio. Dit ten minſten is zeker, dat het woordſemel

alhier geen den minſten zin uitlevert. Deeze ſpreekwyze

nu is men meermaals gewoon te gebruiken in ſoortge

lyke overdragten. Dus leest men in de Formulae Ve

teres van BIGNONIUs, Cap. 39. p. 149. per corum fe

ſtucam pars contra parem ſaam ſe exinde exutos feca.

runt. En Cap. 43, p. 152. viſus eſt tradidiſ/e, &#

per ſuam feſtucam – de ipſis rebusſeexutos ex omni

bus eſſe diviſe. . Onnoodig is het, hier van meer voor

beelden by te brengen, dewyl de zaak zelve te over

bekend is.

(u) noſtro] noſtris Regali imperio ac deſcriptionum

praecepto, heeft het Afſchrift van PoNTANUs.

Gv) ## Qualiter by PoNT. en SCHATEN.

(w) Asſindia: cet.] Asſindio, Quiddellingenburch

&? Gauderſem, heeft PoNT.

(x) in praeſentia noſtri.] By VAN LooN, ad prae

ſentiam noſtram. -

(y) traditaque## Dus heefthet Afſchrift

van ÉALKE. By PoNTANUS leest men tradit, atque

contradidit. In den meergemelden# Van II34: ,

als mede in de uitgave van LUNIG, vindt men, redi

tusque contradidit. T. Alle deeze leezingen hebben iets

in zig, 't geen ſtuit in den eerſten opſlag. In de uitgave

van scHATEN heeft men, radicitusque contradidit.

Deeze manier van ſpreeken en uitdrukking heeft ook

iets ongewoons in zig. Ik kan my ten minſten, niet

herinneren, dezelve ooit gebruikt gevonden te hebben

in geval, wanneer van het overdragen van vaſte goede

ren aan eenen ander, en van de daar by gebruikelyke

plegtigheden geſproken wordt. Om de ongewoonheid

van deeze uitdrukking zou ik egter dezelve niet durven

verwerpen. Bekend is het, dat men oudtyds by het

doen van een overdragt van eenige vaſte goederen ver

ſcheidene uiterlyke plegtigheden aanwendde, en daar

by het een of ander ten overſtaan van getuigen overgaf,

ten teeken, dat men daar door den vollen eigendom van

zodanig goed afſtond. Voorbeelden van zodanige ſym

boliſche, of geheimzinnige, overgiften kan men opge

teld vinden by BIGNoNIUS in Not. ad MARCULFUM

pag. 273. DUCANGE in Gloſſ. M. & J. L. in V.

inveſlitura, Tom. III. p. 152o. &# en by ande

ren. Deeze teekenen nu, of ſymbola, waren onder-,

ſcheiden naar het onderſcheid der goederen, welke

daar door beteekend wierden. Refert enim, zeide reeds

in zynen tyd de Auctor FLETAE Lib, III. Cap. 15. p.

2oI. utruin traditio de terra fieri debet, fundo, mane

rio, vel domo, quia, ſi de domo, tunc, ea a domino &’

familia, & catallis ſuis vacuata, ſufficit, ſt per ha

ſpam vel annulum oſtii exterioris a vero domino donata

rio fiat ſeiſina, coram teſtibus tam (Lees, tamen.) fi

de dignis: ſt autem nullum ſit aedificium, tunc per

aſſiſam vel baculum. cet. - De manier van overgif

te per feſtucarn, of baculum, is ten vollen bekend by

ieder een, welke ooit de geleerde verhandeling de effe

ſtucatione van den Heer FR. VAN SANDE geleezen heeft,

en welke manier nog hedendaags den naam van ſtokleg

ging draagt, gelyk ook de getuigen, ten overſtaan van

welke de plegtigheid geſchieden moeſt, daar van

-

aliter condonaremus, quale (v) ceteras Moni

alium congregationes, ſcilicet Aſſindiae (w),

Quidelingeborg, & Gandereshem habere co

gnovimus. Inſüper BALDERICUs omnia ejusdem

Monaſterii praedia, quae prior Abbatiſſa dun

taxat in ſua habuit poteſtate & inveſtitura, ad

reliquias Sancti Viti in praeſentia (x) noſtri no

ſtrorumque plurimorum Fidelium conceſſit,

traditaque (y) contradidit, quorum nomina

haec (8) ſunt infra ſcripta. Helton (aa),

Fur

al nog dennaam voeren van Stokleggens Mannen, in het

Landrecht van DRENTHE, II. Boek Art., 52. En op

die manier, per feſlucam, wordt in de ſtraks voorgaan

de woorden van deezen Brief gemeld, dat Graaf BAL

DERIK in handen van den Keizer overgegeeven heeft

alle den eigendom, welke hy vermeende uit naam van

zyn Vrouw te hebben op het Klooſter, en den grond,

waar op het zelve geſticht was. - Doch, behalven

deeze manier was men ook dikwils gewoon, voornaam

lyk by overdragt van Landgoederen, om uit het Land,

welkers eigendom men afſtond, een groene graszoode,

waarin een jong boomgewas ſtond, met wortel en al,

uitteſteeken, of, indien men zo een klein boompje op

het land niet kon vinden, als dan een takje van een,

op het zelve land groeienden, boom afteſcheuren, het

zelve in die uitgeſtokene graszoode te ſtecken, ende

zelve als dan met dat boompje, of ingeſtoken takje,

en dikwils ook tevens met het mes, of ſchuppe, waar

mede men dezelve had uitgeſtoken, overtegeeven aan

den kooper, of toekomſtigen eigenaar - ten teeken, dat

men volkomen aan denzelven afſtond alles, wat zowel

boven den grond, als daar onder, op dat land gevon

den wierd. Solebant, het zyn dewoorden, met welke

:1EINECCIUs deze oude manier van overdragt in zyne

Elem. Jur. Germ. Lib. II. Tit. 3. S. 75. beſchryft,

veteres, fundum tradituri, glebam cum ramusculo

eruere cultello, eaque omnia alteri, cui rem traditam

vellent , offerre, vel, ſi Eccleſiae quid tradituri eſſent,

altari imponere. Het zal der moeite waardig zyn nate

leezen, het geen hier over ook by wENDELINUs ad

Leg. Salic. p. 152. is opgemerkt.- Deeze manier

nu van overdragt, per cespitem & ramum, zou ik byna

vermoeden, dat men ook in onzen Brief alhier te ken

nen heeft willen geeven door de ſpreekwyze, radicitus

contradere. . Indien deeze onze giſſing en vermoeden

aanneemlyk ſchynt, zal Balderik, gelyk hyby ſtokleg

ging, per feſtucam , zyn regt op het Klooster zelve, en

den omliggenden grond, waarop het gebouwd was, af

ſtond, ook de overige Landgoederen, doorzyn Vrouws

vader aan 't zelve tegen de wet geſchonken, overge

geeven hebben en afgeſtaan, per ce/piten & ramtuin,

of door het overgeeven van éene uitgeſtokene zoode

met ſtruik en gras, en dus radicitus, dat is met den

wortel zelfs, welken dit gras en ſtruik daarin geſchoten

en gemaakt had, want, gelyk wENDELINUs d.. l aan

teekent, moest eene zodanige zoode ter diepte van on

geveer vier vingeren, en dus met de wortels van 't graS,

uitgeſtoken worden. - . Het zy men nu deeze onze

iſſing aanneemlyk houdt, het zy niet, dit ten minſten

is zeker, dat te deezer tyd deeze manier van overdra

gen, transportare per cespitem & ramum, in Gelder

land algemeen gebruikelyk was. Zulks immers, om

thands geen andere bewyzen aantehaalen, blykt ten

duidelykſten uit een volgenden Giftbriefvan den jaare

997. , alwaar men leest ; Mox poſt haec – utſirmius

& ſtabilius eſſet, infra terminum praedicti Comitatus

in villa quoque, Thrile nuncupata , eisdem praenomina

tis teſtibus & aliis nonnullis aſtantibus ſine alicujus re

traetatione (dat is, om met het Landrecht van DREN

THE II. B. Art. 58. te ſpreeken, zonder ſtokſtraſinge

van iemand.) cum RAMo & CESPITE iure rituque po

pulari ſancittum eſt, rationabiliterque firmatum, ut hu

jusmodt traditio intacta & inconvulſa permaneat feli

ter ſub Chriſto, ſtipulatione ſubnixa.

(z) haec.] Lees hic, gelyk het Afſchrift van PoN

TANUs, als mede de Brief van 1134., hebben; in welke

beiden men egter, gelyk ook in de uitgaven van scHA

TEN en LUNIG, voor infra ſcripta, vindt, inſcripta.

(aa) Helton.] In den Giftbrief van 976., hier voo

ren reeds door ons geplaatst onder Num. 54. bl. 64., wor

den deeze en verſcheidene volgende plaatzen ook opge
S 2 noemd.
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cHARTERB oEK Des HERTO GDOMS GELRE,

Furnon, Vorithuſen (bb), cum omnibus uti

litatibus ad ea loca julte & rite pertinentibus.

Ehricae media pars, aeque diviſa. In Ham

me (cc) media pars. Arnhem (diſ) media

pars. Redingen media pars. Asfiel tornika

(ee) media pars. Herveld ( ſf) dimidia
parS. Liende dimidia pars. Thule dimidia

noemd. Wy hebben aldaar over dezelven, in onze

# onze gedagten reeds kortelyk gemeld,

welke wy hier niet zullen herhalen. - Voor Hel

ton heeft PONTANUs alhier, Geltmon. SCHATEN leest

Keltnon, doch heeft op den kant verbeterd, Elten.

(bb) Vorithuſen.] By PONTANUs, Honthuyſen ; In

den Brief van 1134. JWerthuyſen. De Afſchriften van

SCHATEN en LUN1G komen met dat van FALKE, 't wel

ke wy volgen, overeen. . Met deeZe leezing ſtrookt zeer

wel de tegenwoordige naam, Voorthuyſen.

(cc) /ſamve.] By PONT. Hamnio. In den Briefvan

1134. Hannes. -

(dd) Arnhem.] Zie den Schryver van den Tegen

woord. Staat van GELDERL. bl. 442.

(ee) Aspel#") Dus ook by LUNIG. PoNTA

NUs heeft, Apel, Ternicko. In den Brief van 1 134.

komt het ook als twee onderſcheidene plaatzen voor,

Applen, Ternnha pars dimidia. By SCHATEN leest

men Aſpel, Tornicka media pars. VAN LooN vertaal

de het, Apel te Ternik de helft. In de Oudheden van

't Bisdom van UTRECHT, en by VAN MIERIS, wordt het

overgezet, Apel met Ternik het halve deel. Dat hier
door geen twee, maar eene, plaats moet verſtaan wor

den, blykt van zelfs. Zou men ook in eenwoordkun

nen leezen, Apeltornika, en er dan door verſtaan het

genoeg bekende, en in de Hooge Heerlykheid van 't

Loo op Veluwe thands gelegene, Dorp, Apeldorn, of

Apeldoorn ? In klank en uitſpraak zekerlyk komen de

oude, en hedendaagſche, benaamingen over een AL

TING, Not. Germ. Inſer. Tom. II. p. II-, en VAN

RIYN in de Oudh. van 't Bisd van Deventer, II. D.

ll. 392. zyn ten minſten van deeze gedagten:

(ſ) Herveld.] Zie ALTING, d. l.. p: 87. ...
(#5 Malime.j By PoNTANUs, Malsme. Uit den

Brief van 1134. waarin deeze onze Brief woordlykhe:

haald wordt, blykt ten duidelykſten, dat alle de Af

ſchriften alhier gebrekkig zyn, en eene andere plaats

uitgelaten hebben, want men aldaar, leest, Thulo pars

#dia, Arnle pars dimidia, Malſum pars dinidia.

ik twyfele niet, of deeze tusſchenſtaande woorden zº'n

door overhaaſting van de Uitſchryveren alhier overge

ſlagen, ſchoon die beide plaatzen, Arnle, en Maline,

of lifalſum, my thands onbekend. Zyn, De gisſingen

ten minſten, welke# over by ALTING # l. pag. 13

. gemaakt zyn , komen my ongegrond. VOOT-

en:# Ongetwyfeld is dit het Dorp Brum
men, in Veluwenzoom, ruim een half uur ten zuid

westen van Zutphen, gelegen. Zie ALTING d. l. p. 3o.

(ii) Oelberg. By FoNTANUs, Olburg. By DITH

MARós, en VAN LOON, Olbrug. SCHATEN heeft,

Ö hergh media pars. Dus ook by LUNIG. In den

Brief van 1134., Olborch. ALTING p. 137. verſtaat er

door de tegenwoordige Stad ELBURG. Ik denke, dat

men deeze Curtis, of Renthoeve, zal moeten zoeken

in het tegenwoordige Richterampt van Doesburg, al

waar de bekende Buurſchap Oelbergen, of Olbergen,

van dit oude Oelberg den naam al nog ſchynt behouden

te hebben.

(kk) Rathe.] In den Brief vanBy PoNT. Ratho.

1134. Rode. Zou dit Rade, of Rathe, ook zyn het te

genswoordige, aan den Ysſel in Veluwenzoom gelege

ne, Dorp Rheede ? Ik denke zulks niet. Degedagten

hier over van ALTING pag. 146. zyn geheel onwaar

ſchynlyk. -

(ll) Huingen.] Dus ook in de Afſchriften, welke

sCHATEN, en LÜNIG, gebruikt hebben. Doch in den

Briefvan 1134., en by poNTANUs, leest men Hennife,

en Honnepe. Indien dit dé egte leezing mogje Zyn,

dan zal mogelyk het voorgaande Rathe, en dit Hontepe

of Huinge, dezelfde plaatzen zyn, welke in een Brief

van Koning HENRIK van den jaare 1046, waarby hy een
gedeelte van Hamelandaan de Kerk van Utrecht ſchenkt,

te vinden onder anderen by PoNTANUs Lik: V. p. 82:

genaamd worden Rathmon, en Hunne K. Dit laatſte zal

men dan moeten zoeken ter plaatze, alwaar in den jaar

pars. Malime (gg) dimidia pars. Brum

men (hh) dimidia pars. Oelberg (ii) dimi

dia pars. Rathe (kk) dimidia pars. Huin

gen (ll) dimidia pars. Thelden (kk) dimidia

pars. Trienden (ll) media pars. · Putten lo

co conſtructo dimidia pars. Adhaec quatuor

Foreſta (mm), Steenwalt, Moſfet, Wich

Z/20él ,

re 1272, het Klooster ter Honnepe, niet ver boven

Deventer, geſticht is geweest. Zie ALTING p. 96.

(kk) Thelden..] Het tegenswoordige, in Twenthe

gelegene, Steedje Delden heeft in klank wel eenige

overeenkomst met dit Thelden, doch ik twyfele zeer,

of men 't zelve hier verſtaan moet. Mogelyk zal men

dit Thelden moeten zoeken ter plaatze, alwaar thands

de Buurſchap Delden gevonden wordt, zynde dezelve,

volgends den Schryver van de Geographiſche Beſchry

ving van GELDERLAND bl. 315., een halve myl ten

zuiden van het Dorp Vorden in 't Graafſchap Zutphen

gelegen. Zie ALTING d. l. p. 171.

(ll) Trienden media pars. Putten loco conſtructo di

midia pars.] Dus heeft 't Afſchrift van FALKE, 'tgeen

wy gevolgd hebben. Maar wat zullen de woorden loco

conſtructo hier beteekenen? Ik erken gaarn den zin niet

te begrypen. By PONTANUs vindt men , Trienden di

midia pars. Putten in loco conſtructo damidia pars

In de uitgave van LUNIG ſtaat; Tryenduin media pars.

Pulte in loco conſtruitur diinidia pars. SCHATEN heeft

uitgegeeven, Tryenden media pars. Putte in lococon

ſtruitur, media pars; en hy teekende op den kant aan,

,, forte, quo ſtruitur.” Op die manier wordt de zin

eeniger maate verſtaanbaarder; Doch 'er blyft tevens

die zwaarigheid over, wat naamlyk gebouwd wordt,

een huis, kaſteel, kerk, ofiets anders. Indien wy den

Brief van 1134 , waarin deeze woordlyk herhaald wordt,

raadplegen, wy, zullen bevinden, dat dezelve even

onagtzaam afgeſchreven is, zodanig egter, dat men

eenig meerder ligt daar door ontfangt. In denzelven

heeft men ; Trienden dimidia Eccleſia, Putten loco

conſtructo pars media. Indien wy deeze leezing verge

lyken met die der andere Afſchriften, zal men moge

lyk in die gedagten vallen, dat in den oorſpronkelyken

Brief geſtaan heeft; Trienden dimidia pars. Eccleſiae

in loco Putten conſtructae media pars. Wil men egter

liever conſtruittur, 't geen in twee Afſchriften gevonden

wordt, behouden, dan zou men kunnen leezen, Trien

den dimidia pars. Putten in loco, quo Eccleſia con

ſtruitur, pars media. Indien dit de ége leezing was,

zouden wy tevens hier uit zien, dat men in het nog

tegenswoordig dus genaamde Veluwſche Dorp Putten

te deezer tyd de Kerk heeft gebouwd, of ten minſten

vernieuwd. Doch dit alles rekenen wy niet hooger dan

bloote gisſingen, tot dat men of uit den oorſpronkelyken

Brief zelven, of uit een naauwkeuriger Afſchrift, dan

wy daar van tot nog toe hebben, van de egte leezing

beter onderrigt worde. - . . Waar verders het alhier

gemelde Trienden gelegen hebbe, durve ik ook niet be

paalen. , ALTING p. 172. getuigt insgelyks, dat hem

zulks onbekend is.

(mm) Quatuor Foreſta, cet.] By PoNTANUs, Ad

haec quatuor partes Foreſti, Sterarewolt, in offer lli

chey, Mulo; & Subort. Meer bedorven is de leezing

in den Brief van 1134. Ad haec pertinet Quabuer fo

reſte, Steenrewalt, Meffel, Wechgmerlas; even als of

Ouabuer een eigen naam was. SCHATEN heeft, Ad

hacc quatuor Foreſta in Steenwalt, in Oſſet, Wichmoet

& Subort. By LUNIG eindelyk leest men, Ad haec

uatuor Foreſta Steingvalt, Möffet, Wichmoet, & Su

art. Alles is hier insgelyks zodanig bedorven, dat

ik omtrend deeze naamen geene giſſingen durve maa

ken. Dit ten minſten is ten uiterſten waarſchynlyk, zo

niet volkomen zeker, dat men deeze vier Foreeſten,

Wildbaanen, of Bosſchen, zoeken moet op de VELU

wE. Wanneer men hier by opmerkt, dat aan deAb

dis, of den genen, wien zy zulks toeſtond, vryheid

alhier gegeeven werd, om een hert, of hinde, 't geen

uit deeze Boſſchen den Jager mogte ontvlieden, in an

dere Bosſchen, in alias ſylvas, te mogen vervolgen en

najagen, zomoet volgen, dat, niet ver van deeze vier

opgenoemde, nog andere Foreeſten of Bosſchen moeten

gelegen zyn. Dit in aanmerking neemende, komt my

zeer waarſchynlyk voor de gisſing van ALTING pag.

145., meenende dat men voor het eerſte deezervier Bos

ſchen,
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moet , & Subort. In his quatuor Foreſtis

cervum vel cervam venandi nullus (nn) ha

beat licentiam, niſi verbo & conſenſu Abba

tisſae. Et, ſi cervus vel cerva effugiat de his

Foreſtis, eps in alias ſilvas ſequiſit licentiaAb

ſchen, Sternrewolt, zal moeten leezen, Steuerewolt,

en 'er dan door verſtaan een Boſch, 't welk by het ou

de Adelyke huis Steveren, of Staveren, niet ver van

Elſpeet, gelegen zal zyn geweest, en daar van den naam

gevoerd hebben... Indien men dit aanneemt, zullen de

drie overige Bosſchen, hoedanig dan ook derzelver naa

men, welke hier zeer bedorven voorkomen, geweest

mogen zyn, gezogt moeten worden ten einde van het

Staverenſche Boſch nederwaarts tusſchen Elſpeet en

Nunſpeet, en wel in die ſtreek van de vELUwÉ, wel.

ke op de Kaart van PoNTANUs, en anderen, bekend

ſtaat onder den naam van Verwaaide Zandbergen. Naar

alle gedagten zal die verwaaijing, of overſtuiving van zan

den, veroorzaakt hebben, dat deeze Bosſchen eindelyk

geheel"# en dus met dezelven ook de oude

naamen, als het waare, onder het zand bedolven zyn.

Dit beveſtigt dan nader een tweede giſſing, welke AL

TING hier over gemaakt heeft, meenende, dat van dee

ze vier Bosſchen, de Buurſchap Vier-houten, of Vier

holten, als zynde gelegen geweest in ofby deeze vier

Foreſta, of Houten, nog hedendaags den naam behou

den heeft. Welk gevoelen de Schryver van den Te

enwoord. Staat van GELDERL. bl. 49I. zonder eenige

# ook omhelsd heeft. Mogelyk zal zelvs het

tegenwoordige zogenaamde Vier-holter-hout, of Vier

holter-boſch, by en omtrend die gemelde Buurſchap al

nog gelegen, een gedeelte geweest zyn van deeze Vier

Foreeſten. Met dit gevoelen nu ſtrookt danzeerwel het

vervolg van deezen Brief, want langs en ter zyde van

deeze vier Houten, of Foreſta, meerder inwaarts in

de Veluwe, gelegen zyn geweest, behalven anderen ,

de nog overig zynde Gorteler- en Elſpeter - Bosſchen,

in welken overzulks de Herten, in deeze vier Bosſchen

gejaagd wordende, gemaklyk konden ontvlugten, en

ook nagejaagd worden. Dat verder oudtyds, wanneer

de Veluwe minder bebouwd en bewoond was, in deeze

vier Bosſchen de Hertenjagt zeer goed moet geweest

zyn, behoeft men niet te twyfelen, dewyl nog huiden

ten dage zig daar, , en daar omſtreeks, eene menigte

van Herten onthouden, en ik met eigen oogen meer

dan eens dezelve by troepen aldaar heb zien loopen,

ofop de koornvelden weiden.

(nn) nullus.] Kwalyk in 't Afſchrift van PoNTA

NUs, nullam.

(oo) donationis veritas.] Traditionis donatio, by

PONT.

(# Poſterior Abbatiſa, nomine Lutgarda.] ,,Te

beklagen is het, dat de oude Uitſchryvers deezen Brief

door onagtzaamheid en onkunde zo zeer bedorven heb

ben; ja zelfs, tegens alle Hiſtoriſche waarheid aan,

zig de vryheid gegeeven hebben de eigen naamen te

veranderen. Een doorſlaande blyk hier van ondervindt

men in deeze woorden; en, om dat dezelve een nieuw

en aanmerkelyk licht kunnen verſpreiden over de Gel

derſche Hiſtorie van dien tyd, zal het der moeite waar

dig zyn dit ſtuk kortelyk te onderzoeken, en dewaare

leezing van deeze woorden op te ſpooren. In alle Af

ſchriften vindt men deeze woorden, gelyk wy hier uit

gegeeven hebben. By LUNIG alleen leest men, poſte
rior Abbatiſae nomine Lutgarda, praelibataeA#

Caritate quatuor curtes, cet. 't geen de zwaarigheid

niet wegneemt. Uit het voorige gedeelte van deezen

Brief blykt ontegenzeggelyk, voor eerst, dat Graaf

wICHMAN de Jonge, of tweede van dien naam, het

klooſter te Elten geſticht heeft. Zulks kan ook nader

beveſtigd worden uit de Brieven van Keizer oTTo den

I. van 968. en 97o. hier vooren door ons geplaatst on

der Num. 53. en 54. Ten anderen, dat dezelve eene

zyner twee Dogteren, denkelyk de Jongſte, met naame
LUTGARDA, over dat nieuwe klooſter tot Abdis heeft

geſteld. Ten derden, dat die zelvde Wichman eene

tweede Dogter, welke mogelyk de oudſtegeweest is,

gehad heeft, met naame ADELA, of ATHELA. Ten

vierden, dat die Adela getrouwd was, ten tyde van de

uitgifte van deezen Brief, aan BALDERIK, welkedoor

gaands gehouden wordt voor den dertienden Graaf van

KLEEF. Zie PoNTANUs, Lih. V. p. 72. TEscHE

MAKER Ann. Cliv. Part. II, pag. 2Io. en anderen. "#matri ſuae te veranderen in maritatae, daar het

batisſae munciis. Inforeſto, in quoeſt Eltena

conſtructa, ſingulis annis inter cervos & cervas

duodecim ferae tribuantur Abbatisſae. Ut au

tem hujus donationis veritas (oo) firma & in

convulſa permaneat, poſterior Abbatisſa (pp),
11OIIll

Ten vyfden blykt uit deezen Brief, dat ten tyde van

OTTO den II., en denkelyk na doode van wičHMAN,

tusſchen die beide Zuſters, Lutgard en Adela, reeds

twist ontſtaan was over de goederen, welke door haa

ren Vader buiten toeſtemming van de laatſte aan 't

Klooster geſchonken waaren , doch welken twist de Kei

zer als toen niet hadde kunnen byleggen of vereffenen.

Ten zesden eindelyk leeren wy uit deezen Brief, dat

die onderlinge twist eindelyk, door tusſchenkomst van

Keizer oTTo den III., by een vriendelyk verdrag ge

eindigd is. Maar door wie is dit verdrag met Adela,

en haaren man, geſloten? Zekerlyk niet door Lutgar

da, de eerſte Abdis van Elten, maar na doode van de

zelve door haare opvolgſter. Lutgarda immers was

reeds dood, en een andere door Keizer oTTo den III.

in haare plaats aangeſteld, of, om de eigen woorden

van deezen brief te gebruiken, cum Wichmanni filia,

(Lutgarda) univerſae carnis viam intraſet, ALIAque

in ipſius locum Imperialis poteſtatis jure acceſisſet. En

deeze tweede, of andere, Abdis is het, welke in deeze

onze woorden te regt genoemd wordt poſterior Abbatis

ſa. Maar hoe is de naam van die tweede Abdis? No

mine Lutgarda ſtaat hier wel. Doch Lutgarda was

reeds dood, en een andere, Alia, door den Keizer

aangeſteld. ,,Dit blykt klaar, en dus ook ontegenzeg

gelyk, dat de woorden nomine Zutgarda in deeze plaats

ten eenemaal bedorven zyn. Ik weet wel, dat men

hier zou tegen kunnen inbrengen, dat die tweede Ab

dis, poſterior, denzelvden naam kon gevoerd hebben.

Doch dan zou men met onwraakbare bewyzen van dien

tyd moeten ſtaaven, dat de twee eerſte Abdisſen van

at, Klooster beide den naam van Lutgarda gevoerd

hadden, 't geen nooit uit egte ſtukken van dien tyd

zal kunnen beweezen worden. Zo in de voorigeplaats

van deezen Brief ſtond, ALIAque, nomine Lutgarda,

in ipſius locum - accederet, zou my zulks niet ſtuiten

Daar was het de plaats om haaren naam te noemen.

Want, wat reden is er, om eerst op deeze tweede

plaats haar met naame te noemen, en nietopde eerſte,

daar het te pas kwam? Om kort te gaan, ik

denke, dat men in 't voorgaande van deezen Brief zal

moeten leezen,cum ejusdem Monaſterii Abbatiſſa, -

Wichmanni Filia, univerſae carnis viam tunc intra

ret, Adelaque in ipſius locum## noſtrae pote

ſtatis jure accederet. Zeer gemaklyk kunnen de uit

ſchryvers het woord Adelaque verwandeld hebben in

Aliaque. Op die manier# wy den eigen naam

van de tweede Abdis. Doch dan zal men in deezeonze

woorden moeten leezen: Poſterior Abbatiſſa, nomine

ADELA, praelibatae Adelae maritatae quatuor curtes

cet. . Na dat in de voorige woorden de eigen naam van

Adela in Alia verwandeld, en dus verdonkerd was,

kon zeer gemaklyk de uitſchryver, wien de naam van

de eerſte Abdis nog in geheugen lag, in die gedagten
vallen, dat alhier 't woord Adela, te meer,# aan

ſtonds 't zelfde woord weder volgde, by misſtel

ling geſchreven was, en dus in plaats van 't zelve de

naam van Lutgarda moest herſteld worden. Op die

manier kan men eenige reden geeven, waarom de twee

de Adela hier#wordtdegetrouwde, maritata,

in tegenoverſtelling van de ongetrouwde Abdis Adela:

dewyl anders deeze benaaming hier niet noodig was,

doordien te vooren reeds gewag was gemaakt van haa

ren man Balderik. Doch niet tegenſtaande, dat men

op die manier eenen zin aan dat woord kan geeven,

vreeze ik egter, of zomtyds het zelve ook niet door

een of ander lateren uitſchryver bedorven is, en ik ben

byna van gedagten, dat in den oorſpronkelyken Brief

zal geſtaan hebben, Poſterior Abbatiſſa, nomine Ade

la, praelibatae Adelae, matriſuae, quatuor Curtes -

tradendo adea recompenſavit. Zo ras het woord Adela

in dat van Lutgarda door den uitſchryver veranderd

was, moest zulks tot een noodzakelyk gevolg hebben

dat de woorden matri ſuae ook moeſten veranderd wor

den, dewyl Adela niet de Moeder, maar de Zuster

van Lutgarda was, gelyk uit het voorige van deezen

Brief bleek. Wat was nu gemaklyker, dan de woor:

uit
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uit het voorgaande tevens bleek, datzy getrouwd was?
Een ieder begrypt ten eerſten, dat door deeze onze

gisſinge een aanmerkelyk licht aan de duiſtere Gelder
ſche Hiſtorie van dien tyd word bygezet, 't geen ook tot

beter verſtand van deezen brief aanmerkelyk is. Het

zal er maar op aankomen, om met onwraakbare bewy

zen te betoonen, dat de eene Adela de moedergeweestis

van de andere Adela, en ten tweeden dat die Dogter in

de beſtiering van 't Eltenſche Klooſter als Abdis geko

men is in plaats van haare Moeije van Moeders zyde

Lutgarda, want dit laaſte dan uit het eerſte moet vol

gen, dewyl Lutgarda, en Adela, de vrouw van Graaf

Baldrik, volle Zuſters zyn geweest. Wy zullen dit,

zo kort als mogelyk, tragten te betoogen. ALPERTUs,

een gelyktydig Schryver, geeft ons een zeer ſlegte

ſchilderye van den inborst en zeden van deeze Adela.

Onder anderen meldt hy ons inzyn Lib. 1. de diverſitate

Temporum Cap; 3. in het Corp. Hiſtor. medii aevi

van EccARD, Tom. I. p. 93. dat Adela, te onvree

de, dat haare Ouderlyke goederen aan het Klooſter te

Eiten gekomen waren, die overgiftedikwils getragt had

te verbreken, ſed, voegt die Schryver 'er by, cum id
eſſieere non## in vitae illius [Lutgar # pºpcCC/V2

digitabat, &’, conſilio cum quibusdam peſtiferis inito,

illam veneno, ut fertur, eatinverat. Nos eam rem pro

magnitudine ſceleris partum nobis compertam eviſtima

tioni vulgi ruminandam relinquimus. Sed illi, qui

venenum confecerant, capti afgue oculis damnati ſunt.

Post mortem ejus - ſoror illius locum furibunda in

vadit, &? omne patrimonium, quodſoror, pia intenti

one, Eccleſiae contulit, ad ſuam poteſtatem retorſit.

Sed non multo poſt, ex praecepto OTTONIS tertii Impe

ratoris, cum dedecore expulſi, his adverſitatibus prae

videri cogitabat, ac, conſilio cumſuis accepto , cum poſt

virum priorem ſine occultatione capitis vixiſet, & cu

pienti# copiam non negaſ/et, poſtquam vidua laſciva

- diu luxuriata fuiſ/et, illum, de quo ſupra dixi

mus, BALDERICUM duxit maritum; cum, vivente So

rore, neutiquam copulam alterius ne mente quidem

concipere auderet. Nec multo post, inſtigante illa,
cum armata manu montem ELTNE ſubito occupat.-

,Sed cum id Regi compertum foret, graviterque factum

hoc ferret, deliäum Balderici, deprecatorun auxilio,

pecunia expiatum est... Rex vero, altiori conſilio in po

Jterum loci illius ſtabilitatem praevidere volens, Novi
omago concilio indicto - traétandum de praedicto

# Aderat cum ſua Conjuge Baldericus, eo

quod (Lees, coque) ſententiae ſenatorun proceſſerant,
aut ille, convictus ſecundum legen, in## ab il

lius expoſtulatione Eccleſiaeſe eximeret, ſeque carta &

privilegio loci ſtabilitaten, firmaverat; Hoe partydig

èn bezyden de waarheid dit verhaal, 't, geen anderzins

tot merkelyke opheldering van deezen Brief kan ſtrek

ken, ook moge zyn, wy leeren ten minſten deeze hi

ſtoriſche waarheid er uit, dat Adela, voor dat Zyzig

met Balderik in het huwelyk begaf,# 1s ge

weest met een ander. Deeze eerſte Man is geweest

Graaf Imadus, Imodus 2 of Imed, de derde van dien

naam. Deze heeft het Graafelyk bewind gevoerd niet

over de Graafſchap Hameland of Zutphen, gelyk Jo.

GEoRG, EccARD te onrecht meent Hiſt. Geneal. Princ.
Saxon. p. 32 , maar, zo niet over de## VELU

wE, ten minſten over dat Onderdeel, of Pagus minor,

van de vELUwE, waar in Redichem, of Renkom, gele

gen is, en alwaar de Graaven van dat Diſtrikt hun ſlot
en woonplaats ſchynen gehad te hebben, uit welken

hoofde zy doorgaandsden naam droegen van Graaven van

ofin Renkom, Comites in Redichem, gelyk PoNTANUs

Lib. V. p. 79. en SLICHTENHORST, V. B. bl. 59.

hem ook Graafvan Redichem noemen, By deezen haa

ren eerstenMan heeftzy twee Zoonen, Dogteren
gehad. Wy leeren dit uit de oude L hryving

van den Paderbornſchen Bisſchop## in de

Script. Rer, Brunswic. van LEIBNITs Tom, I. p. 5 18.

alwaar Cap; 4. dit navolgende voorkomt, tot ons oog

merk dienſtig': Ad hujus inferioris Germaniae ſapten

trionalem traftum Trajecten is Dioeeeiis eſt terminus,

locus - magnorum & ,--------

inſignis & famoſus; de

IMED in eadem Phot

Majorum ſuorum faât

mitatum ſuo tempore in

virorum gloria -

nobili proſapia ortus eſt

ui, viriutis & probitatis

'legitimus & ſtrenuus Co

in Provinciae adminiſtra

vit partibus. Guitantie nobilitatis linean propagari- cupiens, cºn multiplici, rum## ſZC

poſſeſſionum praediorunque redittt n »bilem uxit uxorem

de terra sAxoNIAE, ATHE nomine: de qua pro

ce/k temporis genuit Th m, e; MEINwERcUM,

- - - -

- -- -

Glismod & AzELAM. Het is wel zo, dat alhier de naam

vanhaaren Vader nietwordt uitgedrukt, en zy alleen maar

omſchreeven wordt, als geboortig uit Saxen, doch

uit het 34 Hoofdſtuk van die zelvde Levensbeſchryving

p. 54o. blykt, dat zy voor haaren tweeden Man geno
men heeft Baldrik; Baldericum Comitem, leest men

daar, licet hominem fortem, divitem & potentem, non

tamen ejus matrimonio congruentem (als zynde zy ver

maagſchapt aan het toen regeerende Keizerlyke huis,

terwyl hy van minder afkomst was) maritum accepit.

En in het 36. Hoofdſtuk p. 541, wordt zy uitdrukkelyk

genoemd ATHELA, contectalis Balderici Comitis. Ge

volgelyk, gelyk uit deezen onzen Brief zulks ten vol

len blykt, en ook reeds door EccARD d.. l. te regt is

opgemerkt, is zy geweest een Dogter vandenZutphen

ſchen Graaf WICHMAN, en dus een volle Zuſter van

LUTGARDA , de eerſte Abdis van Elten, en heeft eene

Dogter gehad, met naame ATHELA, ofAzELA. SLICH

TENHORST vergiste zig derhalven, wanneer hy haar

bl. 59. ſtelde geweest te zyn een Dogter van Koning

HENKIK den Vogelaar, of van zynen Zoon den Hertog

van Beyeren of Saxen, terwyl zy een Kleindogter ge
weest is van de Zuster van Henriks Vrouw. Men ver

gelyke, 't geen wy hier vooren bl. 63. reeds opmerk

ten. Twee haarer Kinderen zyn tot den Geeſtelyken

ſtand opgebragt. MEINweRCUs is, gelyk bekend is,

Bisſchop van Paderborn geworden; Haare Dogter Aze
LA , of ADELA, is door haare Ouders in het Klooster

van Elten gebragt. Dit leert ons uitdrukkelyk die

zelvde Schryver van 't Leven van Meinwercus, Cap.

4. p. 519. Meinwereus in Eccleſia Beati Stephani in

Eccleſia Halverſtadenſt ad clericatus officium a parenti

bus eſt oblatus, AZELA vero, caſtitatis aemulatione

agnum ſecutura, Sanctimonialium coetui in Eccleſia

pretioſt Martyris Viti ELTENAE aſſociatur. Na doode

nu van Lutgarda had onder alle de overige Klooster

juffrouwen geene meerder regt tot de waardigheid van

Abdis, dan deeze Adela, als zynde een Kleindogter

van den ſtichter van 't Klooster ; en, dewyl tot nog

toe het verſchil over de goederen, aan dat Kloosterge

ſchonken, onvereffend was met haare Ouders, wierd

hier door eene ſchoone gelegenheid gebooren, om dien

twist, welke reeds zo lang geduurd had, en zelvs tot

feitelikheden was uitgeborſten, eindlyk by te leggen.

Zy werd derhalven door den Keizer, (Imperialispote

ſtatis jure, gelyk in onzen Brief ſtaat) tot Abdis en op

volgſter van haare Moeije aangeſteld, en zy maakt ten

overſtaan van den Keizer, en andere Ryksvorſten, met

haare Moeder en Stiefvader dit verdrag en een ver

deeling zo wel der goederen, welke door haaren Groot

vader aan dat Klooster geſchonken waren buiten toe

ſtemming van haare Moeder, als ook van die goede

ren, of, om de woorden van ALPERTUs d. l. te ge

bruiken, van dat patrimonium, quod Lutgarda, pia

intentione, Eccleſiae contulit, en het geen haar Moe:

der, als de naaſte Erfgenaam, zig ook aaneigende, of

adſuam poteſtatem retorſt. Op deeze manier kan men

reden geeven, waarom in deezen Briefmeer andere Goe

deren en plaatzen opgenoemd worden, dan in den voori

en Brief van 97o., alhier onder Num. 64. te vin

#, door Graaf Wichman geſchonken waaren, als

zynde hier onder ook begrepen die goederen, welke

Lutgarda door den dood van haaren Vader eerst verkre
n, en naderhand aan dat Klooſter ook gemaakt had.

it dit alles nu ziet men tevens, dat onze giſſing ten

e van de leezing deezer woorden met de hiſtori

ſčhe waarheid overeenſtemt... Wy voegen er alleen

by, dat deeze tweede Abdis, na doode van haare

#edE de goederen, welke zy by erfenis van haar

verkreeg, ook aan dat , Klooſter geſchonken heeft;

Mortua matre ſua, verhaalt ons de Levensbeſchryver

van Meinwercus, Cap. 4o. p. 542., Epiſcopus cum

ſorore ſua bona hereditaria in inferioriterra diviſit, &',

illa partem ſuam Sandto Vito in ELTENE conferente,

ipſe fuam Coenobio, quod in Civitate Patherbrunnenſt
inchoaverat, delegavit. Uit welk Verhaal, om dit in

't voorbygaan aantemerken, men ten duidelykſte te

vens ziet, met wat regt, en uit wat hoofde, het Klooster,

of Abdye, van Abdinghof in Paterborn die aanmerke

lyke goederen in inferiori terra, dat is, in GELDER

LAND, en vooral in VELUWE, gelyk de Kellenarye van

PUTTEN, en andere, verkregen heeft, en tot op den

huidigen dag, gelyk bekend is, bezit. - Dewyl nu

door dit verdrag van Adela het Klooster van Elten eerst

in het geruste bezit der hier by toegedeelde goederen

geraakt is, en zy naderhand haare verdere bezittingen
ook aan hetzelve gemaakt heeft, zal men zig niet ver

WOtter
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nomine Lutgarda, praelibatae Adelae marita

tae quatuor Curtes, nomine Rinharn (44),

Helikanbeki, Luithuſen, & Reela, cum

omnibus utenſilibus, ad ea pertinentibus, in

proprium tradendo ad ea recompenſavit, qua

tenus poſt haec, ſicut praediximus, pacis &

amicitiae pignus eo permaneat tenacius. Hanc

igitur idem BALDERICUs traditionem grata & hi

lari fronte recepit, nec non de Fidelium no

ſtrorum, ſcilicet Willigiſt Archiepiscopi, Hil

wonderen, dat uit dien hoofde deeze ADELA byandere

oude Schryvers voor de eerſte Stigteresſe van 't

Klooster te Elten, en dus ook voor de eerſte Abdis,

hoe wel te onregt, gehouden wordt. Anno Domini

MXXXI. , verhaalt ons GoBELINUs PERsoNA in Cos

modrom. AEt. VI. Cap. 54. by MEIBoMIUs, SS. R.

Germ. Tom. I. p. 26o., Meinwercus Epiſcopus Eccle

ſtam Monaſterii SS. Petri & Pauli (Abdinghof na

derhand genaamd) in Paderborne, quam tunc conſum

maverat, dedicavit ſecunda die Novembris, & multa

raedia de paterna hereditate, tam in Dioeceſi Tra

jectenſi, quam Comitatu Teſterbant, & de Comitatu

REDICHEN, [quae] in diviſione , facta cum quadam

Sorore ſua, FUNDATRICE Monaſterii Monialium in

ELTEN, ei contingebant, (Dus moet men leezen. In 't

CHRONICON Magnum Belgicum, in deScript. R. Germ.

van PISTORIUs, Tom. III. p. 111. Ed. STRUvT1, al

waar dit zelvde verhaal woordlykook voorkomt, ſtaat,

quad ad cum pertinebant.) , quam in Dioeceſt

Paderbornenſt ac locis aliis exiſtentia, ipſi Monaſterio

liberaliter conferebat. - In dit daglicht nu dee

ze zaak beſchouwd wordende, zal men het onzekere

verhaal en twyfelingen van PoNTANUs Lib. V. p.

79., SLICHTENHORST, en anderen, gemaklyk kunnen

verbeteren, en uit den weg ruimen.

(qq ) Helikan beki. cet.] By PONTANUs, Helikau

bel, Linthuyſen. In den Beveſtigingsbriefvan 1134. ſtaat,

Rynharo, Helebanbecs, Lynehuyſen, Frecklo.#
heeft, Rynhare, Helchambelo, Luithuyſen, Rede.

By SCHATEN vindt men, Rynhare, Helchambeli, Luit

huſen, Rede. - Rynhare is naar alle gedagten, ge

lyk wy hier vooren bl. 64. reeds toonden, het tegen

woordige Rinderen. Indien Rede, gelyk in

zommige Afſchriften ſtaat, deW# leezing is, zoumen

mogen denken, dat het in Veluwenzoom tusſchen

Doesburg en Arnhem aan den Ysſel gelegene Dorp

Rheede daar van zynen naam ontleend#
De twee overige plaatzen zyn my onbekend. Wat

ALTING over deeze vier Renthoeven, of Curtes, giste,

kan men vinden in ºyne Not. Germ. Inf. P. II. p.

149. 85. 114, en 146. - - -

(rr) Ecberti.] By PoNT. Heggebardi. In den Brief

van 1134. Eggehardi. By LUNIG en scHATEN, Heg

geberti. Dat de leezing van het Afſchrift van FALKE

niet deugt, blykt daar uit, dewyl de Meisſenſche

Markgraaf EcBERT, bygenaamd de Een jog, of Mono

culus, ruim twee jaar voor 't geeven van deezen onzen

Brief, in den jaare 994. naamlyk, reeds overleden

was. Men zie EccARD, Hiſt. Geneal. Princ. Savo

niae, p. 273. Om alhier te denken op den zo

zeer in onze Nederlandſche Hiſtorie bekenden Mark

aaf Ecbert, den tweeden van dien naam, uit wiens ver

eurdverklaarde goederen de Utrechtſche Bisſchop

CONRADUs in den jaare Io77. de GraafſchapStaveren ,

volgends den Brief, by HEDA p. 139. als mede in den

jaaie 1086. de Graafſchap Islegouwe, volgends den

rief uitgegeeven by EccARD, d. l., p. 307., voor zig

heeft weeten te verkrygen, zulks duldt de tyd niet,

waar op deeze Briefgegeeven is, dewyl die gemelde

Markgraaf byna een geheele eeuw later eerst geſtorven

is, en wel, volgends het CHRoNIcoN STEDERBUR

GENSE, by MEIBoMIUs SS. R, Germ, Tom. I. p:

452., als mede volgends andere Schryvers, aangehaald

by BUCHELIUs in Not. ad HEDAM p. 143., en by

EccARD, d.. l.. p. 285., in den jaare 1o9o, of daar

omtrend. Hy kon derhalven in 997. niet als een der

Ryksvorſten in de vergadering, waar in deeze Brief

egeeven is, tegenwoordig geweest zyn. Hieruit blykt

en duidelykſte, dat men alhier leezen moet, gelyk

de andere Afſchriften hebben, Eggehardi. . De naam

van deezen MarkgraafIggehardus, Eggehardus, Ekki
*

dibaldi Epiſcopi, & Ecberti (rr) Marchio

nis, ceterorumque multorum Fidelium conſi

lio, ſicut idem BALDERICUS donando poſtula

vit, eidem Monaſteriopoteſtative conceſſimus,

ut a modo, ſicut cetera Monaſteria ſupradicta,

libero perenniter perſruantur arbitrio. Praeter

haec quidquid praedii divus Imperator Auguſtus

wICHMANNo in proprium donavit, praecipue

quae dicuntur (tt) Nerdinklant, Urck,

Barbnegot, Otwines, praedia inſuper in Fri

ſioni

hardus, of Eccardus, is dikwils in andere Schrif

ten van dien tyd verwisſeld in dien van Ecbertus.

Voorbeelden hier van kan men vinden by SAGITTA

RIUS, in Exercit. Hiſtor. de Eccardo I. Misniae

Marchione, Sect. II. S. Dat deeze Meisſenſche

Markgraaf EGGEHARD, of EccARD, zeer in de gunst

van Keizer oTToſtond, of, gelyk de ANNALISTAsÄxo,

in het Corpus Hiſt. medii aevi van ECCARD, Tom.

I. p. 372., ſpreekt, apud cum interpraecipuos habe

baiur, en ten tyde van het uitgeeven van deezen Brief

nog leefde, als zynde op den laatſten April des jaars

ICO2. aan zyn einde# en vermoord, zou

maklyk met verſcheidene bewyzen te ſtaven zyn , doch

sAGITTARIUs heeft zulks reeds in de aangehaalde Hiſto

riſche Verhandeling overvloedig getoond. . Wy zullen

maar een eenig bewys aanvoeren, de woorden naamlyk

van eenen Giftbrief, in den jaare 993. doorKeizerotro

aan de Abdye van9# gegeeVen, en te vin

den by ECCARD d... Hiſt. Gen. Saxon. p. 187. om dat

daar uit onze Brief ook eenig nader licht nog kan ont

fangen. Aldaar leezen wy onder anderen ook dit vol

gende, Nos vero fidelium noſtrorum, wILLIGISI ſcili

cet, Moguntinae Sedis Archiëpiſcopi (ZC HILDI

BALDI, Wormacienſis Eccleſtae Sacerdotis, -- nec

non & - Egberti Comitis (Deeze leefde toen ter

tyd nog, en kon dus ook genoemd worden; 't geen

in onzen Briefthands niet meer kon zyn.) EGGIHARDI

Marchionis - aliorumque complurium piis petitioni

bus aſſenſum praebentes, cet. Uit deeze woordenkun

nen wy tevens zien, over welke Kerken bepaaldelyk

Willigiſus en Hildebald, welke alhier ook nevens#
-

ihard voorkomen, het Bisſchoplyk gezag gevoerd he
Ile

(ss) Auguſtus.] By PoNT. scHATEN en LUNIG,

Semper Aug. -

(it) praecipue quae dicuntur, cet.] Ook hier in

komen de verſchillende Afſchriften niet overeen.

PoNTANUs heeft, praecipue quae dicuntur in Ner

dinklant, Urck, Barbnegos, Otmes. By scHATEN

leest men, praecipue quae dicuntur in Nardin klant,

Urck, Barbuorgt, Otwines. De Uitgave van LUNIG

komt daar mede over een, behalven dat men aldaar

vindt Otwinet. Doch in den beveſtigingsbrief van

1134. ſtaat, praecepto Curtis, quae dicitur Nerdingh

lant, Urck, Berbneget, Otuneus. Men beſpeurt hier

in wel eenige voetſtappen der egte leezing, doch 'er

blyft nog zwaarigheid over. Indien men den Giftbrief

van Keizer oTTö den I., waarop alhier gedeeltelyk

zien wordt, en welke hier voören geplaatst is#
Num. 53. bl. 62. inziet, aldaar zal men bevinden, dat

gegeeven wordt, quicquid Wichmannus Comes beneficii,

mos vero praedii in territorio Urch in Pago sALo ha

bere viſt ſtimus; - Adhaec quicquid praenominatus

Comes in Comitatu NARDINcEANT beneficii, nos vero

praedii, ad eam diem habuimus. Aldaar wordt niet de

geheele Graafſchap Nardinclant afgeſtaan, maar alleen

geſchonken quicquid praedii IN Comitatu Nardinclant

habuimus, en dus de eigendom van het een of ander

ſtuk Leengoeds, het welk IN die gemelde Graafſchap

gelegen was. Het blykt derhalven, dat men de lee

zing van die Afſchriften alhier zal moeten behouden,

welke hebben, quae dicuntur IN Nardinklant. Doch

dan vervalt men in een tweede zwaarigheid; naam

lyk, dan zou men Urk, en de tweeandere opgenoemde

plaatzen moeten ſtellen gelegen te zyn geweest in Nar

dingland, of tot die Graafſchap behoort te hebben;

daar uit den Giftbrief van otto den I. ten vollen

blykt, dat ten minſten Urk daar niet toe gebragt kan

worden, maar gelegen is geweest in Pago SALo, over

welken Pagus sALoN wy elyk in 't#
breder zullen handelen. Ik zou derhalven niet gehee

T 2 vreemd
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ſionibus, &quidquid Abbatiſſa in quatuor#)
Comitatibus, videlicet Hunesg0, Fiyilgo,

Humerche, & Emiſche, tributia magnificen

tia Avi noſtri recepiſſet, nos noſtrae deſcri

ptionis praecepto (vv) adutilitatem Abbatiſfae,

& ſororum, ibidem Deo & Sancto Vito fa

mulantium, largimur & concedimus cum omni

bus utilitatibus ſupradictis, ſicut & in iſta pro

prietate areis, aedificiis, terris cultis & incul

tis, agris, campis, (WW) paſcuis, ſilvis, pi

ſcationibus, molendinis, Eccleſiis, viis & in

viis, exitibus & reditibus, quaeſitis & inqui

rendis, cunctisque appendiciis, quae dicipOS

ſünt; nec non fiscum & telonium (xx) de pi

ſcatione in Pago SALON & in flumine Iſilla,

qui vulgari nomine Hacdol dicitur, & quod

dilectus Genitor noſter eidem Monaſterio con

ceſſit, eodem modo pro aeterna remuneratione

nos contradimus, & nos adhuc volumus, no

ſtroque Imperiali praecepto cunctis noſtris in

Chriſto Fidelibusfirmiter jubemus, utineodem

Monaſterio, vel locis ad id pertinentibus, nul

lus Dux, Comes, vel Vicecomes, nullus

Marchio, vel quilibet Schuldacio, vel alia ju

diciaria perſona, ullum habeat placitum, nec

parafredos, nec paratas faciendas, nec aliquod

exigatur ſervile ſervitium, prius quam (ſyy)

ejusdem Abbatisſãeſervus in cujuscunque Comi

tatu habitet alterius Comitis non eat ad placi

tum, ſed adejus ſolummodo, quemcunque Ab

vreemd zyn van die gedagten, dat alhier door over

haaſting der uitſchryveren, of ter kwader trouw, niet

alleenhet woord Curtes, 't geen de beveſtigingsbriefvan

1134.. alleen bewaard heeft, maar ook de eigen naam

van die Curtis, of Renthoeve, welke in Nardingland

# was, hier uitgelaten, en overgeſlagen is, en

at men overzulks zal moeten leezen, praecipue Cur

tes, quae dicuntur * * * * in Nardiniklant , Urck,

cet. Zo lang wy geen egter en vollediger afſchrift van

deezen Brief hebben, zyn wy niet in ſtaat den naam

van die Renthoeve, of Curtis, welke in Nardingland

elegen was, te herſtellen. Waar de twee laatſte

urtes gelegen zyn geweest, en of de Uitſchryvers

ons de egte naamen der zelve bewaard hebben, durve

ik niet bepaalen, De eigendom derzelve ſchynt by ee

nen anderen Giftbrief, welke thands verloren, of ten

minſten ter myner kennis niet gekomen is, aan Graaf

Wichman door den zelven OTTogeſchonken te zyn. De

gedagten van ALTING, Not. Germ. Inf: Part II. p.

I8. en 14I. komen my niet aanneemlyk voor.

(uu) Quatuor Comitatibus. cet. J Men zie, het geen

wy hier vooren Num., 54, bl. 64. en 65. over deeze vier

Graafſchappen reeds hebben aangemerkt.

(vv) Noſtrae descriptionis praecepto.] Nostro dein

ceps praecepto, leest men by PoNTANUs, gelyk ook in 't

vervolg kwalyk by denzelven ſtaat. cum omnibus uti
litatibus inſuper dictis, ſimul & in iſta## 2T

cis, aedificiis cet, Nog meerder zyn deeze woorden

in den Brief van 1134. bedorven, alwaar men vindt,

cum omnibus utilitatibus in ſupra nominata, ſtcut & in

ista proprietate arcis, aedificiis, cet.

(zºw) Agris, campis, pascuis, ſilvis, ] In het Af.

ſchrift van PoNTANUs, agris, pratis, campis , ptsci

zeis, ſilvis.

(at) Telonium. cet.J By PoNTANUs, & Theolonen

(op dén kant, Telonium ) de piscatione inpdgo Salon,

& inſluvio# , quod vulgari numero Hachdol [en op

den kant, Cotertol) dicunt. In den Bevestigingsbrief

van 1134. ; & Tollenen de piscatione in pago Salon (op

den kant, Selhem.) & in fluvio Isla, quod vulgari no

mine Coetertol dicunt. De Afſchriften, welke sCHA

TEN en LUNIG gebruikt hebben, komen genoegzaam

over een met het Afschrift van FALKE, 't geen wy in

onze uitgaave gevolgd hebben. - De Giftbriefzel

batiſſa ſibimet eligere velit Advocatum. Ce

terum pro animae noſtrae expiaculoetiam (zz)

largiti ſumus Monaſterio, ut poſt haec perpe

tualiter, cum ejusdem Monaſterii Abbatiſſa

morbo conſumpta moriatur, Sanctimoniales in

ter ſe unam, quamcunque velint, ſimul cum

conſenſu Trajectenſis Epiſcopi, in cujus poſi

tae ſunt Dioeceſi, absque mortalium omnium

contradictione licenter eligant. Et ut hujus

Monaſterii ſtatus ab adverſariorum omnium in

curſu (aaa) maneat intactus, ſicut wICHMAN

NUS Comes inſtituit, de eodem Monaſterioad

limina Sancti Petri Principis Apoſtolorum Ro

mani argenti quotannis libra deferatur. Po

ſtremo ipſà venerabilis Abbatiſſa cum omnibus

rebus ſuis noſtro ſemper pareat imperio, & ſub

noſtro conſiſtat mundiburdio, quatenus ipſam

ſororesque ejus jugiter pro nobis (bbb) éxora

re [melius] delectet. Et ut haecnoſtrae con

ceſlionis auêtoritas obtineat firmitatem & a ſan

étae Dei eccleſiae Fidelibus noſtrisque melius

credatur, & diligentius obſervetur, hoc prae

ſens praeceptum inde conſcribi, & anuli noſtri

impreſſione ſigillari juſſimus, quod & propria

manu ſubtus firmavimus.

Signum Domni (ccc) Ottonis Imperatoris

Auguſti. Hildibaldus Episcopus & Cancella

rius vice Willigiſi Archiepiſcopi recognovi &

ſſ/.

Datum xv. Kal. Junii (dad) annoDomini

C3G

ve van OTTO den II. waar op by deezen gezien wordt,

hebben wy hier voorengeplaatst onder Num. 57. bl. 68

Men zie, het geen wy hier over aldaar hebben aange
teekend. -

Cyy) Priusquam ejusdem Abb. ſervus. ººk! In dee

ze woorden is geen de minſte zamenhang. at de zin

vereiſcht, kan men genoeg zien uit den voorgaanden

Brief van 973, alhier onder Num. 57. geplaatst. Alle

de Afſchriften komen genoegzaam in deeze leezingover

een, behalven dat men in de uitgave van DITHMARUs

leest, nec aliud eaigatur ſervile ſervitium, voor ali

quid of aliquod, 't geen in de anderen voorkomt. Ik

twyfele geenzins, of hier is door onkunde en overhaa

ſting der uitſchryvers 't een of ander uitgelaten. Mo

gelyk zal men moeten leezen, nec aliud exhibeatur

ſervile ſervitium per eos, quam juſſuejusdem Abbatisſae,

& ſervus, in cujuscunque Comitatu habitet, alterius

Comitis non eat adplacitum,ſedadejus ſolummodo, quem

cunque &fc. Zo het al niet dezelvde woorden zyn, wel

ke in den oorſpronkelyken Brief gevonden wierden,

de zin vereiſcht ten minsten iets diergelyks. -

(zz) Etiam largiti# Eidem largiti ſumus

Monasterio;, tut posthac, cet. leest men by PoNTANUs,

en in den Brief van 1134. SCHATEN en LUNIG heb

ben ook eidem. Ik twyfele niet, of zulks is de egte

leezing.

(aaa) Omnium# By PoNT. Omni incurſu.

In den Brief van 1134., als mede by LUNIG, en vAN

LooN, heeft men, omnium incurſione.

(bbb) Exorare delectet. 1. Ter volmaking van den zin

hebben wy het woord melius hier tusſchen ingevoegd

uit de uitgave van PoNTANUs, waar mede het Afſchrift,

door LUNIG gebruikt, ook overeenkomt; gelyk het

zelve ook gevonden wordt in den Briefvan 1134.

(ccc) Domni Ottonis. J By PONTANUs, Divi Ottonis

Magni Imp. SCHATEN heeft Domni Ottonis magni Imp.

LUNIG, Domini Ottonis Imp.- Voor recognovi & Sss.

leest men bysCHATEN, reſignavi,en by LUNIG, conſig
/2(27/t.

(ddd) XV. Kal. junii.] By PoNTANUs, en by an

deren, welke zyne uitgave gevolgd hebben, heeft

men, quinto decimo Kalend. januarii, Anno Dom. Incarn.

Noningenteſimo nonageſimo ſexto Indictione decima.

Anne autem tertii Ottonis regnantis imperii vero ter

tºto.
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cae Incarnat. DccccxcvI. Indict. x. Anno

autem tertii OTToNIsregnantis XIIII. Imperii

vero I. Actum in palatio Noviomagi feliciter.

Amen.

tio. - Datum in Palatio Noviomagi. VAN LooN, wel

ke uit PoNTANUs deezenbriefheeft overgenomen, veran

derde, zonder zynen leezer daar iets van te melden, op

eigen gezag, het zelve op volgende manier; Datum

'quinto decimo Kalend. januarii, Anno Dom... Inc.

noningenteſimo nonage/imo, ſexta indictionc, decimo

anno autem tertii O. regnantis, imperio vero tertio.

Doch waar in niets deugt, dewyl noch de indictie,

noch het jaar zyner regeering als Koning overeenko

men met het jaar 99o, zelfs is hy toen nog niet eenstot

Keizer gekroond geweest. By VAN MIERIs wordt de

tydrekening deezes Briefs dus verbeterd; Anno Dom.

Incarn. Noningenteſimo nonageſimo tertio, ſexta indicti

one, decimo anno autem tertii Ottonis regnantis. Doch

waar blyft men dan met de woorden , Imperii vero ter

tio? Als men zodanig met de egte ſtukken van den ou

den tyd wil omſpringen, zal men nergens eenige zeker

heid meer hebben. Nader aan de waarheid komt de

leezing van 't Afſchrift van FALKE, 't geen wy hier

hebben laten nadrukken. Alleen is het jaarDCCCCXCVI

niet goed. Dit blykt ten duidelykſte en uit meer an

dere ſchryvers, aangehaald in 't CHRON. GoTTwICEN

sE p. 22.2. en ook uit het verhaal van den cHRoNo

GRAPHUs sAxo , by LEIBNITs, Accesſ. Hiſt. Tom. I.

p. 205, alwaar hy op het jaar 996 ook dit navolgende

aanteekent; Hic ergo (Gregorius) ſede inthronizatus
e

Naar het Afſchrift, door FALKE ge

bruikt in #"o# Tradit. ##
fens. p. 451. Ook uitgegeeven

SCHATEN, Ann.# Lib.

IV. p...345. LUNIG, Spieil. Eccl.

Tom. III. Von Aehtiszinnen, p. 358.

als mede, doch zeer onnaauwkeurig,

by PoNTANUs, Hiſt. Gelr. Lib. V.

. 73. en uit denzelven by DITHMA

RUs, Cod. Dipl. Clivens. Num. 36.

p. 29. VAN MIERIS, Charterb. van

Holl. 1. D. bl. 51. scHwARTzEN

BERG, Charterb. van Vriesl. I. D.

bl. 63. en OSW. TULLEKEN, Com

ment. ad Dipl. REINALDI I. de in

ſula & monte Dei pag. 65. In 't Ne

derduitsch ook overgezet by G. vAN

LOoN, Aloud. Holl. Hist. 11. D. bl.

22o. en in de Kerklyke Oudhed. van

't Bisd. van Utrecht, II. D. bl. 457.

Apostolica, Dominum, (Ottonem) hactenus Regem

vocatum, non ſolum Romano,#pene totius Europae

## acclamantc, XII. Kal. Junii, in ipſa ascenſionis
Christi#### Imperatorem conſecravit Augustum.

Is derhalven Otto op den XII. Kal. Junii, of den 21

Mey, te Rome plegtig tot Keizer gekroond, en is hy,

volgends het verhaal van dien zelven ſchryver, uit

Duitsland in de Lente, vernali tempore, opgetrokken naar

Italien, dan kan hy onmogelykopden XV. Kal junii, of

op den 18 Mey van dat zelve jaar 996, en dus maar

drie dagen daar te vooren, zig nog in Nimwegen bevon

den hebben. Dus dit bewys alleen genoeg zou zyn,

om, in plaats van DCCCCXCVI., alhier te leezen

DCCCCXCVII. terwyl alle de overige tydmerken ons

ook op dat jaar wyzen. Doch hier komt nog by, dat

de Afſchriften, welke scHATEN en LUNIG gebruikt

hebben, uitdrukkelyk het jaar 997., en niet 996, op

leveren, terwyl dezelve in de overige tydskenmerken

overeenkomen met de leezing van FALKE, en wel voor

naamlyk in het I. jaar des Keizerryks, 't geen op den

18. Mey 997. nog het eerste was, daar niet dan drie

dagen later, of den 21. Mey, zyn tweede regeerings

jaar begint. Om deeze redenen hebben wy geen zwaa

righeid gemaakt deezen Brief ook op het jaar 997. al
hier te plaatzen. -

- - -

6o.) Giftbrief, waar by Bisſchop ANSFRIDUs, eertyds Graaf van TEISTERBANT,

eenige zyner goederen aan de Kerk van Utrecht ſchenkt. /

In den jaare 997.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Operae pretium duximus, quae ſubſe

quuntur (a), ſcriptis inſerere, ne poſteros

lateret, quod praeſens aetas faceret. Qua

ropter deſideramus notum eſſe cunctis ſanctae

Dei Eccleſiae fidelibus, tam futuris, quam

modo praeſentibus, quod ego (b) ANFRIDUs,

" (a) Subſequuntur.] . Dus in alle MSS, als ook by

Jo. VAN LEiD. De uitgave van HEDA heeft, ſequun

4t//".

# Anfridus. J Deeze Anfridus, of, gelyk hy in

andere Afſchriften, en Uitgaven, genaamd wordt,

Ansfridus, of Aufridus, was eertyds Graaf van TEI

sTERBANT, en heeft dus overeen gedeelte van GELDER

LAND het gebied gevoerd, uit welken hoofde wy ook

gemeend# deezen Brief in onze Verzameling niet

te mogen overſlaan, ofſchoon de alhier opgenoemde

plaatzen meer haare betrekking hebben tot BRABANT ,

dan tot ons tegenwoordige GELDERLAND. Hy is ge

trouwd geweest met Hilſundis, Gravin van Stryen,

doch welke nevens haaren Man der wereld afgeſtorven,

en insgelyks tot den Geeſtelyken Staat overgegaan is,

Dei ſolummodo gratia ſanctae Trajectenſis

Eccleſiae Praeſül indignus, jure confiſus in

Domino cum tranſitoriis acquirere perennis vi

tae gaudia, quandam mei juris hereditatem,

quam antea poteſtative poſſederam infra Co

mitatum, RIEN nuncupatum, quorum locorum

haec ſunt nomina: Weſterlo (c), Oudlo, Colo,

4/'62/7-

en met haare eenige Dogter zig heeft begeeven in het

Klooster, 't geen zy te Thorn uit haare Stryenſchegoe

deren in den jaare 992. ſtichtede. Zie dien Stichtings

briefby VAN MIERIS in het Charterb. van HoLL. I. D.

bl. 5o. - Dat deeze Anfridus den#
ſtoel van UTRECHT naderhand beklommen heeft, en,

behalven deeze Brabantſche goederen, ook verſcheide
ne# in Teisterbant aan die Kerk geſchonken

heeft, is te over bekend, en zulks zal ook uit een en

ander der volgende ſtukken nader blyken

(c) Westerlo, Oudlo, Colo, cet. ] In myn MS.

Cod. Tradit. ſtaat, Westerloe, Odloe, Boloe, Merbe

ke, Honbeke, Buronthe. Het MS. Lib. Commemor.

heeft, Westerlo,, Odlo, Bolo, Mierbeke , Honbeke,

Buronte. Het MS. Liber Caten, komt hiermede over
een ,

- 1
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Mirenbeeke, Honbecke, Borchte, pro me

meorumque parentum remedio cum omnibus

ad haec pertinentibus Eccleſiis, aedificiis, man

cipiis, agris, paſcuis, pratis, cultis & incul

tis, ſilvis, aquis, aquarumque decurſibus trado

ad Eccleſias (d) ſanctae Mariae ſemper Virgi

nis, ſanctique Martini in Trajecto ad reſtau

randum ibidem Dei ſervitium. Si quis hujus

rei traditionem infringere nititur, laqueum

omnipotentis Dei irae, ejusque Genitricis Ma

riae, ſanctique Martini incidat, & quaſi (e)

rofanus a ſanctae Dei Eccleſiae - liminibus

equeſtratus exſiſtat. Et ut verius credatur,

een, behalven dat in het zelve Merbeke ſtaat. Het Ex

emplaar van SCRIV. heeft, JWesterlo, Oedlo, Colo, Mier

beke, Honbeke, Buronte. In de MS. HEDA derUtrecht

ſche Bibliotheek, als mede van den Heer A. B., leest

men, Westerlo, Oedlo, Bolo, Mierbeke, Houbeke, Bu

ronte. Het Exemplaar van BUCIIELIUS heeft, WV. Oud

lo, Cole, Mirenbecke, Honbecke, Burchte. By Jo. VAN

LEIDEN leest men, Westerlo, Odlobolo, Mierbeke,

Honbeke, Bierente. By MIRAEUS, JV. Odlobolo, M.

Hoybeke, Burente. De eerſte uitgave van HEDA heeft,

Westerlo, Oedlo, Bolo , Mirenbecke, Honbecke, Bu.

ronte. By BUTKENS eindelyk vindt men, IV. Oedlo,

Bolo, Mirenbeke, Honbeke , Dure ato. - Dewyl

deeze plaatzen op ons tegenwoordig Gelderland geene

betrekking hebben, zullen wy ons met dezelve niet

firmiusque obſervetur, ſigilli noſtri impreſſione

propria manu (f) deſignavimus.

HEDA Hiſt. p. 93. gecollationeerd met

de MSS. van BUCHELIUs, scRIvE

RIUS, der Utr Bibl., en van den Heer

A. B., als mede met de perkamenten

Handſchriften, het Liber Catenatus

van oUDMUNSTER, Fol. 82. verſo,

het Liber Commemoration is de reb.

Eccl. Traf. Fol. 25., en myn Codev

Traditionum Trajectenſium, Fol. 35.

Ook uitgegeeven by Jo. VAN LEIDEN,

Chron. Belg. Lib. IX. C. 2. p. 116.,

MIRAEUS, Cod. Donat. Piar. C. 42.

%# Tom. I. p. 52. en BUTKENs,

ans les Preuves du Livre II. des Tro

phees de Brab. p. 18.

ophouden. Men kan onder anderen nazien de gisſin

gen,, welke hier over gemaakt zyn door den Schryver

van het CHRONIcoN GoTTwic. p. 747. en door FAL

KE in Adnot. ad Tradit. Corbejens. p.#

(d), Eccleſias.] . Alle onze MSS., gelyk ook een

en ander uitgave, leezen, Eccleſiam.

(e) Profanus. J Dus in de oudste Handſchriften, en

eenige uitgaven. By HEDA ſtaat, & quaſi profanus

& a S. Dei E. liminibus ſequestratus ſecedat.

(f) Deſignavimus. ] Ofſchoon geen jaar of dagtee

kening hier gevonden wordt, hebben wy egtergemeend

op het gezag van HEDA deezen Brief, met den Heer

SAxe, in Monogramm. Hiſt. Bat. p. 27., te moeten

brengen op het jaar 997.

*saksakae-AAesaksºe A4eassagesakssºesakssº kakese kºks

61.) Giftbrief, waar ly door FRETHERALD verſcheidene Goederen, in het Graaf

ſchap TEISTERBANT gelegen, onder zekere voorwaarden geſchonken wor

den aan de Kerk van Utrecht,

Den 2o. September 997.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Operae precium duximus, quae (a)ſe

quuntur, ſcriptis inſerere, ne poſteros lateret,

quod (b) prior aetas faceret. Quapropterde

ſideramus notum eſſecunctis ſančtae Dei eccle

ſiae fidelibus, tam futuris, quam modo (c)

praeſentibus, quod quidam Miles, nobili pa

rentum proſapia (d) genitus, nomine FRE

THEBALDUs, amore Dei ſalubriter inſtigatus,
- /

- Ga) quae ſequuntur] In zes Handſchriften, als me

de by MIRAEUS, leest men, quae ſubſequuntur. -

Voor posteros lateret, hebben eenige onzer MSS. pos- ſ
teris laterct.

(b). quod J. Quid, heeft het MS. Lib. Commem.

Alle de overige, quod.

(c) modo praeſentibus. ] In myn Cod. Trad., als

mede by MIRAEUS, ontbreekt modo.

(d) nobili parentum proſapia genitus. J. In drie on

zer MSS. progenitus. In de MS. HEDA der Utr. Bibl.

ontbreekt het woord, parentum. - Voor Frethe

baldus , hebben zommige Exemplaren, Fretheboldus,

Frethelbaldus heeft het MS. van den Heer A. B.

(e) Teisterbantiae. ] Testerbant, of Teysterbanth,

hebben de meeste Afſchriften.

(f) ad cam. ] In drie MSS. als mede in de eerste

uitgave van HEDA, en by MIRAEUs, vindt men ad ea.

(g) quin & viginti, cet.J In de eerſte uitgave van

HEDA, quum & viginti, quae erant ſuae curtili cet.

De Handſchriften komen met de laatſte uitgave over

een, behalven dat by verkorting in het Lib, Catenat.

geſchreven ſtaat, q'n viginti. MiRAEUs heeft uitgegee

ven; cum omnibus ad ea pertinentibus, (eaceptistribus

nil dubitans cum tranſitoriis acquirere perennis

vitae gaudia, omnem ſüi juris hereditatem,

uam habuit infra Comitatum TEISTERBANTIAE

# nuncupatum, cum omnibus ad eam (f)

pertinentibus, exceptis tribus manſis, & man

cipiis in eis manentibus, quin & viginti (g),

quae erant ſüae curtilimancipata ſervituti, pro

animae ſuae, ſuorumque parentum, remedio,

tradidit&donavitſancto Martino, ſuoſpeciali(h)

patrOno,

man/Es, & mancipiis in eis manentibits, quae vigint:

erant ſui Curtilis mancipata ſervituti:) pro animae

luae - remedio tradidit... Cet. Om de leezing der

handſchriften, zo veel mogelyk, tebehouden, zou men

kunnen leezen, eaceptis tribus manſis, & mancipiis, in

eis manentibus, quinque & viginti, quae erant. cet

Doch het is onnoodig iets te veranderen. De zin dee

zer woorden komt hier op uit, dat Frethebaldus wel

alle zyne eigendommelyke goederen, in Teisterbant ge

legen, overgeeft, doch daar van uitzondert drie Land

hoeven, met de eigenhoorige luiden, welke op dezel

ve woonden, als mede nog, of, daar en boven nog,

quin &', twintig andere, welke insgelyks aan hem ei

genhoorig, of zyne ſlaaven, waren, en welken hy voor

zig behield.

(b) ſpeciali patrono.] In myn Cod. Tradit, als

mede by MIRAEUs, ſtaat ſpirituali patrono. - Voor

Trajecti hebben zommige## Trajecto, andere

in Trajecto. - Voor ſub castris Christi heeftscRIvERI

Us, volgends aanteekening op den kant van zyn Exem

plaar, in het C. Burch. gevonden, ſub disciplina Chris

ti. Verder voor pontificialis, leezen de meeste MSS

pontificalis.
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patrono, ad ſtipendialem videlicet uſum fratri

bus Trajecti ſub caſtris Chriſticommorantibus;

ea ſcilicèt ratione, ut Pontificialis Cathedrae

fratres Curtim ex integro in Hero (i) cum

aedificiis, mancipiis, agris, pratis, paſcuis,

aquis, aquarumve decurſibus, ut quicquid a

me (k) habuit, & id totum, quod de Eccle

ſia in Ukele (l)ſtructa ſuae ſubjacuit poteſtati,

ſemotum (m) haberent: cetera, quae ſuper

ſunt rebus in omnibus, cultis & incultis, utri

usque Monaſterii fratres, ibidem Deo ſervien

tes, aequa & paricommuniter dividerent (n)

inter ſe diviſione. Poſt deceſſum vero hujus

vitae Praepoſiti Monaſteriorum ejus anniverſa

(i) in Hero.J In vyf onzer Handſchriften leest
men in Here. FALKE in Adnot. ad Cod. Tradit. Cor

bejens. p. 424. verſtaat er door het tusſchen Maas en

Waal gelegene Dorpje en Heerlikheid Hernen. Ik

twyfele zeer, of die plaats oudtyds wel onder Teister

bant gehoort heeft. De Schryver van den Tegenw,
Staat van GELDERL. bl. # verſtaat 'er door het

in de Bommelerwaard gelegene Heerwaarden, of Her

werden. Doch in eenvoorgaanden Briefvan 972. Num.

56. bl. 67. wordt die plaats genoemd Herivurde. -

ALTING, Not. Germ. Inf. P. II. p. 88. meent, dat

het is het in de Bommelerwaard insgelyks gelegene

Dorp Herwen, anders ook Hurwenen genaamd. -

Met het zelfde regt zou men ook kunnen denken o

het in de Tielerwaard thands gelegene, en dus oud

tyds ook onder Teisterband gehoord hebbende, Dorp

Herwynen, reeds in den Brief van 85o, hier vooren ge

laatst Num. 27. bl. 28. onder den naam van Heritwina

#, en voorkomende. Zie ook den Tegenw. Staat

van GELDERL. bl. 287.- Doch deeze alle zyn

bloote gisſingen

(k) ut quicquid a mé, hahuit.

een fout door de uitſchryvers begaan is, behoeft men

niet te twyfelen. Want wie is die gene, welke hier

van zigzelven in den eerstenperzoon, ame, ſpreekt? Nogh
ſlot noch zin is in deeze woorden. MIRAEUS heeft uit

egeeven, & quicquid inde habuit. scRIvERIUS tee

# op den kant van zyn Exemplaar aan, ,, in ſe. C.

Burch.,, In het Liber Caten. heeft men, ut quicquidin

me habuit. Dit in toont ten duidelykſten aan, dat

hier een eigen naam van een andere plaats moet geſtaan

hebben. De echte leezing hebben ons bewaardhetper

kamente MS. Liber Commemor. de rebus Traf. als me

de myn Codex. Tradit. In het eerste ſtaat uitdrukke

iyk in ine; in het andere zelfs met een capitaale letter,
gelyk de eigen naamen doorgaands met een groote letter

voor aan in hetzelve geſchreven zyn, ut quicquidin Ing

habuit. Volgends deeze leezing nu heeft rethebald

aan het Domcapittel afzonderlyk gegeeven zyne gehee

je renthoeve, Curtis ex integro, welke hy in Hero, 't

zy men daar door Herwerden, Herwen, of Herwynen

wil verſtaan, hadde liggen, gelyk ook, ut et, zo als

ik denke, dat men leezen moet, alle goederen, welke

hy in Ine hadde, en hem toebehoorden. Dat de naam

van deeze plaats nog hedendaags overig is in de twee

Dorpen van de Tielerwaard, Neer. Tnen en Op-fnen,

zal niemand ligt ontkennen, waar door dus deeze lee

zing nader nog bevestigd wordt. Dezelfde naam is door

de uitſchryvers meer verdonkerd geworden. Men zie,

het geen wy hier voren aanmerkten op den Brief van

85o. Num. 27. bl. 28. Lett. 4.

(l) in Ukele ſtructa.] Eenige MSS. hebben in Uke

le conſtructa. By MIRAEUS ſtaat de Ulreleſtructa, Waar

deeze plaats gelegen is geweest, durve ik niet bepaa

len. FALKE, d.. l. p. 424., meent, dat het is, Uche

len, zynde een Buurſchap, op Veluwe onder 't ſchout

ampt van Apeldoorn gelegen. Zie Geogr. Beſchryv

van GELDERL. bl. 32I. en Tegenw. Staat van GELD.

bl. 508. Doch dit gevoelen is geheel onaanneemlyk,

om reden, dat men dit ons Ukele in TEISTERBANT, en

niet op vELUwE, moet zoeken, dewyl het zeker is,

dat de Veluwe nooit een Onderdeel van den grooteren

Pagus TEISTERBANT, gelyk FALKEzig verbeeldde, ge

weest zy. Men zie, 't geen wy hier voren reeds aan

- merkten, bl. 5.

Dat indeezewoorden

rium non immemores praeterirent, Eccleſiis

pro eo luminaria praeſentando, cibo potuque

fratres laetificando quotannis aliquam (o) par

tem impendent. Dominus autem Praeſül AN

FRIDUs (p), pia memoria recolendus, pro

hujusmodi traditionis remuneratione, ut firmior

& ſtabilior eſſet hujusmodi traditio, conceſſit .

ei ſingulis annis de ſua parte dari xII. libras in

beneficium, dum viveret. Quinetiam addidit,

ut, ſi ipſe, vel ejus, quod abſit, ſucceſſor,

haec conceſſa neglexerit, ipſe praefatus Miles

de ſuo, quod dedit, faciat, ut velit. Anno

Dominicae Incarnationis DccccxcvII (q). In

dictione X. Anno vero tertii oTToNIS regnan

-
tis

(m) ſemotum. 1 In de twee oudſte Handſchriften,

ſemotim haherent.

(n) dividerent. J. By MIRAEUs, divident. - Voor

het volgende decesſum hebben eenige Exemplaren, dis

ces/u.nl.

(o) aliquam partem inpendent. ] Deeze woorden

vindt men alleen in de laatſte uitgave van HEDA. In

alle onze MSS., als mede in de eerste uitgave, en by

MIRAEUS, ontbreeken Zy, gelyk ook de zin# plaats

zonder## is.

nfridus. Zommige Exemplaren, Ansfria: '# anderen ook# P , Ansf

(q) DCCCCXCVII. J Dus ſtaat in het MS. Liber

Commemor. , als mede in de beide uitgaven van HEDA.

BUCHELIUs, welke hier niets op den kant van zyn Ex

# aanteekende, ſchynt dus ook dit jaartal in zyn

MS. gevonden te hebben. Doch inde vyfandere Hand

ſchriften, als mede by MIRAEUS, heeft men het jaar

DCCCCXCIII. Meerder zwaarigheden egter doen

zig hier op in de overige tydskenmerken. Dat het jaar

993. Volſtrekt in geen aanmerking kan komen,#
genoeg daar uit, om dat oTTo de III. drie jaaren la

ter eerst tot Keizergekroond is, en deeze Brief in het

eerste jaar van zyn Keizerryk, anno Imperiiejus primo,

gegeeven is. Dan immers moest men die woorden hier

niet vinden. Daarenboven noch het jaartal van zyn

Koningryk , noch dat der indictie ſtrookt met het jaar

993. Dit kan, om geen meerder bewyzen aantehaa

len, ten vollen blyken uit eenen anderen Briefvan K.

OTTO van dat jaar, alwaar men dus vindt, Datum III.

Kal. Aug. a. d. i..993. Indi3. VI. anno tertii Otto

mis regnantis X. Zie GEORGISCH, Regest. Chronolo

gico-Dipl., Tom., I. p. 283. - Dat de andere lee

zing, welke ons het jaar 997. oplevert, ook bedenking

onderhevig is, blykt, om dat oTTo op den 2oSeptem

ber van dat jaar reeds het XIV. jaar van zyn Koningryk,

en het tweede jaar zyns Keizerryks beleefde, en niet in

het XIII. en I. jaar nog was. ,,Dus immers ſtaat teregt

in eenen anderen Brief van denzelven, welke in dat

jaar gegeeven is. Datum II. Jdus Octobris anna

DCCCCXCVII. Indictione XI. Anno Ottonis regnan

tis XIV. Imperii II., by MIRAEUs Not. Eccl. Belg.

Cap. 33. Oper. Dipl. Tom. II. p. 658, en GEoRGIscH,

d. l. Tom. I.. p. 291. Wil men derhalven het jaar

DCCCCXCVII behouden, zou men alhier insgelyks

moeten leezen, Anno tertii Ottonis regnantis XIIII.

Imperii autem ejus II. Of, wil men de Regeerings

jaaren behouden, gelyk dezelve in alle handſchriften

voorkomen, zal men het jaar DCCCCXCVII. dienen

te veranderen in DCCCCXCVI. en derhalven ſtellen,

dat deeze Brief een jaar vroeger is gegeeven. Dit laat

ſte komt my 't waarſchynlykst voor, om reden, dat de

dagteekening, welke alhier ook gevonden wordt, beter

ſtrookt met het jaar 996. dan met 997. Uit het ſlot

namelyk van deezen Brief blykt . dat Frethebald deeze

gifte zyner goederen binnen UTRECHT, in Trajecto,

gedaan heeft. Doch een overgifte van vaste goederen

moest met de gewoone plegtigheden geſchieden, zou

dezelve beſtand zyn. Dit kon niet binnen Utrecht

geſchieden, maar in dat distrikt, alwaar die goederen

gelegen waren; en dus mºesten die plegtigheden van

effestucatie verrigt, en de beide Capittelen van Utrecht

- in 't bezit dier goederen geſteld worden op de plaats

zelve, dat is in de Graafſchap Teisterbant. Immers in

de LEx RIPUARIORUM Tit. 6o. C. I. wordt uitdruk

V 2. kelyk
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tis xIII. Imperii autem ejus I. xII. Calend.

Octob. & in quinta feria. Aétum eſt in Tra

jecto in praeſentia Domini piae recordationis

ANFRIDI Praeſulis, ſuique praeſulatus anno ſe

cundo, coram teſtibus quam pluribus, quorum

quorundam hic ſubnotantur nomina; Wlphere

(r), Godefrit, Wiroc (S), item Godefrit,

Erolf, Bono (t), Rebrant, HumeZo, Lam

zo, Ansfrit, Gerbolt, Enzis, Hildebold,

Adelhardt, Atto, Poppo, item Poppo; quin

& his multo plures. Mox poſt haec ſubſe

quenti IIII. die, ut firmius & ſtabilius eſſet,

infra terminum praedicti Comitatus in villa(u)

quoque TRILE nuncupata, eisdem praenomi

natis teſtibus, & aliis nOnnullis, aſtantibus,

kelyk bevolen, ſi quis villam , aut vineam, vel quam

libet poſſesſiunculam ab alio comparaverit, - ſi me

diocris res eſt, cum ſex testibits : - quod ſt magna,

cum duodecim ad locum traditionis- accedat, & ſic

eis praeſentibus - posſesſionem accipiat. Hier aan

heeft men in deezen ook voldaan. Op den volgenden

vlerden dag, ſubſequenti IIII. die, heeft men op de

plaats # waar die gegeevene goederen gelegen,

waren, de overdragt cum cespite & ramo, en wel ,

gelyk 'er uitdrukkelyk bygevoegd wordt, jure &

ritu populari, verrigt, en dus de beide Kapittelen

in het werkelyke bezit van die goederen geſteld.

Deeze beide onderſcheidene voorvallen en verrig

tingen worden hier bepaald geſchied te zyn, XII.

Calend. Octobris, ET in quinta Feria. Het Accoord

derhalven, en de gifte zelf, is geſchiedop den XII.

Cal. Octobris, dat is, op den 2o September. Depleg

tige overdragt, of effestucatie, is op de plaats zelve ge

# ſubſequenti IV. die, op den Wierden dag daar

na, en dus op den 24. Septemb. Die dag wordt alhier

genaamd, quinta ferid, dat is, devyfdedag vandeweek,

en gevolgſyk op een Donderdag. Valt nu de vier en

twintigſte September des jaars 997. op een Donderdag?

Immers neen, maar op een Vrydag, en overzulks, wil

men dat jaar behouden, dan zou men moeten leezen

ſexta feria, of Vrydag. ,,In tegendeel, indien men,

elyk ik vermoede, den Brief tot het jaar 996. moet

# behoeft men niets in de dagteekening te veran

deren, want de ao. September in dat jaar op een Zon

dag valt, en dus de 24 van die maand, of de vierde

dag daarna, op Donderdag, welke dan te regt alhier
quinta feria genaamd wordt: Dit vermoeden wordt

verder nader geſterkt, doordien deeze overgifte gezegd

wordt geſchiedt te zyn . Praeſulatus ANSFR, Di anno

sECUNDö. Het tweede jaar immers van de Bisſchop

lyke regeering van denzelven brengt ons ook op het

jaar 996, want hy, in 934; doorgaands geſteld wordt

äen Bisſchoplyken Zetel beklommen te hebben. Men

zie, behalven anderen, BLONDEEL, Beſchr. van U

#echt, bl. 252. Ofſchoon men overzulks het jaar

alhier, gelyk ten uiterſten waarſchynelyk is, zal

moeten verkiezen, zo denke men egter niet, dat men

alsdan het getal der indictie ook zou moeten veranderen,

en dus alhier leezen indictione IX, voor X., om reden,

dat op het jaar 996, de negende, en niet tiende indic

tie moet geteld worden. Dit is een ſchynzwaarigheid,

die aanſtonds verdwynt, zo ras men agt geeft op den

dag, waar mede men een nieuwe indictie begint, en

tevens let op den dag, waar op deeze Brief geſchreven

ſine alicujus (y) retractatione cum ramo & ce

ſpite jure rituque populari ſancitum eſt, ratio

nabiliterque firmatum, ut hujusmodi traditio

intacta & inconvulſa permaneat feliciterſub (w)

Chriſto ſtipulatione ſubnixa.

HEDA, Hiſt. p. 94., gecollationeerd

met de MSS. van scRIvERIUs, BU.

CHELIUS, der Utrechtſche Bibliotheek,

en van den Heer A. B. als mede met

- drie perkamente MSS. ; myn Codec

Tradit. Traject. Fol. 31. verſo; het

Liber Catenatus van 't Kapittel van

OUDMUNSTER Fol. 8o. verſo, en het

Liber Commemoration. de Reb. Tra

ject., Fol. 22. verſo. Ook, doch ge

brekkig, uitgegeeven by MIRAEUs,

Dipl. Belg. Lib. II. Cap. 27. Oper

Tom. I. p. 262.

LON de Art. Dipl. Lib. II. C. 24. p. 179. jam dit

dum obtinuit Indictio ab VIII. Kal. Oátobris, obti

netque etiam nunc. ... Dit zelfde getuigde reeds in zynen

tyd HARIULFUs, in Chron. Centul. Lib III. C. 1.

ook aangehaald by DU CANGE in Gloſſ. Tom. III. p.

1396. Menſe Septembri die 24. Indiciiones mutantur.

Ingevolge nu van deeze genoeg bekendegewoontemoest

dus ook op den 24. September des jaars 996, eene

nieuwe Indictie worden begonnen, en wel de X, daar

men tot dusver de IX. geſchreven had. Op den 24

September kreeg deeze overgifte door het doen van het

transport cum cespite & ramo haar volle beſlag. De

Brief, welke daar van aan de Kapittelen ter hand is ge

ſteld, kon dus niet eerder dan op dien zelfden dag afge

# worden, zo al dezelve, gelyk zeer dikwils ge

urde, niet eenige dagen laater eerst uitgegeeven is.

De Schryver deszelvs moest overzulks de X. indictie

gebruiken, en niet de IX, welke toen reeds afgeloo

en was. En even dit zelve levert ons weder een nader

ewys op, dat men deezen Brief tot het jaar 996. moet

brengen, want, indien dezelve werkelyk eerst in 997.

egeeven was, moest alsdan gebruikt zyn geweest de

#een niet de X. Indictie. -

(r). Wlphere.] In de eerſte uitgave van HEDA,

Wolphere. In zommige MSS., Wlfbere. In dat van

sCRivERIUs, Welhere.

(s) Wiroc.] By MIRAEUS, Wiric.

3 Bono cet.] In het Lib. Comm. en by MIRAEUs
ſtaat Bovo. - Voor Rebrant leest men in zommige

Exemplaaren, Ribrant, Ribart, Ribrac, of Ribradt.

Het MS., van scRIv. heeft, Sivardt. - Voor

Humezo ſtaat in zommige, Hunero; in anderen, Hi

mezo. - Voor Lamzo hebben eenige MSS, Lan

zo, ook Lanco, en Lamdzo. - Enzis wordt in

de meeſte MSS. genoemd Engis , doch de eerſte uit

gave heeft Rugis. - Voor Atto eindelyk heeft het

MS. van SCRIV., Otto.

(u) in villa quoque Trile.1 In villa, quae, Thrile
nuncupata, heeft # MS. van BUCHELIUs. In drie

andere MSS. leest men ook Thrile. Doch in het MS.

van scRIvERIUs, als ook by MIRAEUS, ſtaat te onregt

Thiele. Want dat men hier niet Thiel, maar het in de

Bommelerwaard gelegene Dorp Driel door dit Trile

moet verſtaan, heeft reeds de Heer VAN Le EUwEN aan
getoond in Not. ad CHRONICON TIELENSE,# 76.

(v) retractatione. ] . In de beste en oudſte MSS.,

als mede by MIRAEUS, leest men retractione.

(w) ſub Christo. ] By denzelven, als mede in een

myner handſchriften, vindt men, in Christo.

en uitgegeeven is. Apud Germanos, leert ons MABIl

Gift
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zekeeks Aſsasake AssaAsareafé Aze agressieve Agass Aſs

62.) Giftbrief van Keiser oTTo den III., waar by aan de Kerk van Utrecht, on

der andere regten, door denzelven ook geſchonken wordt het regt van de

Tol, de Gruit, en de Wisſel, binnen het Dorp Bommel in de Graafſchap

'V4/7 TEISTERBANT.

t Den 1 1. April 999.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTo ſuperna favente clementia Romano

rum Imp. Auguſtus. Si locis, divino cultui

mancipatis, alicujus honoris ſeu proprietatis

ſupplementum praebere ſtudulerimus, in noſtrae

animae & carnis felicitate nobis divinitus remu

nerari procul dubio credimus. Quapropter

optamus, ut omnibus noſtris Fidelibus, prae

ſentibus atque futuris, notum ſit, qualiternos

(a) ad remedium.] In zommige Exemplaren ob re

medium. En dus ook in den bevestigingsbrief van K.

HENRIK. simpicine heeft het Lib. ce

b) et ſtupplict. #mplicique heeft het Lib. Catten.

IEd## ## kwalyk et ſimplici. -

De naam verder van Anfridus wordt in de Afſchriften

verſchillend geſchreven, Anfridus, Aufridus, Ansfri

dus, of Ausfridus. ...

(c) Sedi. 1 In de Uitgave van MIRAEUs leest men,

Franconis reverendi Praeſulis nostri praedictae ſedis

Trajectenſis, Eccleſiae in honore S. Martini Conf: con
ſtructae dedimus. Zeer te onregt, want deeze Franco

geen Bisſchop, of Praeful ſedis. Trajecten is geweest

is, maar de## waardigheid te JWorms be

kleed heeft, en te deezen tyd onder 't hofgezin van

Keizer oTT6 te Romen ſchynt geweest te zyn, Men

zie den ANNALISTA SAxo, by ECCARD in Corp. Hiſt.

medii aevi Tom. I. p. 364. en 365. n

(d) in honorem.] In zommige Exemplaren, in ho

770re,

(e) omnen districtum. ] In het Lib. Caten. ont

breekt het woord ommein. - Het is wel zo, dat

BoGHERMAN in zyn uittrekzel, of korten inhoud, wel

ken hy ons van deezen Briefgegeeven heeft, de woor

den districtus en bannum gemeend heeft te moeten

overzetten door rechticheit ende jurisdictie, gelyk ook.

de oude Vertaaler in de Chronyck van HOLLAND dit

overgezet heeft door dat Ambacht en de ban van Bon

ziel. Ik weet ook, dat PONTANUS, SLICHTENHORST »

en anderen, deezen Brief in dien zin hebben opgevat,

als of het regtsgebied, en de territoriale magt over de

zilla BoMMEL, met den aankleeve van dien, hierby

zou afgeſtaan zyn in eigendom aan de Kerk van Utrecht.
Ik erken tevens, dat indien zin die zelfde woorden dik

wils gebezigd worden, Doch ik twyfele zeer, of men
zulks wel in zo eenen ruimen zin alhier kan opvatten.

Het woord districtus, gelyk ook bannum, waar mede

het eerſte alhier verwisſeld wordt, beteekent zeer dik

wils niets anders, dan compoſitio, emenda, of muleta

judiciaria, dat is, 'tgeen wyeigentlyk Wette, of Breit;

ke, in tegenoverſtelling van Boete, noemen, dat geld

naamlyk, 't welk de Breukagtigen aan den Regter moe

ten betalen voor hunne overtreding van de wet. Voor

beelden van deeze beteekening kan men vinden by DU

CANGE in Glaſſ. V. Bannum, Tom. I. p. 987., en V.

districtus, Tom. II. p. 156o, als mede by HALTAUS in

Gloſſ Germ. p. 94. en 188., en anderen. Wienzelfs

is onbekend de nog hedendaags by ons in gebruik zyn

de ſpreekwys, iets op zyn eigen banenboete doen? Van

deeze Breuken nu, welke de Graaf, ofRegter, in zyn

aanbevolen Ampt, of Graafſchap, van wegens den Kei

zer moest invorderen, was oudtyds een derde gedeel

te ten voordeele van den Regter, de twee overige der

de gedeelten moest hy in de Schatkist van den Keizer

brengen, en aan den zelven verrekenen. Zulks had reeds

KAREL de Groot in den jaare 793. ingeſteld met deeze

woorden, welke insgelyks ook gevonden worden in het

Capitulare PIPINI Regis Italiae van dat zelve jaar, by

ad (a) remedium animae noſtrae, parentum

que noſtrorum, nec non interventu & ſupplici

(b) rogatu ANFRIDI, ſanctae Trajectenſis Ec

cleſiae venerabilis Epiſcopi, & Franconis re

verendi Praeſulis noſtri, praedictae ſedi (c)

Trajectenſis Eccleſiae, in honorem (d) Sancti

Martini confeſſoris conſtructae, dedimus, lar

giti ſumus,

diſtrictum (e) ſuper villam BoMELE, & ſuper

cuncta,

BALUZIUs, Capitul. Regg. Franc. Tom. I. p. 259.

en p. 538. ,, De Compoſitionibus, quae ad Palatium

, pertinent, ſt Comites, ipſas cauſas commoverint ad

,, requirendum, iſlam” (Mogelyk moet men leezen

illarum, of illi... By GEORGISCH, Corp. jur. Germ.

Ant. p. 1184. vindt men, ſt Comes - commoverit -

ille tertiam parten ad ejus recipiat opus), tertiam

,, partem ad corum recipiant opus, duas vero ad pala

,, tium. Et ſi per ſuam negligentiam remanſerint, &?

,, Misſus dominicus ipſas cauſas coeperit inquirere, tuuc

,, volumus , ut ipſe Comes illam tertiam partem nonha

., beat, ſed cum integritate ad Palatium veniat.” Dit

derde gedeelte, 't geen volgends deeze wet, (welke

nog hedendaags niet geheel in GELDERLAND is afge

ſchaft, maar alwaar door de Officieren, gelyk te over

bekend is, een zeker gedeelte van de Breuken, welke

in ieders Ampt vervallen, aan de Provinciale Rekenka

mer moet verrekend worden) ten byzonderen voordeel

van den Graaf kwam, wierd tertius Bannus genoemd.

Dus leest men in een oude Charter by HUNDIUs Me

trop. Sal. Tom. III.# 168, ook aangehaald by HAL

TAUs, d. l. p. 94. Praeter TERTIos BANNos, juxta

Conſuetudinem antiquam Advocatis perſolvendos, DUO

pertinent ad Eccleſiae ſatisfactionem pro damnis illatis

emendandis. Dit voordeel nu, het welk de Keizerlyke

Schatkist uit de Breuken, in het Dorp Bommel. en

daar omſtreeks, vervallende, kon trekken, denke ik,

dat by deezen Brief door den Keizer aan de Kerk van

Utrecht alleen wordt afgeſtaan, en geenzins eenig ver

der regt van jurisdictie, eigendom, of territoriale

magt, over het zelve. Te meer zal dit waarſchyn

lyk voorkomen, indien men op de volgende woorden

agt geeft, waar by insgelyks alle verdere opkomſten en

voordeelen, welke de Keizer uit Bommel trok, cuncta

publieae rei ſubjecta, afgeſtaan worden, als naamlyk de

Tol, Gruitgeld, en Moneta. Door welk laatſte woord

men , onzes bedunkens, alhier geenzins met FR. vAN

MIERIS, Biſch. Munten bl. 128. verſtaan kan het Munt

huis zelve, dat hier door met de Kerk van Utrechtver

eenigd zou zyn: ,want dat een zodanig Munthuis der

Koningen binnen Bommel oudtyds zou geweest zyn, ge

lyk dezelve te Duurſtede, binnen Utrecht, en elders

gehad hebben, daar van is my nooit blv kofſchyn voor

gekomen. Veel minder kan men met den Heer J. J.

vAN HASSELT , in de Beſchryv. van Bommel##
44, en 54. en in de Geograph. Beſchryving van GEL

DERL. bl. 42. , door het woord Moneta alhier verſtaan

het regt van geld te munten. Om geen andere zwaa

righeden daar tegen thands te opperen, het regt im

mers van de Munte was by een Keizerlyken Voor

regtsbrief reeds te voren aan de Bisſchoppen van Utrecht

geſchonken, en bevestigd. Zie HIEDA Hiſt. p. 81. en

85. Het was derhalven niet noodig, dat een zodanig

regt weder aan de Kerk, of den Bisſchop, geſchonken

wierd. Om kort te gaan, wil men, in aan

merking nemende het verband, waarin alhier hetwoord

Moneta met de overige voorkomt, aan 't zelve een

voegzaamen zin geeven, zal men daar door alhier#
20ClCTS

& Omnino conceſſimus omnem
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cuncta, quae ad einden villam pertinent, vi

delicet publicae rei ſubjecta, teloneum VerO

(/D, monetam, & negotium generale fermen

tatae cerviſiae, quod vulgo Grutt nuncupa

tur; immo quicquid in jam dicta villa ad pu

blicum bannum ſive diſtrictum pertinere viſum

eſt, in Comitatu IIUNERICI (g) Comitis in

anders kunnen verſtaan, dan 't geen menoudtydsnoem

de het Regt van de Wisſel, in middeleeuwig Latyn,

Cambium numorum, en menſa numularta. Wat het

regt van de wisſel zy; hoe op verſcheidene plaatſen,

voornaamlyk daar veel koophandel gedreven wierd,

openbare Wisſelaren wierden aangeſteld, welke den

Koopman, voor inlandſche, vreemde, en voor vreem

de, inlandſche penningen moesten leveren, en daar voor

eenen zekeren penning van denzelven genoten ; Hoe die

IJſſel door de Vorſten ten hunnen voordeel plagte ver

pagt te worden, en ook zomtyds aan byzondere perſo

nen, en Steden, onder een jaarlykſche erkentenis,

of ook wel om niet, wierd weggeſchonken , zulks al

les zou gemaklyk in 't breede te bewyzen zyn. Wy

beroepen ons thands alleen maar op het geen de oud

heidkundige wAGENAAR dienaangaande heeft opge

merkt in zyne Beſchryving van AMSTERDAM , II. D.

2. Boek bl. 176. Indien men ſlegts in opmerking neemt,

dat waarſchynlyk op alle plaatzen, daar men gewoon

was Tollen te beuren, en een Tolhuis hadde, ook dier

gelyke l/'t/elaren, en een IJſſelhuis, vond, ten einde

de vreemde Koopman, daar door trekkende, metgang:

baare muntſpecien mogte kunnen geriefd worden, zal

men gemak lyk reden kunnen geeven, waarom , gelyk

in meer andere oude ſtukken dikwils, zo ook in dee

zen onzen Brief, Teloneum en moneta, het Regt van

Tol, en Ilºiſſel, tezamen gevoegd worden. Het zal

'er maar op aankomen, of het Latynſche woord Mo

neta in dien zin by anderen in de middeleeuw gebruikt

is. DUCANGE ſchynt deeze beteekenis van Moneta niet

opgemerkt te hebben. Doch CARPENTIER in zyn Glos

ſar. Nov. Tom. II. p. 1317, brengt een eenig voorbeeld ſ.

by uit een Charter van den jaare iool. door denzelven

Keizer oTTO den III. gegeeven, alwaar hy Moneta

in dien zin opvat, en door menſa nummularia, de wisſel,

uitlegt. Deeze zyn de woorden van den Brief, welke

zeer veel overeenkomst met den onzen hebben , Dedi

nius jus, fas, atque licentiam faciendi , ſlatueudi, at

que conſtruendi mercatum cum Moneta, telonio, ban

no, & totius publicae rei tministeriis, in quadain pro
prietate S. Cameracenſis Eccleſiae , in loco, qui ZWOC/Ze

tur Caſtellum S. Mariae. - Atque praedicium mer

catum, Monetam , teloneum, bannum , cuna total pu'

blica functione, in proprium concédinius - Ubi; ” voegt

'er CARPENTIER tot nadere verklaaring by, ,, haud ob

, ſcurum est, praecipuum hujusce concesſionis propo

, ſitum ad Mercatuin ſpectare, ſeu fori inſtituendi

, facultatem, cujus appendices enumerantur omnes,

, Menſa nummularia ſcilicet, jus exigendi tributa ex

mercibus, banna indicendi, atque oſliciarios conſti

tuendi, # iis ſervandis invigilarent. Neque alio

ſenſu intelligendae videntur Chartae huic ſimiles, in

,, quibus monetae percusſio non exprimitur. Aliunde

, vero jus cudendi monetam Eccleſiae Cameracenſias

, ſertum infra oſtendimus.” Moet nu in zoortgelyke

Charters het woord Moneta, volgends het gevoelen

van dien geleerden Benedictiner, in zodanigen zinwor

den opgevat, en heeft dezelfde reden in onzen

plaats, daar het insgelyks zeker is, dat reeds van el:

ders, en te voren, de Bisſchop van Utrecht, even als

die van Camerik, het regt van geld te munten gehad

heeft, zo zie ik ook geen reden, waarom wy alhier aan

het zelfde woord die beteekenis niet zouden kunnen

geeven, te meer, daar reeds GoLDAsTUs, Cathol.

rei Monet. Tit. 63. p. 175. verſcheidene voorbeelden

uit Charters bybrengt, waar in het zelve woord dus
opgenomen moet worden, en daarom tot nadere verkla

ring er deeze aanmerking ondenkant byvoegde: ,, All
,, ri & argenti negotiatio, Cambium monetarium inCi

, vitatibus, ſimpliciter Moneta vocatur,, Germanice,

, die Wechſel.” In even diezelve beteekenis, denke

ik. dat dit woord ook voorkomt in het jus Feudale
Savonicum Tit. 12. S. 2. by sENCKENBERG, Corp. I.

Feud. Germ. p. 223. In molendinis, & monetis &

theloneis & in vineis, & in decimis, & in talibus re

22
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Brief

Pago, TESTERBANTIA dicto, ſitum; atque

eundem diſtriétum cum moneta, banno, &te

loneo, & totius publicae rei (h) functione,

praelibato Coenobio Sancti Martini confeſſoris

penitus in proprium tradidimus. Inſuper ſibi

donavimus, quicquid Poppo, Filius (k) wAL

GERI, habuit in miniſterium in eodem Comi

- tatu,

bus, ſi quis fuerit feudatus; cet. Als mede Tit. 31.

S. 12. p. 243. Molendina vero, & Monetas, & quae

cunque Thelonea & curias, & alia bona cenſualia , jam

locata, non licet denuo locare propenſione majori, ita quod

oportcat hoc ſustinere. Op deeze manier, wil men ee

nen voegzaamen zin aan de woorden geeven, zal men

Ook moeten verſtaan eenen Brief van Keizer oTTo den

l. by HEDA, Hiſt. p. 85. waar by dezelve bevestigt

omnia a praedecesſoribus Regibus Trajectenſicollata Ec

cleſtae, ſcu etiam a ceteris quibuslibet fidelibus, ſcili

cet decimam partem omnium regalium, praediorum,

& monetarum, & teloneorum , quae intra ſui Episco

ºpatus terminos eaiguntur, inſuper & tributorum, quae

Huslata & Cogſchult dicantur. Wanneer in den jaare

1236. de Gelderſche Graaf oTto de III. van Henrik

van Borkulo kogt de villa en Curtis GRUNLoE, thands de

Stad GrolofGroenlo, verkreeg hy daar by tevens deeze

geregtigheden, zoals dezelve in den Brief, by PoNTANUs

Lil'. VT. p: 139., opgeteld worden, jurisdictionem ,

firmentum (Lees fermentum, gelyk in tweehandſchrif

ten ſtaat, en ook door scHRASSERT Obs. Praél. Tom.

11. p. 693. reeds is opgemerkt, en verſtaa 'er door het

regt van de Gruite. ) & Monetam, areas, aquam &’

montem , molendinum. cet. Zou men zig niet be

laggelyk aanſtellen, indien men door het woord Mone

ta in dien Brief wilde verſtaan de Munte, of het regt

om penningen te ſlaan, daar het hier onder de overige

geregtigheden, welke aan een Renthoeve, of Curtis

behoorden, en derzelver gevolgen, opgeteld wordt?

In tegendeel alles ſtrookt zeer wel, zo men ook daar

ter plaats Moneta neemt voor het regt van de Iſis

el. - Wy zouden gemaklyk meerder voorbeelden

tot ſtaving van deeze beteekenis kunnen aanvoeren;

doch de bygebragte zullen genoeg zyn ter overtuiging,

dat men de gifte, by deezen Brief gedaan, veel te ruim

doorgaands heeft opgenomen en verklaard,

(f) Teloneum vero. J. Dus in alle onze handſchrift

ten - uitgenomen het MS. van BUCHELIUs, 't welk

heeft, Teloneum quoque, - Het woord Grutt wordt

in de MSS. op verſchillende wyze geſchreven gevon

den, Gruit, Grut, Ghrut, Grwt, en Gruyt.

(g) 11unerici. ] Op zeer verſchillende wyze wordt

ook de naam van deezen Graaf in de MSS. geſchreven

gevonden, naamlyk Huneri, Hunrigi, Hunrogi, Uro

chi, Varochi, Humroci, en Humrochi. -

(h) functione. J. Dus hebben alle Exemplaren. By

MIRAEUS alleen, alsmede in den volgenden Bevestigings

brief van K. HENRIK, leest men fruitione; doch teon

recht.

(i) in proprium tradidimus. J By denzelven ſtaat
insgelyks kwalyk, in perpetuum tradidimus. Het Af

ſchrift van BoGHERMAN, als mede JO. VAN LEIDEN,

hebben tradimus.

(k) Walgeri. ] In de MSS. wordt ook deezesnaam

verſchillender wyze geſchreven , Waldgeri , Wedige

ri, IJ7digeri, of //edegeri. By Jo. VAN LEIDEN vindt

men Roegeri. Dus ſchynt de oude Vertaaler ook in

zyn Afſchrift gevonden te hebben. ScRIVERIUs teeken

de op den kant van zyn exemplaar dit navolgende aan.

,, Al. Weygeri; al. Wedigeri. Hunc Theodorici

,, I. Comitis Holl. fratrem fitisſe putarem, niſi tem

, porum ratio olſtaret, Tamen hacc conciliari posſe

, videntur, guum Habuit dicit, tanquam de deſuncio

, loquens.” Doch wanneer wy in opmerking neemen,

dat wALGER, de Broeder van den Hollandſchen Graaf,

het Graaflyke bewind over Teisterbant gevoerd heeft,

en dus een voornaam Leenman des Keizerryks geweest

is, en uit dien hoofde ook onder de overige Ryks-leen

mannen tegenwoordig geweest is by het maken van 't

vredesverdrag van Bon van den jaare 921. als mede

in andere ſtukken in die hoedanigheid voorkomt. Zie

hier voren bl. 5o. 51. en 53. Wanneer men verder aan

merkt, het geen van hem in 't CHRON. EGMONDANUM,

in de Hiſl. Crit. Com. Holl. van den Heer KLUIT, Tom.

I. Part. I. p. 25., verhaald wordt op het jaar 9,4.

Walge
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tatu, & in villa Arclo, proprietario (l) jure

habendum tali ordine, ut praefatus Anfridus,

venerabilis Praeſül, ſuique ſucceſfores, easdem

res per noſtram confirmationem traditas teneat,

disponat, ordinet, & perfruatur, noſtra omni

umque noſtrorum perpetualiter remota (m)
contradictione. Et ut haec noſtrae authorita

tis pagina firma permaneat, hanc manu noſtrº

(n) propria corroboravimus, & ſigillari prae

cepimus. Signum Domini Ottonis Caeſaris

(o) invictiſſimi. Heribertus Cancellarius vice

Willigiſ Archiepiſcopi recognovi. Data III.

Idus Aprilis, anno Dominicae incarnationis(p)

DccccxCvIIII. Indictione xII. Anno tertiiOtto

IJ'algertus Comes, nepos Imperatoris, his diebus ma

gnus habobatur, waar uit blykt, dat hy zelfs aan het

toen regeerende Keizerlyke Huis vermaagſchapt was,

is het onmogelyk, dat wy door l/alger, in deezen

Brief genoemd, dien Teisterbantſchen Graaf wALGER
kunnen verſtaan. Dan immers moest in onzen Brief

ſtaan, quidquid Poppo, filius Walgeri , haltuit in be

neficium in codern Comitatu, en niet, gelyk 'er thands

ſtaat, in ministerium, 't geen tegen het Leenregt van

dien tyd zou aanloopen. Want zo deeze Poppo een

Zoon van den Graaf WALGER geweest ware, moest hy

zyne goederen jure beneficiali, offeudali, gelyk aanwAL

GER de Tol te Muiden gezegd wordt in beneficium een

cesſum te zyn in een Brief van 953. by IIEDA p. 88. »

en niet jure ministerialitatis, als een Leenman , uit

hoofde van zyne geboorte, en niet als een Dienstman,

of Knaap, bezeten hebben; daar het zeker is, dat, ten

tyde van deezen Brief, de Dienstmannen geene goede

renten Leenregte konden bezitten. Zulks is eerst lang

daar na ingevoerd. Men zie #", JAe. MAscoVIUS in

Comment, de Reb. Imperii ſub Henrico V. Lib. III.

c. 55. p. 235. - -

(i5 Proprietario jure. J, BUCHELIUs teekent aan, in

zyne MSS. gevonden te hebben, perpetuario jure. Doch

in alle onze Handſchriften ſtaat proprietario jure. Dat d

dit de egte leezing is, behoeft geen bewys.

m) remota.] - Amota by J. VAN LEYID. , .

&# nostra. J" In onze vier oudſte Handſchriften, als
medébyvANLEYDEN, enMIRAEUS, ontbreektdit woord.

(o) Inviëtisſimi. ] In zes MSS., als mede by VAN
LEYD. ſtaat invidi. - Voor Domini hebben een en

ander MS. te regt Domni. - Voor Helibertus, ge

lyk in de eerſte uitgave van HEPA, heeft BUG#ELIUs
in Not. m. p. 1o3. verbeterd Heribertus, gelyk ook

uitdrukkelyk in de meeſte, en oudſte Handſchriftenge

vonden wordt.

Actum innis regnantis xvI. imperantis III.

Romano Palatio felici manu.

HEDA: Iliſt. p. 95. gecollationeerd met

de MSS. van BUCHELIUs, SCRIVE

RIUS , der Utrechtſche Bibl. en van den

Heer A. B., als mede met een Af

ſchrift van R. BoGHERMAN; gelyk

ook met de perkamenten MISS., het Li

ber Commemor. de Reb. Traject. Fol.

23. ; het Liber Catenatus van 't Ka.

pittel van oUDMUNSTER, Fol. 81. ,

en met myn Cod. Tradit. Traject. Fol.

32. verſo. Ook uitgegeeven by JoAN.

A LEYDIS , Chron. Belg. Lib. IX. C.

4. p. 1 16. ; MIRAEUs, Dipi Belg. Lib.

II. C. 28. Oper. Tom. I. p. 263. en

vAN MIERIs, Charterb. van HoLL. I.

Deel, bl. 55.

(p) DCCCCXCVIIII. J. Wy hebben geen de minſte

Zwaarigheid gemaakt, om in onze uitgave de ſtandvas

tige leezing van alle onze oudſte MSS. hier te volgen,

welke ook by VAN LEYDEN, MIRAEUS , in de oude Ver

taaling, en in de eerſte uitgave van HEDA gevonden
wordt. Alleen in den MS. HEDA van de Utrecht

ſche Bibliotheek, in de laatſte uitgave van den zel

ven, en in het Afſchrift van BoGHERMAN , leest men

DCCCCXCVIII., doch zeer te onregt, want en de

Indictie, en de bygevoegde Regeeringsjaaren van oT.To

ons van zelfs moeten brengen op het jaar 999. Te

meer zal men deezen brief tot dat jaar, en niét tot 998.

moeten brengen, indien het gevoelen van den Schry

ver van 't Chron. Gattwicenſe p. 22o. doorgaat, mee

nende, dat de Keulſche Aartsbisſchop Heribertus het

Ampt van Cancellier niet voorden jaare 999. heeft waar

genomen, en dat Hildibald, Bisſchop van Worms, in

den jaare 998. alle de Keizerlyke Brieven als Cancel

lier nog onderteekend heeft. Maar tot ſtaaving van dit

zyn gevoelen voert hy juist deezen onzen Brief uit HE

DA aan, waar in die Geleerde Abt zig zekerlyk vergis

te, want uitdrukkelyk alhier Heribert, en niet Hildi

bald, als Cancellier voorkomt. Doch, ofſchoon hy

dus voor dat zyn gevoelen geen ander blyk voorbrengt,

an een eenigen Brief van 't jaar 998, welke door Hil

dibald onderteekend, en by RAïM. DUELLIUs, Mis

cell. Tom. II. p. 38o. te vinden is, kunnen wy dit zyn

gevoelen nog nader ſterken door cenen anderen Brief,

welke in dat zelve jaar 993. gegeeven, enlinsgelykson

derteekend is in deezer voegen; Hildibaldus Episcopus

& Cancellarius vice Viligiſt Archiepiscopi recognovi,

ten overtuigenden blyk, dat onze Brief tot dat jaar niet

kan gebragt worden, want dan moest dezelve ook door

Hildibald, en niet door Heribert geteekend zvn. Men

kan dien Brief vinden by HERGoTT, Geneal. Habsburg.
Vol. II. p. 95. n. 153.

, Sequitur sUMMARIUM in Duytſche van dyt vorſº. Privilegium.”

TV- eyzer oTTo de derdde hefft om zalichoit

ſyns ende ſyner Older zielen, ende

durch oetmoedige bede des Eerweerdigen He

ren ANSFRIDI, Bysſchops der heyliger Kercken

t Utrecht &c. gegeven, ende ten ewigen da

ghen vor hem ende ſynen nakomelingen ſonder

wederſeggen toegeſtaen derſelver Kerken die

gantſe gehele rechticheidende jurisdictie, hoe

rende totten Dorpe van BOMMEL, als tolle,

munte, axcyſe, of gruyte, ende myt al tghee

ne ende ge..... ne, behorende tottet Graeff

ſchap van TESTERBANT; Ende wes Poppo,

Wedegerus ſoen, in dienſte gehadt heft in

den Dorpe van Ercklo, gelegen in denſelven

Door REYNIER BoCHERMAN.

Graeffſchap van Teſterbant; eygentlick alſoe,

dat die vorſz. Ansfridus Biſcop, ende ſyne

naekomelingen, die vorſz. dynghen, rechtic

heyden, eygendom, guederen, ende ghyff

ten, in cracht van deſen Brieve overgelevert,

ſal holden, ende die moeghen disponeren,

ordineren, ende ten ewigen dagen gebruken

ſonder wederſeggen van yemant. &c. Datum

to Rome int Pallais. Anno Dni. Ix". xCvIII.

onder ſynre Mat. hant ende ſeghel. &c.

Uit de MSS. Privilegien, Rechten, Sta

tuten ende Plebiscitcn der Stadt cAM

PEN, verſammelt ende by een gebracht

door R. BoGHERMAN, Fol. 25.

X 2, OUDE
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n den Name der heyligher ende onverſchey

dener dryvoudicheyt, Amen. OTTO by

der gracien Gods Keyſer van Roomen, wy

begheerendattetallen menſchen condich fy ende

openbaer, hoe dat wy tot mynerende der zie

len myner Ouderen remedie, door bede ende

inſtancie Ansfryt des eerweerdigen Bisſchop

van Wtrecht, ende Francke ons eerweerdigen

Bisſchops, der H. kercken van Wtrecht, in S.

Martyns eere geſticht, geuen ende gegeuen

hebben alle dat ambacht ende ban van Bommel

met datter aen hoort, de tollen ende dat gruyt

int Graefſchap van Hunrugijs Graef van Tey

ſterbant metter munte ende tollen vande heele

Ghemeente in eenen vryen eygendom. Voort

geuen wy de Kerck ende Clooſter S. Martyns

voorſeyt, alle die goeden die Poppo Roetgie

OU DE VER T A A L IN G.

renſoon int ſeluer Graefſchap totten Keyſers

dienſt plach te beſitten, ten eewigen daghen

die te gebruycken, te beſitten, te ordineren

alſt deſen Bisſchop Ansfryt ende zyne Succes

ſeurs ende Nacomelinghen belieuen ſal, ſon

der onſen oft onſer Nacomelinghen wederſeg

ghen. Ende om dat dit ſchrift myner auctori

teyt mach vaſt ende onverbrokelick blyuen,

hebben wy dat met onſer eyghen hant ghe

ſterct ende geboden te bezeghelen. Ghege

uen op die III. Idus in Aprille, int Pallays

van Roomen, int ſeſte Jaer ons Rycx, intJaer

ons Heeren Ix. hondert ende xclx.

Chronycke van HoLLANT, VII. Diviſ.

8. Cap. Fol. 117.

63.) Bevestiging van den voorgaanden Brief, door Koning HENRIK den II.

Den 3. September 1oo2.

n nomine (a)ſanctae & individuae Trinitatis.

HENRICUs ſuperna favente clementia Rex.

Si locis divino cultui mancipatis alicujus hono

ris ſeu proprietatis ſupplementum praebere ſtu

duerimus, in noſtrae animae & carnis felicitate

nobis divinitus remunerari procul dubio credi

mus. Quapropter optamus, ut omnibus no

ſtris fidelibus notum ſit, praeſentibus atque

futuris, qualiter nos ob animae noſtrae reme

dium, parentumque noſtrorum, nec non in

terventu & ſupplici (b) rogatu ANFRIDI S.

Trajectenſis eccleſiae venerabilis Episcopi, &

Franconis venerandi (c) Praeſulis noſtri,

praedictae ſedi Trajectenſis eccleſiae, in honore

ſancti Martini conſtructae, dedimus, largiti

ſumus, & Omnino conceſſimus omnem diſtri

étum ſuper villam BOMELE, & ſuper cuncta,

quae ad eandem villam pertinent, videlicet pu

blicae reiſübjecta, teloneum vero, monetam,

& negotium generale fermentatae cereviſiae,

(a) In nomine.] » Invaluit a ſeculo potisſimum no

,, no, decing, de ſequentibus Confirmationum uſus, ut

,, nullum valere creditum fuerit Privilegium, niſt acce

3, dente nova ejusdem confirmatione.” Gelyk de Door

luchtige Schryver van 't Chronic. Gottºic. p. 78. te

regt opmerkt. Zodanige Bevestigingsbrieven waaren

doorgaands in dezelve woordenbevat, als de eerſte Gift

brief. Bewyzen hier van by te brengen is onnoodig.

Even dit zelve heeft ook plaats in deezen Brief, wel

ke, uitgenomen het hoofd en ſlot, woordlyk overeen

komt met den voorgaanden Brief van Keizer oTTo. Het

zelfde heeft Kon. HENRik ook gedaan met eenen an

deren Brief van Keizer otto, aan den Bisſchop van

Paderborn gegeeven in Ioor. en door hem woord

lyk herhaald en bevestigd in Ioo3. Men vindt die bei

de Brieven in de Monumenta Paderbornenſta van FUR

STENBERG , pag. 21.1. en 213.

quod vulgo Gruit nuncupatur; imo quicquid

in jam dicta villa ad publicum bannum ſive di

ſtrictum pertinere viſum eſt, in Comitatu.

wRoCHI (d) Comitis in pago, Teſterbantdicto,

ſitum, atque eundem diſtriétum cum moneta,

banno, teloneo, & totius publicae rei fruitio

ne (e) praelibato coenobio S. Martini confes

ſoris tradimus. Inſuper ſibi donavimus, quic

quid Poppo filius wALGERI (f) habuit in mi

niſterium in eodem Comitatu, & in villa Arclo,

proprietario jure habendum, tali ordine, ut

praefatus Anfridus venerabilis Praeſul, ſuique

ſucceſſores easdem resper noſtram confirmatio

nem traditas, teneat, diſponat, ordinet, &

perfruatur noſtra omniumque noſtrorum perpe

tualiter remota contradictione. Et ut noſtrae

authoritatis pagina firma permaneat, hanc manu

propria corroboravimus, & ſigillari praecepi

mus. Signum Domini Henrici Regis invictis

ſimi, Egilbertus (g) Cancellarius vice Willigiſi

Archie

(b) ſupplici.] In twee onzer MSS. als mede in de

eerſte uitgave van HEDA, ſimplici.

(c) venerandi.] In de meeſte en oudſte Exemplaren,

gelyk ook in den voorgaanden Brief, reverendi.

d) Wrochi. J Unrochi, en Wirochi, hebben de

meeſte onzer Exemplaren. -

(e) fruitione.] VyfonzerMSS., en wel de oudſte,

hebben hier, te regt, functione, gelyk ook in den voor

gaanden Brief ſtaat. -

mºf) Walgeri..] In onze drie perkamenten MSS. ſtaat

etgert.

(g) Egilbertus. J - In alle onze Handſchriften, als

mede in de eerſte uitgave van HEDA, vindt men En

gelbertus. Op beide wyzen wordt deszelfs naam ge

ſchreven gevonden. Zie het Chron. Gottwicenſe #

24O. en HERGOTT, Hiſt. Geneal. Habsburg. Vol. II

ſp. 97. Not. 4.



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. I. ArDeebino. 87

V

Archiepiſcopi recognovi. Data III. Nonas

Septemb. anno Dominicae incarnationis cio

xIII (h). • Indictione I. Anno vero Domini

Henrici Regis I. Actum (i) Eliſta.

HEDA, Hiſt. p. 1oo. gecollationeerd

met de MSS. van BUCHELIUs, sCRI

vERIUs, der Utrechtſche Bibl. en van

*- - - den Heer A. B. als mede met deper

kamenten MSS. het Liber Commem.

de Rebus Traj. Fol. 24. verſo., het

Liber Catenatus van 't Kapittel van

oUDMUNSTER, Fol. 8I. verſo, en

(h) c1oxIII. cet. J. Dus leest men in de laatſte

uitgave van HEDA; doch in de eerſte ſtaat, anno D.

inc. MIII. Indictione I5. annovero Domini Henrici I. BU

cHELIUs teekende opden kant daarby aan. ,,Al. Ioo2.”

y JoH. v. LEYD. vindt men, anno D. inc. milleſimo ,

indictione ſecunda, zonder iets meer. De zogenaamde

Diviſie - Chronyck heeft, In 't jaar ons Heeren M. en

de een opter II. Indictie. Indien men den voorgaanden

Brief van K. HENRIK by HEDA met deezen vergelykt,

zal men bevinden, dat die beide Brievenopden zelven

dag, en in dezelve plaats gegeeven zyn , doch in den

eerſten vindt men het jaar MIII. Indictione XV. en in

den onzen, MXIII. Indićtione I. Om dit onderſcheid

van de indictie in die beide brieven te vereffenen,

meent vAN MIERIs, bl. 56. dat men het jaar. Ico2 in

beiden moet verkiezen, dog dat men in onzen Briefvoor

III. Nonas Septemb. zou moeten leezen III. Nonas

Novemb., op welke manier de verſchillende XV. en I.

Indictie wel kan overeengebragt worden. Doch het geen

dan ten eenenmaal, waarop egter VAN MIERIs niet ſchynt

gedagt te hebben, tegen de Hiſtoriſche waarheid zou

aanloopen. Want Kon. HENRIK in nativitate S. Ma

riae, dat is op den 8. September, van 't jaar Ioo2, te

Aken geweeſt is, inde Franciam reviſere, atque im
'minenten hiemis asperitaten ibi deducere decre

vit. Op den I. October is hy geweest in Bruſcle, al

waar hy zig verzoend heeft met Hertog HERIMAN. His

ita dispoſitis, vervolgt de ANNALISTA SAxo by EccARD,

Corp. Hiſt. medii aevt Tom. 1. p. 387. uit wiens ver

#f wy dit hebben overgenomen, Rev ad Bawariam

perrexit, quem Ratisponam venientem Gebehardusejus
dem## praeſul egregius cum Cleri, totiusquepo

puli tripudio ſuscepit, ibiq#efestum S. Martini celebran
ſtem in multis honoravit. Terwyl nu uit dit verhaal zon

neklaar blykt, dat Henrik in de Maand October naar Bei

Ieren vertrokken, en binnen Regensburg het S. Martens

feest op den x1. November gevierd heeft, is hetonmo
gelyk, dat hy op den 3., November in het Gelderſche

op Elst, tusſchen Arnhem en Nimwegen, zou kun

men geweest zyn; 't geen egter zou moeten volgen,

indien wy de verbetering, door VAN MIERIS alhier ge

maakt, wilden aannemen. Doch dezelve ſchynt niet

eweten te hebben, wat hy hier zou kiezen, want hy

in zyne aanteekening, op deezen, onzen Brief bl. 57.

meent, dat men denzelven op het jaar 1Co3. moetbren
gen, op welk jaar dezelve ook gebragt wordt door VAN

#ooN, en den Heer SAxe, Monogr. Hiſt. Bat. p. 28.

Doch welk gevoelen insgelyks zyne zwaarigheid ont

moet. Het is wel zo, dat Kon, Henrik zig in Ioo3.

in GELDERLAND, en wel bepaaldelyk te Nimwegen,

en dus niet ver van Elst, gedurendeeenige dagen heeft

opgehouden. Doch op welken tyd van dat jaar? Ze

keflyk niet in September, maar, na dat hy te Aken
Purificationen Dei Genitricis venerabiliterperegit, tn

dead Niumagum commeans , plurimis diebus Qſtadra

geſimae, en dus verſcheidene dagen na den 14 Februa

zij van dat jaar, ibi commoratur. Op den 28. Maart

vierde hy het Paaschfeest in de Abdye van Quedling
burg, en op den 16 Mey het Pinxterfeest binnen Hal

berſiad. Van daar trekt hy met Zyn leger te velde te

gen BoLizLAUs, Boémiorun invaſar, en den Markgraaf
#EINRicus, en, volgends het verhaal van dien zelven

,-
-

met myn Cod. Tradit. Trajectens.

fol. 34. Ook uitgegeeven by

V. MIERIS, Charterb, van HOLLAND

I. D. bl. 56. en gedeeltelyk by Jo.

vAN LEYDEN, Chron. Lib. IX Cap.

5, p. I 17 en uit denzelven in het Neder

duitsch gedeeltelyk vertaald in de Chro

nyk van HOLL., VII. Divis. 9. Cap.

Fol. CXVIII. In zyn geheel, doch

op verſchillende wyze, ook vertaald

by V. MIERIS, Bisſchopl. Munt. en

Zeg, bl. 128. en in 't Charterb. I.

D. bl. 57. als mede by v. LooN, Al

oade Holl. Hiſt. II. D. bl. 232,

Saxiſchen Jaarboekſchryver p. 389, 391. en 393., de

vaſtata omni proprietate Marchionis, & late in bene

'ficium diviſa, ad Bavenberch venit, ibique, exercitu

in pace dimisſo, Nativitatem Dei Genitricis, (dat is

op den 8. September) festivis gaudiis celebravit. Hy

kon derhalven met geen mogelykheid op den 3. Se

ptember van dat zelfde jaar Ico3. binnen Elst deeze bei

de Brieven gegeeven hebben. En dit kan ten overtui

gende blyk verſtrekken, dat men in die beide Brieven

zal moeten verkiezen het jaar MII. en dat men in on

zen Brief voor Indictione I. moet leezen Indictione XV.

gelyk de eerſte uitgave van HEDA reeds te regt heeft.

BUCHELIUS in Not. p. IO6., getuigde reeds, in alle

MISS. het jaar MII. gevonden te hebben. Onze drie

Perkamenten Handſchriften, als mede de MS. HEDA van

de Utr. Bibl. en van den Heer A. B. bevestigen zulks,

in welken alle gevonden wordt Anno MII. Indićtione I.

Dit jaar nu ſtrookt niet alleen zeer wel met het alhier

uitgedrukte jaar zyner regeering, want hy op den 6.

junii van dat jaar tot Koning verkooren is, en dus op

den 3. September 1oo2. nog in zyn eerſte jaar was, maar

ſchynt ook ten vollen overeentekomen met de Hiſtori

ſche waarheid, want volgends het verhaal van dien zelf,

den ANNALISTA SAxo p. 386, is K. Henrik op den9

Augustus uit de Abdye van Corvey naar Paderborn ver

trokken, en daags daar na, postera Vuce, quae festival

erat Beati. Laurentii martyris, dat is den 1a Augustus,

is zyne Vrouiw Cunigunda aldaar door den Aartsbis

ſchop van Ments tot Koningin gekroond. Recto itinera

hinc ad Diusburch perveniens, Lotharios diu tardan
fey*## Hy heeft derhalven, volgends dit verhaal

van dien ſchryver, zig eenige dagen te Duisberg aan

den Rhyn opgehouden, en de hulde ontfangen van den

Aartsbisſchop van Keulen en de Bisſchoppen van Luik,

en Cameryk. Deeze Bisſchoppen nu, óf, om de eigen

woorden van dien ſchryver te gebruiken, hi Coëpisco

pi, Regem eum pariter cligentes, & ſacramentis ſidem

ſirmaantes, tesque ad Aquisgrani cum comitantur, tubi

in Nativitate Sanctae Mariae, (dat is den 8. Septem

ber) a primatibus Lothariorum in Regem collaudatur,

& in ſeden regiam more Antecesſorum ſuorum eralta

tur &# magnificatur;. Maar hoe heeft hy nu die reis

van Duisberg naar Aken genomen? Ongetwyfeld over

Nimwegen, van welk Koninglyk Paleis hy immers ook

bezit moest nemen, en aldaar van de Keizerlyke Bedien

den, en Leenmannen, den eed en leenhulde ontfangen,
gelyk hy ook in het volgende jaar, van Aken weder

naar Duitsland vertrekkende, zyne reis over Nimwegen

genomen, en aldaar eenige dagen vertoefd heeft. By

gelegenheid nu van die reis naar Nimwegen, het Dorp

Elst doortrekkende, zal Bisſchop ANsFRId aldaar zy
ne hulde aan den nieuwen Koning gedaan hebben, en

by die gelegenheid op den 3. September deezen on

zen Brief van hem verworven hebben. Op die manier

komen de omſtandigheden van deeze reize met tyd en

plaatze zeer wel overeen. Om deeze reden hebben wy
ook geen de minſte zwaarigheid gemaakt, om deezen

Brief niet op 1o13, wanneer Biſſ ANSFRID, op wiens

verzoek egter dezelve gegeeven is, reeds lang overle

den was, noch op,Ioo3, maar op den jaare Ioo2, in

deeze onze Verzameling te brengen.

(i) Elista.] In zommige MSS. Elisla. -

Gift
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64) Giftbrief, waar by Bisſchop ANSFRID, aan het door hem geſtigte Benedictiner

Klooſter op den Hogen Horst by Amersfoort, onder meer andere goede

ren ook ſchenkt, het geen hy te Driel in het Graafſchap TEISTERBANT

bezat, als mede aan het zelve onder anderen ook geeft de Kerken van

Ermelo, Reden, Sandwich, en Hamerthe.

Den 18 November 1oo6.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Notum ſit omnibus, ſub Chriſtianae reli

gonis norma degentibus, qualiter ego ANSFRI

DUs, licet indignus, Trajectenſis Episcopus,

in loco, qui vocatur Hohorſia, aedificariprae

cepi Cellulam, inprimis in honorem Domini

noſtri (a) Jeſu Chriſti extructam (b), nec

non glorioſiſſimae Genetricis [ejus] Mariae,

ſed & beatorum Apoſtolorum Petri & Pauli,

meique Patroni ſpecialis (c) Sancti Martini,

ea ratione, ut inibi Fratribus Monachis, ſub

ſancti Benedicti regula fideliter (d) vivere cu

pientibus, dies ducere liceat huic vitae con

ceſſos. Ut autem locus praedictus in Deiſer

vicio firmius poſſiteſſe ſtabilitus, jam dictis

Fratribus tradidi, quidquid viſus fui habere in

Villa (e) DRYELE in PAGo TESTERBANTENSI,

(a) Domini nostri.1 In zommige uitgaven, Dei

hostri.

(b) extruſtam.] In alle de overige uitgaven, con

ru&#am, uit welke wy hier ook het woord ejus inge

voegd hebben, 't geen by PoNT. en v. MIERIs ont

breekt.

9,3 Santti Martini.] B. Martini by VERHOEVEN.

(d)### de andere uitgaven Feliciter.

(e) Dryele. ] de andere uitgaven Thrile. In de

Fundat. Eccl. van MATTHAEUS alleen vindt men,doch

zeer kwalyk, Villa Thile. Dat men niet THIEL, maar

het bekende Dorp DRIEL by Bommel hierdoor verſtaan

moet, heeft reeds de Heer vAN LEEUWEN aangetoond

in Not. ad Chron. Tilenſe p. 76. ....

(f5 regali ſcilicet manu, traditione, de conſtipgla:

tione: ] Deeze woorden ontbreken in de Fund. Eccl.
van MATTHAEUs. Voor conſtipulatione hebben de ove

rige uitgaven ſtipulatione: -

(g) Fugthe, J. Dus hebben PoNTAN. en V. MIERIS

in hunne Äfſchriften gevonden. Alle de overige uitga

ven hebben Twenthe. VERHoEvEN teekende op den

kant # by aan, », alii legunt, Fughte.” Gelyk in

't vervolg deeze Brief zeer vervalst en vermeerderdis,

zou ik byna niet twyfelen, of door eene latere hand is

dit ## ook verwandeld in Twenthe, 't welk meer

bekend zal geweest zyn aan de oude Afſchryvers. Het

ſtraks hier op volgende Boſch Fughoute, of, gelyk by

anderen gelezen wordt, Fugenhoute, Fuchthoute, en

Fugth-houte, heeft zekerlyk zynen naam van dit Fughte

ontleend, als ongetwyfeld daar by zynde gelegen ge

weeſt, en laat overzulks niet toe, dat men hier op

Twenthe zou kunnen denken. Te meer blykt dit, de

wyl in twee andere Brieven van Toº B, en 1o5o, by

MATTHAEUS Rer, Amorf. Script. p. 189 uitgegeeven,
en in welke deeze nader bevestigd wordt, oo uitdruk

kelyk Fughte, en niet Twenthe, gevonden wordt. Waar

egter dit## en Fughtehout, voor welk laatſte men

in den Brief van Io5o. vindt Ooterholt, gelegen Zy ge

weest, bekenne ik niet te weten. ALTING, Not. Gerrit

Inf. P. II. p. 65. ſtelt Fugenhoute in Twenthe, doch

voegt 'er by, ,, Silva dudum forte cum nomineeweiſz.

Indien het tuſſchen beiden ingevoegde Foreste in Er

melodigt by deeze twee gelegen zy geweeſt, zou men

dezelve op Veluwe moeten zoeken. Doch het is zeeron

zeker, of dat ook wel de egte leezing is, want men

cum omni familia, cunctoque ſervicio & di

ſtrictione, ita ut omni tempore tenui atque

poſſedi absque ullius contradictione, regali (fD

ſcilicet manu, traditione ac conſtipulationeno

bis conceſſum, & in Fugthe (g) dimidium

cenſus theolonarii & monetae, & Foreſte in

ERMELo, & quartam partem ſilvae in Fughoute.

Praeter haec tradidi inter villas Heſe & Zoyſt

(h) quatuordecim manſos cum praedio Hohorſt

praedicto, cum mancipiis & omnibus appen

diciis, id eſt, ſilvis, pratis, [paſcuis (i), mo

lendinis,Jaquis, aquarum [que] decurſibus, ac

quiſitis, vel acquirendis, quos dedit quidam

Gerbardus (k) Miles Sancto Martino, &

novale quoddam de monte Hohorſt usque in(l)

Stuthenborch. Addidi etiam has Eccleſias,

ERMELO cum placito (m) univerſo, Grºn:9
* Dok

voor Foreſte in Ermelo, of, gelyk by PoNT. ſtaat,

Foreſtae in Ermelo, in alle de andere uitgaven leest,

Foreſte, of Forestae, in Rumelo. VERHOEVEN zelfs

teekent opden kant aan; ,, Alii, Almelo.” Doch deeze

leezing ſchynt haaren oorſprong verſchuldigt te zyn

aan 't voorgaande Twenthe. In den bevestigingsbrief

van 1o5o. ontmoeten wy ook Foreſtae in Rumelo, en

niet in Ermelo. Wat te verkiezen zy, durve ik niet

bepaalen. Best is het zyn oordeel op te ſchorten, tot

dat men uit naauwkeuriger Afſchriften, of andere be

wyzen, hier omtrend meerder licht ontfange. .

(h) Zoyst.] In zommige uitgaven, Sous, in ande

re, Soys. VERHoEvEN heeft Seyst. ALTING, Not

P. II. # 162. twyfelt, welk van beide, genoeg be

kende, Utrechtſche Dorpen, Zoest, of Zeist, men hier

te verkiezen hebbe. Dat men hier alleen op Zoest moet

denken, lydt geene bedenking.. Zie ook den Tegenw.
Staat van UTRECHT, II. D. bl. 264.

(i) pascuis, molendinis. J. Wy hebben deeze woor

den, welke in alle de overige uitgaven gevonden wor

den, gemeend hier in te moeten voegen. In de Af
ſchriften van PoNT. en V. MIERIs ontbreken dezelve.

(#) Gerhardus.J In de andere uitgaven, vindt men

ook, Gerwardus, Garwardus, en Gerardus. Indien

men het oude Verhaal, 't geen by VERHOEVEN uit de

archiven van de Abdye van S. Paul wordt#
inziet, is het niet onwaarſchynlyk, dat deeze Gergvard

zalgebragt moeten worden tot het oude Adelyke geſlacht

Van LOCHORST4

(!) Stutenborch.J In de andere uitgaven doorgaands

Bachevort. Deeze bedorven leezing bragt ALTING,

Not. P. 11. p. 16, tot een gisſing, welke ten eenen

maal onaannemelyk is. De oude naam Stutenborch is

nog hedendaags# in de Ambagtsheerlykheid

van Stoutenburg, welke niet ver van Hohorst, of, ge

lyk naar dit klooſter die Berg naderhand genoemd is,

den Heiligenberg, gelegen is. Zie den Tegenw. Staat

van UTRECHT, II. D. bl. 7. 279. 28r. en 439.

(m) cum placito univerſo, Groninga, Dokkinga. J

In alle de uitgaven ontbreeken deeze woorden, behal

ven in die van PoNTANUs, MATTHAEUs, en vanVAN

MIERIS, Doch geene van die drie getuigen denoorſpron

kelyken brief gezien, of gebruikt te hebben. PoNTA

NUs erkent denzelven genomen te hebben uit een Apo

graphum, quod in Abbatia S. Pauli apud Trajettenſes

repe
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, Addidit etigm has Eccleſias cum placitis# #

Dokkinga, Maſemunſter, Livemunſter, Leyre,

Swindregth, HAMERTHE, Loysden. Actum

eſt hoc publice coram idoneis teſtibus, in Ba

ſilica Beatae Mariae, Sanctique Martini in

Hohorst, ipſo die dedicationis ejus, id eſt,

quatuordecimo (o) Calendas Decembris,anno

ab incarnatione Domini milleſimo ſexto, In

dictione (p) quarta, regnante HENRIcoſe

cundo imperii ſui anno v.

, Haec ſunt (q) pertinentia ad ſervicium

, Advocati in ERMELo; ter (r) in anno Pla

, citum tenere debet, ſemel (s) cum anno

, na, bis cum herba; ad ſingula ſerviciaſe

, ptemamforas vini, tres modios cerviſiae, II.

reperire est in libro MS. qui dicitur Copiarum., Hy

heeft derhalven gebruikt een later Register, waarin de

Giftbrieven van de Abdye van S. Paul door den een of

anderenMonnik waren afgeſchreven. Zoniet het zelfde,

ten minſten een zoortgelyk Register heeft VAN MIERIS

ook gebruikt, want hy in zyneuitgave getuigt: ,, Dees

,, Brief, door BUCHELIUs in HEDA p. 1o6. gecastreerd,

, en, gebrekkelyk uitgegeeven, is hier geheel uit een
, oud MS. getrokken.” Waar uit MATTHAEUS den

zelven in zyne Fundat. Eccleſ genomen heeft, meldt

hy niet. BUCHELIUs zegt denzelven getrokken te heb

ben, ex monumentis Abbatiae, doch VERHOEVEN meldt

uitdrukkelyk dit ſtuk insgelyks overgenomen te hebben

ex ejusdem Abbatiae Libro MS. qui dicitur Copiarum,

Hoe komt het nu, dat die Registers, LibriCopiarum,

zo aanmerkelyk hier verſchillen? Wat reden moet men

geeven, dat in het eene Register naamen van Kerken
voorkomen, welke in 't andere niet gevonden worden?

Dit kan of door onagtzaamheid der uitſchryvers ver

oorzaakt zyn, of men heeft den oorſpronkelyken Brief

met eenige naamen van Kerken vermeerderd, 't zy dat

dezelve naderhand op de een of andere wyze aan dat

Klooſter, ofAbdye, gekomen zyn , 't zy ook, dat zulks

ter kwader trouw door de Monniken geſchied zy, om

in vervolg daar door de regten van hunne Abdyete ver

meerderen. Het eerſte zou ik omhelzen, zo niet van

elders het tegendeel bleek. Immers, hoe kon Bisſchop

ANSFRID in den jaare Ioo6. de Kerk van Groningen aan

dit Klooster wegſchenken, daar Groningen eerst in den

jaare 1040. door HENRIK den III. onder de regeering
van Bisſchop BERNULPHUs aan het Sticht geſchonken

is? Zie den Giftbriefby HEDA , p. 12 I., en IDSINGA,

in 't Staatsrecht, I. D. bl. 32. Zelfs, wat meer is,

ik vermoede, dat, behalven deeze twee naamen, ook

g de vier volgende, Maſemunſter,##

#re, en Swindregth, in den oorſpronkelyken Bri
niet gevonden worden, terwyl in tegendeel twee ande

ren ſchynen overgeſlagen te zyn: Hoe het hier ookme

de gelegen moge zyn, dit ten minſte is zeker, dat Bis:

ſchip ANSFR15 in deezen zynen Brief niet meer dan Vyf

kerken, quinque Eggleſtae , aan dit nieuwe Klooster ge

ſchonken heeft. Wanneer Keizer KOENRAAD in den

jaare Ioa8, en dus op een tyd, dat de oorſpronkelyke

rief nog in verſche geheugenis, en voor handen was,

de voorregten en goederen van dit klooſter, en dus ook

# deezen Giftbrief nader beveſtigde, #
bruikte hy onder anderen in Zynen Brief, te vinden by

MATTHAëUs, in Not. ad Script. R. Amorf: p. 191.,

ook deeze woorden : ,, Haec ſunt ſea bona, quae ab

, ANsFRIDo eidem Coenobio ſunt collata, atrium Tri:

, hele– dimidium thelonarii cenſus in Fugthe: &

, oUINQUE EcGLESIAs, ſitas in loco Hermele, Reden,
, Sandwich, Hamerte, Loysden, inter villas Heze

, & Zoys quatuordecim manſos cum omnibus familiis.”

jn den jaaré ro5o, en dus ook in een tyd, dat men van

den oorſpronkelyken Brief nog '# wel geheugen en

kennis kon hebben, bevestigde Bisſchop BERNOLDUS

op nieuws, en vermeerderde de bezittingen van dat

# In dien Brief, welke insgelyks door MAT

THAEUs, d. l. p. 189 is uitgegeeven, vindt men dit

navolgende; ,, Haec ſunt ea bona, quae ab ANSFRIDo

,, eiden Cocnobio ſtunt collata, atrium Trihele- in

, Fughte dimidium thelonei- Praeter haec tradidit

, in villis Zoys & Heze quatuordecim manſos

, Rethem, Loesden, Sandtwich Hamerten”. Uit
vergelyking des ſtraks aangehaalden brief,van K. Koen

-

-

-

, maldaria ſeliginis, vIII. denariorum panes(t)

, frumentarii, II. frisking (u), vi. maldaria

, annonae (y) in pabulum equorum.”

Naar de uitgaven vanPoNTANUs, Hiſt.

Gelr. Lib. V. p. 75. en FR. VAN

MIERIS, Charterb. van HOLL. I. D.

bl. 57. Ook uitgegeeven door EU

CHELIUS in Not. ad Hedam p. 1o6.

TH. VERHOEVEN, in SS. Rer, Amor

fort. van ANT, MATTHAEUs, p. 8.
als mede door denzelven MATTHAEUS

in Fundat. Eccles. p. 192. BUTKENs,

Preuv. du Livre II. des Trophées de

Brab. p. 16., FALKE Tradit. Corbe

jens. p. 425., en FoPPENS,#
ºper. Dipl. MIRAEI Tom. II. p. 869.

raad, blykt, dat in deezen door ſlordigheid deruitſchry

vers de naam van eene deezer vyf kerken is overgeſla

gen, en dat men leezen moet, addidit etiam has eccle

Jias, Ermelo cum placitis univerſis, Rethem, cet. -

Wanneer wy nu deeze twee Brieven, zo korte jaaren na

den onzen # eeven, in opmerking neemen, hoe komt

het dan toch, dat alhier in plaats van Vyf, welke door

ANSFRID gegeeven zyn , negen Kerken worden opge

teld? en wat is de reden, waarom onder die negenmaar

drie gevonden worden, welke in die twee bevestigings
brieven voorkomen? waarom worden onder die zelve

ook niet genoemd Rethem, of Reden, en Sandwich?

Ik weet van dit alles geen andere reden te geeven, dan

deeze, dat dezelve door de uitſchryvers ter kwader

trouw is aangevuld, en aangelapt met naamen van Ker

ken, welke door Biſſchop Ansfrid nooit aan dat Kloo

ſter by deezen Briefgegeeven zyn. Mogelyk zyn ee

nige derzelve naamen uit Giften van volgende Bisſchop

pen hier in overgenomen. Ten minſten ten opzigt van

't alhier genoemdeSwindregth ſchynt zulks zeker, door

dien in die gemelde twee bevestigingsbrieven onder de

# welke door Bisſchop ADELBOLD naderhand

aan dat Klooſter geſchonken waren, ook opgeteld wordt

juxta Merwede locus, qui vocatur Swindrechtwere,

en wel, gelyk het in den Brief van Io28. nader om

ſchreven wordt, habens in longitudinem & latitudinem
decem"# & dimidium. in het eerſte jaar nadoo

de van Biſſchop Adelbold had men immers een volle

kennis van 't geene door denzelven aan dat Klooſterge

ſchonken was. Hoe kan dan Swindregth in deezen on

zen Brief, zo dezelve niet door een later hand is aange:

vuld, onder de overige Giften van ANSFRID opgeteld

worden? Ik weet wel, dat men onderſcheid moet ma
ken tusſchen Eccleſia Swindregth, en locus Swindrecht

were. Ansfrid kon in zynen tyd de opkomſten, welke

hy als Bisſchop uit die Kerk trok, aan dat Klooſterge

ſchonken hebben, en zyn opvolger Adelbold kon die

gifte met den eigendom van eenige Landeryen, ofplaats,

welke Swindrechtwere genoemd wierd, als elegen in

of by Swindrecht, vermeerderd hebben. # zy zo,

maar moeſt dan ook niet in die zelve twee Brieven on
der de## goederen, welke Ansfrid geſchonken

had, opgeteld geweest zyn de Kerk, of Eccleſia Swin

dregth zo wel, als de overige Kerken? Of wist men in

1028. niet, welke Kerken, en hoeveel, door Ansfrid

twee en twintig jaar te vooren, geſchonken#?

Waarom worden dan juist bepaaldelyk Vyf Kerken,

quinque Eccleſiae, in dien Brief met namen genoemd,
en niet meer? Ongetwyfeld zal de vervalſcher, gedag

tig aan de Gifte van Adelbold, daar van ook al eene

Kerk gemaakt hebben. Ten minſten uit hoofde van die

twee bevestigingsbrieven, zo een korten tyd na hetover

lyden van Ansfrid gegeeven, wanneer de oorſpronke

lyke Briefzonder twyfel nog in wezen, en nietverdon

kerd was, komt het my waarſchynlyk voor, dat in dee
zen onzen Brief veel meer naamen van Kerken voorko

men, dan werkelyk door Ansfrid toen geſchonken zyn.

Dit waarſchynlyk zynde, zal men niet meer dan devyf,

in de bevestigingsbrieven opgenoemde, Kerken moeten

ſtellen by dezen onzen Briefgegeeven te zyn, ERME

Lo, op Veluwen niet ver van Harderwyk gelegen, en

't geen al nog zyn ouden naam behouden heeft; RE

DEN, of RETHEM, mogelyk het tegenwoordige inVe

luwenzoom gelegene Dorp Rheede, sANDwiCH, het

tegenwoordige in de Tielerwaard gelegene Zand

wyk, HAMERTE, welkers naam in het hedendaagſche

Q2-Hemert in de Tielerwaard, of in Neder- Hemert

Y 2. in
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in de Pommelerwaard, al nog overig is, en eindelyk

LoIsDEN, of LoyspEN, ongetwyfeld het tegenwoordige

Stichtſche Dorp Leusden. Alle de overige alhier op

etelde naamen der Kerken, ſchynen door een latere hand

ingevuld te zyn. Wy zullen ons met dezelve, als geen

betrekking tot GELDERLAND hebbende, niet verder

ophouden. - .

(n) Beatae. ] In zommige uitgaven, Sanctae.

(o) Quatuordecimo.] XIV. Kal. of, decimo quar

to, vindt men in andere uitgaven.

(p) Indictione quarta.] Dewyl men, gelyk wyhier

voören bl. 82. reeds opmerkten, op den 24 September

van ieder jaar een nieuwe Indictie begon, zou, volgends

die gewoonte, op den 18. November des jaars 1906,

waar op deeze Brief gegeeven is, eigenlyk de Vyfde

Indictie, quinta, en niet de vierde, quarta, alhier moe

ten ſtaan. Doch zulks heeft wel plaats in Keizerlyke

en andere publyke Charters, maar in Bisſchoplyke

Brieven, en andere private Inſtrumenten, heeft men in

het Sticht van# ook dikwils de Pauſelyke Indi

čtie, welke op den eerſ'en januarii van ieder jaar ver

andert, gebruikt. Deeze wordt ook gevolgd in onzen
Brief. N# heeft derhalven geene verandering alhier

te maken. Dat nu de Bisſchoppen, en in navolging van

dezelven ook andere Particulieren, en voor al de No

tarisſen in hunne Inſtrumenten, de Pauſelyke Indictie

meermalen gebruikt hebben, zou met verſcheidenebe

wyzen gemaklyk te ſtaven zyn. Doch het zy genoeg

ons te beroepen op de Brieven van 1o57. en 1127. wel

ke men vindt by den Heer DRAKENBoRCH in 't Aan

hangſel op de Kerk. Oudheden, Num. 2. bl. 29o. en

Num. 6. bl. 296.

(q) Haec ſunt pertinentia. cet.] Deeze aanmerke

lyke aanteekening der voordeelen, en emolumenten,

welke oudstyds de Kerkelyke Voogd, of Voorſtander,

voor zyne moeite wegens het houden van drie opene Ge

richtsdagen, van de ingezetenen van 't Kerspel Ermelo

trok en genoot, vindt men alleen in de uitgaven van

PoNTANUs, en van VAN MIERIs. In alle de overige

uitgaven ontbreekt dezelve.

- # Ter in anno Placitum. ] . Dat oudtyds de Reg

ters, ieder in hun aanbevolen Ampt, drie jaarlykſche

Gerigtsdagen, Placita annualia, op gezette tyden,

moeſten houden; dat verder die drie Placita zogenaam

de opene Regtsdagen zyn geweest, dat is zodanige,

waar op de Regter, zonder eenige ontgeltenis voor

zyn moeite van den rechtsvorderaar te ontfangen, ver

ligt was regt te oefenen, terwyl men buiten die opene

regtsdagen den Regter daar toe willigen moste, gelyk

men leest in den Landbrief van tusſchen Maas en Waal

van den jaare 1532. in den Append. van 't Placaatb.

van GELDERL. bl. 18.; zulks hebben wy breedvoerig

reeds getoond in onze Aanmerkingen op de oude KEY

zERs RECHTEN , of het SPECULUM FRANcoNIco - BEL

GICUM , Lib. II. Cap. 48. Moest derhalven van ampts

wegen de Regter zig op die drie Op gerichts- dagen,

gelyk zy in den aangehaalden Landbrief, en elders,

ook genoemd worden, verdedigen om regt te oefenen,

kon hy ook van de ingezetenen volgends gewoonte vor

deren vrye verpleeginge voor# , en zyn gevolg. Men

zie, het geen wy dienaangaande reeds hebben opge

merkt bl. 69. Lett. m. Op dat egter die onkostenvoor

de gemeene ingezetenen, welke dezelve by omſlag, de

conjecto, moeſten opbrengen, niet te zwaar wierden,

ofdoor den Regter te hoog gevorderd mogten worden,

zulks ſchynt men door deeze Aanteekening te hebben

willen voorkomen, en te bepaalen, wat en hoe veel

telken reize, dat de Regter van amptswegenhunten dien

ſte ſtond zonder geld daar voor te ontfangen, ad ſingula

ſervitia, de Ingezetenen in 't gemeen aan denzelven tot

zyne verpleeging zouden moeten opbrengen. -

(s) ſemel cum annona, bis cum herba. ] Wanneer

Bisſchop FLORENs aan die van OVERYSSELinzynen Brief

van den jare 1385 , te vinden by DUMBAR, Kerk. en

Werelt. Deventer bl. 564., beloofde, dat hy twewerf

des jaars, eens biºgrafe, ende eens biſtroe, Claringe

doen zoude, beloofde hy het zelfde, 't geen hier gezegd

wordt, dat de Regter moest doen ten opzigt van den

tyd, op welken hy Zyne drie Op - gerichts dagen moest

houden, eens by ſiroo, cum annona, dat is wanneer

het koorn en verdere veldvrugten ingezameld waren,

en dus na den Oogst, en tweemaal by gras, cum herba,

dat is, voor den oogsttyd, en het maajen van hetgras.

(t) Panes frumentarii. ] Panis frumentarius, in

deezen zin, is het zelve, 't geen PLINIUS Lib. XIX.

C. 4. noemt Panis Procerum , en onderſcheidt van de

Panis vulgi. Men moet er door verſtaan ons heden

daags zogenaamde wittebrood,, of fyn tarwenbrood,

in tegenoverſtelling van ongebuild of grof wittebrood,

als mede van Roggen brood, of, gelyk het oudtydsge

noemd wierd, Panis ſervientialis: Zie DU CANGE,

Gloſ. in V. V. Panis frumenti, en Panis ſervientialis,

Tom. V. p. IO3. en Io7. -

(u) frisking.] Het woord friscinga, en friskin

ga, komt in tweederlei beteekenis doorgaands voor in

de Schriften der middeleeuw. . Men gebruikte het

naamlyk voor een Verken, en wel voor 't geen de oude

latinen noemden Sus annicula, en Porctes delicus. Zie

vARRO. de R. R. Lib. II. Cap. 4, of het geen men

eigenlyk een Bigge noemt, , onderſcheiden van een

ſpeenverken, en overjaarig verken. Ook wordt hetzel

ve woord dikwils gebruikt voor een Schinke of Ham,

by de Latinen perna genaamt. In deeze laatſte betee

kenis, denke ik, dat men 't zelve alhier gebruikt heeft.

Voorbeelden van deeze beide beteekenisſen kan men

vinden by denzelven DUCANGE, Glosſ. Tom. III.'p.717.

(v) Annonae.] Ligtelyk zou iemand in diegedag

ten vallen, om voor annonae alhier te leezen diende.

Doch dat deeze leezing niet behoeft veranderd te wor

den, blykt uit de CAPITULARIA Reg. Franc. van BA

LUZIUS Tom. M. p. 619 en 79o. De woorden van die

Wet zullen wy hier byvoegen, om dat dezelve tot op

heldering van dit ons ſtuk zeer dienen. De dispenſa

Misſorum nostrorum, qualiter unicuique juxtaſuam qua

litaten dandum vel accipiendum ſit; videlicet Episcopo

panes qua draginta, friscingae tres, de potu modiitres,

6# us tunus, pulli tres , ova quindecim, annona ad

aballos modii quatuor. Abbati, Comiti, atque Mi

#teriali nostro unicuique quotidie panes triginta,

frissingae duae, de potu modii duo, 'porceliſ,

## #' ova quindecim, annona #caballos modië

/ CJ. CCI,

o U D E v E R T A A L IN G.

hebbe doen timmeren een Celle inder ſtee

de, die Hoogerhorst hiet, inden eeren ons

Heeren Jeſu Chriſti, ſynre H. Moeder, S.

Peter, S. Paulus, ende S. Martyn myn Pa

troon; dat Monicken ende Broeders begeeren

de te leven onder den Regule van S. Bene

dictus hier moegen onderhouden worden, ge

vende daer toe al dat ick plach te beſitten in

DRIEL in den Lande van TEYSTERBANT met al

len luden, dienſten en verbant. Te fuetge

half den thins ende van tollen ende van der

munten, en dat vierendeel van den Boſſche

dat Fuetgehaut hieet.

T" name, &c. Hoe ick Auffridus Bisſcop

Hoeven te Hohorst met allen toebehooren,

Boſche, Greunlant, Weyde, Neerlant, Wa

Voort tusſchen den

Dorpe Heese ende Zoes 14. hoeven met den

teren, &c. Nielandt van Berge HOHORST tot

Backevoort, noch die Kercken van ARMELo,

Greuningen, Maſemunſter, Livemunſter,

Legre, Zwyndrecht, HAMERSCHE, Lijsden.

Dit is geſciet openbaerlyck voor eerweerdigen

getuygen inder Kercken onſer Vrouwen ende

S. Martyn te Hohorst, op ten dach als die

Kercke gewydt wert. DenxIv. Kal. Decemb.

onder ons teycken. In 't jaer ons Heern M.

ende VI. by Keyſer Hendrix tyden den ander

den van dien naeme in 't v. jaer.

By LINDEBORN, Hiſt. Episc. Daventr.

Cap; IA. S. 6, p. 46ö.. Eene ande

re Overzetting hier van is ook te vin

g - den in de Kerkel. Oudhed. van 't

- Bisd. Utrecht, II. D. bl. 88, en by

* - VAN MIERLs, d.. l. p. 58.

Ko
«
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uitgave van MIRAEUS ſtaat kw

-sess-tesse ere-, steeg eerste sººrten te verteerste sººrte-, steeg te

65.) Koning HENRIK de II. geeft, nder anderen, een Marktdag, en het regt

van de Markttollen, als mede de Kerken van Hemert en Avezaat, aan

het Klooſter van Thorn.

Den 4. Junii, Ioo7.
-

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

I HENRICUs divina favente clementia Rex.

Nobis profuturum, & ad vitam praeſentem

(a) tranſgendam, & ad futuram feliciter ob

tinendam, credimus & ſcimus, ſi ſecundum

fidelium noſtrorum juſtas petitiones Eccleſiaſti

cas facultates & augmentaverimus (b) & au

gmentatas Regalis Praecepti munimine tuendas

eſſe firmaverimus. Quapropter notum eſſevo

lumus omnibus noſtris Fidelibus, tam futuris

quam praeſentibus, quod per interceſlionen

venerabilis Viri Notgeri, Tungrenſis, ſeu

Leodicenſis (c) Epiſcopi, Thornenſt Mo

naſterio, ejusdem Epiſcopi Epiſcopatui ſub

jecto, mercatum ejusdem loci, telonium, &

diſtrictum conceſſimus. Inſuper Eccleſias de

Britte, de HAMERITE (d), & AVESATE,

quas idem Epiſcopus in amplificationem Ec

cleſiaſticae facultatis, & aggerationem (e) re

munerationis ſupernae, eidem Monaſterio con

ceſſit, [per interventum (f) ejusdem venera

a) tranſgendam.] By LUNIG, tranſeundam.

by & augmentaverimus. cet. ] . Dus leest men te

regt by LUNIG, 't geen wy# hebben. In de

alyk, facultates augmen

tatas verius & augmentandas.

(c) Leodicenſis. J Leodienſis Eccleſiae Epiſcopi, vindt

men by LUNIG. Voor Thornenſt heeft dezelve Thoren

ſi. Dat dit Klooſter door Hilfundis, Gravin van Stry

en , en Huisvrou van onzen Teiſterbantſchen GraafANS

FRID, in den jaare 992., uit haare Stryenſche goede,

ren geſticht is, is te over bekend. Den Stichtingsbrief

zelven vindt men, onder anderen , ook by VAN MIE

RIs in 't Charterb. 1. D. bl. 5O.

(d) de Hamcrite. ] , Wy volgen hier de uitgavevan

LUN1G. By MIRAEUS ſtaat te onregt, & Channerite -

gasque iden Ep. cet. De eerſte deezer opgenoemde

## durve ik niet bepalen. Door Hamerite moet

men ongetwyfeld verſtaan of het tegenwoordige Op

Hemert, of Neder, Hemert. Aveſate, of, gelyk men

by LUNIG leest, Aviſeta, is het in de Nederbetuwege

iegene Dorp Avezaat, 't geen in een voorige Charter

van 85o. Num. 27. bl. 28. ook reedsAveſate genoemdwordt. t n

(e) aggerationem..] By LUNIG, exaggerationen

remunerationis ſteprdinae.

f) per interventum cet.J Het geen tusſchen II

alhier geplaatst is, hebbenwy overgenomen uit de uit

gave van LUNIG. By MIRAEUS ontbreekt zulks.

(g) ſecunda Nonas junii.] Dus vindt men by LU

NIG. In de uitgave van MIRAEUS is door een drukfout

ingeſlopen, XI. Nonas junii, voor II. Non. Junii.

De overige tydskenmerken ſtrook en zeer wel met het

jaar 1oo7. Doch een zwaarigheid van een andere na

tuur doet zig hier op. Volgends het verhaal van AE

GIDIUs A LEoDIo, by CHAPEAVILLE in Geſt. Pontif.

Tungrens. Tom. I. p. 222., 't geen BARTH. FISEN,

Hiſt. Eccl. Leod. Part. I. Lib, VII. p. 159., en an

deren, ook volgen, is de Luikſche Bisſchop NOTGERUs

overleden anno dominicae incarnation is milleſimo ſepti

bilis Epiſcopi] ad pertinentiam dictiMonaſterij

auctoritate noſtri conſenſus aſſignavimus. Et

hujus praecepti auctoritatem, ut in nomine

ipſius, quinobis praecipiendi conceſſit poteſta

tem, pleniorem obtineat vigorem, & a fideli

bus ſanctae Dei Eccleſiae ac noſtris [diligen

tius] conſervetur, more Anteceſſorum noſtro

rum, & manu propria firmavimus, & ſigilli

noſtri impreſſione ſignarijufſimus. Signum Do

mini HENRICI Regis invictiſſimi. Heribertus

Cancellarius vice Willigiſi Archicapellani re

cognovi. Data Secunda (g) Nonas Junii,

Indictione v. anno Dominicae Incarnationismil

leſimo ſeptimo, anno vero Domini Henrici II.

regnorum Quinto. Actum Moguntiae feliciter,

àIIlCIl.

- MIRAEUS, Donat. Belg. Lib. II. C. 21.

Oper. Dipl. Tom. I. p. 5o7. Verbe

terd uit LUNIG Spicil. Eccleſ. Tom.

III. Von Aelſtijzinnen, p. 354.

mo, quarto Idus Aprilis. Hoe is het nu mogelyk, dat,

op verzoek en door tusſchenkomst van hem, deeze

Brief op den vierden Junit des jaars Ioo7. kan gegee

ven zyn, daar hy reeds te vooren op den ticnden April

van datzelve jaar overleden was? Om alhier het jaar

Ioo7. te veranderen in 1oc6., gaat niet aan, om dat

men dan ook het getal der indictie, en het Regeerings

jaar, zoude moeten veranderen Men zou ook kunnen

leezen II. Non. Janu. by verkorting voor januarii,

't geen dan gemaklyk door de uitſchryvers kon ver

wandeld zyn in II. Non. junii. Op die manier kon

men deeze zwaarigheid te boven komen. NoTGERUs

immers kon op den 4 januari van dat jaar dit ver

zoek aan K. HENRIK gedaan hebben. Doch het is niet

waarſchynlyk, dat HENRIK zig op dientyd binnen Mentz,

Mogtuntiae, alwaar dit voorgevallen is, zou bevonden

hebben, om reden, dat hy volgends het verhaal van

den ANNALISTA SAxo by EccARD, Corp. Hiſt. medii

aevi Tom. I, p. 405., het drie- Koningen - Feest in de

Abdye van Gandersheim in het Brunswykſche gevierd

heeft, en dus op den 6. Januarii reeds aldaar geweest

is, gelyk hy het Kersfeest even te voren gevierd had

in zyn Koninglyk Slot Palithi, of Poelde, insgelyksin

het Brunswykſche niet ver van het Steedje Walken

ried, volgens het CHRON. GoTTwicENSE p. 732., ge

legen. Te regt giste MIRAEUS, dat men uit hooſde van

deezen Brief den dood van NoTGERUs niet op 1oo7.,

maar op het volgende jaar zou moeten brengen. Deeze

gisſing wordt geſterkt door LAMBERTUS PARvUs, aan

gehaald by CHAPEAVILLE, d. l. p. 222. in Not. welke

uitdrukkelyk meldt, Anno Ioo8. obiit Notgerus Epi

ſcopus Leodienſis felicis memoriae: Baldricus ſucceſſie.

Het verhaal van dien ouden Schryver, welke op het

einde van de XII. Eeuw leefde, is derhalven geenmis

ſlag, gelyk de Jeſuit FoULLoN Hiſt. Leodienſ Tom.

I. Lib. IV. p. 2O2. meende, maar overeenkomende

met de waarheid, en wordt 't zelve door deezen Brief

ontegenzeggelyk geſterkt.

Z De
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66.) De Giſte van verſcheidene goederen, door Bisſchop MEINwERccs, en desselſ,

Moeder ADELA, Gravin van Renkum, aan de Kerk van Paderborn ge

ſchonken, beveſtigd door Koning HENRIK den II.

Den 3. Maart, 1 o 13.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis,

HEINRICUs divinaordinante providentia Rex.

Si Eccleſiarum Dei ſublimationibus omniſtudio

inſervimus, aeternae retributionis praemia no

bis affutura eſſe ſperamus. Quapropteromnium

fidelium Chriſti, praeſentium ſcilicet & futu

rorum, noverit univerſitas, qualiter MEIN

wERcUs, ſanétae Patherbrunnenſis Eccleſiae

venerabilis Epiſcopus omnia praedia, quae

hereditario jure poſfederat , matri ſuae

ADALAE (4) contradidit. Dehinc ipſà cum

manu mariti & advocati ſui BALDERIci (b)

Comitis, cum conſenſu etiam heredum, eadem

praedia poteſtative nobis donavit. At nos per

petuae beatitudinis ſpe, ac pia praeſati Epiſcopi

dilectique nepotis noſtri, qui ſe omniaque ſua

divino ſervitio mancipare gaudet, prece & de

votione commoniti, praedia eadem, legitime

nobis tradita, (inter quae principales ſortesſunt

iſtae, Widun, Rimi, Meribiki, Goltbike,

Dodenhuſon,) cum appertinentiis, villis &

mancipiis utriusque ſexus, ſilvis, viis& inviis,

exitibus & reditibus, molendinis, piſcationi

bus, paſcuis, venationibus, quaeſitis & inqui

rendis, omnibusque utenſilibus, quae quolibet

modo dici vel nominari poſſiInt, ſanctae Pa

derbrunnenſi Eccleſiae, in honorem ſanétae

(a) Adalac.] Om dat zy tot haaren eerſten mange

had heeft 1MADUs, of 1MED, denderden van dien naam,

welke, zo al niet over de geheele vELUWE , ten min

ſten over dat Onderdeel, of Pagtes minor, van de zel

ve, waarin Redichem, of Renkum, gelegen is, gelyk

wy hier vooren reeds toonden bl. 76., het Graaflyke

bewind gevoerd heeft, hebben wy gemeend deezen

Brief, ofſchoon wel regtſtreeks geene betrekking zo

zeer tot ons tegenwoordig GELDERLAND hebbende, egter

in deeze onze Verzameling te moeten plaatzen, als

kunnende tot opheldering van de Hiſtorie der oude Gel

derſche Graaven verſtrekken. - Uit dit eerſte hu

welyk van ADELA met IMED was Bisſchop MEINwER

Dei Genetricis Mariae, ſanctique Kiliani mar

tyris, ac beati Liborii confeſſoris conſtructae,

per hanc regalem paginam largimur, omnium

hominum contradictione remota. Inſuper etiam

regali auêtoritate praecipimus, ut nulla major

minorve perſona aliqua judiciaria poteſtate in

eisdem praediis ſe intromittat, niſiAdvocatus,

quem ejusdem Eccleſiae Epiſcopus ſibi eligat.

Si quis autem, quod abſit, hoc noſtrae dona

tionis praeceptum infringere auſus filerit, cen

tum libras auri perſolvat, L. eidem Eccleſiae,

& L. noſtrae Camerae. Et ut haec noſtraelar

gitionis auctoritas firma & inconvulſa perma

neat, hoc praeceptum, inde conſcriptum, ma

nu propria roborantes ſigillo noſtro juſtimus in

ſigniri. -

Signum Domni HEINRICI Secundi, Regis in

Viëtiſſimi.

Guntherus Cancellarius vice Erchanbaldi

Archicappellani recognovit. Data v. Non.

Martii. Indict. XI. Anno Dominicae Incarnat.

M. XIII. Anno vero Domni Heinrici ſecundi

regnantis XI. Actum Werlae feliciteramen.

NIC. SCHATEN, Annal. Paderborn.

Part. 1. Lib. V. p. 402.

CUs geſprooten. Hy zal derhalven die goederen, over

welke hy alhier beſchikking maakt, en welke hy ge
tuigd hereditario jure te bezitten, uit de erfenis van

zyn en overledenen Vader gekregen hebben. Overdee

ze Erfielyke goederen van Bisſchop Meinwercas heeft

# # 't breede #eld in Adnot. ad Tradit.

ord'6/c/2/. p. 457. d'ſ/7.

(b)## (# deezen Brief, als mede uit

den volgenden van den jaare 1o16., blykt ten duidelyk

ſte, dat en PONTANUs Hiſt. Lib. V. p. 75. en TE

sCHENMAKER Ann. Cliv. Part. II. p. 212. in het

ſterf-jaar van deezen Graaf zig zeer vergist hebben.

SAX: SA45 A63 AAé 2 452: NA - AA &S AA &S AA&SAAS-SAAKSAA & AA & AAS - AA&&AA &S AA&

67.) De voorgaande Gifte met eenige goederen vermeerderd, en op nieuws door

Keizer HENRIK den II. beveſtigd.

Den 1o. Januarii, 1o16.

T" nomine (a) ſanctae & individuae Tri

J - nitatis.] HEINRICUs Dei gratia Roma

norum Imperator Auguſtus. Si Eccleſiarum

(a) In nomine.] Het geen wy in deezen Brief tus

ſchen twee [ ] hebben ingevoegd, is overgenomen uit
het Afſchrift van FALKE. - In de uitgave van scHATEN

ontbreekt hetzelve. Wy hebben verder om

dezelve reden, waarom wy denvo0rigen Briefgemeend

Dei ſublimitatibus inſervimus omni ſtudio,

aeternae retributionis praemia nobis ſperamus

eſſe affutura. Quapropter omnium fidelium

Chriſti,

hebben in onze Verzameling te moeten brengen, ge

oordeeld deezen, hoewel in dezelve bewoordingen ge

noegzaam bevat, insgelyks niet te mogen overſlaan, te

meer, daar dezelve eenige plaatzen meer, dan de voo

rige, bevat.
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Chriſti, praeſentium ſcilicet & futurorum, no

verit univerſitas, qualiter MEINWERCUs, ſan

étae Paderburnenſis Eccleſiae venerabilis Epi

ſcopus, omnia praedia ſila, quae hereditario

jure poſſederat, matri ſüae ADELAE contradi

dit. Dehinc ipſà cum manu mariti & advo

cati ſui BALDERICI Comitis, cum conſenſu

etiam heredum, eadam praedia poteſtative no

bis donavit. At nos perpetuae beatitudinis

ſpe, ac pia praeſati Epiſcopi dilectique nepo

tis noſtri, qui ſe ſuaque omnia divino manci

pare gaudet ſervitio, prece & devotione com

moniti, praedia eadem, legitime nobis tradita,

(inter quae principales Cortes (b) ſunt iſtae,

Immedeshuſen (c), Walmonthem, Haver

loy, Hukilheim, Mandelbiki, Golthbiki,

Doddohuſen, 11okinesleye, Wackeresleye,)

cum appertinentibus villis & mancipiis utrius

que ſexus, ſilvis, viis & inviis, exitibus & re

ditibus, molendinis, piſcationibus, paſcuis,

venationibus, quaeſitis & inquirendis, omni

bus (d) utenſilibus, quae quolibet modo dici

vel nominari poſſunt, ſanctae Paderbrunnenſi

Eccleſiae, in honorem ſanctae Dei genitricis

Mariae, ſanctique Kiliani martyris ac beati Li

borii confeſſoris conſtructae, per hanc imperia

(b) Cortes.] In de uitgave van FALKE, als mede in

den voorgaanden Brief, leest men Sortes., Te regt im

mers kunnen die goederen, welke hem by verdeeling

zyner vaderlyke erfenis met zynen Broeder en twee

Zuſters waren te beurt gevallen, ſortes genaamd wor

den; of ſchoon 't woord Cortes , of Curtes, ook een

goeden zin oplevert.

(c) Immedeshiſen. cet.] By FALKE, welke breed

voerig over deeze goederen handelt, leest men, Im

lem paginam largimur, omnium hominumcon

tradictione remota. Inſuper etiam imperiali

auctoritate praecipimus, ut nulla major minor

ve perſona aliqua judiciaria poteſtate in eisdem

praediis ſe intromittat, niſi Advocatus, quem

ejusdem Eccleſiae Epiſcopus ſibi eligat. Si

quis autem, quod abſit, hoc noſtrae donationis

pracceptum infringere auſus fuerit, centum li

bras auri perſolvat, L. eidem Eccleſiae, & L.

noſtrae Camerae. Et ut haec noſtrae largitio

nis auctoritas firma & inconvulſa permaneat,

hoc praeceptum, inde conſcriptum, manut

propria corroborantes ſigillo noſtro juſtimus in

ſigniri. [Signum Domni HEINRICI Romanorum

invictiſſimi Imperators Auguſti.] Gunthe

rius Cancellarius vice Erkenbaldi Archicappel

lani (e) recognovi |& ſſſ..] Data IIII. Idus

Januarii Indictione (f) XIII. Anno Domini

cae incarnat. MXVI. Anno Vero Domni Heinrici

ſecundi regnantis XIIII. Imperii autem II,

[Actum] Drodmannia feliciter amen.

NIC. SCHATEN , Annal. Paderborn.

Pars. 1. Lib. V. pag. 417. Verbe.

terd uit FALKE, Cod. Tradit. Corve

fenſ, pag. 453.

medeshiſon - Haverlon, - Colzbiki, Dodon

huſon, Hokineslevo, Wakereslevo. -

(d) omnibus.J. Beter in den voorgaanden Brief,

omnibusque utenſilibus.

(e) recognovi & ſſſ..] Dus by FALKE. In de uit

gave van SCHATEN ſtaat recognovit. -

(f) indictione ## Lees XIIII., gelyk sCHA

TEN getuigt, dat in andere afſchriftengevonden wordt.

68.) Memoriale ADELBOLDI Epiſcopi, of oude Lyſle der Leenmannen van het

Sticht, zo als gezegd wordt ten tyde van geimelden Bisſchop gemaakt

te gyn, en in welke de Graaf van GELRE, als Opperjagermeeſter des Bis

ſhops, onder anderen, ook opgeteld wordt.

Den 2. januarii, 1o21.

Tn nomine (a) Dei (b) amen. Operae
IL pretium duxi ea, quae ſequuntur, ſcriptis

inſerere, ne poſteris lateret, quod praeſens

a) In nomine.] Zeer verſchillende Zyn de gedag
tº### aangaande dit aanmerkelyk Stuk. Het

gevoelen derzelven afzonderlyk in 't breede aantetoo

inen, zou te lang vallen. Men zie PONTANUs, IIiſ'.

Lib. V. pag. 78., SLICHTENHORST, Geld. Geſch. V.

# bl. 54., MATTH. voSSIUS, Annal. Lib. I. p. 35.

BUCHEi It's, in Not. ad IIEDAM, p. II7. » ALTING,

Not. Germ. Inf. Part. II. p. 35. en 68. MAT

THAEUs, de Nobil Lib. I. b: 47. en Angleſ'. Toni.

V. p. 35i. WAGENAAR, lºaderſ. Hiſt, II. D. bl.
148. , IDSINGA, Staatsrecht 1. D. bl. Io5. VAN

MIERïs, Chart. van Hoi L. 1. D. bl. 69. Jo. PETR. LU

DEwiG, Opusc. Misc. Toni: I. p. 65i. . Jo. CoNR.

coPEs vAN HASSELT, de Jurisd. Crim. in Gelr. p.

42. &# ſeg. Den Schryver van de Algemeene Voorre

dºen in 't ZManhangſel op de Kerk. Oudhed, bl. 56.-67.

J. w. VAN LAAR , in Specim. Acad. varia Jur.

Belg. Capp. illuſtr. ſist. Cah. V. p. 32. 1z. VAN

DER DOES, Dietr. # vin.culo inter Dioec. Traject.

aetas faceret. Quapropter deſidero notum eſſe

cunctis ſanctae Dei Eccleſiae fidelibus, tan

praeſentibus, quam futuris, quod ego ADEL

BOLDUS,

&? Regn. Franc. pag. 58. JUNGIUs, Hiſt Com.

Benthem. Lib. II. C. 3. S. 2. p. 90. - Io3. vAN

LEEUwEN in Not. ad CHRON. TIELENSE pag. 95. en

anderen. Doorgaands komt men hier in overeen, dat

deeze Lyst of geheel valſch en verdigt is, of ten min

ſten, zó al ten tyde van Bisſchop ADELBOLD eene

zoortgelyke lyſte van Leenmannen gemaakt zy, dat de

zelve dan in latere tyden zodanig veranderd is, gelyk

wy dezelve thands hebben. Wy houden het met die
genen, welke dit Stuk voor onegt houden. Om zulks

in 't breede hier te toonen, lydt ons beſtek niet. Al

ware het, dat de hier in gemelde Zaaken met de Hiſto -

rie van dien tyd konden overeengebragt worden, zou

egter de ſtyl alleen, en de geheele zamenweeving van

dit Stuk , iemand, welke maar eenigzins kundig is in

zoortgelyke ſchriften, doen twyfelen aan de egtheid.

Doch let men op den inhoud der zaaken zelve, alies

toont ten duidelykſte aan de valsheid vandeeze Lyſte,

en dat dezelve een uitbroeiſel van den eenen of anderenZ 2 l Monnik
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BoLDus, Dei ſolummodo gratia ſanctae Tra

jectenſis Eccleſiae Praeſul indignus. Cum

Monnik van lateren tyd is. Teregt derhalven teekende

BUCHELIUS eertyds op den kant van zyn Exemplaar dit

navolgende aan. ,, Haec non ſuo loco ut ſint poſita ,

•, vercor, ita ab iſforum temporum ſimplicitate ad po

,, ſterioris aevi fastum abeunt.” De waarheid van dit

gevoelen blykt handtastelyk, indien men, om van de

overige hier opgetelde Leenmannen niets te melden,

alleen maar zyne gedagten veſtigt op het geen alhier

voorkomt, voor zo ver het zyne betrekking tot ons te

genwoordig GELDERLAND heeft. - De Hertog van

BRABAND wordt gezegd van den Bisſchop te leen te

houden, tenere in fcudum Civitaten lapideam in TIE:

LE - & Salictüm juxta praedictam Civitatem Tiele

ſitum. Een ieder ziet ligtelyk, dat de Verdigter deeze

woorden overgenomen heeft uit den Giftbriefvan Ko

ning OTTO den I. van 95o., hier vooren geplaatst on

der Num, 5o. bl. 59. Doch wanneer? Zekerlyk geen

zeventig jaar na het geeven van denzelven, wanneer de

oorſpronkelyke Brief nog voor handen was, maar onge

twyfeld langen tyd daar na, wanneer de woorden der

zelven, cum nova atque lapidea in eodern loco & civi

tate (Tiele) Eccleſia, omnibusque pracdiis, door een

dateren uitſchryver reeds veranderd en verbaſterd waren

in deezer voegen, cum nova atque lapidea in eodem loco

civitate, omnibusque Eccleſiis, praediis; cet. of, omni

busque Eccleſiae pracdiis, door welke omzetting van 't

woord Eccleſia men eindelyk, in plaats van een nieuw

gebouwde ſteenen Kerk, 't geen niet ongewoon is, een

nieuwe ſteenen Stad, nova lapidea Civitas, even als of

'er te vooren reeds eene van hout gebouwde Stad ge

weest ware, gekregen heeft. - De naam verder

van Graaven van GELRE was te deezen tyde nog ge

heel onbekend, dewyl het zeker is, dat de zoogenaam

de vooGDEN van GELRE eerst lang daarna dien Titel

gevoerd hebben: uit welken hoofde ook de oude Schry

ver van de CHRONICA DE TRAJECTO, by MATTHAEUS

Anal. Tom. V. # 324. in zynen tyd reeds te regt de

egtheid van dit Stuk in twyfel trok, wanneer hy aan

teekende; ,, Quidam, qui Cronicas ſcripſerunt, ſcri:

, bunt, quod Epiſcopus ille ADELBOLDUSfecit conſcribi

, omnes ſuos praedeceſſores Epiſcopos, de nobiliores

, Dominos illius terrae, ſicut eſt, Brabantia, Hollan

, dia, GELRIA 3, Cleve, Benthem, Cuyck, Ghoer.

, Quod tamen fallit, quig tune temporis NoNDUM ſuit

, Comes in GELRIA.” Dit getuigenis van dien Chro

nykſchryver heeft veLDENAAR genoegzaam woordelyk

overgenomen in zyn Chronyck, waarom ook de Heer
KAsp. BURMAN op den kant van Zyn exemplaar aantee

kende ; . ,, Quia hoc tempore nondum Comes Gelriae,

,, ideo ad poſteriora tempora hoc Diploma referendum.

, VELDEN. p. 256.” Deeze zwaarigheidſchynt JoAN.

VAN LEIDEN, wanneer hy deeze Lyst in zyn Chroni

con, Lib. IX. C. 1o. p. 12o., bragt, ook opgemerkt te

hebben, en, om dezelve wegteneemen, voegde hy

'er het woord Tutor by ; Item TUTOR, ſive Comes

GHELRIAE, etiam eſt liber feudalis, cet.- Dezelf:

de zwaarigheid zogt de Schryver van de oude Holl.

Chronyk, Div. VII. Cap. 14. ſol. 117. ook te ver

beteren, wanneer hy overzette, en'erbyvoegde; ,, Die

, voEcht van GELRE [wanttet noch geen Graefſcap

, en was] is des Bisſchops Meister Jager, ende hout te

, lene.” enz. - Doch al ware het al, dat deVoog

den, Praefeſti Gelriae, te deezen tyd van een of an

deren ouden Schryver Comites Gelriae genoemd wier,

den, loopt het egter tegen alle Hiſtoriſche waarheid

aan, dat dezelve ooit de Graafſchap zUTPHEN van den

iBisſchop te leen zouden gehouden hebben:,, Waar

vindt men eenig blyk ofſchyn, dat die Graafſchap ooit

aan de Bisſchoppen door den eenen of anderen Koning,

of Keizer, geſchonken zy, uit kragt van welke gifte

zy dezelveweder als een Leen aan de Graaien van GEL:

RE hadden kunnen uitgeeven? Was zelfs te deezen

tyd de Graafſchap zUTPHEN nog niet afgeſcheiden van

GELDERLAND? En is niet dezelve lange daar na eerst

door een huwelyk overgegaan aan de Graaven van GEL

RE, en op die manier met GELDERLAND vereenigdge

worden? Wat meer is, debenaaming zelve van Comi

tatus zUTPHANIAE toont genoeg aan, dat dit Stuk van

een lateren tyd is, zeker immers is het, dat die benaa

'ming eerst in gebruik geraakt is, na dat Zutphen tot

een Stad verheven is, en Stadsgeregtigheid gekregen

heeft, wanneer naar den naam der Hoofdſtad alleng

V

feudales liberi Trajectenſis Eccleſiae a me feu

dum ſuum requirerent, praedeceſſorum meo

rum

kens in gebruik is gekomen de benaamingvan de Graaf

ſchap van ZUTPHEN , welke te vooren, en ook nog in

deezen, en volgenden tyd, de Graafſchap van HAME

LAND genoemd wierd. -. Even eens is het gelegen

met de alhier voorkomende benaamingen van de Tielre

zvert, en Bomelrewert, welke in deezen tyd onge

hoord 2. en eerst lang daarna in gebruik gekomen zyn.

- Eindelyk hoe zal men met de waarheid overeen

brengen, 't geen alhier ten opzigte van Embrik voor

komt? Hoe kan die plaats voor de helfte, pro parte

media, door den Bisſchop te leen gegeeven worden,

en de andere helfte, alia pars, gezegt worden te bly

ven aan den Bisſchop? Daar het zeker is, dat de cene

helfte van Embrik by een plegtig verdrag van den ja

re 997. hier vooren geplaatst onder Num. 59. bl. 72.

in vollen eigendom reeds was overgegeeven aan de A5

dis van ELTEN; en door dezelve langen tyd daar na

gerust bezeten is geworden; zelfs zodanig, dat in den

jare 1134. het gemelde Klooſter in 't geruſte bezit van

die helfte door Keizer LoTHARIUs nog nader beveſtigd

is geworden, gelyk blyken kan uit den Brief van den

zelven by PoNTANUs, Hiſt. Lib, VI. p. 103.

Geen minder tegenſtrydigheden doen zig op in de ove

rige alhier opgetelde Leenmannen, welke, als zo veele

klaare bewyzen van de onegtheid van dit ſtuk, zouden

kunnen aangevoerd worden. Doch zulks is buiten ons

beſtek, en ook reeds voor een groot gedeelte door an

deren aangetoond. – Let men verder op de Getui

en, ten overſtaan van welken deeze Leenverheffingop

en 2 januarii des jaars Io2I. alhier gezegd wordt

geſchied te zyn, zal men handtastelyk de valsheid van

dit Stuk moeten erkennen. Te regt heeft de geleerde

JUNGIUs, Hiſt. Comit. Benthem. p. 1o3. , reeds op

gemerkt, dat de alhier opgenoemde drie Aartsbisſchop

#ſ ANNo, EvERHARDUs,, en ADELBERTUs eerst

ang na doode van onzen Bisſchop ADELBoLD, welke

in Io27 geſtorven is, tot die waardigheden verheven

zyn geworden. ANNO is op den Aartsbisſchoplyken

zetel van Keulen eerst# in den jaare io56. ;

EVERHARD is Aartsbisſchop van Trier geworden in

Io47.; ADELBERT eindelyk is tot Aartsbisſchop van

Hamburg verkoren in den jaare Io43. Hoe is het dan

mogelyk, dat dezelve als Aartsbisſchoppen in een ſtuk

van den jaare Io2I, kunnen opgenoemd worden, en als

Getuigen voorkomen? Ongetwyfeld heeft de Verdig

ter van dit Stuk kennis gehad aan deeze drie Aartsbis

ſchoppen uit eenen Brief van den jaare 1o64. by HEDA

p. 129. alwaar deeze drie Aartsbisſchoppen te regt ge

noemd worden. . Hy heeft dus gemeend dezelven, als

Getuigen, ook in dit ons Stuk te kunnen opnoemen ,

doch ongelukkig heeft hy niet in aanmerking geno

men, of mogelyk nietgeweeten, denjuisten tyd, wan

neer zy gekomen zyn tot die waardigheden, in welke

hy dezelven alhier aanvoert, en even hier door ver

raadt hy zig ten eenenmaal. De overige drie, alhier

opgenoemde, komen wel overeen met den leeftyd van

Bisſchop ADELBOLD , en konden overzulks als Getui

en by deeze Leemverheffingtegenwoordig geweest zyn;

doch in allen ontmoet men weder eenige zwaarigheid,

of bedenkelykheid, waarop de Heer JUNGICs niet

ſchynt gedagt te hebben. UDALRICUs wordt alhierge

noemd Vicecancellarius ; doch het komt bedenkelyk

voor, dat men denzelven in egte ſtukken niet vroeger

aantreft dan in het laatſte jaar der regeering van Keizer

HENRIK den II., terwyl tot den jare Ioºg. GUNTHE

RIUs, Aartsbisſchop van Salsburg, als Onder-Can

cellier de Keizerlyke Brieven in plaats van den Opper

Cancellier onderteekend heeft, gelyk door den geleer

den Abt BEssEL bewezen is in 't Chron. Gottwicenſ: p.

241. Zo zig hier geene andere# van onegtheid

opdeeden, zou deeze bedenkelykheid weinig by mygel

den. Het komt my egter ten uiterſten waarſchynlyk

voor, dat deeze UDALRicUs, of oDALRICUs, niet voor

den jaare 1o23., in plaats van den gemelden Gunthe

rius , tot Onder - Cancellieris aangeſteld. Ten minſten

van het begin der Regeering van Keizer KoENRAAD den

II. af, en dus van den jaare Io24. tot 1o32. heeft hy,

als Cancellarius vice ARIBoNIS Archi-Capellani, alle

Keizerlyke Brieven onderteekend, gelyk ten vollen in

't gemelde CHRON. GoTTw1c. p. 256. betoogd wordt,

en ook nader blyken kan uit de Brieven, welke men,

onder anderen, by scHATEN, Annal. Paderborn. Part.

e
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rum Epiſcoporum Trajectenſium mihi literas

I. Lib. V. p. 463- 467. 468. 469. 471. 474. 477.

479. 48o. en 481. , als mede in het Chronicon Episc.

Mindenſtum by PISTORIUS, SS. Rer. Germ. Vol. III.

, 822., en 826., vinden kan. In die zelfde hoeda

nigheid als Cancellier, in plaats van den Opper- Cancel

liër, en Mentziſchen Aartsbisſchop ARIBo, heeft hy

ook onderteekend drie andere Brieven, welke by HEDA

voorkomen Hiſt. p. 1 14- en 115. Uit deeze Brieven

nu, welke maar weinige jaaren later, dan deeze onze

Lyst, gegeeven zyn, kan onze Verdigter en den Aarts

bisſchop ARIBo, en den Onder-Cancellier UDALRICUs

hebben leeren kennen, en dus dezelve in zyn ſtuk als

Getuigen ook gemeend hebben te mogen aanvoeren,

zonder te letten, of dezelve op dien tyd, waar op hy

zyn verdigt ſtuk ſtelt gegeeven te zyn, werkelyk die

waardigheden en ampten bekleedden, welke hyindee

zen aan hun toeſchreef, door welke onoplettendheid,

of liever onkunde, hy weder# handtaſtelyk verraadt.

Dit blykt verder ten duidelykſten in ARIBo, welken

hy alhier insgelyks noemt als Aartsbisſchop en Opper

Cancellier. Het is te overbekend, dat de Aartsbisſchop

pen van Mentz Opper-Cancellieren der Keizerste dee.

zen tyd waren. Is derhalven deeze ARIbo op den twee

den januarii Io2I. reeds tot de Aartsbisſchoplyke

waardigheid verheven geweest? Zo ja, dan kan hy

ook te regt Archicapellanus alhier genoemd worden ;

zo niet, dan is dit weder eene nieuwe preuve voor de

valsheid van dit ſtuk. Ik verwondere my zeer, dat de

anderzins zo naauwkeurige en oplettende JUNGIUs dit

niet genoeg in opmerking genomen heeft, wanneer hy

over onze Lyſte handelende d. l.. p. 1o3, , onder an

deren dit navolgende aanteekende. ,, Imperatorem

,, Henricum ll. hic reſte appellari potuiſſe, dubio ca

,, ret. – Aribo etianu hic locum ſuum tueri poteſt,

,, fuit enim anno Io2 I., quo hace Charta conſcripta

, fertur, Erchanbaldi Archiep. Moguntini ſucceſſor,

, & Adelboldi utique aequalis.” . Ik erken, dat hy in

To21. tot die gemelde waardigheid verheven is. Zulks

blykt ook uit de by JUNGIUs aangehaalde Schryvers ,

waar by men nog voegen kan het CHRONIcoN AUGU

sTENSE by FREHERUS, SS. Rer. Germ, Tom. I. p.

495., alwaar men 't volgende op het jaar MXXI. vindt

aangeteekend. ,, Terrae motus IV. Id. Maji factus

,, eſt. Heribertus Colonienſis Epiſcopus obiit. | ER

,, CHINBALDo Moguntinae Archiëpiscopo defunétoARI

, Bo ſucceſit.” In dezelve order, en met genoegzaam

dezelve woorden, wordt dit ook aangeteekend gevon

den by MARIANUs scotus in Chronº in de SS. Rer.

Germ van PIsToRIUs, Vol. I. p. 648. Edit. STRUVII.

Doch het zal er maar op aankomen, in welke maand,

en op welken d"&# at jaar, hy zynen voorganger

is opgevolgd. olgends onze Lyst, welke geſteld

wordt op den tweeden januarii Io2I. gegeevente Zyn,

moet hy voor dien dag reeds tot die waardigheid ver

koren zyn geweest, en gevolgelyk,, indien men het

begin van het jaar met Kerstyd ſtelt, kan hy tenhoog
ſten vyf dagen die waardigheid, waarin hy alhiervoor

komt, bekleed hebben. Is zulks waarſchynlyk ? Zou

den dan niet de gemelde Chronykſchryvers onder de

drie gebeurtenisſen, welke zy op dat jaar aanteeken

den, de dood van Erkenbald moeten in rangſchikking

geplaatst hebben voor de Aardbeving, welke zy ver:
haalen GR. den 12. Mey van dat jaar voorgevallen te

zyn ? Verder, indien hy op den 2 januarii reeds

Opper- Cancellier geweest was, hoe komt het dan, dat

men hem in die hoedanigheid nergens aantreft, dan in

een eenigen Keizerlyken Brief van dat jaar, doch wel

ke eerst, volgends het getuigenis van den Schryvervan

't Chronicon Gottwicenſe pag. 24o. op het einde van het

jaar 1o21. gegeeven is? Zou men daar niet uit mogen

beſluiten, dat hy eerst in de laatſte maanden van 't ge

melde jaar, en niet in de eerſte maand, tot die waar

digheid verheven zy ? Om dit ten eenemaal te voldin

gen, zullen wy voor eerst aanvoeren eenen Brief van

den 16. Februarii Io2I., uitgegeeven by SCHATEN ,

Annal. Paderb. Part. 1. Lib. V. p. 442. waar in

Guntherius als Cancellier, en Erchinbaldus als Opper
Cancellier voorkomen, als medeeenen anderen van den

derden julii des gemelden jaars Io21., en dus een

half jaar laater, dan onze Brief, gegeeven, welke, uit

den oorſpronkelyken, in een koperen plaatgeſneden, en

in 't zelfde CHRON. GoTTWIC. p. 238. te vinden is.

oſtenderunt, continentes, quae & qualia bona

ipſi

Aldaar leest men uitdrukkelyk, GUNTHERIUs Cancel

larius ad... vicem ERKENBALDI Archicappellani reco

gnovi. Uit dit egte Stuk blykt derhalven ook ontegen

zeggelyk, dat op den 3. Julii en Guntherius nog den

post van Onder-Cancellier waargenomen heeft, en dat

de Opper-Cancellier Erkenbald, in wiens plaats Aribo

gekomen is, toen nog in leven was. Zelfs uit eender

den Brief, uitgegeeven insgelyks by SCHATEN, d l,

p. 444. moet volgen, dat die beiden op den 23 julii

van dat zelfde jaar Io2I. , deeze hunne opgenoemde

waardigheden aan 't Keizerlyke Hof nog werkelyk be

kleed hebben; zo dat de oude Schryver van de ANNA

LES HILDESHEMENSEs in de Script. Rer. Brunswic.

LEIBNITII, Vol. I. # 724., zig vergiste, wanneer hy

den dood van Erkenbald bragt op het jaar Io2o., daar

uit de aangehaalde Brieven blykt, dat hy in het vol

ende jaar nog leefde, doch tevens leeren wy uit het ver

haal van denzelven, dat hy op den 18. Auguſtus van dat

jaar eerst overleden is. MXX. ind. III. zegt hy,

ERKEMBALDUS, Mogontiae Metropolitanus, XV. Kal.

Septembris ſuſtollitur, poſt quem ARIBO, vir ſanſtae

Eccleſiae probatiſſimus, ſubſtituitur. - Hoe is het nu

mogelyk, dat opden 2. januarii, en dus verſcheidene

maanden te vooren, en Udalricus, als Onder- Cancel

lier, en Aribo, als Opper-Cancellier in dit ons Stuk

kunnen voorkomen, zo men 't zelve niet voor onegt wil

houden? Het blykt dus, dat de vyfalhier opgenoem

de getuigen alle valſch zyn. Maar hoe ſtellen wy het

met den zesden; met Keizer HENRIK zelven? By den

Heer JUNGIUs lydt dit wel geen twyfel; Imperatorem

Henricum II, zegt die. Geleerde, hic recte appellaripo

tuiſſe, dubio Caret , idque jam in principio Capitis oſten

dimus. Doch wat heeft hy bewezen op pag. 95. van

zyn voortreffelyk werk ? Niets anders, dan dat de

leeftyd van Keizer HENRIK met den tyd van Bisſchop

ADELBOLD overeenkomt, en dat de laatſte in de Brie

ven van den eerſten dikwils als Getuigegenoemd wordt.

Dit zy zo. Maar komt het alhier daar op aan? Is niet

de groote vraag alhier, of Keizer HENRIK werkelyk op

den 2. Januarii Io21. tegenwoordiggeweest is te Zul

pich, in Tulpiaco Caſtro, alwaar deeze Leenverheffing

gezegd wordt op dien dag coram eo, often zynen over

ſtaan, en in zyne tegenwoordigheid, geſchied te zyn? Dit

is zo zeker niet. Volgends het verhaal van SIGEBERTUS

GEMBLACENSIS by PISTORIUs, SS. Rer. Germ. Vol.

I. p. 829, wiens eigen woorden ook overgenomen zyn

door ALBERICUs, Monachus trium Fontium, in zyn

Chronicon by LEIBNITIUs, Acceſſ Hiſt. Vol. II. Part.

I. p. 53., zou Keizer Henrik het Kersfeest te Keulen
gevierd hebben Hy kon derhalven op den 2. Januarii

daar aan volgende in het Keizerlyke Slot Zülpich, 't

welk niet ver van Keulen afligt, tegenwoordiggeweest

zyn. HERMANNUs, coRNERUS , een later Schryver

van deXV. eeuw, ſchynt dit ook te volgen, in zyn Chro

nicon by EccARD, Corp. Hiſt. med. âevi Tom. II. p.
567. Doch in de ANNALISTA SAxo van EccARD, d.

l. Tom I. p. 453. leezen wy uitdrukkelyk; ,, Anno

,, Dominicae incarnationis MXXI. Imperator juſticiae

, fidens Hamerſtein firma obſidione circumdedit, ibique

, Dominici Natalis diem ggit, Tandem famis inobia

, coatti celebri per orben Stephani Protomartyris féſto

,, ſe ſuaque omnia Imperatoriae poteſtati dedtint. In

,, perator, poſt victoriam, Saxoniam properaz it, Fe

, ſtum palmarum Walbike, Paſcha Mersburch debita

,, devotione celebraturus.” Het zelve ſchynt ook be

veſtigd te worden in de ANNALES HILDESHEMENSEs,

bv LEIBNITIUs, , SS. Rer. Brºn: w;, Tom. I. p. 724.
Wie zal men nu hier in gelooven? Voor 't laatſte ver

haal is ruim zo veel waarſchynlykheid, als voor het

eerſte, doch dan kan onmogelyk Keizer Henrik op den

daaraan volgenden 2. Januarii te Zulpich bydeeze onze

Leenverheffing tegenwoordig geweest zyn. Ten min

ſten hier uit blykt, dat het zeer onzeker, en geens

zins, gelyk de HeerJUNGIUs meende; van allen twyfel

ontbloot is, of men in dit ons Stuk Keizer Henrik te

regt als getuige kon aanvoeren,- . Meer redenen

voor de onegtheid van deeze Lyst zouden wv kunnen

bybrengen, doch wy gaan dezelve kortheidshalven

voorby. Alleen kunnen wy niet nalaten

nog aantemerken, dat, zo dit Stuk egt, en werkelyk

te deezen tyd in geſchrift gebragt was, men het zelve

ook in de oude Regiſters der Privilegien van de Kerk

Aa Van
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ipſ & corum progenitores ab Eccleſia Tra

jectenſ tenuertint: quibus viſis, in ſcriptis

feci redigi, quae ſequultur. -

Dux BRABANTIAE eſt liber feudalis Eccle

ſiae Trajectenſis, & tenet in feudum Civita

tem lapideam in TIELE, cum praediis, fami

liis, mancipiis, ſylvis, aquis, piſcationibus,

paſcuis, pratis, & Salicium (c) juxta prae

dictam Civitatem TIELE ſitum, & omnibus,

ad Civitatem pertinentibus eandem. Item to

tam Campiniain (d) usque Tournoutervoer

de, cum mancipiis, [praediis,] ſylvis, cam

pis; officiumque ejus eſt, quod vocatur, &

eſt Dapifer Epiſcopi Trajectenſis.

Item Comes (e) GELRIAE eſt etiam liber

feudalis Eccleſiae Trajectenſis, & tenet in

feudum Comitatum ZUTPHANIAE, cum multis

praediis, mancipiis, pratis, ſylvis, aquis,

van Utrecht, hoedanige in alle de vyf Kapittelen oud

tyds bewaard wierden, zou vinden. In het oudſteper

kannente Regiſter, 't welk wy gebruikt hebben, ten

titel voerende, Commemoratio de rebus ſatétae Traje

ften/is Eccleſiac, en 't geen ongetwyfeld in de XIII.

Eeuw , of ten hoogſten in 't begin van de XIV., ge

ſchreven is, en waarin men geen later Brieven dan van

't jaar 1243. geregiſtreerd vindt, heb ik dit Stuk te

vergeefs gezogt. Wat reden nu kan men geeven, waar

om zo een aanmerkelyk Stuk, als dit, zou overgeſla

gen zyn, daar men verſcheidene andere Stukken van

vry minder belang in het zelve geregiſtreerd heeft ?

Immers geene andere, dan deeze, dat ten tyde, want

neer dat Regiſter ten gebruike van den Bisſchop, onder

wiens Archiven 't zelve eertyds bewaard is geweest, in

het laatst der XIII. of in het begin der XIV. Eeuw af.
geſchreven wierd, dit Stuk onbekend, en nog niet ver

digt was. Het is wel zo, dat hLCHELIUS in Not. ad
HEDAM p. 117. getuigd, in de Archiven der Kapit

telen een en ander Afſchriften van 't Zelve, antiquo

ſatis charactere conſcripta, aangetroffen te hebben;

doch welke omſchryving genoeg te kennen geeft, dat

die Afſchriften niet onder de alleroudſte moeten geteld

worden, en dus mogelyk niet voor deXV. Eeuw zullen

geſchreven zyn geweest. Ten minſten het alleroudſte

Afſchrift, dat my 'er van voorgekomen is, bevindt zig

in het Perkamente Regiſter, doorgaands by BUCHELIUs,

en in navolging van hem ook door ons dus genoemd,

Liber Catenatus van het Kapittel van oU oMUNSTER te

Utrecht. Het zelve kan niet vroeger, dan ophet einde

van de XIV., ef in het begin van de XV. Eeuw ge

ſchreven zyn, dewyl in het zelve voorkomen, en wel

met dezelfde hand geſchreven, ſtukken van 1374., en

1386. , doch, het geen zeer opmerkelyk is, in dat Re.

giſter wordt dit ons Stuk niet in zyn tydorder onder de

overige Charters, ten tyde van Keizer HENRIK den II.

gegeeven, geplaatst gevonden, maar komt in dat MS.

op 't einde voor, en is het allerlaatſte ſtuk, 'tgeenmet

die zelfde oude hand in dat Register geſchreven is. Zou

men daar uit niet mogen een beſluit opmaken, dat in

het oudere Regiſter, 't geen de uitſchryver van dit ge

volgd heeft, onze Lyst niet bevat is geweest, en dat hy

dezelve egter gemeend heeft agter aan te moeten ſchry.

yen ? , Doch blykt hier tevens niet uit, dewyl in

het oudſte Regiſter het zelve niet gevonden wordt, en
het Liber Catenatus ruim een Eeuw later, dan dat, ge

ſchreven is, dat mogelyk dit ons Stuk in die XIV.

Eeuw dus ontworpen, en verdigt kan zyn? - Dat

het zelve verder in myn perkamenten Codex. Traditio

zitem Trajectenſtutu gevonden wordt, behoeft men zig
niet te verwonderen, dewyl dat MS. eerst op het einde

van de XV. of in het begin zelfs der XVI. Eeuw ge

ſchreven is. - Doch meerder opmerking verdient

het zeggen van BUcHELIUs, getuigende, dat, behal

ven HEDA, ook eenige geſchrevene Exemplaren van

BEKA gewag van dit ons Stuk maken. In de gedrukte

Exemplaren van BEKA wordt hetzelve niet gemeldt.

Hv leefde even na het midden van de XIV. Eeuw.

Toen was mogelyk het Stuk nog niet verdigt; tenmin

aquarumve decurſibus & juſtitiis; item EM

BRICAM cum ſuis attinentiis pro parte media,

& alia pars eſt Epiſcopi Trajectenſis. Itemin

Pago BATUA magnam partem, cum [manſis (f),

terris, caſis, domibus,] mancipiis utriusque

ſexus, & juſtitiis; Item TIELREwERT & Bo

MELREWERT, cum multis mancipiis, manſis,

terris, caſis, domibus, campis, pratis, aquis,

aquarum [que] decurſibus, & juſtitia. Et

dicti Comitis officium eſt, quod vocatur, &

eſt Venator Epiſcopi Trajectenſis.

Item Comes HoLLANDIAE eſt liber feuda

lis Epiſcopi (g) Trajectenſis, & tenet in feu

dum Comitatum Hollandiae, & terram Kene

mariae, cum terris, manſis, ſylvis, campis,

Pratis, paſcuis, mancipiis, aquis, aquarum

[que] decurſibus, & juſtitia; exceptis diëtarum

terrarum decimis, & terra Waterlandiae &

/West

ſten nog te nieuw, om 'er gewag van te maken, dewyl

men met reden aan de egtheid van zodanig verhaal zou

twyfelen. Dit is zeker, het zy hy hetzelve gekend

heeft, of niet, dat hy het met ſtilzwygen heeft voor

bygegaan. Naderhand heeft een latere, en by my on

bekende, Schryver de Chromyck van BEKA op veele

plaatzen vermeerderd, aangevuld, en vervolgd. Zodanig

een vermeerderde Chronyk, welke vervolgd is tot den jaa

re 1467. en mogelyk zelfs verder, dewyl in ons Exem

plaar 't ſlot en einde ontbreekt, hebben wy tot ons

ebruik gekregen uit de Bibliotheek van den Heer A. B.

in het Latyn geſchreven, en den titel voerende van

Chronographia Joannis de Beke. Uit een zodanigever

meerderde Latynſche Chronyk heeft de oude Neder

duitſche Vertaaling: door den Heer MATTHAEUs onder

den titel van 't Chronicon Au&ius JoANNIS DE BEKA

in het V. Deel der eerſte uitgave, of het III. Deel der

laatſte uitgave van de Analeſta medii aevi, uitgegee

ven, haren oorſprong genomen. Dewyl derhalven de

aanvuller en vermeerderaar zo lang daarna eerst geleefd

heeft, zal men z'g niet verwonderen, dat in die byge

voegde vermeerderingen niet alleen gewag van dit ons

ſtuk gemaakt, , maar het zelve geheel ingevoegd is,

doch zodanig, dat het zelve in die Vermeerderde Chro

nyk nog meer vervalſcht is. Ongetwyfeld zal BUCHELIUs

door Zyne MSS quaedam BEKAE Exemplaria een zo

d nigen vermeerderden Latynſchen BEKA, ofde oude Ne

derduitſche Overzettingvan dien, verſtaan hebben. Dit

Zo Zynde, zal dit bewys voor de egtheid van ons ſtuk

ook van weinig klem zyn. – Wy hebben ge

meend dit wat omſtandiger te moeten aantoonen, om de

gevolgen, welke uit dit aanmerkelyke Stuk, zo het

egt was, voor onze Vaderlandſche Hiſtorie in 't ge

meen, en voor die van GELDERLAND in 't byzonder,

zouden kunnen getrokken worden, te ſtuiten, en weg
te neemen. -

(b) Dei.] In zommige MSS, Domini. Voor me po

ſteris laterêt, hebben vier MSS. , als mede de eerſte

uitgave van HEDA , ne in poſterum lateret. By VAN

LEYDEN leest men , ne poſtergs lateret.

(c) Saliſtum-ſitum.] In 't MS. van scRIv. Sa.

lićtis - ſitis.

(d) Campiniam.] Kempiniam, Campaniam, en

Campiniam, hebben de Handſchriften.- Voor Tour

notº:ervoerde, ſtaat in dezelve Tournout voerde, Tur

nouter Vorde, Turnouterwoude, Turnoutworde, of

Turnout Wolgde. . In de eerſte uitgave van HEDA,
Turnout &? Voirde.

(e) Item Comes Gelriae.J Jo. VAN LEIDEN veran

derde dit, en heeft, Item tutor , ſve Comes Gelriae.

Dezelve veranderde ook de rangſchikking, en ſtelde
den Graaf van HoLLAND voor dien van GELRE.

(f) znanſis.] De woorden, welke wy alhier tus

ſchen IJ ingevoegd hebben, zyn overgenomen uit de

MSS. en andere uitgaven. Dezelve ontbreken in de

laatſte uitgave van HEnA.

(g) Epiſcopi.] In myn MS. Cod Trad, leest men

Eccleſiae.
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iWestfriſiae, quae totaliter pertinet (h) ad

Epiſcopum, & Eccleſiam Trajectenſem; &

dictus Comes I Hollandiae vocatur & eſt Marc

ſchalcus Epiſcopi Trajectenſis.

Item coMEs CLIVENSIs eſt liber feudalis

Eccleſiae [Trajectenſis,] & tenet in feudum

in Pago BATUA in ſuperiori parte ſupra (i)

Rhenum magnam partem terrarum, & manſo

rum, cum caſis, domibus, mancipiis, cam

pis, pratis, paſcuis; & ex alio latere Rheni,

& in aliis quibusdam locis terras, manſos, ca

ſas, domos, ſylvas, campos; item Woudri

chem cum agris & campis, cum aquis aqua

rumve decurſibus, & juſtitiis. Eſt, & voca

tur (k) Camerarius Epiſcopi Trajectenſis.

Item Comes de BENTHEM eſt liber feuda

lis Eccleſiae [Trajectenſis,] & tenet in feu

dum Burchgraviatum, ſive Praefecturam (l)

Trajectenſem, cum plurimis manſis, terris, in

ſulis, campis, mancipiis, ſylvis, pratis, pa

ſcuis, aquis, aquarumve decurſibus, & juſti

tia (m) in pluribus locis Civitatis, & Dioece

ſis Trajectenſis, qui vocatur, & eſt Janitor

Epiſcopi Trajectenſis.

Item Dominus (n) de cUKE eſt liber feu

dalis Eccleſiae [Trajectenſis,] & tenet in feu

dum multas terras, inſulas, & decimas, cum

caſis, domibus & ſylvis, campis, pratis, &

paſcuis, aquis, aquarum [que] decurſibus, &

juſtitia in diverſis locis Dioec. Trajectenſis,

qui vocatur, & eſt Pincerna Epiſcopi Tra

jectenſis.

Item Dominus de GHOER eſt liber feudalis

Eccleſiae (o) Trajectenſis, & tenet in feudum

ſ

(h) pertinet.] In het zelfde MS., als mede by vAN

LEIDEN, en in de uitgave van V. MIERIS, heeft men,

pertinent. -

(i) ſupra Rhenum.] In zommige Exemplaren, ſu

per Rhenum. - -

(K) Eſt g: vacatur] Onze oudſte MSS, lezen, qui
vocatur, & eſt. In zommige heeft men alleen, & eſt.

(l) ſive## n zommige, en wel deoud

ſte. Exemplaren, ontbreken deeze beide woorden, ge

lyk ook by VAN MIERIS, en Jo VAN LEIDEN:

(m) jöſtitia.J. By Jo VAN LEIDEN, juſtitian:
(n) Dominus de Cuke..]. Jo. VAN LEIDEN heeft Co

me, de Guick, gelyk ook in het volgende dezelve leest
Comes Ghore, voor Dominus de Ghoer.

(o) Eccleſiae.] Epiſcopi, by denzelven.
(p) Ameide.] SCRIVERiºs teekende op den kant

van zyn Exemplaar dit #vol: aan ,,,, F. Amude,
, ut 'Muyden ſignificet.” och in alle onze MSS.

vindt men Ameyde. e e

(g) in homagium.] Dus in zommige Exemplaren.

In anderen, & homagium, & fidelitaten praeſtitcrunt.

Welke lezing van beide met het Leenregt van dien tyd,

waar in dit SE verdigt is, best overeenkomt, durve

ik niet beſlisſen. - * .

(r) Henrico II.] Henrico primo, leest men by Jo.

V. LEID. -

(s) Archiepiſcopo & Archicapellano.] In myn MS.

Cod. Trad, vindt men alleen Archicapellano. In de

eerſte uitgave van HEDA, als mede in het MS. der U

trecht. Bibl. leest men Archicancellario. -

(t) Everardo.] Conrado heeft het MS. Cod. Trad.

Insgelyks kwalyk, want van den jaare Io16 tot 1o47.

poppo Aartsbisſchop van Triergeweest is. Zie HoNT

HEIM Hiſt. Dipl. Trevir. Tom. “É: 35I.-384.

(u) Udalrico Vicecancellario.] Deeze woorden ont

breken by Jo. vAN LEID.

(v) Caſtro.] . In twee MSS. caſtro noſtro. Indien

door den Keizer deeze Brief afgegeeven was, konhy dus

ſpreken.- Hier mede zouden wy van deeze onze

caſtrum Ghoere, & terram, dictam (p) Amei

de, cum multis terris, manſis, caſis, domi

bus, ſylvis, campis, mancipiis, pratis, pa

ſcuis, aquis, aquarum [que] decurſibus, mo

bilibus & immobilibus, & omnibus ad diétos

diſtrictus de Ghoer, & Ameyde, pertinenti

bus, quivocatur, &eſt Signifer EpiſcopiTra

jectenſis.

Praenominati omnes Feudales Eccleſiae in

generali ſynodo Epiſcopi Trajectenſstenentur,

& debent perſonaliter intereſſe, qui feudum

ſuum a me receperunt (g) in homagium, ac

fidelitatem praeſtiterunt coram Domino HEN

RIDo (r) II. Rom. Imp. invictiſſ Auguſto,

praeſentibus Aribone Archiepiſcopo (s), &

Archicapellano, Annone Colonienſi, Ever

hardo (t) Treverenſi, Adelberto Hammel

burgenſi, Archiepiſcopis; Udalrico Vicecan

cellario (u), & pluribus aliis Epiſcopis, Co

mitibus, & regni fidelibus. Actum in Tul

piaco caſtro (y) anno Domini Mxxi. Iv. Nonas

Januarii feliciter, Amen.

HEDA , Hiſt. p. 11 r. en 112. Gecolla

tioneerd met de MSS. van BUCHELIUs,

SCRIVERIUS, der Utrechtſche Bibl, en

van den Heer A. B. als mede met het

MS. Liber Catenatus van 't Kapittel

van OUDMUNSTER Fol. Io4., en met

myn Cod. Tradit. Traject. Fol. 83

Ook uitgegeeven by JOAN. A. LEIDIs,

Čhºon. E ix, ó, ro,p. 12o. ; FOP

PENs, Supplem. Oper. Dipl. van A.

MIRAEUs, Tom. IV. p. 337., VAN

MIERIS, Charterb. van HoLL. I. D.

bl. 59., en Jo. H. JUNGIUs, Cod. Dipl.

pro Hiſt. Benthem. Num. Il, p. 3.

Lyst kunnen afſcheiden, doch dewyl wy hier vooren

aanteekenden, dat wy dezelve Lyst ook aangetroffen

hadden, doch merkelyk veranderd, in een MS. van

BEKA, het geen door een lateren Schryver merkelyk

aangevuld en vermeerderd was, denken wy den Lezer

geen ondienst te zullen doen, indien wy uit die ver

meerderde, doch tot nog toe in het Latyn onuitgegeeve

ne Chronyk, dat Stuk hier woordelyk agter voegen.

Namelyk agter de woorden van BEKA, welke men in

de uitgave vindt p. 38 Lin. 21., cummagna ſolennitate

honorifice dedicarunt voegde de Vermeerderaar dit na

volgende ; -

,, Eodem tempore venerabilis Praeſul ADELBoLDUs

,, in praeſentia Imperatoris, & ſluorum Principum,

, procuravit conſcribi ſupremos Vaſallos Eccleſiae Tra

,, jectenſis & territorii ejusdem.

,, Quorum primus eſt Dux BRABANTIAE, qui tenet

, ab Eccleſia Civitatem Tylenſem cum ſuis attinentiis;

, inſuper totam terram, dictam Kempenlandt uſque

, Turnout, & vocatur Droſſatus Epiſcopi.
,, Comes FLANDRIAE, ſecundus eum”# InOet

men lezen, ſecundus poſt eum) ,, tenet ab Eccleſia die

, vier Ambachten.

,, Comes HoLLANDIAE tertius, & tenet ab Eccleſia

,, totam Zeelandiam, & Waterlandiam, & vocatur

,, Marſcalcus Episcopi.

,, Comes igitur GHELRIAE quartus , & ſervat ab

,, Eccleſia Comitatum Zutphaniae , & medietatem Ci

, vitatis Embricenſis, & majorem partem Inſularum

, de Tyele, & Boemel, & appellatur Epiſcopi Ve
22 natOT. - -

,, Comes igitur CLIVENSIS# & tenet in feu

,, dum# de Wouderichem cum ſuis attinentifs, .

,, & partem Batuae prope Rhenum • & dicitur Came

,, rarius Epiſcopi. -

,, Comes de BENTHEM ſcatus, & recepit in feodum

4,9 Borchgraviatum Trajectenſem, & alia plurima, &'

,, nominatur Janitor Epiſcopi.

,, Dominus de CUYCK ſeptimus, & ſervat ab Eccleſia

Aa 2 ,, muſta



62
CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

*grºte ºrg-grºte-grºte-grº &egrºei grote egorie-3 keer keer keer keesrste

Giftbrief van eenige goederen52.)
, gelegen in HAMELAND in de Graafſchappen

van Wichman, en Everhard, door Koning oTTo den I. geſchonken aan

't Klooſter van Maagdeburg.

Den 2.

T" nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTo, Dei gratia Rex. Noverintomnes

Fideles noſtri, praeſentes ſcilicet & futuri,

quod nos, propter remedium animae noſtrae,

& dileétiſſimae conjugis, &omnium, quascon

ſervare debemus in noſtra oratione & eleemoſi

na, in proprium donamus xxx. caſas in urbe,

quae vocatur Daventria, &undecim(a) men

ſa circa urbem in Comitatu (b) wIEMANNI

Comitis, ad domum Sancti MauriciiMagethe

borg, ad auxilium fratrum ſtipendii; & vII. in

villa, quae vocatur Tunegurum, in Comitatu

(c) EVERHARDI Comitis, cum omnibus ap

penditiis, mancipiis, pratis, paſcuis, aquis,

(a) menſt. J Lees, manſa.

C2) //temanni. J Dat men leezen moet Wigmanni,

of Wichmanni, kan, om geen andere bewyzen by te

#” genoegzaam uit den ſtraks voorgaanden Brief

CI1 • ' - -

# Everhardi Comitis. J Datdeeze Everhard Graaf

van Hameland geweeſt is, en in den jaare966 geſtorven

zy, wordt volkomen# door EccARD, in Hiſt.

Geneal. Principum Saxon. Super, pag. 31. -- Dit

zeker zynde, wordt onze gisſing, welke wy hiervoren

op bl. 2o voorſtelden, dat naamlyk de zo zeer beken

de# Hameland in eenige kleindere Rigterampten of

onderdeelen, Comitatus minores, oudstyds geſmaldeeld

is geweest, ten uiterſten bevestigd door deezen, en

den voorgaanden, Brief. Hier immers ontmoeten wy

july 956.

aquarumve decurſibus, ſylvis, quaeſitis & in

quirendis. Et ut jam dicta noſtrae auctoritatis

oratio firma permaneat, juſſimus hoc Praece

ptum conſcribi, & annuli noſtriimpreſſione mu

niri. Signum Domini Ottonis invictiſſimi Re

gis. Luitolfus Cancellarius ad vicem Bruno

nis Archicapellani recognovit. Dat. (d) vII.

Non. Jul. anno incarnationis Domini Dcccc

LVI. Indict. XIIII. Regnante pio Rege Ottone

Anno XXI. Actum in Daventria feliciter.

LUNIG, Spicil. Eccles. I. Theils Fort

ſetzting Anhang, p. 64. en V. MIERIs,

Charterb. I. D. bl. 45.

op een en denzelven tydtwee onderſcheidene Graaven,

Wichman en Everhard. En terwyl de eerſte het be

wind gevoerd heeft over dat gedeelte, of Comitatus,

van Hameland, waar onder Deventer behoorde, moet

Everhard het Graaflyke bewind gehad hebben over de

overige onderdeelen, of Pagi minores, van Hameland

of ten minſten over een der zelven, 't zy dan de Pa

gus Iſloi ſuperior, of Leomerike. En in een van deeze

onderdeelen zal men de alhier opgenoemde, doch VOOT

als, nog by my onbekende, villa Tunegurum moeten

zoeken. »

(d) Vºl. Nog I Dat dit eenmisſlagdesuytſchryvers

is, is zeker. Men moet met vAN MIERIS leezen Vſ.

Non. Julii. A

53.) Giftbrief, waar by door Keiſer oTTo den I., aan het Klooſter van Elten af

geſtaan wordt den eigendom van de goederen, welke Graaf Wichman te

leen bezat in de Graafſchappen Salon, Nardincland, en HAMELAND.

,’’

Den 29.

n nomine ſanétae & individuae Trinitatis.

OTTo divina favente clementia Imperator

Auguſtus. Noverint omnes Fideles noſtri,

(a) noſtri Imperatoris juris,J By VANMIERIS, wel

ke deezen Brief met een oud Perkamente MS. vergele

ken heeft, leest men Imperatorii juris. . Doch MAT

THAEUs, welke in zyne Fundat. Eccl. insgelyks een

groot gedeelte van deezen Brief heeft uitgegeeven, heeft

aldaar noſtri proprietarii juris, welke leezing met den

inhoud van den Brief best ſchynt te ſtrooken, want

Keizer OTTo by denzelven aan 't Kloosterte Elten alleen

ſchenkt den eigendom, of het dominium directum, van

eenige leengoederen, welke Graaf Wichman te leen,

jure beneficii, tot dus ver van hem bezat, en welker

leengeregtigheid, of bezit, door hem aan 't gemelde

Klooster was afgeſtaan. ALTING, welke een onvolledig

verſlag van deezen Briefons opgeeft in Not. Germ. Infº

In Voc. Barbnegos, Tom. II. p. 18, ſchynt ook dee

ze leezing in zyn afſchrift gevonden te hebben, wanneer

hy dit volgende meldt; Otto vero Magnus testatur in

abulis anni DCCCCLXVIII. quarum copia mihi fa

da eſt a fidu cumprimis manu, Wichmannum Comitein

junii 968.

Praeſentes ſcilieet & futuri, qualiter nos quas

dam res (a) noſtri Imperatorisjuris, interven

tu dilectae conjugis noſtrae Adelheydis, & (b)

Theode

in Caenobium Allinenſe aſ. ſundatum plurima Imperit

beneficia, transſcripſiſe, quilus ipſe Imperator proprie

tatem adjecit- Uit ALTING heeft ook vRN RHYNin

Zyne Aanteekeningen op de Oudh. en Geſtigt. van De

verife, DI-D, bl., 65. een korten, dochinsgelykson

volledigen, inhoud van deezen Brief opgegeeven.

(b). Theodorici. J. Deeze is geweest een Zoon van

Everhard, welke in den voorgaanden Briefvoorkomt

als Graaf over een gedeelte van Hameland. Deszelfs

Moeder was Amalrada, zuster van de Koningin Mathil

da, moeder van Keizer Otto. Dit blykt ten duide

lykſten uit het verhaal van sIGEBERTUS in Vita 7%eo

derici Episc. Cap I. in de Script. Rer. Brunswic. van

LEIBNITS, Tom. I. p. 294. Deodericum, ex pago Sax

ohide HAMALANT oriundum, Comite Everardo patre,

, &# Amalrada matre accepimus progenitum– Genero

ſtaten attollebat Cognatorum & aſſinium ejus – emi

Tientia, &# inſt per imperialis conſanguinitatis cumula

bal magnificentia. Matrem nempe ejus ſtimus Mathildis

reginae
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Theoderici venerabilis Metenſis Episcopi,

condonavimus ad quoddam Monaſterium Deo

ſacratarum, quod wICHMANNUs Comes in lit

tore Rheni in Comitatu (c) HAMMELANT, lo

co Eltene, & a fundamentis usque conſtruxit,

& religioſo Deo ſäcratarum collegio, multisque

opimis facultatibus dotavit. Cujus meritis &

nos participes fieri deſiderantes concedimus

eidem Eccleſiae, quicquid idem Wichmannus

Comes beneficii, nosvero praedii, in territorio

Urch in Pago SALo, habere viſi ſumus, in

quibuscunque rebusfuiſſet, mancipiisutriusque

ſexus, aedificiis, terris, cultis & incultis,

pratis, pascuis, ſilvis, aquis, aquarum decur

ſibus, exitibus & redditibus, quaeſitis & in

quirendis, Ad haec quicquid praenominatus

Comes in Comitatu NARDINCLANT beneficii,

nos vero praedii, ad eam diem habuimus,

quicquiditidem in Comitatu HAMALANT rerum

fuit ac praediorum, ad fiscum pertinentium;

horum omnium uſüm ac poſſeſſionem liberam

collegio Monaſterii (d) ante nominati contu

limus, conceſſimus, & conſtituimus, ut Ab

reginae fuiſe ſororem, quae ex Heinrico Rege genuit

Ottonen majorem, cet. - Degemelde Graaf Ever

hard ſchynt door Zyn Vrouw aanmerkelyke goederen

hier te lande, en onder anderen in de Graafſchap IIa

meland, of Zutphen, gekregente hebben, alsmede, uit

hoofde van zyn Vrouws bloedverwantſchap metden Kei

zer, het Graaflyke bewind overeenige districten. Zyn

Zoon, deeze Theodericus, den Geestelyken ſtaat Om

helsdhebbende, en Biſſchop in 962zynde geworden, kon

zynen Vader niet opvolgen in deszelfs wereldlyke Leen

goederen en regtsgebied. Na doode derhalven van Ever

hard, welke volgends 't verhaal van REGINO in Chron.

in Script. R. Germ. PISTORII Tom. I. p. 112. in den

jaare 966, en wel VI. Id. Maji, of op den Io Mey van

dat jaar, volgends het Necrologium Fuldenſe by LEIB

NITS, SS. K. Brunsw. Tom. III. p. 764, voorviel,

ſchynen die Leengoederen, welke hy met zyne Vrouw

ten huwelyk gekregen had, verſtorven te zyn op den

zoon van zyn Vrouws Zuster, welke insgelyks eenZus

ter van Koningin Mathilda geweest is. Deeze is, ge

lyk door ECCARD, Hiſt. Geneal. Princ. Saxon. p. 29.

reeds betoogd is, getrouwd geweest met Graaf wICH

MAN, den ouden, welke met zyne Vrouw, Fridertuna,

of Friderin, genaamd, insgelyks aanmerkelyke goede

ren hier te lande, en uit dien hoofde ook 't Graaflyk

bewind over een Onderdeel van Iſtmeland, ſchynt ge

kregen te hebben. Deeze Graaf Wichman de oude is

volgens 't Necrol. Fuld. p. 763 overleden in den jare
944 en heeft nagelaten eenen Zoon, insgelyks wiCH

MAN genaamd, zynde dezelvde, waarvan in deezen on

zen Brief gewaagd wordt, gelyk door FALKE in Adn.

ad Trad. Corbejens. p. 454. te regt reeds isopgemerkt.

Deeze Wichman, de Jonge, is, vader-en moeder-loos

zynde, door Keizer Otto opgevoed, en in zyns Vaders

eerampt geſteld, volgends het verhaal van WITICHIN

DUs, Ain. Lib. III. in MEIBoMII SS. R. Germ. Tom.

1. p. 657. ,, Cum igitur Rex in Bajoariam proficisci

, vellet, ſimulata inſirmitate ipſe (Wichmannus) iter

negavit: unde monitus ab Imperatore, quia deſtitu

tus (FALKE d. l. p. 161. leest te regt deſtitutum) apa

, tre & matre loco filii cum aſſumſerit, liberaliterque

educaverit, HONORE PATERNO promoverit, rogat

,, que, ne ei molestiam inferret, cum alia plura gra

, varetur.” Uit welke woorden van dien geloofwaar

digen ſchryver wy niet alleen leeren, dat deeze Wich

man zynen Vader in het Graaflyke bewind over een ge

deelte van Hameland is opgevolgd, maar wy zien te

vens uit dezelven ten duidelykſten, dat te deezertydde

batiſſa ejus Monaſterij liberam deinceps habeat

poteſtatem poſſidendi, disponendi, & quicquid

ſibi collibitum fuerit, hoc, modo in fratres &

ſorores ſit, inde faciendi. Et ut hoc noſtrae

auctoritatis praeceptum firmum ac ſtabile per

maneat, hanc Chartam conſcribi, & annuli

noſtri impreſſione ſignari juſlimus, quam &

propria manu ſubtus (e) firmavimus.

Signum Domini Ottonis magni & invictiſſimi

Imperatoris Auguſti. Poppo Cancellarius ad.

vicem Huberti Archicapellani. Data III. Kal.

Julii, anno Dominicae incarnationis Dcccc. ſex

ageſimo oétavo, indictione undecima. Anno

autem regni Domini Ottonis xxx. tertio, Im

perii vero VII. Actum Piſtoriae.

A. MATTHAEUS, Analect. Tom. III.ſ#

454, en voor een gedeelte in deszelfs

Fundat. Eccles. Lib. I. p. 32I. v.

MIERIS, Charterb. 1. D. bl. 45. en

uit denzelven ook by scHwARTZEN

BERG, Charterb. van Vriesl. I. D

bl. 59. In 't Nederduitſch vertaald
in de Kerk. Oudh. van 't Bisdom vanz

Utrecht, 11. D. bl. 457.

erfopvolging in de Graafſchap zUTPHEN noggeenplaats

heeft gehad, maar dat de Zoon die waardigheid,. wel

ke zyn Vader ook bekleed had, aan de vrye verkiezing

en bevordering van den Keizer verſchuldigd was. Na

doodevan Graaf Everhardſchynt hyook uit hoofde van

zyn bloedverwandſchap de Leengoederen, welke Ever

hard met zyn moeders zuster ten huwelyk gekregen

had, niet alleen geërfd te hebben, maar ook in het

Graaflyke bewind over de overige gedeelten van Ha

meland in plaats van denzelven geſteld te zyn. -

Indien men dit in opmerking neemt, zal mengemaklyk

reden kunnen geeven, waarom Keizer Otto deezen ón

zen Brief getuigt door tuſchenkomst, of op verzoek,

van Bisſchop Theodericus gegeeven te hebben.

Men zal ook, in dit dagligt de zaak beſchouwende,

gemaklyk reden kunnen&# opwat wyze het Regts

gebied over de geheele Graafſchap Hameland, tusſchen

de twee aangetrouwde Broeders, Wichman en Ever

hard, eertyds verdeeld, na doode van den laatſten aan

den zoon van den eersten gekomen zy; - als mede op

wat wyze die zelvden Wichman zo veel aanzienlyke ,

zo Leen, alseigendommelyke, goederen in Gelderland,

Zutphen, en elders verkregen, en uit de welken hy de

Abdye van Ellen geſticht heeft, gelyk uit deezen, en

volgende Brieven blykt. – Wy hebben gemeend

dit kortelyk te moeten aanmerken, om dat noch PoN

TANUs Hiſt. Lib. V. p. 68. noch DITHMARUs in Not.

ad TESCHENMACHERI Ann. Cliv. p. 497. aan deezen

Zutphenſche Graaf EVERHARD eenige kennis ſchynen

gehad te hebben, maar alleen# maaken van

WICHMAN, welke egter niet eerder, dan na doode van

zyn aangetrouwden Oom Everhard, het gebied over

de geheele Graafſchap Hameland, of Zutphen, gekre

gen heeft.

#? Hammelant, loco Eltene. T In de Fund. Eccles.

heeft MATTHAEUs uitgegeeven, Hamalant, cujus no

men loci, Eltena: gelyk ook ſtraks daarna, multisque

ſuarium opum facultatibus dotavit. Voor dotavit heeft

het MS. van VAN MIERIS, ditavit, - Voor cujus

meritis, gelyk in de Analeſta van MATTHAEUs gelee

zen wordt, ſtaat in de Fundat. van denzelven, cujus

meriti , 't geen ik denk, dat de egte leezing is. -

Voor het volgende woord concedimus ſtaat aldaar, gelyk

ook in het MS. van v. MIERIS, contulimus.

(d) Antenominati.] In het MS. van v. MIERIS,

praenominati.

(e) Firmavimus. ] By v. MIERIS, ſignavimus, doch

in zyn MS. ſtaat, firmamus.

Keizer
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54) Keiser OTTO de I. beveſtigt de Giften, door Graaf wICHMAN aan de Kerk

van Elten gedaan.

Den 3. Auguſtus 97o.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTHo divina favente clementia Romano

rum Imperator. Notum eſſe volumus, quod

pro animae ſuae remedio wICHMANNUs Comes

in Domino Fidelis (a) noſtrae Imperiali Ma

jeſtati ſupplicavit (b), per noſtri praeceptipa

ginam ad Eccleſiam, in honorem Salvatoris &

Sancti Viti Martyris conſecratam, in Monte,

qui dicitur Altina, conſtructam, & Sanéti

monialibus in eodem loco devotefamulantibus,

concedere atque donare dignaremur. Cujus

petitioni propter divinum amorem aſſenſum

praebemus, ad Eccleſiam Salvatoris & Sancti

(a) Nostrae. J By MATTH. en anderen, moster.

(b) Supplicavit. J MATTHAEUS is van gedagten,

dat men leezen moet, ſapplicavit, quod per nostriprae

cepti pagizaam. cet. Men zou ook kunnen leezen, ſtap

plicavit, ut per 1 f; p. - donare dignarenur,

doch ik vreeze, dat door onagtzaamheid van den uit

ſchryver hier meerder uitgelaaten, of overgeſlagen is.

(c) Wichmannus Comes ipſis donavit. J By MAT

THAEUs, en v. MIERIS leest men, Wichmannus ipſe

donavit. -

(d) Heltren cet.J In een Brief van 996. wordt dee

ze plaats Geltmon, of Helton, genaamd. In een an

deren Brief van 1134. Eltena. - Ontegenzeggelyk

is de Curtis Helten, gelyk ik denke, dat men hier voor

Heltren moet leezen, dezelvde plaats, alwaar het Kloos

ter# naamlyk Elten. - Fernoe, 't geen

in die gemelde Brieven Furnon, en Furvum genaamd

wordt, is my onbekend. ALTING Not: Germ. Inf.

P. II. p. 54. bepaalt ook niets.- Genoeg zyn be

kend de twee volgende, Vorthuyſen en Embrick, wel

ke hunne oude naamen al nog behouden. Ham

ma, of, gelyk in de aangehaalde andere Brieven,

Hamnio, Hannes, of Hamine, durve ik niet bepaa

len. ALTING p. 8o. verſtaat er door het aan de linker

zyde van den Ysſel niet ver van Ysſel-oord gelegene Ha

mers. Zou ook het oude adelyke Huis Hannerden, vol

gends den ſchryver van den tegen tv. Staat van Gelderl.

bl. 41o. niet verre van Westervoord gelegen, van dit

Hamme, of Hamma, zynebenaaming Ontleend hebben?

Dit komt eenigzins waarſchynlyk voor, om dat de

volgende alhier opgenoemde Curtis, Lyemerſche, dan

niet ver van daar gelegen is geweeſt, welke on

getwyfeld den naam gegeeven heeft aan dat distrikt, 't

geen al nog de Lymerſch genaamd wordt. - Rynharen,

in de twee andere Brieven, Rinharn, en Rynharoge

naamd, ſchynt, ofſchoon ALTING p. 149. van andere

gedagten is, het zelvde te zyn met Reynaren, of Rine

- ra, gemeld in een Brief van Graaf EBRoINUs, hier

voren N. 2. bl. 2. door ons geplaatst, of het tegen

woordige Rinderen, in de Duffel tusſchen deStad Cleef

en Schenkenſchants gelegen, - Redichem, ook

Ridichem, Redinchem , en Radinchem, is ongetwy

veld het tegenwoordige Renkom, in 't Rigter amptvan

Veluwenzoom niet ver van Wageningen gelegen. Zie

ALTING d. l. p. 146. en den Tegenw. Staat van Gel

derl. bl. 515. Voor Ringart denkt ALTING

p. 149. dat men alhier leezen moet Bingart, en ver

ſtaat er door het niet ver boven Doesburg aan de reg

ter zyde des Yſſels gelegene Bingarden. De Abt BES

sEL, Chron. Gottzüicens. Lib. IV. p. 655. is van de

zelfde gedagten. Wy laaten zulks over aan de beſlis

ſing van deskundiger. - De twee volgende plaat

zen Greſe, en Hoſſla, durve ik door gebrek van nader

bewys ook niet bepaalen. Het oude Heeren- huis

Graas, niet verre van Winterswyk in de Heerlykheid

* *

Viti Martyris, in praedicto monte Altinen

conſtructam, & Sanctimonialibus, in eodem

loco Deo famulantibus, ipſam haereditatem,

quam wICHMANNUs (c) Comes ipſis donavit,

per paginam noſtri praecepti concedimus, at

que donamus, id eſtCurtem (d) Heltren, &

Pernoe, & Vorthuyſen, & Embrick, &

Hamma, & Lyemerſche, & Rynharen, &

Redichem, & Ringart, & Greſe, & Hoffla,

& Thumna, Liendle, Leyla, Toryes, Thulii,

neſt hachelt, & quaecunque in his quatuor

Comitatibus, ſcilicet (e) Herneſſa, Fomelga,

Mermo, Tuerine, Middge, praedictus Comes

- Wich

Bredevoort gelegen, heeft eenige overeenkomſt in de

uitſpraak met dit ons Greſe, gelyk Hoſlg, en het te

genwoordige I/oſlaken, of Hoevelaken, op Veluwe, ook

wel eenige overeenkomst ſchynen te hebben, doch

deeze zyn bloote gisſingen zonder eenigen grond. Niet

hooger ſchatten wy ook de gisſingen, die hier omtrend

emaakt worden in het Chron. Gottwic. d. l. als me

e by ALTING &# Z7. en 9O. Over Thtemna

hebben wy reeds hiër voren op bl. 19. onze gedagten

medegedeeld, waar mede ook overeenſtemmen deop

# beide Schryvers- Liendle is ongetwyfeld

et tegenwoordige Lienden, of Lynden, tusſchen den

Rhyn en de Linge, tegen over Reenen, in de Neder

Betuwe gelegen. Zie ALTING, p. 113. – Voor

Leyla, leest men by MATTHAEüs, en vAN MIERIs,

Leyda. . Indien deeze leezing de egte is, zou men kun

nen denken, dat hier door verſtaan moeſt worden het

zeer oude Kaſteel en Heerenhuis, gemeenlyk het Huis

ter Lede, of Lee, genaamd, 't welk niet ver van 't

ſtraks voorgaande Liendle, of Lynden, gelegen is.

Zie Tegenw. Staat van GELDERL. bl. 27i. En van

deeze gedagten is ook ALTING, p. 112. Tor

ves is my voor als nog geheel onbekend. ALTING p.

,77. ſchynt het ook niet te kennen. Mogelyk heeft

de uitſchryver hier een misſtelling begaan.

Zhitlii, of Thuly, is misſchien het tegenwoordige Dorp
Tuil, van ouds ook Tule genaamd, en in de Tieler

waard by Waardenburg regt over Bommel gelegen. -

Of de volgende woorden, nest nachelt, een of twee

laatzen aanduiden, durve ik niet bepaalen. Ik ont

oude my dienaangaande van alle gisſingen, tot dat

een naauwkeuriger Afſchrift van deezen Brief ons de

waare leezing aan de hand geeve.

(e) Hernesſe, cet. J. Dat deeze Brief zeer gebrek

kig is afgeſchreven, blykt ten duidelykſten ook uit

deeze naamen, welke ten eenenmaal bedorven zyn.

De twee andere Brieven van de jaaren 996, en 1134,

in welken van deeze gifte van Graaf wICHMAN ge

handeld wordt, zullen ons den weg moeten baanen tot

het bepaalen van de egte leezing. In den Brief van

den jaare 996 leest men by PoNTANUs Lib. V. p. 73.

dit navolgende, ,, Praedia inſuper in Friſionibus quic

,, quid Abbatisſue in quatuor Comitatibus, videlicet

,, Hunesco, Fualgo, Merme, Mecheta , tributaria

, munificentia avi noſtri recepisſet. cet.” In den Brief

van 1134. leest men insgelyks by PoNTANUs Lib. VI.

p. Io3. ,, Praedia inſuper in Friſonibus quicquid ſu

,, perior Abbatisſa in quatuor Comitatibus, videlicet

,, Hunesgo, Sudalgo, Merma, Micheta, tributi az

,, muniſtcentia magni Otthonis recepisſet, cet.” De

afſchriften, welke PONTANUs van deeze twee Brieven

gebruikt heeft, zyn ook gebrekkig en bedorven. Men

ziet er egter uit, dat men de vier Graafſchappen, in

onzen Brief alhier gemeld, in Vriesland moet zoeken.

FALKE in Adn. ad Trad. Corbejens. p. 452. hee:
12C
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Wichmannus habere videbatur, ſive a nobis

illi datum fuiſſet, & omnia, quae praedictis

videntur pertinere curtibus, cum Eccleſiis,

aedificiis, mancipiis, terrisque cultis incultis,

agris, campis, paſcuis, pratis, ſilvis, aquis,

aquarum decurſibus, molendinis, molendino

rumque locis, piſcationibus, venationibus,

quaeſitis & exquirendis, viis & inviis, exiti

bus, & reditibus, mobilibus & immobilibus

rebus, omnibusque pertinentiis & adjacentiis,

quae dici vel nominari poſſunt, jure legitime

que pertinentibus, ut jam praediximus, ad

praeſatam Eccleſiam Salvatoris & Sancti Viti

Martyris, in praedicto monte Altinen aedifica

tam, & Sanétimonialibus in eodem loco Deo

devotiſſime famulantibus, quatenus melius illas

delectet omni tempore pro nobis atque ſtabili

tate regni noſtri miſericordiam Dominiattentius

exorare. Et ut haec authoritas conceſſionis

noſtrae atque donationis firmior habeatur, &

per futura tempora a cunctis Fidelibus ſanctae

Dei Eccleſiae, noſtrisque, praeſentibus & fu

turis, verius credatur, atque diligentius con

ſervetur, manu propria ſubſcripta eam firmavi

mus, & annuli noſtri impreſſione ſignari juſſi

IIlllS. -

Signum Domini Otthonis magni & invictis

ſimi Imperatoris Auguſti. Lutgerus Cancella

rius ad vicem Roberti Episcopi Archicapellani

recognovi & ſubſcripſi. Datum tertio Nonas

Brief van 996. weder op nieuws uit een beter hand

ſchrift uitgegeeven, en by hem leest men te regt,

Praedia inſuper in Friſionibus, & guidquid Al Matisſe

in quatuor Comitatibus, videlicet Hunesgo, Fivilgo,

Humerche, & Emiſche, tributi a magnificentia avi

nostri recepiſſet. cet. Dit wyst ons den weg, om ook

in deezen ónzen Brief, in plaats der bedorvene woorden

Hernesſa, Fomelga, Mermo, Tuerine, Midage, te

herſtellen, Hunisgo, Fivilgo, IIumerche, & Etniſche

De oude naamen van die vier Vrieſche Graafſchappen

ee

Auguſti anno Dominicae incarnationis nonin

genteſimo ſeptuageſimo, indictione tertia de

cima. Anno regni Sereniſſimi Regis Ottonis

triceſimo quinto, Imperii veroſuinono. A

étum in Apulia ad Civitatem, quae dicitur

Beutz. In nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti,

Amen.

Et erat ſubſignata. Collationata, & au

ſcultata eſt praeſcripta Copia cum ſuo primae

vo, nec in ſcriptura nec ſigillo vitiato, Origi

nali; & idem de verbo ad verbum concordans

reperta per me Johannem Schetler, Fredanum,

Sacra Imperiali Auctoritate publicum & jura

tum, nec non in ampliſſima Curia Eccleſiaſti

ca Monaſterienſi immatriculatum Notarium;

quod teſtificor hac manus meae propriaſcriptura

& ſubſcriptione. Joan. Schetler FredanusNo

tarius praemiſſà vera eſſe ex certa ſcientia atte

ſtatur, ideoque ſe manu propria ſubſc.

PoNTANUs, Hiſt. Gelr. Lib. V. p.

69. A. MATTHAEUs, Anal. Tom. ///,

p, 453. DITHMARUs, Cod. Dipl.

Cliv. Num. 34. p. 27. LUNIG, Spi

cil. Eccles. Tom. III. von Aebtiſ/. p.

356. FR. v. MIERIS, Charterb. van

HOLL. I. D. bl. 46. en SCHWART

sENBERG, Charterb. van VRIESL. I.

D. bl. 6o. In het Nederduitſch ook

overgezet in de Kerk. Oudheden van

't #nden van Utrecht, II. D. bl.

45O

zyn nog hedendaags over in Hunſingo, Fyvelingo. Hu

merkſterland, of by verkorting Humſterland, en Eems

land, alle vier Diſtricten, welke voor eengroot gedeel-,

te, gelyk bekend is, de tegenwoordige Provincie van

GRONINGEN uitmaaken. Men zie, het geen wy hier

voren op bladz. 33. dienaangaande reeds hebben aan

geteekend. Verder kan men over dezelve behalven

EMMIUS, ALTING , en anderen, ook nazien den Abt

BESSEL. in Chron. Gottsvic. p. 64o. 594. 638. en 588,

als mede FALKE in Adn. dd Trad. Corbejens p. 441.

esstessºri-egºrs gestººrsºgs-sºrrºe-sºrs &sºrs &#sºrs &#sºrs &#seºorks-cºrrºse broºgs-Sºreºg

55.) Vrijheid van Tollen en Weg-gelden door Keizer oTTo den II aan de Koop

lieden van Maagdenburg geſchonken, uitgenomen te Mentz, Keulen,

' - TIEL, en Bardovic.

In den jare 972. Mogelyk in 97s.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

I OTTo divina favente clementia Imperator

Auguſtus. Noverit omnium fidelium noſtro

rum, tam praeſentium, quam futurorum, in

duſtria, qualiter ob interventum Magdebur

genſis Eccleſiae Archiepiscopi Adalberti, & ob

ceterorum noſtrorum Fidelium inſtinctum,

mercatoribus, in Magdeburgenſ civitate habi

tantibus, tamipſis, quam poſteris ſuis, talejus

concedimus, quale noſterpius Genitor ſilistem

## Tiela.] Een ieder begrypt ligt, waarom wydee

zen Brief gemeend hebben in onze Verzameling alhier

te moeten plaatzen. Het verdient egter eenige opmer

kinge, dat Koning KoENRAAD de II, in den jaare 1024.

dit zelvde Privilegie woordelyk aan die van Maagden

burg op nieuws wedergegeeven heeft, doch zodanig,

dat aldaar geen gewag van Ons TIEL gemaakt, maar 't

poribusconceſſithabere, idſcilicet, quodubique

innoſtro non tantum regno, nec non mundo in

Chriſtianis, ſed etiam Barbaricis regionibus,

tam eundi quam redeundi licentia ſit ſine ullius

moleſtia, &, ne ab aliquo cogantur vectigalia

perſolvere urbibus aliis, pontibus, aquis, viis

& inviis, noſtra regali authoritate penitus in

terdicimus, his locis exceptis, Moguntia,

Colonia, (a) TIELA, Bardovico; & nec

plura vel majora exigantur vectigalia, quam

IIlOITC

zelve met ſtilzwygen voorbygegaan wordt; alleen leest

men aldaar, his locis exceptis, Moguntia, Colonia, Bar- -

dovico. Of door overhaaſting van den uitſchryver het

woord Tiela aldaar kwalyk is uitgelaaten, dan of hetom

redenen als toen is overgeſlagen, zou ik niet durven

bepaalen. Dien Brief van Koning KoENRAAD kan men

e: vinden by wERDENHAGEN , d. l. pag. 902.

2
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more illorum ſit perſolutum. Et, ut ne ali

quis noſtrae invidiae cauſa pontes deſtruere,

aut aliquod inpedimentum in viis facere velit,

hoc banno noſtroſibia nobis vetitum ſciat. Sed

inſüper ne alicui irritum hoc videatur, authoe,

quod ſuperius interdictum eſt, diſſolvere prae

ſümat, eum, quicunque hujusaudaciae exiſtit,

decernimus Camerae noſtrae talenta decem

auri perſolvere, omni dubietate poſtpoſita. Et

ut hoc noſtrae authoritatis praeceptum firmum

& ſtabile permaneat, hanc chartam conſeribi,

annulique noſtri impreſſione ſignare juſlimus,

. (b) Anno cet. ] In een of ander deezer jaargetallen

is een mistelling ingeſlopen. Het Vyf en dertigſte Re

geerings jaar van ÖTTo den I. komt over een met het

ziggende van zyn Keizerryk. Zieden voorgaanden Brief,

als mede 'tgeen dienaangaande de Schryver van 't Chron.

Gottzvic. p. 189 en 191 heeft opgemerkt. Men zou

overzulks danalhier Imperii autem VII/I.moeten leezen.

Doch andere zwaarigheden ontmoeten wy hier. Het jaar

972. ſtrookt niet met de Indictie, 't welk dan moest zyn

indictione decima quinta, en niet tertia. Ook komt het

zelve jaar niet over een met het Vyfendertigſte Zyner

Regeering. Dat jaar valt op 97o, en niet op# ge

lyk uit den voorgaanden. Brief ook ten vollen blykt, om

thands geen andere voorbeelden aantehaalen. Om der

halven de tydrekening in deezen brief overeenkomende

met de waarheid te hebben, zou men hier leezen moe

ten ; Anno Dom. incarnat. [ Dus verkort worden dee

Ze woorden geſchreven gevonden in de oorſpronkelyke

Charters. Zie Chron. Gottwic. p. 162. en 164. 't geen

beteekent, dominicae incarnationis.] DCCCCLAX.

Indiëtione XIII. anno vero regni - XXXV. Impe

rii autem VIIII. Op die manier is wel alle zwaarig

heid wegteruimen, maar een andere zwaarigheid van

meerder gewigt doet zig dan op, welke ik niet weet op

te losſen, indien men aan Keizer OTTO den I. deezen

Brief, metdeszelvs uitgeever wERDENHAGEN, wiltoe

eigenen. Want en van elders, en uit den voorgaanden

Brief blykt, dat in 97o. niet wILLIGISUs, maar RUot

PERTUs, RoPERTUS, of ROBERTUS, Aartskancellier

des Duitſchen Ryks was. Zelfs in den volgenden

Brief van 972. komt deeze Willigiſus ſlegts als Onder

kancellier, of Notaris, voor, en getuigt in die hoeda

nigheid dien Brief, ad vicem Ruotperti Archicapellani,

afgegeeven en geteekend te hebben. Gelyk hy ook in

diezelvde hoedanigheid voorkomt in een Brief van 973.

by FOPPENs, Sºjº/lez, ad Qp. Dipl. A. Mir AEI, Vol.

III. p., 297. at meer is, de geleerde Abt BESSEL

heeft in Chron. Gottwvic., p. 203.. met overtuigende be

wyzen reeds aangetoond, dat niet eerder, dan in den

jaare 975, deeze. Willigiſus tot de waardigheid van
Opper kancellier in plaats van Ruotpertus verheven is

eworden. Dit vast ſtaande, zal men deezen onzen Brief

aan oTTo den I. welke op den 7. Mey 973. Overleden

is, niet kunnentoeëigenen, maar wel aan deszelvsZoon,

Keizer oTTo den tweeden. Op die manier zal men nog

in 't getal der Indictie, nog in 't jaar vanzyn Keizerryk

quam & manu propria ſubtus firmavimus.

Signum Domini Ottonis magni & invictiſſimi

Imperatoris Auguſti.

Folcmarus Cancellarius, ad vicem Villigiſi

Archicapellani, recognovit. Anno (b) Domini

incarnati DccccLXXII. Indictione tertia; anno

vero regni Domini Ottonis XXXV. Imperii au

tCIIl VIII.

Jo. ANG. wERDENHAGEN, de

Rebusp. Hanſeat. Tract. Gen.

Part. II. p. 899.

eenige verandering behoeven te maaken. De derde in

dictie brengt ons vanzelvsop het jaar 975. en juist dat

zelvde jaar is het VIII. van zyn Keizerryk, want genoeg

bekend is, dat oT1o de II. op Kersdag des jaars967.

volgends de hedendaagſche rekening, of met het begin

des jaars 968, (want men met Kersdag toen ter tyd een

nieuw jaar begon) te Romen tot Mede-Keizer gekroond

is. Men voege hier voor een derde bewys by, dat de

naamen van den Onder-en Opper-Kancellier dan zeer

wel met de tydskenmerken ſtrooken, uitgenomen dat

men dan het jaar van 't Koningryk moet veranderen in

XV, voor XXXV. Het zou gemaklyk kunnen gebeurd

Zyn, dat de uitgeever, zig verbeeldende, dat OTTO de

I, de geever van deezen Brief was, en 't getal vanXV.

dan niet met de regeerings jaaren kunnende over een

brengen, gemeend heeft 't getal van XV. met tweeXX.

te moeten aanvullen. Dit zy, zo het wil, zeer waar

ſchynlyk ten minſten komt het my voor, dat men dee

zen Brief moet toeſchryven aan oTTo den II. en dat,
om aangehaalde redenen, de onderteekening aldus zal

dienen veranderd te worden ; Anno Dominicae incar

nationis DCCCCLXXV. Indi&#ione tertia, anno vera

régni Domini Ottonis XV. , Imperii autem VIII.

Waar mede dan alle zwaarigheden uit den weg zynge
ruimd. Deeze onze gisſing wordt niet alleen zeer

waarſchynlyk, maar tot een zekeren trap vanzekerheid

# indien men hier mede vergelykt de ondertee

ening van den Brief, waar by otto de II. aan de Kerk

van Utrecht de Villa Amuda in Pago Inſtarlake ge

ſchonken heeft, te vinden by HEDA pag. 87.; en FR.

v. MIERIS, Charterb. van Holl. 1. D. bl. 48., alwaar

men insgelyks leest: FOLCMARUs Cancellarius advi

cem WILLIGISI Archicapellani motavi. Data VIII.

Idus Junii, Anno Domini DCCCCLXXV. IndiGione

III., Anno regni Domini Ottonis XV. Imperii. VIII.

In de uitgave van BUCHELIUs,welke v. MIERIs gevolgd

heeft, leeſt men wel Imperii VII. Doch te onregt.

Want in drie oude Perkamente MSS. als het Lier

Catenatus van 't Kapittel van oUDMUNSTER Fol. 79. myn

Codea. Tradition. Traject. Fol. 29. en het Libe, C,-

memorationi, de Rebus Traject. Fol. XX. verſ, gelyk

ook in vier Handſchriften, als mede in de eerſte uitga

ye van #EnA, ſtaat uitdrukkelyk, Imperii Vjij op
hoedanige wyze de onderteekening van den volgenden

Briefby HEDA p. 88. ook moet verbeterd worden.

###################################################

56.) Huwelyks-verdrag, waar by Keizer oTTo de II. aan zyne Bruid Theopham,

onder meer andere goederen, Walcheren in zEELAND, als mede Tiel en

Herwerden in GELDERLAND, tot een Huwelyksgifte afſtaat, en in eigen

dom overgeeft.

Den 14. April 972.

n nomine (a) ſancte et indiuidue trinitatis.

OTTo diuina fauente clementia Imperator

Augustus. Creator et inſtitutor omnium ab

(a) In nomine. cet: ] Op deezen Brief, welkenwy,

als grootelyks betrekking hebbende tot een gedeelte van

ons GELDERLAND, in deeze onze Verzameling niet mog

aeterno ds que cunque ſünt rerum. primordiali

bus immo nascentis mundi in perfecta elegantia

conditis naturis. hominem ſimul qui cunctis a

ſe

ten overſlaan, behoeven wy geene aanmerkingen tema

ken. De Hoogleeraar KLUiT, wiens uitgave wy, zo in

de ſpelling als anders, naaukeurig alhier gevolgd heb

ben
p
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ſe creatis preesſet et dominaretur. ad imaginem

et ſimilitudinem ſlam artifex ſümme bonuscon

cedere voluit. Quem ſolum manere cum nol

let. vt in multiplicem propaginem perpetuo dul

ratura posteritas. ordini angelico ob ſuperbiam

imminuto reparândo ſufficeret. adiutorium con

iugale eidem homini costa corporieius detracta.

fabricatus est. duosque in carne vna deinceps

esſe mirabiliprouidentia ordinavit. lege ſanctis

ſima patrem et rnatrem relinquendos. et adhe

rendum vxori ſile decernens. Ad hoc ipſe

utriusque testamenti inſtaurator. mediator dei

et hominum dominus I H c x Pc in humana

carne adueniens ipſe ex immaculato virginis

vtero tanquam ſponſus egresſus de thalamo ad

coniungendam ſibi ſponſam aecleſiam vt oſten

deret bonas et ſanctas esſe nuptias legitima in

ſtitutione celebratas. ſeque auctorem esſe ea

rum. ad eas venire. et primo maieſtatisſue mi

racula eas le tificare dum aquam vertit in vinum.

voluit et ſanctificare Cdicio denique proprio a

deo factas esſe nuptias oſtendens in euangelio

dicit. quod deus coniunxit. homo non ſeparet.

Apoſtolica item ſententia. honorabile conubium

et thorus immaculatus. Pluribus quoque ſan

ctorum librorum firmatur teſtimoniis vt nuptia

lis foederis conexio deo auctore fieri debeat.

et ad procreandam ſubolem mutua et indisſolu

bili dilectione perſiſtat. Vnde et ego oTTo ſu

perno numine imperator aug domino gratisſima

ſua mihi ſuffragante clementia. conſultu magni

et ſanctisſimi ac ſerenisſimi genitoris nostri OT

ToNIs piisſimi imperatoris Augusti. deique et

ſancte eccleſie imperii quoque nostri fidelium

THEOPHANV IOIIANNIs Conſtantinopolitani im

peratoris neptim clarisſimam in maxima romulea

vrbe. ſancto ſummoque aecleſiarum principebe

atopetro Apoſtolo votis nostris fauente. domni

que IoHANNIS ſanctisſimi et vniverſalis Papae

tertii decimi benedictioneproſequente. in co

pulam legitimi matrimonii conſortiumque im

perii deſpondere ac fausto et felici auſpicio

Xpo propitiante coniugem decreui asſumere.

Nouerit igitur omnium ſanctae Dei eccleſiae

noſtrorumque fidelium praeſentium acfuturorum

induſtria. qualiter eidem dilectisſime ſponſe no

ſtre dote legitima. more maiorum noſtrorum

quedam tam infra Italicos fines quam et in

transalpinis regnis nostris. habenda et iure

ben, heeft in zyne geleerde aanmerkingen zulks over

vloedig gedaan, werwaards wy den beſcheiden Lezer

verwyzen.

(l) Signum inviſtiſſimorum, cet. ] De Abt BESSELin

perpetuo concedimus posſidenda. IIistriant

italiae prouinciam. cum comitatu piscária.

Transalpes. prouincias vvALACRA vuigle. eum

abbatia niuelle. quatuordecim milibus eo perti

nentibus manſis. Imperatorias quoque curtes

noſtras propria maiestate dignas. bochbarda.

THIELA. HERIvvRDE. dullede. nordhuſè. eo

quod auiae nostrae domnae MACHTILDisſemper

ſemperque Augustae. quoad ſibi diuinitus vixis

ſe dabatur fuisſe dinoscitur. Ea per hanc no

ſtri praecepti paginam. eidem ſanctisſimae et

dilectisſimae THEOPHANv ſponſae nostrae con

cedimus. donamus. penitusque largimur. et de

nostro iure et dominio. in eius dominiumiusque

transfundimus et delegamus. vna cum castellis.

caſis. ſeruis et ancillis. terris. campis. vineis.

pratis. ſilvis. montuoſa planitiemque tenentibus

aquis. aquarumque decurſibus. molendinis. pi

ſcationibus. omnibusque rebus ad easdem cur

tes ſiue prouincias. vel abbatiam in integrum

pertinentibus. quatinus iure proprietatis ea o

mnia habeat. teneat firmiterque posſideat. ſitque

poteſtas donandi. vendendi. commutandi. vel

quicquid ex inde iuste decreuerit faciendi o

mnium hominum contradictione remota. -

Quod ſi quis hoc nostrae dotis praeceptum in

fringere temptauerit. obnoxium ſe noſtre noue

rit maieſtati: compoſiturus inſuper eidemſponſe

nostre dilectisſime Theophanu. nostrisque here

dibus auri optimi libras mille. . . .

Quod vt verius credatur diligentiusque in

tempora futura ſeruetur. manu propria roborari

et anuli noſtri impresſione ſubter iusſimus in

ſigniri. . . . . . * * *

Signum (b) invictisſimorum Domni magni

& pacifici. Item ſignum Domni perenniter

Auguſtorum. - - -

Vuilluſus (c) cancellarius ad vicem Ruot

pertiarchicapellani recognoui. Data xvIII. Kal

Mai. Anno dominicae incarnationis DccccLXXII.

Indictione xv. Imperii ſanctisſimi genitoris

nostri Ottonis XI. nostri verov. actum romead

ſanctos apoſtolos feliciter.

A. KLUIT, Hiſt. Crit. Comit. Holl. Tom.

II. Part. I. p. 33-39. uit Jo. CHR.

HARENBERG. Iſiſt. Diplom. Ganders

hem... p. 84. Ook by anderen, opge

teld in de Regesta Chronologico-Diplo

matica van PETR. GEORGISCH, Tom.

/. P• 252.

Chron: Gottwic. p. 178 heeft reeds opgemerkt, dat

deeze onderteekening ten eenemaal ſingulier is,

(c) Vuilluſus I Willigiſits.

Giftbrief,
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57.)
Giftbrief, waar ly, door Keizer oTTo den II., aan het Klooſter te Elten,

onder anderen, geſchonken wordt de Cathentol op den Yſſel, en ook mede

nader beveſtigd wordt de Giftbrief van den jaare 968, door zynen Vader

oTTo den I., aan het zelve Klooſter geſchonken, en zulks op verzoek van

Graaf wICHMAN. Met een Vidimus van den jaare I473.

Den 14. December 973.

n nomine Domini Amen. Per hoc prae

T ſens publicum transſumpti Inſtrumen

tum cunctis ipſum intuentibus pateat eviden

ter & ſit notum, quod Anno a nativitate

ejusdem domini Milleſimo Quadringenteſimo

ſeptuageſimo tertio, Indiëtione ſexta, die vero

plartadecima menſís Aprilis, Pontificatus

ſanctiſſimi in Chriſto patris & domini noſtri,

domini Sixti, divinaprovidentia Papae quarti

Anno ſecundo in mei Notarii publici & te

ſtium infraſcriptorum, ad hoc vocatorum

ſpecialiter & rogatorum, perſonaliter conſti

tutae I//uſtres & Nobiles Domicellae, Men

na van der Steyn Decaniſſa, & Elſa de Doen

Theſauraria, Elſa de Thanraed, & Eliza

beth de Witkenſteyn, Canoniſſae Eccleſiae

ſecularis Sancti Viti Altinenſis, Trajettenſis

dioceſis, de mane hora Capitulari conſueta

in loco earum Capitulari ſolito Capituloque

ad infraſcripta peragenda indiſio congrega

tae, atque Capitulum ejusdem. Eccleſiae pro

tunc, ut aſſeruerunt, repraeſentantes & fa

cientes, ipſa Illuſtris Menna Decaniſſa, ha

bens & tenens in ſluis manibus nonnullas li

teras Imperiales extenſas & apertas Sigil

lisque Imperialibus, ut prima facie appa

ruit, debite ſigillatas, hicque inferius de

verbo ad verbum inſertas & annotatas, aſſe

rens pro ſe & diëto Capitulo timorem habere

hujusmodi literas impoſterum diffortuneo vel

ex eventu perdi ſettamitti, aut ob earundem

antiquitatem & obſcuritatem ad nichil for

ſitan redigi poſſe, unde dictis Capitulo &

Eccleſiae dampna quamplurima evenire etiam

paſſent & Valeant. Quocirca eadem Illuſtris

Menna Decaniſſa proprio & dicti Capituli

nominibus ad hujusmodi pericula eyitanda

",

(a) Imperator. J By PoNTANUs ſtaat Romanoram In

erator. Dochin de Afſchriften vanMARTENAontbreekt

insgelyks dit woord, gelyk ook genoegzaam in alle Char

ters, welke van oTTo den II. overigzyn, en by HIEDA p.

87. 88. MEIBOMIUs, R. Germ. Script. Tom. I. p.

727. MARTENE, Thes. Anecd. Tom. T. p. 93.95. en

Coll. Mon. Ampl. Tom. 1, p. 325, 329, 332. BERN.

PEzrUs, Thes. Anecd. Vol. 1. Part. III. p. 56-61.

HoNTHEIM - Hiſt. Dipl. Trevir-, Wol, J. p

312. v. MIERIs, Charterb. Je D. bl. 48.49. HÉRGoTT,

Geneal. Dipl. Habsburg. Vol: l/- p., 86, 87. MURA

TORIUS, Part. /. #ije Antichita Estenſ ed Italiane

p. 198. MIRAEUS Open: Pjº Zººn Z., p. 49. 50. #44.
en Tom. III p. 296. UGHELLUS, Ital. Sacr. Tom.

. p. 973. en Tom. V. p. 46. als mede by anderen,

voorkomen. Doch, ofſchoon hy zig genoegzaam al

& praecavenda me Notarium publicum in

faſcriptum, ut hujusmodi literas in publi

cam formam juxta edrum continentiam, te

horem &# effectum tranſſumerem& tranſcri

berein, ſibique inſtrumentum publicum una

cum hujusmodi literarum totalis tenoris in

ſertione ad futuram rei memoriam confice

fein, traderen pertinenter & aſſignarem,

debita cum inſtantia requiſivit. Qua qui

dem requiſitione faſta & attenta, Ego Iſen

ricus Notarius Publicus & infraſcriptus eas

den literas ad me recepi & diligenter cum

diëtis infraſcriptis teſtibus examinavi & de

bite auſthultatus fui, illas etiam ſanas &

Attlégras, non yitiatas, non cancellatas, ne

que in aliqua parte ſuſpectas, ſêdomnipror

ſtus vitio & ſiuſpicione ut prima facie appa

rebat carentes reperiendo ſic & inveniendo,

idcirco ad# illuſtris Domicellae

Mennae Decaniſſae& dictiCapituli inſtantiam

easdem literas de verbo ad verbum, nil ad

dito yel diminuto, aut ſubtracto quodſenſium

quoyis modo mutare poſſet wel intellectum,

autoritate Notariatus, qua in hac parte

fungor, transſumpſi, ac in omnibus & per

omnia transſcripſi, in hoc praeſens trans

ſumpti publicum inſtrumentum exinde confi

eiendo. Quas quidem etian literas, hic in

ferius ut praemittitur, inſèrui & annotayi.

Quarum quidem literarum Imperialium ſil

permentionatarum tenor de verbo ad verbum

ſequitur & eſt talis.

In nomine ſanétae & individuae Trinitatis.

OTTo divina ſavente clementia Imperator (a)

Auguſtus. Silocisaut (b) Deodicatis noſtrae

Impe

toos blootelyk noemt Imperator Augustus, zou ik eg

- ROO. -

ter het woord Romanorum hier niet durven uitdoen,

indien het in de andere beide Afſchriften ook gevonden

wierde, om reden, dat men een en ander, hoewelzeer

weinige Charters vindt, waar in hy zig insgelyks noemt

Romanorum Imperator Augustus. De Schryver van 't

Chron. Gottwic. p. 196. brengthier van een eenig voor

beeld by uit een Charter van 984. by UGHELLUs Ital.

Sacr. Tom. III. p. 217. Doch dien zelvden Titel vindt

men nog in twee andere Brieven van 983, byUGHELLUs

d. l. Tom. V. p. 4oo. en 746; als mede in een derde

van den jaare 984. by denzelven Tom. III. p. 218.

(b) Aut Deo dicatis. J By PoNTANUs, ſilocis Deodi

catis. In 't eene Afschrift van MARTENA ſtaat Super

locis Deo dicatis. In 't andere, Semper locis & Deo

dicatis.
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Imperialis Majeſtatis (c) benevolentiam im

pendamus, hoc nobis ad aeterna (d) remune

rationis pretia capeſcenda profuturum fore li

quido credimus. Quapropter omnium fidelium

noſtrorum tam praeſentium quam futurorum

cognoscat induſtria, qualiter wICHMANNUs Co

mes cum ejus filia LUTGARDA Venerabili Ab

batisſa Eccleſiae, ſcilicet in honorem ſancti

Viti martyris Chriſti conſtructae in loco qui di

citur HELTNON (e), quondam (f) piigenito

ris noſtri in noſtram attulere praeſentiam ſcri

pta; in quibus continebatur, quomodopraedi

ctam Eccleſiam ex ejus benevola conceſſione

conſtruxisſet & ſuum praedium (g) ad id qui

dem ejus gratia de ſuo ſibi concesſisſet, preca

tusque eſt Manſuetudinem noſtram, ut eidem

Eccleſiae ſcripto noſtro hoc confirmaremus,

eamque ſub Mondibordii noſtri defenſione ſus

ciperemus. Nos vero ob amorem Dei & re

medium animae pii genitoris noſtricaeterorum

que anteceſſorum noſtrorum, nec non pro no

ſtrae mercedis augmento, paternos mores ſequen

(c) Majestatis..] In alle de andere uitgaven leest

men, potestatis. Hoewel oTTo zeer zeldzaam zyne Kei

Zerlyke magt Majestas noemt, is zulks niet buiten voor

beeld. Zie, onder anderen, 't Chronicon Gottwic. p.

197. – Voor impendamus lezen de andere uitga

ven, impenderinus, impendemus, of impendimus.

(d) aeterna. ] By PoNTANUs, aeternae remunera

tionis praemia. MARTENA heeft aeterna praemia.

(e) Heltnon. J By PoNT. en anderen, Eltnon. By

MARTENA, Heltnen. **

(f) quondam. ] PoNTANUs heeft zeer gebrekkig, en

ten eenemaal onverſtaanbaar, uitgegeeven, quondam

pii Genitoris noſtri in nostram actualem praeſentian

ſcripta. By MARTENAſtaat, quaedam - attulereſcri

pta. Het welk wel een goeden zin uitlevert, doch, de

wyl otto de I. reeds op den 7 Mey van dit jaar 973.

overleden was, kan de Zoon immers zynen overledenen

Vader, volgends den ſtyl van die Eeuw, te regt noe

men, quondam genitor noster. • - •

(g) et ſuum praedium. ] In alle de overige uitgaven,

behalven in den Vidimusbrief by DUMBAR, leest men,

et ſto praedio ad id, quod ejus gratia de ſuo ſibi con

ceſiſſet, het geen onverſtaanbaar is. Indien men den

Brief zelven, welke hier gezegd wordt vertoond te zyn,

en welken wy hier voren reeds geplaatst hebben onder

Num. 53., inziet, zal men den zin deezer woorden ge

maklyk begrypen, en tevens erkennen, dat deeze on

ze leezing de egte is. In dien Brief betuigdeoTTo aan

de Kerk van Elten te geeven, quicquid Wichmannus

Comes beneficii, nos vero praedii habere viſt ſumus.

Hier wordt getuigd, dat de inhoud van dien Brief hier

in beſtond, dat hy de gemelde kerk geſtigt had, en

wel met gunſtige toeſtemming van den Keizer, zonder

wiens goedkeuring hy immers zyne leengoederen niet

kon overgeeven; en dat daar en boven de Keizer zelf

gunſtiglyk uit eigen beweging den eigendom, of het

dominium directum dier Leengoederen, 't welk hier ge

noemd wordt ſitum praedium in tegenoverſtelling van

Beneficium, insgelyks hadde# Dat nu in dien

zin, gelyk alhier, het woord Praedium meermaalen

voorkomt, is zeker; gelyk by nITHMARUs Lib. VII.

'Quicquid in Salleſi-villa in beneficium habuit, in prae

dium ab his acquiſivit. ,, Deeze, en meer andere plaat

zen kan men aangehaald vinden by DUCANGE in Gloſ/.

M. &? I. Lat. in V. Alodium, Tom. I. p. 334. Hier

van daan is het, dat men in 't Comprehenſorium Lin

guae Latinae, 't geen in 1475 gedrukt is, leest ; Prae

dium, poſſeſſio, villa. ager, ſedproprie allodium. Dus

ook in de zogenaamde Gemma Gemmarum, in 1495 te

Deventer gedrukt; Praedium, eygen goet. eſt poſſesſio

icilicet, villa, ager, allodium. -

(h) itaſieri. J Ita factum decrevitnus heeft PoNTA

NUs; en dus ook in een der Afſchriften van MARTENA.

(i) Quindellenborch cet. ] By PoNT. Quindenlingen
burch - et Gauderſem , ita ut Dei ancillae, enz. Zoo

tes& benignitatiejus conſentientes, ita fieri (h)

decrevimus. Suscepimus eam in eo tenoreſüb

mondibordio noſtro quo etiam caetera monaſte

ria Quindellenborch (i), Esſendia videlicet &

Ganderſchem, ut Ancillae inibi ſervientes cum

conſenſu & convenientia Trajectenſis Eccleſiae

Epiſcopieligendiinterſe Abbatisſam poteſtatem

habeant conceſſimus. Adhoc ergo jubemus,

ut nullus Judex Publicus vel quislibet ex judi

ciaria (k) poteſtate in Eccleſias aut loca vel

agros ſeu reliquas posſeſſiones jam dictae Eccle

ſiae, quas nunc infraditionem regni noſtrilegi

bus poſſideat (l), vel quae deinceps in jura e

jus divina clementia voluerit augeri, ad cauſas

(m) judiciario more audiendas, vel freda exi

genda, manſiones vel paratas (n) faciendas,

aut fidejuſſiones (0) tollendas, aut homines

ipſius Eccleſiae contra rationem diſtringendos,

nec ullas redibitiones vel inuſitatas occaſiones

requirendas ullo usquam (p) tempore ingredi

audeat, aut ea, quae ſupra memorata (g)ſunt,

penitusexigerepraeſumat, niſiAdvocatus, quem
-

ook by anderen. In een der Afſchriften van MARTE
NA, Quindelenborgh,.. Esſendia, Vitis , & Gander

ſchen, Tita ut Dei ancillae, enz. Zou dus ook de naam

van een vierde klooster alhier opgenoemd zyn? Hier

omtrend ſchorten wy ons oordeel op. Dit ten minſten

is zeker, dat Gandershem, en niet Gauderſem, of Gan

derſchen, de egte leezing is, gelyk ten vollen kan bly -

ken uit den Giftbrief zelven, door Keizer OTTo aan

dat gemelde klooſter in dit zelvde jaar gegeeven, en te

vinden by MEIBOMIUS, Script. R. G. Tom. I. p. 727.

De beide andere opgenoemde kloosters zyn ook genoeg

bekend. Voor ita ut Dei ancillae enz. denke ik, dat

men mogelyk zal moeten veranderen, et, ut Dei ancil

lae -potestatem habeant, conceſimus.

(k) judiciaria. J. By PONTANUs, judiciali.

l) poſſideat. ] TBy denzelven, poſſidet.

m) ad cauſas. J Ad eas judiciario more audiendas

by PoNTANUs, döch te onregt.

(m) paratas faciendas. J. By PoNTANUs insgelyks

zeer kwalyk, prata facienda, 't geen ten eenemaal be

laggelyk is. Manſiones & Paratas facere beteekent

niets anders, dan huisvesting en eeten en drinken aan

iemand bezorgen. Wanneer namelyk een Regter, ofan

dere Koninglyke Amptenaaren, Miſt Regii , ter waar

neming van hunne amptsbediening, en tot het houden

der openlyke Gerigtsdagen, in het een of ander Dis

trict, of Ampt, kwamen, waren de Ingezetenen van

zodanig District verpligt, aan dezelven vrye huisvesting

en behoorlyk onderhoud van kost en drank te bezorgen,
en wel,# in de CAPITUL. Reg. Franc. Lib. IV.

C. 69, by BALUZIUs Capit. Tom. I. p. 789. gemeld

wordt, de conjecto, dat is, bygemeenen omſlag, of uit

zetting over alle de Ingezetenen van zodanig district,

welke, ieder naar evenredigheid van zynſtaat engoede

ren, hun aandeel in die onkosten moesten opbrengen,

en waar van niemand verſchoond wierd, ten zy hy by

een afzonderlyk Privilegie daar van bevryd ware; hoe

danig een vrydom by deezen Brief aan 't klooster van

Elten geſchonken wordt. Dit nn noemde menin demid

deleeuw manſionem & paratas facere judici. Menig

vuldige voorbeelden van deeze ſpreekwyze zouden wy

kunnen aanvoeren ; Doch het zal genoeg zyn ons te

beroepen op 't geen dien aangaande is bygebragt door

BIGNóNIUs in Not. adMARCULFUMp. 258, en DUCAN

GE in Gloſſ. M. & I. Lat. Tom. V. p 166. Datdee

ze overoude gewoonte nog hedendaags in Gelderland,

en wel voornaamelyk in Veluwe, plaats heeft, en dat de

onkosten van 't Landgerigte, 't geen opgezette tyden in

ieder ampt jaarlyks gehouden wordt, by gemeene uit

zetting van de Amptslasten gevonden worden, is genoeg

bekend, en behoeft geen nader bewys.

(o) Fidejusſiones. ] In alle andere uitgaven, Fide

jusſores tollendos.

&#3 usquam.] By PoNT. unquam.

4) memorata. ] Mentionata by denzelven.

»
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Abbatiſſa elegerit ad utilitatem ejus & conſoro

rum, ibi Deo ſancto Vitoque martyri Chriſti

fidelium (r): quidquid vero Fiscus noſter

exinde ſperare potuerit, aut Theloneum (s)

de piscatione in pago SALON & in fluvio l/bla,

quod vulgari nomine Cathentol (t) dicitur,

totum nos pro aeterna remunerationepraedictae

Eccleſiae ad ſtipendia ſanctimonialium in ea

Deo ſanctoque Vitoſervientium donamus (u),

conceſſimus ac largitiſumus. Etipſa Abbatiſſa

cum omnibus rebus ſuis noſtro fideliter pareat

imperio & ſub noſtro conſiſtat mondibordio &

defenſione, quatenus ipſam ſororesque ejusdem

loci pro nobis melius exorare delectet. Et ut

haec noſtrae conceſſionis auctoritas pleniorem

in Dei nomine optineat firmitatem, & a ſan

ctae Dei Eccleſiae fidelibus noſtrisque melius

credatur, T&Jdiligentiusobſervetur, hoc prae

ſens praeceptum conſcribi & annuli noſtri im

preſſione ſigillari juſſimus, quam & propria

manu ſubtus firmavimus.

Signum domini Ottonis Imperatoris Au

guſti. / - -

Willigiſüs (v) Cancellarius advicem Roberti

Archicapellani (r) recognovi. Datum decimo

nono Kalendas Januarii Anno Dominicae in

carnationis nongenteſimo (x) ſeptuageſimoter

tio, Indictioneſecunda,Annovero RegniDomini

(y) Ottonis tertiodecimo, Imperii vero duo

decimo (z). Actum Novimagio (a).

Acta fuerunt haec in Altenis in loco ca

pitulari ſupraſcripto ſub Anno, Indiëtione,

(r) fidelium. I Beter in alle de andere uitgaven, fa

mulantium.

(s) Theoloneum.] ByPoNTANUs, Theoloen, 'tgeen

onverſtaanbaar is. - Verder heeft dezelve voor 7/o-

la, Isla. Het eene afſchrift van MARTENA heeft, The

olonii de piscatione in pago Solon & in flumine 2 iſola,

doch in het andere leest men in ſluvium Tsſola. Wy

zullen den Pagus SALON in twee volgende ſtukken van

den jaare 996 en 1134. weder ontmoeten.

(t) Cathentol. J By PoNTANUs Habedol, welke #.
ter op den kant aanteekent. 2, Alias Catetol, id eſt,

,, Cotertol, est ibi hodieque Coterſchans.”. In de Af

ſchriften van MARTENA ſtaat ook uitdrukkelyk Cathen

doll, en Cathentoll: 't welk ongetwyfeld de egte lee

zing is, gelyk dezelve nog ten huidigen dage de kater

zol, of kotertol genaamd wordt. . Dezelve is door de

Abdis en het klooster van Elten in den jaare 1241 aan

de Stad DEVENTER in erfpagtgegeeven, welkeuit dien

hoofde denzelven Tol van dien tyd aftot heden toe ge

beurd heeft, en daar voor tegenwoordig nog aan 't ge

melde Klooster jaarlyks betaald wordt driehonderd en

twintig Karelsguldens en vyf ſtuivers. Zie DUMBAR

K. en W. Devent. bl. 466-469. .
(u) donamus. J - In de andere uitgaven donavimus.

By PoNT. ontbreekt het volgende woord, concesſimus.

(v) Willigiſius.] Willigiſt leest men by PoNTANUs.

(w) Archicapellani. ] By denzelven, Roperti Ar

chicancellarii. J

(a)#k By PoNTANUs, en byanderen,

welke uit hem deezen Briefhebben overgenomen, ſtaat,

noningenteſimo tertio. Doch op den kant teekende hy

aan; ,, Eo tempore anno 903. non Otho Magnus, ſed

,, Ludovicus, Arnulphi Filius cum Ludovico Boſnis

,, Filio "# fuit, ut omnino veriſimile/it ſcribendum

22 ## Iet den Vidimusbrief, welken wy hier ge

volgd hebben, komen ook de Afſchriften van MARTE

NA over een, waar door die gisſing van PoNTANUsten

vollen geſterkt wordt.

(y) Domini.) By PoNTANUs, Divi Otthonis.

(z) duodecimo.] Ik denke, dat men leezen moet,

die, menſe, hora & Pontificatu quibus ſil

pra , praeſentibus ibidem homeſtis &

providis viris Johanne Haeuen & Henrico

Tonden ſlepe dictae Eccleſiae Altinenſis cu

ſtodibus ſive campanariis, clericis dictae Tra

jectenſis & Leodienſis dioceſis, teſtibus ad

praemiſa rogatis ſpecialiter & vocatis. Et

ego Henricus Tegginck Clericus Colonienſis,

Imperiali auſtoritate Notarius, quia prae

miſſie omnibus & ſingulis, dum ſic ut prae

mittiturferent & agerentur, unacumprae

nominatis teſtibus praeſens interfui, eague

omnia & ſingula ſic fieri vidi & audivi, ideo

hoc praeſens publicum inſtrumentum manu

mea propria fideliter ſcriptum exinde confe

ci, ſubſcripſi, publicayi, & in hanc publi

cam formam redegi, ſignoque& nominemeis

ſolitis & conſitetis ſigmavi in fidem & teſtimo

nium omnium & ſingulorum praemiſforum

rogatus & requiſitus.

- HENRICUS TEGGINCK.

Uit den Vidianus - Brief by DUMBAR,

JAerk. en Wereltl. Deventer bl. 464.

-466. Ook, doch minnaaukeurig,

uitgegeevenby PoNTANUs, Hiſt. Gelr.

ALib. V. p. 69.; DITHMARUs, in Cod.

Dipl. Clivenſ: Num. 35. p. 28.; LU

NIG, Spicil. Eccleſ. Contin. H. p. 117o. ;

en OSW. TULLEKEN, in Comm. ad

Dipl. REINALDI I. de Inſula & Monte

Dei ## 64. Gecollationeerd met de

Afſchriften van KEMPo vAN MARTE.

NA. by SCHWARTzENBERG in 't Char

terb. van VRIESLAND, I. D. bl. 61.

en II. Deel bl. 158.

Imperii vero VI. en niet, XII.

a) Novintagio. J Neomagi heeft 't Afschrift van

PONTANUs, het welk vervolgends geſterkt was door

deeze navolgende Notarieele onderteekening. ,, Con

,, cordat cum ſilo vero ca-omniparte non vitilatoſigilla

3, to, quod testºſteor ego infrahominatus Notarius hac

» manus mede propriae ſulſcriptione. Et erat ſubſi

», gngtum: Joan. Schetler publicusjuratus &immatºi

•, culatus. Notarius praeſcripta vera attestatur, ideo

», que cadem ob honorem ſanctae veritatis , cui teſtimo

:” "iºn dareconſentaneum eſt, ſubscr.” Hoe minnaau

keurig egter dat Afſchrift gemaakt is geweeſt , kan

behalven uit het door ons aangehaalde, ºok blyken uit

Verſcheiden andere misſtellingen, welke, als #ruk

kelyke, en aanſtonds in het oog loopende ſchryſfouten,

Wy onnoodig geoordeeld hebben, hier aanteteekenen,

- Verders is het aanmerkelyk, dat LUNIG in zyn

Spicil. Eccleſ: Tom. III. Cap. VII. zºon Aebtiszinnen,

p. 356. deezen Brief ook gedrukt heeft, doch het begin

en ſlot van denzelven zeer verſchilt van de overige uit

gaven. ,,Het begin is aldaar dusdanig. ,, In#e
2, Sandge & individuae trinitatis, Aiºen.” OTTo dº

», vina favente clementia Rom. Imp. Aug. Si locavel

, Vljonaſterid, a religioſis perſonis & Deo dicatis con

» ſtruſta, Imperiali autoritate corroborare conamur,

,, hoe procul dubio & ad praeſentis Regni noſtriſtatum,

» & ad aeternae beatitudinis praemium noiſis profutu

», rum fore credimus. Quapropter omnibus iſ, ##
», ſidelibus noſtris, tam praeſentibus, quamt futuris,

, notum faciunus, qualiter Wichmannus Comes.” enz.

Het ſlot van dien Brief is. ,, Willigiſus Cancellarius,

,, ad vicem Ruperti Archicancellarii, recognovi. Da

» tum 19. Calend. Januar. Anno Dominicae incar

», nationis DCCCCLXXX. Indict. 8. Anno Regni

# 2o. Imperii vero 12., Actum Noviomagi.”

Ik weet van deeze verandering geene andere reden te

geeven, dan dat mogelyk, gelyk meermaalen geſchied

is, deeze Brief in dat jaar weder op nieuws gegeeVen 2

of nader beveſtigd is geworden.

Brief,
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58.) Brief, waar by, door Koning oTTo den III., vryheid van wereldlyk regtsge

- bied, en de vrye verkiezing van een Abdis, geſchonken wordt aan het

Klooſter te Wilike, of Willich, 't geen de Gelderſche Voogd MEGENGosus,

en syne Vrouw GERBERGA, geſtigt hadden.

Den 18 januarii 987.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTO Divinae caritatis munere Rex. O

mnis Fidelium noſtrorum cujuscumque conditio

nis coetus, quocumque locorum ſitus, pro

majoris auctoritatis cauſa cognOscat, qualiter

quidam Nobilis Vir, nomineMEGINGosUs, cum

religioſa Conjuge ſila GERBIRGA noſtram prae

ſentiam adierunt, & quoddam Monaſterium,

quod de proprio patrimonio ſuo pro aeternae

vitae praemio & memoria (a) ſui in iſto ſaecu

lo, jam prius pii Patris noſtri OTTONIs Imp.

Auguſti auctoritatis conſenſu in loco, qui#

like dicitur, conſtruxerunt, in manus noſtras

tradiderunt, rogantes pro illius loci ſtabilitate

& defenſione, de Omni ſeculari ſervitio illud

noſtra regali potentia liberari ac muniri. Quo

rum piis petitionibus asſentientes, & conſilium

Cariſſimae noſtrae Genitricis Theophaniac, Im

peratricis Auguſtae, & Principum noſtrorum

complurium, Willigiſi videlicet S. Mogunti

(a) Memoria ſlui..] Indien men in aanmerkingneemt

de beweegreden, waar door deeze Gelderſche Voogd

met zyne Vrouw bewogen zyn geworden, om dit Kloos

ter te ſtichten, zal men byna niet twyfelen, of hier is

door overhaasting des uitſchryvers een woord overge

ſlaagen. BERTA, ofBERTRADA, Sanétimonialis, in Vt

za S. ADELHEYDIS Cap. II. in Actis SS. Bollandia

mis, Februar. Tom. I. p. 716. zal ons de oorzaak van

de ſtichting deezes Kloosters aan de hand geeven. Me

gengoſus naamlyk had een zyner Zoonen, met naame

Godefried, in den oorlog tegen de Bohemers verlooren.

De beide ouders, door deezen ontydigen dood van hun

nen Zoon zeer getroffen, of, gelyk BERTA verhaalt,

,, hac adverſa praefati conjuges tacti fortuna, recor

,, dati ſtunt, quod, te/le Apostolo , praeterit hujus mundi

2, figura, coºpertentſite tuti mundo, lanquam non tuten

,, tes, ſolo deſtderio ad coelestern patriam tendentes,

,, quam carentem ſine ſcierunt numquam poſſe interire.

,, Omnium igitter rerum, quae huic FILIo defunctore

,, étae distributionis ſorte ceciderunt, Deum fecerunt

,, heredem- Tunc in loco, qui VILIKA dicitur, tem

,, plum honorabile Domino erexit a fundamentis, illud

,, decenter praediorun vel mancipiorum cumulans ſup

,, plementis.” Met dit verhaal komen ook over een de

woorden, welke PONTANUs Hiſt. Lib. V. p. 76. aan

haalt uit het Martyrologium Eccleſiae Romanae, al

waar men onder anderen ook dit navolgende leest: ,, ME

,, GENGOSUS , pater S. Adelheydis, uaorem habuit

,, GERBERGAM, Ducis Godefredi filiam. Hi munda

,, nis opibus affluentes in omni virtutum genere enitue.

-, runt. Cumqtte filius ipſorum GoDEFREDUs occubu

2, iſſet in praelio adver/tus Bohemos, Deum heredem

•, ſcripſerunt eorum bonorum omnium, quaead dictum

•, Godefredum pertinuerant, aedemque vILIKAE fun

,, dari fecerunt , eamque latifundiis ac reditibus dota

2, runt.” Uit wat reden nu hebben zy de goederenvan

hunnen geſneuvelden zoon tot den opbouw van dat Kloos

ter gebruikt? zekerlyk om geene andere redenen, dan

om daar door en de zaligheid, gelyk men toen geloofde,

uittewerken, en by de menſchen een gedenkteeken ter

gedagtenis van hunnen Zoon opterigten. En even dit

zelve wordt in deezen onzen Brief ook te kennengegee

ven met de woorden, pro aeternae vitae praemio, &?

memoria filiiſui in isto ſeculo, gelyk ik vermoede, dat

men mogelyk zal moeten leezen. -

(º), ad. Legem & regularem ceterorum M. ] Ik

twyfele niet, of hier is insgelyks door#

nenſis Eccleſiae Archiëpiscopi, & Giſilhari

Magdeburgenſis Eccleſiae Archiëpiſcopi, Hil

debaldi S. Wormatienſis Eccleſiae Episcopi,

Notakarii Leodienſis Eccleſiae Episcopi, &

Alberonis S. Virdun. Eccleſiae Episcopi,

Henrici, Cunonis, Theodorici Ducum, &

aliorum plurimorum Comitum, ac Judicum,

imitantes, ad legem (b), & regularem cete

rorum Monaſteriorum, in noſtro regno degen

tium, ſcilicet Quiddilinburg, Ganderisheim,

Aſintſe, libertatem dedimus, & ab omni in

quietudine ſecularis diſtrictionis abſolvimus,

&c. Data xv. Kal. Febr. anno Dominicae in

carnationis (c) 987. Indict. 15. anno autem

III. Ottonis regnantis Iv. Actum in Ander

nacha in Chriſto feliciter. Amen.

BARTH. FISEN, Hiſt. Eccl. Leodienſt

Part. I. Lib. VIA. p. 169. En uit

denzelven by Jo. KNIPPENBERCH,
t ## Eccle/. Geldr. Lib. II. C. 2.

r P- 5O- - ,

van den uytſchryver een misſlag of uitlating van een

woord begaan. De zin ten minſten vereiſcht, dat wy

leezen, of, ad Legem & regulam ceterorum M. , of, ad

Legem & regularem Conſtitutionem ceterorum M. Dit

laatſte zou ik verkiezen, om reden, dat BERTA in de

aangehaalde Levensbeſchryving van de H. Adelheyd

daar toe eenigen grond ſchynt te geeven. Dit zyn deei

gene woorden van haar verhaal, Cap. II. S. 7. ,, Tunc

,, rebus ſatis decenter ornat is illum locum tradiderunt

, manu” [.. Lees mantti. SURIUs in Actis SS. 5. Fe

bruarii p. 61. veranderde dit naar zynen ſtyl, en ſchreef

locum illum Imperatori Ottoni Tertio tradiderunt. J.

,5 Imperatoris, tertii ſcilieet Ottoriis, ad perpetuamtu

,, telam regiae# Qlui, gratia earum dilec

,, tionis, illum locum abſolvit ab omni jugo ſecularis

,, districtionis, donans libertati, ſecundun legem &?

,, Conſtitutionem Monaſterioruna, Ganderesheim, Oue

,, delenburg, Asnithae, ita ſcilicet, ut nullus Iudex,

,, vel Advocatus, inde unquam exigeret ſervitium, aut

,, in ejusdem loci confiniis ageret placitum, niſi quan

,,tum placuiſſet Abbatiſſae vel Congregationiſibicom

,,miſſae 3 & ut in perpetuum libera früeretur potesta

,, te Abbatiſſam ſibi eligere in ipſa Sororum ſancta ſo

,, dalitate. Cujus libertatis donatio ut in perpetuum

,, rata foret & firma , dabantur teſtamenta- oT

,, TONIS - manuſcriptione ac ſigilli impresſione con

,, firmata, quae adhuc apud nos retinentur cuſtodia

,, ſidelt, ne poſteros lateat veritas hujus rei. Om twee

redenen hebben wy gemeend deeze plaats in 't geheel

hier by te moeten voegen, voor eerst, om dat daar uit

blykt, dat men voor Aſinl/e, gelyk onze Brief heeft,
zal moeten leezen A/Eithe. Want het bekende Kloos

ter van Eſſen, in andere Brieven Eſſendig ofA/india ge

naamd, ook dikwyls in ſchriften van deezen tyd dien

naam voert. Doch ten tweeden voornaamlyk, om dat

wy uit deeze aangehaalde woorden, voor zo ver den zin

betreft, zullen kunnen aanvullen het agterſte gedeelte

en ſlot van deezen Brief, 't geen deszelfs eerste uit

geever, BARTH: FISEN, volgends zyne gewoonte, ons

niet medegedeeld, maar door byvoeging van een &#c.

heeft overgeſlagen, en het welk wy overzulks niet in

ſtaat zyn thands anders te kunnen uitgeeven.
(e) 987.] De Jeſuit FoULLoN, van deezen Brief

melding makende, in zyne Hiſt. Leodiens. Lib. IV. Tom.

I, Part I. p. 2oo , brengt denzelven tot den jaare

989. Doch te onregt,

S
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>ys agº & AkéAkéSAA&SAKA&AA&SAA&SAA&SAKAA&SAA&SAA&SAA& SA4gsage

59) Brief, waar by Keizer oTTo de III niet alleen het verſchil over de door

GraafwICHMAN eertyds aan het Klooster te Elten geſchonkene goederen,

tusſchen de Abdis, en Grave Balderik en zyn Vrouw ontſtaan, vereffent,

maar ook de v0orige Giftbrieven van oTTo den I., en den II., nader be

vestigt.

Den 18. May 997.

Tº nomine ſanctae & individuae (a) Trinita

tis. OTTo divina favente clementia RO

manorum Imperator Auguſtus. Si loca vel

Monaſteria, a religioſis perſonis & Deo dica

tis (b) conſtructa, noſtra Imperiali auctoritate

corroborare conamur, hoc procul dubio & ad

praeſentis noſtri Regni ſtatum, & ad aeternae

beatitudinis praemium profuturum nobis fore

credimus. Quapropter omnibus in Chriſto Fi

delibus noſtris ſcilicet praeſentibus & futuris

notum eſſe volumus, quomodotemporibus (c)

Avi noſtri DomnioTToNIs Imperatoris Auguſti

wICHMANNUs Comes pro animae ſuae remedio,

ſuorumque parentum, in quodam loco, (d)

Eltena dicto, Monaſterium & Sanctimonia

lium congregationem in honorem Domini no

ſtri Iheſu Chriſti, & Sancti Viti (e) Martiris

ampliſſimae benignitatis conamine conſtruxit,

nec non magnam certae proprietatis ſuae par

tem, cujus nomina infra tenentur, ſimul &

(f) beneficii, quod dilectus Avus noſter pri

mum (g) ei conceſſit in beneficium, poſtea

pro ſervitute ſedula ſibi (h) donavit in pro

prium, & ad ipſum licenter contradidit Mona

(a) Trinitatis.] By scHATEN, en LUNIG, wordt

het woord Amen 'er bygevoegd.

(b) & Deo dicatis.] PoNTANUs, en uit hem ande

re, hebben, ac Deo devotis.

(c) Avi noſtri Domni Ottonis.] By scHATEN, en

LUNiG, leest men, avi noſtri p. m. Domini Ottonis.

In het Afſchrift van PoNTANUs ſtaat, avi noſtri piae

memoriae Divi Ottonis.

Eltena.] In alle andere uitgaven, Altenis.

(ej Martiris.] Dit woord ontbreekt by PoNTANUs,

en allen, welke zyn Afſchrift gevolgd hebben. Voor

de volgende woorden heeft men by denzelven amplifico

benignitatis conamine.

(f) beneficii, quod dilectus Avus J. By scHATEN,

en LÜNIG, ſimul & beneficii idem dilcátus Avus. Zou

men ook moeten leezen, beneficii, quod idem dilectus

Avus , cet., gelyk ſtaat in den Brief van 1134. byPoN

TANUs p. Io3. ? e

(g) primum.] Kwaalyk heeft het Afſchrift van

PoNTANUs, piae memoriae, voor primum, 't geen de
zin vereiſcht.

(h) donavit.# By PoNTANUs, en anderen, wel

ke zyn uitgave hebben nagedrukt, leest men condona

vit in proprium, & ad edi libenter contradidit. ,,Dat

de zin licenter, en niet libenter, vereiſcht, behoeft

geen nader bewys. - - e

(l) nomine## Dewyl in debeideverſchil

lende Afſchriften, zoo wel in dat van PoNTANUs, als

in dat, het welke scHATEN gebruikt heeft, alsmede

in den Brief van 1134, in welken deeze genoegzaam

woordlyk herhaald wordt, het woord nomine gevonden

wordt, hebben wy 't zelve ook hier tusſchen ingevoegd.

PoNTANUs heeft verder Lutgardam.

(k) vesperam noctis.] In 't Afſchrift van PoNTANUs,

vesperam mortis. In den Briefvan 1134. ſtaat ook te

regt, cum - ſemet ad vesperam mortis inclinaſſet,

ſterium, ſüamque ipſiusfiliam, [nomine] LUT

GARDEM (i), ceteris Monialibus praeconſti

tuit Abbatiſſam. Succedente vero tempore,

cum idem wICHMANNUs Comes ſemel adve

ſperam (k) noctis inclinaſſet, penitusque natu

rae conceſſiſſet, altera ſuae procurationis (

filia, nomine ADELA, quandam hereditatis (m

jam traditae partem expoſcens, dicens, quod

Pater ejus ſecundum Saxonicam Legem abs

que ejus conſenſu & licentia nullam potuiſſet

facere traditionem, totam Patris ſuidonationem

produxit (n) in errorem. Hujus itaque ſedi

tionis perturbatio usque ad tempora (o) dilecti

Patris noſtri perdurabat, ipſeque noſter carita

tivus Pater eandem contentionis cladem extin

guere pro viribus inſudabat, & hoc, quoad ipſe

vitam finivit, minime ad unguem usque per

duxit. Exacto autem longo temporis interval

lo, cum ejusdem Monaſterii Abbatiſſa, praeti

tulati (p) viri wICHMANNI Filia, univerſae car

nis viam (4) tune intraret, aliaque inipſius lo

cum Imperialis noſtraepoteſtatis jure accederet,

in Palatio noſtro, quod dicitur (r) Novio

mago, noſtrum fieri juſſimus colloquium, ibi

, que

gelyk ik denke, dat men leezen moet.

gl) procurationis.] Dus heeft het Afſchrift van

FALKE, 't geen wy in onze uitgave, om deszelfs naau

keurigheid, volgen. Dus heeft ook het Afſchrift, 't

geen sCHATEN gebruikt heeft. Doch in het Afſchrift

van PONTANUs, als mede in den Brief van 1134. ſtaat

te regt, procreationis.

(m) hereditatis.] By PoNTANUs leest men proprie

tatis. Welke van beide deeze leezingen te verkiezen

zy, durve ik niet beſlisſen. Indien men agt geeft op

het onderſcheid, 't geen oudtyds gemaakt wierd tus

ſchen Erfgoederen, bona avita, of hereditaria , en

aangewonnene goederen, bona acquiſita, en indien men

verder opmerkt, dat wel eer iemand zyne erfgoederen

niet, danmet toeſtemming vanzynen naaſtenerfgenaam,

(geyk wy nader betoogd hebben in Not. ad Jüs FEU

DALE FLANDRICUM vetus, Cap. 34., in onze Analect.

Juris Belg. Antiqui Tom. I. p. 25. ,) mogte verkoo

pen, of vervreemden, zou men ligtelyk verkiezen te

leezen hereditatis-partem, gelyk in de Afſchriften

van FALKE en SCHATEN gevonden wordt. Doch de

wyl de leezing van 't Afſchrift van PoNTANUs ook ee

nen goeden zin oplevert, zou ik zulks niet durven ver

werpen, te min, om dat dat zelvde woord proprietatis

ook gevonden wordt in den Brief van 1134., waarin

deeze onze Brief genoegzaam woordlyk herhaald is.

(n) produxit. J By PoNTAN. perduxit.

(o) tempora.J VAN LOON heeft, tempus.

(p) viri.] Ik denke, dat men leezen moet praett.

tulati videlicet Wichmanni filia, gelyk het Afſchrift

heeft, 't welk PoNTANUs gebruikte.

(q) tunc.] By PoNT. ontbreekt dit woord.

(r) Noviomago.] By denzelven leest men, Novima

gum nimirum fieri juſtmus colloquium, ibique ſaltemhu

jusmodi. cet. By scHATEN en LUNIG vindt men ook

ſaltem, voor tandem.
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que tandem hujusmodi ſeditionisfecimusfinem.

BALDERICUs enim, praediétae ADELAE Mari

tus, pro noſtra voluntate, exhortatione ſimul

& petitione, id ipſum Monaſterium ſua pro

pria ſilaeque Conjugis manu in noſtrum [publice]

contradidit (s) mundiburdum, &, ſicut mos

eſt Laicorum, cum feſtuca (t)ſemelabeodem

exivit praedio, ea ratione ut nos noſtro (u)

regali imperio ac deſcriptionis praecepto tale

libertatis arbitrium eidem Monaſterio perpetu

' (s) publice contradidit..] Uit het Afſchrift vanPoN

TANUS hebben wy het woord publice hier tusſchen in

gevoegd, om reden, dat hetzelve ook in den Brief van

I134. voorkomt.

(t) cum feſtuca ſemel ab eodem exivit praedio.] Of

ſchoon alle Afſchriften onderling in deeze leezingover

eenkomen, is het egter zeer waarſchynlyk, dat hier

een misſtelling is ingeſlopen. In den Brief van 1134.

ſtaat, et, ſicut mos eſt Laicorum, ab eodem ſemet exteit

Monaſterio & praedio facta (L. jacta) ſeſluca, ea ra

tione cet. Ik twyvele niet, of men zal alhier ookmoeten

leezen, cum feſtuca ſemet ab eodem eruit Monaſterio &

praedio. Dit ten minſten is zeker, dat het woordſemel

alhier geen denminſten zin uitlevert. Deeze ſpreekwyze

nu is men meermaals gewoon te gebruiken in ſoortge

lyke overdragten. Dus leest men in de Formulae Ve

teres van BIGNONIUs, Cap. 39. p. 149. per eorum fe

ſtucam pars contra parem ſaam ſe exinde exutos fêce

runt. En Cap. 43, p. 152. viſus eſt tradidiſ/e, &?

per ſuam feſtucam– de ipſis rebus ſe exutos ea omni

bus eſſe diviſe. . Onnoodig is het, hier van meer voor

beelden by te brengen, dewyl de zaak zelve te over

bekend is.

(u) noſtro] noſtris Regali imperio ac deſcriptionum

praecepto, heeft het Afſchrift van PoNTANUs.

(v) ## Qualiter by PoNT. en SCHATEN.

(zº) Asſindia: cet.] Asſindio, Quiddellingenburch

& Gauderſem, heeft PoNT.

(x) in praeſentia noſtri.] By VAN LOON, ad prae

ſentiam noſtram. -.

(y) traditaque## Dus heefthet Afſchrift

van FALKE. By PoNTANUS leest men tradit, atque

contradidit. In den meergemelden Brief van II34. ,

als mede in de uitgave van LUNIG, vindt men, redi

tusque contradidit. T. Alle deeze leezingen hebben iets

in zig, 't geen ſtuit in den eerſten opſlag. In de uitgave
van scHATEN heeft men, radicitusque contradidit.

Deeze manier van ſpreeken en uitdrukking heeft ook

iets ongewoons in zig. Ik kan my ten minſten niet

herinneren, dezelve ooit gebruikt gevonden te hebben

in geval, wanneer van het overdragen van vaſte goede

ren aan eenen ander, en van de daar by gebruikelyke

plegtigheden geſproken wordt. Om de ongewoonheid

van deeze uitdrukking zou ik egter dezelve niet durven

verwerpen. Bekend is het, dat men oudtyds by het

doen van een overdragt van eenige vaſte goederen ver

ſcheidene uiterlyke plegtigheden aanwendde, en daar

by het een of ander ten overſtaan van getuigen overgaf,

ten teeken, dat men daar door den vollen eigendom van

zodanig goed afſtond. Voorbeelden van zodanige ſym

boliſche, of geheimzinnige, overgiften kan men opge

teld vinden by BIGNoNIUs in Not. ad MARCULFUM

pag. 273. DUCANGE in Gloſſ. M. & J. L. in V.

inveſlitura, Tom. III. p. 152o. & ſeqq. en by ande

ren. Deeze teekenen nu, ofE# waren onder-,

ſcheiden naar het onderſcheid der goederen, welke

daar doorbeteekend wierden. Refert enim, zeide reeds

in zynen tyd de Auctor FLETAE Lib, III. Cap. 15. p.

2o1. utruin traditio de terra fieri debet, fundo, mane

rio, vel domo, quia, ſt de domo, tunc, ea a domino &?

familia, & catallis ſuis vacuata, ſufficit, ſi per ha

ſpam vel annulum oſtii exterioris a vero domino donata

rio fiat ſeiſina, coram teſtibus tam (Lees, tamen.) fi

de dignis: ſi autem nullum ſit aedificium, tunc per

aſſiſam vel baculum. cet. - . De manier van overgif

te per feſtucam, of baculum, is ten vollen bekend by

ieder een, welke ooit de geleerde verhandeling de effe

ſtucatione van den Heer FR. VAN SANDE geleezen heeft;

en welke manier nog hedendaags den naam van ſtokleg

ging draagt, gelyk ook de getuigen, ten overſtaan van

welke de plegtigheid geſchieden moeſt, daar van

e

aliter condonaremus, quale (v) ceteras Moni

alium congregationes, ſcilicet Aſſindiae (w),

Quidelingeborg, & Gandereshem habere co

gnovimus. Inſuper BALDERICUs omnia ejusdem

Monaſterii praedia, quae prior Abbatiſſa dun

taxat in ſua habuit poteſtate & inveſtitura, ad

reliquias Sancti Viti in praeſentia (x) noſtri no

ſtrorumque plurimorum Fidelium conceſſit,

traditaque (y) contradidit, quorum nomina

haec (8) ſunt infra ſcripta. Helton (aa),

Fur

al nog dennaam voeren van Stokleggens Mannen, inhet

Landrecht van DRENTHE, II. Boek Art., 52. En op

die manier, per feſtucam, wordt in de ſtraks voorgaan

de woorden van deezen Brief gemeld, dat GraafBAL

DERIK in handen van den Keizer overgegeeven heeft

alle den eigendom, welke hy vermeende uit naam van

zyn Vrouw te hebben op het Klooſter, en den grond,

waar op het zelve geſticht was. - Doch, behalven

deeze manier was men ook dikwils gewoon, voornaam

lyk by overdragt van Landgoederen, om uit het Land,

welkers eigendom men afſtond, een groene graszoode,

waarin een jong boomgewas ſtond, met wortel en al,

uitteſteeken, of, indien men zo een klein boompje op

het land niet kon vinden, als dan een takje van een »

op het zelve land groejenden, boom afteſcheuren, het

zelve in die uitgeſtokene graszoode te ſteeken, ende

zelve als dan met dat boompje, of ingeſtoken takje,

en dikwils ook tevens met het mes, ofſchuppe, waar

mede men dezelve had uitgeſtoken, overtegeeven aan

den kooper, of toekomſtigen eigenaar, ten teeken, dat
men volkomen aan denzelven afſtond alles, wat zowel

boven den grond, als daar onder, op dat land gevon

den wierd. Solebant, het zyn dewoorden, met welke

:IEINEccIUs deze oude manier van overdragt in zyne

Elem. jur. Germ. Lib. II. Tit. 3. S. 75. beſchryft,

veteres, fundum tradituri, glebam cum ramusculo

eruere cultello, eaque omnia alteri, cui rem traditam

vellent, offerre, vel, ſi Eccleſiae quid tradituri eſſent,

altari imponere. Het zal der moeite waardig zyn nate

leezen, het geen hier over ook by wENDELINUs ad

Leg. Salic. p. 152. is opgemerkt.- Deeze manier

nu van overdragt, per cespitem & ramum, zou ik byna

vermoeden, dat men ook in onzen Brief alhier te ken

nen heeft willen geeven door de ſpreekwyze, radicitus

contradere. ,,Indien deeze onze giſſing en vermoeden

aanneemlyk ſchynt, zal Balderik, gelyk hy by ſtokleg

ging, per feſtucam , zyn regt op het Klooster zelve, en

den omliggenden grond,# het gebouwd was, af

ſtond, ook de overige Landgoederen, doorzyn Vrouws

vader aan 't zelve tegen de wet geſchonken, overge

geeven hebben en afgeſtaan, per ceſpitein & ramum,

of door het overgeeven van eene uitgeſtokene zoode

met ſtruik en gras, en dus radicitus, dat is met den

wortel zelfs, welken dit gras en ſtruik daarin geſchoten

en gemaakt had, want, gelyk WENDELINUS d. l. aan

teekent, moest eene zodanige zoode ter diepte van on

geveer vier vingeren, en dus met de wortels van 't gras,

uitgeſtoken worden. - Het zy men nu deeze onze

giſſing aanneemlyk houdt, het zy niet, dit ten minſten

is zeker, dat te deezer tyd deeze manier van overdra

gen, transportare per cespitem & ramum, in Gelder

land algemeen gebruikelyk was. Zulks immers, om

thands geen andere bewyzen aantehaalen, blykt ten

duidelykſten uit een volgenden Giftbriefvan den jaare

997. , alwaar men leest ; Mox poſt haec - ut firmius

& ſtabilius eſſet, infra terminum praedicti Comitatus

in villa quoque, Thrile nuncupata , eisdem pracnomina

tis teſtibus & aliis nonnullis aſtantibus ſine alicujus re

traetatione (dat is, om met het Landrecht van DREN

THE II. B. Art. 58. te ſpreeken, zonder ſtokſtraffinge

van iemand.) cum RAMo & CESPITE iure rituque po

pulari ſancitum eſt, rationabiliterque firmatum, ut hu

jusmodt traditio intacta & inconvulſa permaneat feli

ter ſub Chriſto, ſtipulatione ſubnixa.

(z) haec.] Lees hic, gelyk het Afſchrift van PoN

TANUs, als mede de Briefvan 1134., hebben; in welke

beiden men egter, gelyk ook in de uitgaven van scHA

TEN en LUNIG, voor infra ſcripta, vindt, inſcripta.

(aa) Helton.] In den Giftbrief van 97o., hier voo

ren reeds door ons geplaatst onder Num. 54. bl. 64., wor

den deeze en verſcheidene volgende plaatzen ook opge
S 2 noemd.
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Furnon, Vorithuſen (bb), cum omnibus uti

litatibus ad ea loca juſte & rite pertinentibus.

Ezwhricae media pars, aeque diviſa. In Ham

me (cc) media pars. Arnhem (dd) media

pars. Redingen media pars. Aspel tornika

(ee) media pars. Herveld (ff) dimidia

pars Liende dimidia pars. Thule dimidia

noemd. Wy hebben aldaar over dezelven, in onze

aanteekeningen, onze gedagten reeds kortelyk gemeld,

welke wy hier niet zullen herhalen. - Voor Hel

ton heeft PONTANUs alhier, Geltmon. SCHATEN leest

Keltnon, doch heeft op den kant verbeterd, Elten.

(bb) Vorithuſen.] By PONTANUS, Honthuyſen; In

den Brief van 1134. Werthuyſen. De Afſchriften van

sCHATEN en LUNIG komen met dat van FALKE, 't wel

ke wy volgen, overeen. . Met deeze leezing ſtrookt zeer

wel de tegenwoordige naam, Voorthuyſen.

(cc) Hamsie.J By PoNT. Hamnio. Inden Briefvan

1134. Hamnes.

(dd) Arnhem.] Zie den Schryver van den Tegen

woord. Staat van GELDERL. bl. 442.

(ee) Aspel tornika.]. Dus ook by LUNIG. PONTA

NUs heeft, Apel, Ternicko. ,, In den Brief van 1134.

komt het ook als twee onderſcheidene plaatzen voor,

Applen, Ternnha pars dimidia. By SCHATEN leest

men Aſpel, Tornicka media pars. VAN LooN vertaal

de het, Apel te Ternik de helft. In de Oudheden van

't Bisdom van UTRECHT, en by VAN MIERIS, wordt het

overgezet, Apel met Ternik het halve deel. Dat hier

door geen twee, maar eene, plaats moet verſtaan wor

den, blykt van zelfs. Zou men ook in een woordkun

nen leezen, Apeltornika, en er dan door verſtaan het

genoeg bekende, en in de Hooge Heerlykheid van 't

Loo op Veluwe thands gelegene, Dorp, Apeltorn, of

Apeldoorn ? In klank en uitſpraak zekerlyk komen de

oude, en hedendaagſche, benaamingen over een Al

TING, Not. Germ. Inſer. Tom. II, p. II. • en VAN
RinyN in de Oudh. van 't Bisd van Deventer, II. D.

bl. 392. Zyn ten minſten van deeze gedagten.

) Herveld.] Zie ALTING, d. ... ?: 87. ,,,
) Malime. By PoNTANUs, Målsme. Uit den

Brief van 1134. waarin deeze onze Brief woordlykher:

haald wordt, blykt ten duidelykſten, dat alle de Af

ſchriften alhier gebrekkig zyn, en eene andere plaats

uitgelaten hebben, want men aldaar leest, 7hulo pars

#a, Arnle pars dimidia, Malſum pars dinidia.

Ik twyfele niet? of deeze tusſchenſtaande woorden zyn

door overhaaſting van de Uitſchryveren alhier overge

ſlagen, ſchoon die beide plaatzen, Arnle, en Maline,

of Malſum, my, thands onbekend zyn. De gisſingen

ten minſten, welke hier over by ALTING d.. l. pag. 13

en 123 gemaakt zyn, komen my ongegrond voor

(hh), Brummen.] Ongetwyfeld is dit het Dorp Brum
men, in VeluwenZOOm , ruim een half uur ten zuid.

westen van Zutphen, gelegen. Zie ALTING % / p. 39.
(ii) Oelberg.] By PoNTANUS, Ollarg. By DITH

MARós, en VAN LooN, Olbrug., SCHATEN heeft,

oehergh media pars. Dus ook by LUNHG. In den

Brief van 1134., Olborch, ALTING p. 137. verſtaat er

door de tegenwoordige Stad ELBURG. Ik denke, dat

men deeze Curtis, of Renthoeve, zal moeten zoeken

in het te# Richterampt van Doesburg, al

waar de bekende Buurſchap Oelbergen, of Olbergen,

van dit oude Oelberg den naam al nog ſchynt behouden

te hebben.

(kk) Rathe.] By PoNT. Ratho. In den Brief van

I 134. Rode. Zou dit Rade, of Rathe, ook zyn het te

genswoordige, aan den Ysſel in Veluwenzoom gelege

ne, Dorp Rheede ? Ik denke zulks niet. Degedagten

## van ALTING pag. 146. zyn geheel onwaar

Chynlyk.

(li) Huingen.] Dus ook in de Afſchriften. Welke
SCHATEN, en LUNIG, gebruikt hebben. Doch in den

Brief van 1134., en by poNTANUs, leest menHonnipe,

en Honnepe. Indien dit de egte leezing nºg, " ,

dan zal mogelyk het voorgaande Rathe, en dit Honnepe
of Huinge, dezelfde plaatzen zyn, welke in # Brief

van Koning HENRik van den jaare 1046, waarby hy een

gedeelte van Hameland aan de Kerk van Utrecht ſchenkt,

te vinden onder anderen by PoNTANUs Lik: V. ſ. 82.

genaamd worden. Rathmon, en Hunne S Dit laatſte zal

men dan moeten zoeken ter plaatze, alwaar in den jaar

pars. Malime (gg) dimidia pars. Brum

men (hh) dimidia pars. Oelberg (ii) dimi

dia pars. Rathe (kk) dimidia pars. Huin

gen (ll) dimidia pars. Thelden (kk) dimidia

pars. Trienden (ll) media pars. Putten lo

co conſtructo dimidia pars. Adhaec quatuor

Foreſta (mm), Steenwalt, Moſfet, Wich

1/10ét,

re 1272, het Klooster ter Honnepe, niet ver boven

Deventer, geſticht is geweest. Zie ALTING p. 96.

(kk) Thelden.] Het tegenswoordige, , in Twenthe

gelegene, Steedje Delden heeft in klank wel eenige

overeenkomst met dit Thelden, doch ik twyfele zeer,

ofmen 't zelve hier verſtaan moet. Mogelyk zal men

dit Thelden moeten zoeken ter plaatze, alwaar thands

de Buurſchap Delden gevonden wordt, zynde dezelve,

volgends den Schryver van de Geographiſche Beſchry

ving van GELDERLAND bl. 315., een halve myl ten

zuiden van het Dorp Vorden in 't Graafſchap Zutphen

gelegen. Zie ALTING d. l. p. 171.

(ll) Trienden media pars. Putten loco conſtructo di

midia pars.] Dus heeft 't Afſchrift van FALKE,'tgeen

wy gevolgd hebben. Maar wat zullen de woorden loco

conſtructo hier beteekenen? Ik erken gaarn den zin niet

te begrypen. By PoNTANUs vindt men , Trienden di

midia pars. Putten in loco conſtructo damidia pars

In de uitgave van LUNIG ſtaat; Tryendum media pars.

Pulte in loco conſtruitur dimidia pars. SCHATEN heeft

uitgegeeven, Tryenden media pars. Putte in lococon

ſtruitur, media pars; en hy teekende op den kant aan,

,, forte, quo ſtruitur.” Op die manier wordt de zin

eeniger maate verſtaanbaarder; Doch 'er blyft tevens

die zwaarigheid over, wat naamlyk gebouwd wordt,

een huis, kaſteel, kerk, ofiets anders. Indien wy den

Brief van 1134, waarin deeze woordlyk herhaald wordt,

raadplegen, wy, zullen bevinden, dat dezelve even

onagtzaam afgeſchreven is, zodanig egter, dat men

eenig meerder ligt daar door ontfangt. In denzelven

heeft men; Trienden dimidia Eccleſia, Putten loco

conſtructo pars media. Indien wy deeze leezing verge

lyken met die der andere Afſchriften, zal men moge

lyk in die gedagten vallen, dat in den oorſpronkelyken

rief geſtaan heeft; Trienden dimidia pars. Eccleſiae

in loco Putten conſtructae media pars. Wil men egter

liever conſtruitur, 'tgeen in twee Afſchriften gevonden

wordt, behouden, dan zou men kunnen leezen, Trien

den dimidia pars. Putten in loco, quo Eccleſia con

ſtruitur, pars media. Indien dit de égte leezing was,

zouden wy tevens hier uit zien, dat men in het nog

tegenswoordig dus genaamde Veluwſche Dorp Putten

te deezer tyd de Kerk heeft gebouwd, often minſten

vernieuwd. Doch dit alles rekenen wy niet hooger dan

blootegisſingen, tot dat men of uit den oorſpronkelyken

Brief zelven, of uit een naauwkeuriger Afſchrift, dan

wy daar van tot nog toe hebben, van de egte leezing

beter onderrigt worde. - ,, Waar verders het alhier

gemelde Trienden gelegen hebbe, durve ik ook niet be

paalen. ALTING p. 172. getuigt insgelyks, dat hem

zulks onbekend is. -

(mm) Quatuor Foreſta, cet. By PoNTANUs, Ad

haec quatuor parles Foreſti, Sterarewolt , in offer lli

chey, Mulo, é? Subort. Meer bedorven is de leezing

in den Brief van 1134. Ad haec pertinet Quabuer fo

reſte, Steenrewalt, Meſſel, Wechgmerlas; even als of
Ouahuer een eigen naam was. SCHATEN heeft, Ad

Zaec quatuor Foreſtain Steenwalt, in Oſſet, Wichmoet

&? Subort. By LUNIG eindelyk leest men, Ad haec

quatuor Foreſta Steingvalt, Möffet, Wichmoet, & Su

hart. Alles is hier insgelyks zodanig bedorven, dat

ik omtrend deeze naamen geene giſſingen durve maa

ken. Dit ten minſten is ten uiterſten waarſchvnlyk, zo

niet volkomen zeker, dat men deeze vier Foreeſten,

Wildbaanen, of Bosſchen, zoeken moet op de VELU

wE. Wanneer men hier by opmerkt, dat aan deAb

dis, of den genen, wien zy zulks toeſtond, vryheid

alhier gegeeven werd, om een hert, of hinde, 't geen

uit deeze Boſſchen den Jager mogte ontvlieden, in an

dere Bosſchen, in alias ſylvas, te mogen vervolgen en

najagen, zo moet volgen, dat, niet ver van deeze vier

opgenoemde, nog andere Foreeſten of Bosſchen moeten

gelegen zyn. Dit in aanmerking neemende, komt my

zeer waarſchynlyk voor de gisſing van ALTING pag.

145., meenende dat men voor het eerſte deezer vier Bos

ſchen,
MU
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moet, & Subort. In his quatuor Foreſtis

cervum vel cervam venandi nullus (nn) ha

beat licentiam, niſi verbo & conſenſu Abba

tisſae. Et, ſi cervus vel cerva effugiat de his

Foreſtis, eps in alias ſilvas ſequiſit licentiaAb

ſchen, Sternrewolt, zal moeten leezen, Steuerewolt,

en er dan door verſtaan een Boſch, 't welk by het ou

de Adelyke huis Steveren, of Staveren, niet ver van

Elſpeet, gelegen zal zyn geweest, en daar van den naam

gevoerd hebben... Indien men dit aanneemt, zullen de

drie overige Bosſchen, hoedanig dan ook derzelver naa

men, welke hier zeer bedorven voorkomen, geweest

mogen zyn, gezogt moeten worden ten einde van het

Staverenſche Boſch nederwaarts tusſchen Elſpeet en

Nunſpeet, en wel in die ſtreek van de VELUwÉ, wel,

ke op de Kaart van PONTANUs, en anderen, bekend

ſtaat onder den naam van Verwaaide Zandbergen. Naar

alle gedagten zal die verwaaijing, ofoverſtuiving van zan

den, veroorzaakt hebben, dat deeze Bosſchen eindelyk

geheel"# en dus met dezelven ook de oude

naamen, als het waare, onder het zand bedolven zyn.

Dit beveſtigt dan nader een tweede giſſing, welke AL

TING hier over gemaakt heeft, meenende, dat van dee

ze vier Bosſchen, de Buurſchap Vier-houten, of Vier

holten, als zynde gelegen geweest in ofby deeze vier

Foreſta, of Houten, nog hedendaags den naam behou

den heeft. Welk gevoelen de Schryver van den Te

enwoord. Staat van GELDERL. bl. 491. zonder eenige

# ook omhelsd heeft. Mogelyk zal zelvs het

tegenwoordige zogenaamde Vier-holter-hout, of Vier

holter-boſch, by en omtrend die gemelde Buurſchap al

nog gelegen, een gedeelte geweest zyn van deeze Vier

Foreeſten. Met dit gevoelen nu ſtrookt dan zeer wel het

vervolg van deezen Brief, want langs en ter zyde van

deeze vier Houten, of Foreſta, meerder inwaarts in

de Veluwe, gelegen zyn geweest, behalven anderen ,

de nog overig zynde Gorteler- en Elſpeter - Bosſchen;

in welken overzulks de Herten, in deeze vier Bosſchen

gejaagd wordende , gemaklyk konden ontvlugten, en

ook nagejaagd worden. Dat verder oudtyds, wanneer

de Veluwe minder bebouwd en bewoond was, in deeze

vier Bosſchen de Hertenjagt zeer goed moet geweest

n, behoeft men niet te twyfelen, dewyl nog huiden

ten dage zig daar,, en daar omſtreeks, eene menigte

van Herten onthouden, en ik met eigen oogen meer

dan eens dezelve by troepen aldaar heb zien loopen,

ofop de koornvelden weiden.

(nn) nullus.] Kwalyk in 't Afſchrift van PoNTA

NUs, nullam.

(oo) donationis veritas.] Traditionis donatio, by

IPONT,

Poſterior Abbatiſſa, nomine Lutgarda.] . Te

En is het, dat de oude Uitſchryvers##
door onagtzaamheid en onkunde zo zeer bedorven heb

ben; ja zelfs, tegens alle Hiſtoriſche waarheid aan,

zig de vryheid gegeeven hebben de eigen naamen te

veranderen. Een doorſlaande blyk hier van ondervindt

men in deeze woorden; en, om dat dezelve een nieuw

en aanmerkelyk licht kunnen verſpreiden over de Gel

derſche Hiſtorie van dien tyd, zal het der moeite waar

dig zyn dit ſtuk kortelyk te onderzoeken, en dewaare

leezing van deeze woorden op te ſpooren. In alle Af

ſchriften vindt men deeze woorden, gelyk wy hier uit

gegeeven hebben. By LUNIG alleen leest men,A#

rior Abbatiſae nomine Lutgarda, praelibatae Adelae

Caritate quatuor curtes, cet. 't geen de zwaarigheid

niet wegneemt. Uit het voorige gedeelte van deezen

Brief blykt ontegenzeggelyk, voor eerst, dat Graaf

wICHMAN de Jonge, of tweede van dien naam, het

klooſter te Elten geſticht heeft. Zulks kan ook nader

beveſtigd worden uit de Brieven van Keizer oTTo den

I. van 968. en 97o. hier vooren door ons geplaatst on

der Num. 53. en 54. Ten anderen, dat dezelve eene

zyner twee Dogteren, denkelyk de Jongſte, met naame

LUTGARDA, over dat nieuwe klooſter tot Abdis heeft

geſteld. Ten derden, dat die zelvde Wichman eene

tweede Dogter, welke mogelyk de oudſte geweest is,

gehad heeft, met naame ADELA, of ATHELA. Ten

vierden, dat die Adela# was, ten tyde van de

uitgifte van deezen Brief, aan BALDERIK, welkedoor

gaands gehouden wordt voor den dertienden Graaf van

KLEEF. Zie PoNTANUs, Lih. V. p. 72. TEscHE

MAKER Ann. Cliv. Part. II, pag. 2Io. en anderen.

batisſae nunciis. Inforeſto, in quoeſt Eltena

conſtructa, ſingulis annis inter cervos & cervas

duodecim ferae tribuantur Abbatisſae. Ut au

tem hujus donationis veritas (oo) firma & in

convulſa permaneat, poſterior Abbatisſa (pp),

nOmi

- e

Ten vyfden blykt uit deezen Brief, dat ten tyde van

OTTO den II., en denkelyk na doode van wičHMAN,

tusſchen die beide Zuſters, Lutgard en Adela, reeds

twist ontſtaan was over de goederen, welke door haa

ren Vader buiten toeſtemming van de laatſte aan 't

Klooster geſchonken waaren , doch welken twist deKei

zer als toen niet hadde kunnen byleggen of vereffenen.

Ten zesden eindelyk leeren wy uit deezen Brief, dat

die onderlinge twist eindelyk, door tusſchenkomst van

Keizer OTTO den III. , by een vriendelyk verdrag ge

eindigd is. Maar door wie is dit verdrag met Adela,

en haaren man, geſloten? Zekerlyk niet door Lutgar

da, de eerſte Abdis van Elten, maar na doode van de

zelve door haare opvolgſter. Lutgarda immers was

reeds dood, en een andere door Keizer oTTO den III.

in haare plaats aangeſteld, of, om de eigen woorden

van deezen brief te gebruiken, cum Wichmannifilia,

(Lutgarda) univerſae carnis viam intraſet, ALIAque

in ipſius locum Imperialis poteſtatis jure acceſisſet. En

deeze tweede, of andere, Abdis is het, welke in deeze

onze woorden te regt genoemd wordt poſterior Abbatis

ſa. Maar hoe is de naam van die tweede Abdis? No

mine Lutgarda ſtaat hier wel. Doch Lutgarda was

reeds dood, en een andere, Alia, door den Keizer

aangeſteld. Dit blykt klaar, en dus ook ontegenzeg

gelyk, dat de woorden nomine Zutgarda in deeze plaats

ten eenemaal bedorven zyn. Ik weet wel, dat men

hier zou tegen kunnen inbrengen, dat die tweede Ab

dis, ### denzelvden naam kon gevoerd hebben.

Doch dan zou men met onwraakbare bewyzen van dien

tyd moeten ſtaaven, dat de twee eerſte Abdisſen van

dat Klooster beide den naam van Lutgarda gevoerd

hadden; 't geen nooit uit egte ſtukken van dien tyd

zal kunnen beweezen worden. Zo in de voorigeplaats

van deezen Brief ſtond, ALIAque, nomine Lutgarda,

in ipſius locum , accederet, zou my zulks niet ſtuiten

Daar was het de plaats om haaren naam te noemen.

Want, wat reden is er, om eerst op deeze tweede

plaats haar met naame te noemen, en nietopde eerſte,

daar het te pas kwam?- Om kort te gaan, ik

denke, dat men in 't voorgaande van deezen Brief zal

moeten leezen, cum ejusdem Monaſterii Abbatiſſa, -

Wichmanni Filia, univerſae carnis viam tunc intra

ret, Adelaque in ipſius locum## noſtrae pote

ſtatis jure accederet. Zeer gemaklyk kunnen de uit

ſchryvers het woord Adelaque verwandeld hebben in

Aliaque. Op die manier hebben wy den eigen naam

van de tweede Abdis. Doch dan zal men in deezeonze

woorden moeten leezen: Poſterior Abbatiſa , nomine

ADELA, praelibatae Adelae maritatae quatuor curtes

cet. Na dat in de voorige woorden de eigen naam van

Adela in Alia verwandeld, en dus verdonkerd was,

kon zeer gemaklyk de uitſchryver, wien de naam van

de eerſte Abdis nog in geheugen lag, in die gedagten

vallen, dat alhier 't woord Adela, te meer, daar aan

ſtonds 't zelfde woord weder volgde, by misſtel

ling geſchreven was, en dus in plaats van 't zelve de

naam van Lutgarda moest herſteld worden. Op die

manier kan men eenige reden geeven, waarom de twee

de Adela hier genoemd wordtdegetrouwde, maritata,

in tegenoverſtelling van de ongetrouwde Abdis Adela:

dewyl anders deeze benaaming hier niet noodig was,

doordien te vooren reeds gewag was gemaakt van haa

ren man Balderik. Doch niet tegenſtaande, dat men

op die manier eenen zin aan dat woord kan geeven,

vreeze ik egter, of zomtyds het zelve ook niet door

een of ander lateren uitſchryver bedorven is, en ik ben

byna van gedagten, dat in den oorſpronkelyken Brief

zal geſtaan hebben, Poſterior Abbatiſſa, nomine Ade

la, praelibatae Adelae, matriſuae, quatuor Curtes -

tradendo adea recompenſavit. Zo ras het woord Adela

in dat van Lutgarda door den uitſchryver veranderd

was, moest zulks tot een noodzakelyk gevolg hebben

dat de woorden matri ſuae ook moeſten veranderd wor

den, dewyl Adela niet de Moeder, maar de Zuster

van Lutgarda was, gelyk uit het voorige van deezen

Brief bleek. Wat was nu gemaklyker, dan de woor

den matri ſuae te veranderen in maritatae, daar het
- * uit
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uit het voorgaande tevens bleek, datzy getrouwd was?

Een ieder begrypt ten eerſten, dat door deeze onze

gisſinge een aanmerkelyk licht aan de duiſtere Gelder

ſche Hiſtorie van dien tyd word bygezet, 't geen ook tot

beter verſtand van deezen brief aanmerkelyk is. Het

zal er maar op aankomen, om met onwraakbare bewy

zen te betoonen, dat de eene Adela de moeder geweest is

van de andere Adela, en ten tweeden dat die Dogter in

de beſtiering van 't Eltenſche Klooſter als Abdis geko

men is in plaats van haare Moeije van Moeders zyde

Lutgarda, want dit laaſte dan uit het eerſte moet vol:

gen, dewyl## en Adela, de vrouw van Graaf

Baldrik, volle Zuſters zyn geweest. Wy zullen dit,

zo kort als mogelyk, tragten te betoogen. | ALPFRTUs,

een gelyktydig, Schryver, geeft ons een zeer ſlegte

ſchilderye van den inborst en zeden van deeze Adela.

Onder anderen meldt hy ons inzyn Lib. 1. de diverſitate

Temporum g", 3. in het Corp. Hiſtor. medii aevi

van EccARD, Tom I. p. 93. dat Adela, te onvree

de, dat haare Ouderlyke goederen aan het Klooſter te

Eiten gekomen waren, die overgifte dikwilsgetragt had

te verbreken, ſed, voegt die Schryver 'er by, cum id
eficere non## in vitae illius [Lutgar # fºldCC/V2

digitabat, &’, conſilio cum quibusdamK# s inito ,

illam veneno, ut ferttir, eatina'erat. os eam rempro

magnitudine ſceleris partum nobis compertam eviſtima

tioni vulgi ruminandam relinquimus. Sed illi, qui

venenum confecerant, capti atque oculls damnati ſunt.

Post mortem ejus - ſoror illius locum furibunda in

vadit, &? omne patrimonium, quod/oror, pia intenti

one, Eccleſiae contulit, ad ſüam poteſtatem retorſit

Sed non multo poſt, ex praecepto OTTONIS tertii Impe

ratoris, cum dedecore expulſa, his adverſitatibusprae

videri cogitabat, ae, conſilio cumſuis accepto, cumpoſt

virum priorem ſine occultatione# vixiſet, & cu

pienti# copiam non negaſet, poſtquam vidua laſciva

- diu luxuriata fuiſſet, illum, de quo ſupra dixi.

mus, BALDERICUM duxit maritum; cum, vivente So

rore, neutiquam copulam alterius ne mente quidem

concipere auderet. Nee multo post, inſtigante illa,

cum armata manu montem ELTNE ſubito occupat.-

Sed cum id Regi compertum foret, graviterque factum

hoc ferret, delictum Balderici, deprecatorum auxilio,

pecunia expiatum #ºt: Rex vero, altiori conſilio in po

ſterum loci illius ſtabilitatem praevidere volens, Novi

omago concilio indicto - tractandum de praedicto

lpco ſtatuit. Aderat cum ſua Conjuge Baldericus, eo

quod (Lees, go4u% ſententiae ſenatorum proceſſerant,
# ille, convictus ſecundum legen, in# ab il

lius expoſtulatione Eccleſiaeſe eximeret, ſicque carta &

privilegio loci ſtabil#####at, Ede partydig
En bezyden de waarheid dit verhaal, 't geen anderzins

tot merkelyke opheldering van deezen Brief kan ſtrek

ken, ook moge zyn, wy leeren, ten minſten deeze hi:

ſtoriſche waarheid er uit, dat Adela, voor dat zy zig

met Balderik in het huwelyk begaf,# 1s ge

weest met een ander. Deeze eerſte Man is geweest

Graaf Imadus, Imodus, of Imed, de derde van dien

naam. Deze heeft het Graafelyk bewind gevoerd niet

over de Graafſchap Hameland of Zutphen, gelyk Jo.

GEoRG, EccARD te onrecht meent Hiſt. Geneal. Princ.

Saxon. p. 32 , maar, zo niet over de## VELU

wE, ten minſten over dat Onderdeel, of Pagus minor,

van de vELUwE, waar in Redichem, ofRenkom, gele

gen is, en alwaar de Graaven van dat Diſtrikt hun ſlot

en woonplaats ſchynen gehad te hebben, uit welken

hoofdezydoorgaandsdennaam droegenvan Graavenvan

of in Renkom, Comites in Redichem, gelyk PoNTANUs

Lib. V. p. 79. en SLICHTENHORST, V. B. bl. 59
hem ook Graafvan Redichem noemen. B zenh

ren eersten Man heeftzy twee# -

gehad. Wy leeren dit uit de oude Leven,##
van den Paderbornſchen Bisſchop M. //5 5 #
Script. Rer, Brunswic. van LEIBNIT 1, p. 518.

alwaar Cap; 4. dit navolgende voorkomt, toton,
merk dienſtig': Ad hij# inferioris Gºmiſ,dº ſepten

#n traffum Trajectenſis Dioede ##":
octus - magnorum & Zº# 5:

inſignis &f# de quorum " hpia ortus eſt

"En in eadem P###
Majorum ſug º # L vinciae adminiſtra

#ming: de qua pro

:m, e MEINWERCUM »

e

-

iſitatis lineam propagari

Glismod & AzELAM. Het is wel zo, dat alhier de naam

van haaren Vader nietwordt uitgedrukt, en zy alleen maar

omſchreeven wordt, als geboortig uit Saxen, doch

uit het 34## van die zelvde Levensbeſchryving

p. 54o. blykt, dat zy voor haaren tweeden Mangeno
men heeft Baldrik ; Baldericum Comitem, leest men

daar, licet hominem fortem, divitein & potentem, non

tamen ejus matrimonio congruentem (als zynde zy ver

maagſchapt aan het toen regeerende Keizerlyke huis,

terwyl hy van minder afkomst was) maritum accepit.

En in het 36. Hoofdſtuk p. 541. wordt zy uitdrukkelyk

enoemd ATHELA, contectalis Balderici Comitis. Ge

volgelyk, gelyk uit deezen onzen Brief zulks ten vol

len blykt, en ook reeds door ECCARD d.. l. te regt is

opgemerkt, is zy geweest een Dogter van denZutphen

ſchen Graaf WICHMAN, en dus een volle Zuſter van

LUTGARDA, de eerſte Abdis van Elten, en heeft eene

Dogter gehad, met naame ATHELA, ofAZELA. SLICH

TENHORST vergiste zig derhalven, wanneer hy haar

bl. 59. ſtelde geweest te zyn een# van Koning

HENRIK den Vogelaar, of van zynen Zoon den Hertog

van Beyeren of Saxen, terwyl zy een Kleindogter ge

weest is van de Zuster van Henriks Vrouw. Men ver

gelyke, 't geen wy hier vooren bl. 63. reeds opmerk

ten. Twee haarer Kinderen zyn tot den Geeſtelyken

ſtand opgebragt. MEINweRCUs is, gelyk bekend is,

Bisſchop van Paderborn geworden; Haare Dogter Aze

LA , of ADELA, is door haare Ouders in het Klooster

van Elten gebragt. Dit leert ons uitdrukkelyk die

zelvde Schryver van 't Leven van Meinwercus, Cap.

4. p. 519. Meinwercus in Eccleſia Beati Stephani in

Eccleſia Halverſtadenſt ad clericatus officium a parenti

bus eſt oblatus, AZELA vero, caſtitatis aemulatione

agnum ſecutura, Sanctimonialium coetui in Eccleſia

pretioſi Martyris Viti ELTENAE aſſociatur. Na doode

nu van Lutgarda had onder alle de overige Klooster

juffrouwen geene meerder regt tot de waardigheid van

Abdis, dan deeze Adela, als zynde een Kleindogter

van den ſtichter van 't Klooster ; en, dewyl tot nog

toe het verſchil over de goederen, aan dat Kloosterge

ſchonken, onvereffend was met haare Ouders, wierd

hier door eene ſchoone gelegenheid# , om dien

twist, welke reeds zo langgeduurd had, en zelvs tot

feitelikheden was uitgeborſten, eindlyk by te leggen.

Zy werd derhalven door den Keizer, ##pote

ſtatis jure, gelyk in onzen Brief ſtaat) totAbdis en op

volgſter van haare Moeije aangeſteld, en zy maakt ten

overſtaan van den Keizer, en andere Ryksvorſten, met

haare Moeder en Stiefvader dit verdrag en een ver

deeling zo wel der goederen, welke door haaren Groot

vader aan dat Klooster geſchonken waren buiten toe

ſtemming van haare Moeder, als ook van die goede

ren, of, om de woorden van ALPERTUs d. l. te ge

bruiken, van dat patrimonium, quod Lutgarda, pia

intentione, Eccleſiae contulit, en het geen haar Moe

der, als de naaſte Erfgenaam, zig ook aaneigende, of

adſuam poteſtatem retorſt. Op deeze manier kan men

reden geeven, waarom in deezen Brief meer andere Goe

deren en plaatzen opgenoemd worden, dan in den voori

en Brief van 97o., alhier onder Num. 64. te vin

en, door Graaf Wichman geſchonken waaren, als

zynde hier onder ook begrepen die goederen, welke

Lutgarda door den dood van haaren Vader eerst verkre

en, en naderhand aan dat Klooſter ook gemaakt had.

jft dit alles nu ziet men tevens, dat onze giſſing ten

opzigte van de leezing deezer woorden met de hiſtori

waarheid overeenſtemt. Wy voegen er alleen

at deeze tweede Abdis, na doode van haare

2der, de goederen, welke zy by erfenis van haar

Kreeg, ook aan dat Klooſter geſchonken heeft,

ortua matre ſua, verhaalt ons de Levensbeſchryver

###, Cap. 4o. p. 542., Epiſcopus cum

ſororeſua bona hereditaria in inferioriterra diviſit, &',

illa partem ſuam Sancto Vito in ELTENE conferente,

ipſe fuam Coenobio, quod in Civitate Patherbrunnenſt

inchoaverat, delegavit. Uit welk Verhaal, om dit in

't voorbygaan aantemerken, men ten duidelykſte te

vens ziet, met wat regt, en uit wat hoofde, het Klooster,

of Abdye, van Abdinghof in Paterborn die aanmerke

lyke goederen in inferiori terra, dat is, in GELDER

LAND, en vooral in vELUWE, gelyk de Kellenarye van

PUTTEN, en andere, verkregen heeft, en tot op den

huidigen dag, gelyk bekend is, bezit. - Dewyl nu

door# verdrag van Adela het Klooster van Elten eerst

in het geruste bezit der hier by toegedeelde goederen

geraakt is, en zy naderhand haare verdere bezittingen

ook aan hetzelve gemaakt heeft, zal men zig niet ver
- - - - - - - - - - WOIR
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nomine Lutgarda, praelibatae Adelae marita

tae quatuor Curtes, nomine Rinharn (gg),

Helikanbeki, Luithuſen, & Reela, cum

omnibus utenſilibus, ad ea pertinentibus, in

proprium tradendo ad ea recompenſavit, qua

tenus poſt haec, ſicut praediximus, pacis &

amicitiae pignus eo permaneat tenacius. Hanc

igitur idem BALDERICUs traditionem grata & hi

lari fronte recepit, nec non de Fidelium no

ſtrorum, ſcilicet Willigiſt Archiepiscopi, Hil

wonderen, dat uit dien hoofde deeze ADELA byandere

oude Schryvers voor de eerſte Stigteresſe van 't

Klooster te Elten, en dus ook voor de eerſte Abdis,

hoe wel te onregt, gehouden wordt. Anno Domini

MXXXI. , verhaalt ons GoBELINUs PERsoNA in Cos

modrom. AEt. VI. Cap. 54. by MEIBoMIUs, SS. R.

Germ. Tom. I. p. 26o., Meinwercus Epiſcopus Eccle

ſiam Monaſterii SS. Petri & Pauli (Abdinghof na

derhand genaamd) in Paderborne, quam tunc conſum

maverat, dedicavit ſecunda die Novembris, & multa

praedia de paterna hereditate, tam in Dioeceſi Tra

jectenſi, quam Comitatu Teſterbant, &? de Comitatu

REDICHEN, [quae] in diviſione , facta cum quadam

Sorore ſua, FUNDATRICE Monaſterii Monialium in

ELTEN, ei contingebant, (Dus moet men leezen. In 't

CHRONICON Magnum Belgicum, in deScript. R. Germ.

van PISTORIUs, Tom. III. p. 111. Ed. STRUvTI, al

waar dit zelvde verhaal woordlyk ookvoorkomt, ſtaat,

qttae ad cum pertinebant.) quam in Diocceſt

Paderbornenſt ac locis aliis exiſtentia, ## Monaſterio

liberaliter conferebat. - In dit daglicht nu dee

ze zaak beſchouwd wordende, zal men het onzekere

verhaal en twyfelingen van PoNTANUs Lib. V. p.

79., SLICHTENHORST, en anderen, gemaklyk kunnen

verbeteren, en uit den weg ruimen.

(qq) Helikan beki. cet.J By PoNTANUs, Helikau

bel,### In den Beveſtigingsbriefvan#3#
Rynharo, Helebanbecs, Lynehuyſen, Frecklo. LUNIG

heeft, Rynhare, Helchambelo, Luithuyſen, Rede.

By scHATEN vindt men, Rynhare, Helchambeli, Luit

huſen, Rede. - Rynhare is naar alle gedagten, ge

lyk wy hier vooren bl. 64. reeds toonden, het tegen

woordige Rinderen. Indien Rede, gelyk in

zommige Afſchriften ſtaat, deW# leezing is, zoumen

mogen denken, dat het in Veluwenzoom tusſchen

Doesburg en Arnhem aan den Ysſel #e Dorp

Rheede daar van zynen naam ontleend hebbe.

De twee overige plaatzen zyn my onbekend. Wat

ALTING over deeze vier Renthoeven, of Curtes, giste,

kan men vinden in ºyne Not. Germ. Inf. P. II. p.

149.85. 114, en 146. r. •

(rr) Ecberti.] By PoNT. Heggebardi. In den Brief

van 1134. Eggehardi. By LUNIG en scHATEN, Heg

geberti. Dat de leezing van het Afſchrift van FALKE

niet deugt, blykt daar uit, dewyl de Meisſenſche

Markgraaf EcBERT, bygenaamd de Een-öog, of Mono

culus, ruim twee jaar voor 't geeven van deezen onzen

Brief, in den jaare 994. naamlyk, reeds overleden

was. Men zie EccARD, Hiſt, Geneal. Princ. Savo

niae, p. 273. Om alhier te denken op den zo

zeer in onze Nederlandſche Hiſtorie bekenden Mark

graaf Ecbert, den tweeden van dien naam, uit wiensver

beurdverklaarde goederen de Utrechtſche Bisſchop

coNRADUs in den jaare 1077. de Graafſchap Staveren,

volgends den Brief, by HEBA p. 139. als mede inden

jaare 1o86. de Graafſchap Islegouwe, volgends den

# uitgegeeven by EccARD, d. l., p. 307., voor zig

heeft weeten te verkrygen, zulks duldt de tyd niet,

waar op deeze Briefgegeeven is, dewyl die gemelde

Markgraaf byna een geheele eeuw later eerst geſtorven

is, en wel, volgends het CHRoNIcoN STEDERBUR

GENSE, by MEIBoMIUs SS. R, Germ. Tom. I. p:

452., als mede volgends andere Schryvers, aangehaald

by BUCHELIUs in Not. ad HEDAM p. 143., en by

EccARD, d.. l.. p. 285., in den jaare 1o9o, of daar

omtrend. Hy kon derhalven in 997. niet als een der

Ryksvorſten in de vergadering, waar in deeze Brief

egeeven is, tegenwoordig geweest zyn. Hieruit blykt

en duidelykſte, dat men alhier leezen moet, gelyk

de andere Afſchriften hebben, Eggehardi, . De naam

van deezen MarkgraafIggehardus, Eggehardus, Ekki
ºv

dibaldi Epiſcopi, & Ecberti (rr) Marchio

nis, ceterorumque multorum Fidelium conſi

lio, ſicut idem BALDERICUs donando poſtula

vit, eidem Monaſteriopoteſtative conceſſimus,

ut a modo, ſicut cetera Monaſteria ſupradicta,

libero perenniter perfruantur arbitrio. · Praeter

haec quidquid praedii divus Imperator Auguſtus

wICHMANNo in proprium donavit, praecipue

quae dicuntur (tt) Nerdinklant, Urck,

Barbnegot, Otwines, praedia inſuper in Fri

ſioni

hardus, of Eccardus, is dikwils in andere Schrift

ten van dien tyd verwisſeld in dien van Ecbertus.

Voorbeelden hier van kan men vinden by sAGITTA

RIUS, in Exercit. Hiſtor. de Eccardo I. Misniae

Marchione, Sect. II. S. Dat deeze Meisſenſche

Markgraaf EGGEHARD, of EccARD, zeer in de gunst

van Keizer oTroſtond, of, gelyk de ANNALISTAsAxo,

in het Corpus Hiſt. medii aevi van ECCARD, Tom.

I. p. 372., ſpreekt, apud cum interpraecipuos habe

batur, en ten tyde van het uitgeeven van deezen Brief

nog leefde, als zynde op den laatſten April des jaars

ICO2. aan zyn einde# en vermoord, zou ge

maklyk met verſcheidene bewyzen te ſtaven zyn , doch

SAGITTARIUS heeft zulks reeds in de# Hiſto

riſche Verhandeling overvloedig getoond. Wy zullen

maar een eenig bewys aanvoeren, de woorden naamlyk

van eenen Giftbrief, in den jaare 993. door KeizeroTiro

aan de Abdye vanG# gegeeven, en te vin

den by ECCARD d. Hiſt. Gen. Saxon. p. 187. om dat

daar uit onze Brief ook eenig nader licht nog kan ont

fangen. Aldaar leezen wy onder anderen ook dit vol

gende, Nos vero fidelium noſtrorum, WILLIGISI ſcili

cet, Moguntinae Sedis Archiëpiſcopi (ZC HILDI

BALDI, Wormacienſts ## acerdotis, -- nec

non & - Egberti Comitis (Deeze leefde toen ter

tyd nog, en kon dus ook genoemd worden; 't geen

in onzen Briefthands niet meer konzyn.) EGGIHARDI

Marchionis - aliorumque complurium piis petitioni
bus aſſenſum praebentes, cet. Uit deezewoordenkun

nen wy tevens zien, over welke Kerken bepaaldelyk

Willigiſtus en Hildebald, welke alhier ook nevens E

#rº voorkomen, het Bisſchoplyk gezaggevoerd he
Ils

(ss) Auguſtus.] By PoNT. scHATEN en LUNTG,

Semper Aug. -

(it) praecipue quae dicuntur, cet.] Ook hier in

komen de verſchillende Afſchriften niet overeen.

PoNTANUs heeft,## quae dicuntur in Ner

dinklant, Urck, Barbnegos, Otmes. By scHATEN

leest men, praecipue quae dicuntur in Nardinklant,

Urck, Barbuorgt, Otwines. De Uitgave van LUNIG

komt daar mede over een, behalven dat men aldaar

vindt Otwinet. Doch in den beveſtigingsbrief van

1134. ſtaat, praecepto Curtis, quae dicitur Nerdingh

lant, Urck, Berbneget, Otuneus. Men beſpeurt hier

in wel eenige voetſtappen der egte leezing, doch er
blyft nog#over. Indien men den Giftbrief

van Keizer oTTö den I., waarop alhier gedeeltelyk ge

zien wordt, en welke hier vooren geplaatst is onder

Num. 53. bl. 62. inziet, aldaar zal men bevinden, dat

gegeeven wordt, quicquid Wichmannus Comes beneficii,

nos vero praedii in territorio Urch in Pago sALo ha

bere viſt ſtimus; - Adhaec quicquid praenominatus
Comes in Comitatu NARDINcEANT# 7205 t/ero

praedii, ad eam diem habuimus. Aldaar wordt niet de

geheele Graafſchap Nardinclant afgeſtaan, maar alleen

geſchonken quicquid praedii IN Comitatu Nardinclant

habuimus, en dus de eigendom van het een of ander

ſtuk Leengoeds, het welk IN die gemelde Graafſchap

gelegen was. Het blykt derhalven, dat men de lee

zing van die Afſchriften alhier zal moeten behouden,

welke hebben, quae dicuntur IN Nardinklant. Doch

dan vervalt men in een tweede zwaarigheid; naam

lyk, dan zou men Urk, en de twee andere opgenoemde

plaatzen moeten ſtellen gelegen te zyn geweest in Nar

dingland, of tot die Graaf thap behoort te hebben;

daar uit den Giftbrief van oTto den I. ten vollen

blykt, dat ten minſten Urk daar niet toe gebragt kan

worden, maar gelegen is geweest in Pago SALo, over

welken Pagus sAioN wy mogelyk in 't .#
breder zullen handelen. Ik zou derhalven niet gehee

T 2 vreemd
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ſionibus, &quidquid Abbatiſſa in quatuor#)
Comitatibus, videlicet Hunesgo, Fiyilgo,

Humerche, & Emiſche, tributia magnificen

tia Avi noſtri recepiſſet, nos noſtrae deſcri

ptionis praecepto (vv) adutilitatem Abbatiſſae,

& ſororum, ibidem Deo & Sancto Vito fa

mulantium, largimur & concedimus cum omni

bus utilitatibus ſupradictis, ſicut & in iſta pro

prietate areis, aedificiis, terris cultis & incul

tis, agris, campis, (WW) paſcuis, ſilvis, pi

ſcationibus, molendinis, Eccleſiis, viis & in

viis, exitibus & reditibus, quaeſitis & inqui

rendis, cunétisque appendiciis, quae dicipOS

ſünt; nec non fiscum & telonium (xx) de pi

ſcatione in Pago SALON & in flumine Iſilla,

qui vulgari nomine Hacdol dicitur, & quod

dilectus Genitor noſter eidem Monaſterio con

ceſſit, eodem modo pro aeterna remuneratione

nos contradimus, & nos adhuc volumus, no

ſtroque Imperiali praecepto cunctis noſtris in

Chriſto Fidelibusfirmiter jubemus, utineodem

Monaſterio, vel locis ad id pertinentibus, nul

lus Dux, Comes, vel Vicecomes, nullus

Marchio, vel quilibet Schuldacio, vel alia ju

diciaria perſona, ullum habeat placitum, nec

parafredos, nec paratas faciendas, nec aliquod

exigatur ſervile ſervitium, prius quam (yy)

ejusdem Abbatisſãeſervus in cujuscunque Comi

tatu habitet alterius Comitis non eat ad placi

tum, ſed adejus ſolummodo, quemcunque Ab

vreemd zyn van die gedagten, dat alhier door over

haaſting der uitſchryveren, of ter kwader trouw, niet

alleen het woord Curtes, 't geen de beveſtigingsbrief van

I134.. alleen bewaard heeft, maar ook de eigen naam

van die Curtis, of Renthoeve, welke in Nardingland

elegen was, hier uitgelaten, en overgeſlagen is, en

# men overzulks zal moeten leezen, praecipue Cur

tes, quae dicuntur * * * * in Nardiniklant , Urck,

cet. Zo lang wy geen egter en vollediger afſchrift van

deezen Brief hebben, zyn wy niet in ſtaat den naam

van die Renthoeve, of Curtis, welke in Nardingland

gelegen was, te herſtellen. Waar de twee laatſte

Curtes gelegen zyn geweest, en of de Uitſchryvers

ons de ègte naamen der zelve bewaard hebben, durve

ik niet bepaalen, De eigendom derzelve ſchynt by ee

nen anderen Giftbrief, welke thands verloren, of ten

minſten ter myner kennis niet gekomen is, aan Graaf

Wichman door den zelven oTTogeſchonken te zyn. De

gedagten van ALTING, Not. Germ. Inf. Part. II. p.

I8. en 141. komen my niet aanneemlyk voor.

(uu) Quatuor Comitatibus. cet. J Men zie, het geen

wy hier vooren Num. 54, bl. 64. en 65. over deeze vier

Graafſchappen reeds hebben aangemerkt.

(vv) Noſtrae descriptionis praecepto.] Nostro dein

ceps praecepto, leest men by PoNTANUs, gelyk ook in 't

vervolg kwalyk by denzelven ſtaat, cum omnibus uti
litatibus inſuper dictis, ſimul & in iſta## 2T

cis, aedificiis cet, Nog meerder zyn deeze woorden

in den Brief van 1134. bedorven, alwaar men vindt,

cum omnibus utilitatibus in ſupra nominata, ſtcut & in

ista proprietate arcis, aedificiis, cet.

(zºw) Agris, campis, pascuis, ſilvis, ] In het Af.

ſchrift van PoNTANUs, agris, pratis, campis , pisci

zeis, ſilvis.

(at) Telonium. cet.J , By PoNTANUs, & Theolonen

(op dén kant, Telonium ) de piscatione inpago Salon,

& inſluvio# , quod vulgari numero Hachdol [en op

den kant, Cotertol) dicunt. In den Bevestigingsbrief

van 1134. ; & Tollenen de piscatione in pago Salon (op

den kant, Selhem.) & influvio Isla, quod vulgari no

mine Coetertol dicunt. De Afſchriften, welke scHA

TEN en LUNIG gebruikt hebben, komen genoegzaam

over een met het Afschrift van FALKE - 't geen wy in

onze uitgaave gevolgd hebben. - De Giftbriefzel

batiſſa ſibimet eligere velit Advocatum. Ce

terum pro animae noſtrae expiaculoetiam (zz)

largiti ſumus Monaſterio, ut poſt haec perpe

tualiter, cum ejusdem Monaſterii Abbatiſſa

morbo conſumpta moriatur, Sanctimoniales in

ter ſe unam, quamcunque velint, ſimul cum

conſenſu Trajectenſis Epiſcopi, in cujus poſi

tae ſunt Dioeceſi, absque mortalium omnium

contradictione licenter eligant. Et ut hujus

Monaſterii ſtatus ab adverſariorum omnium in

curſu (aad) maneat intactus, ſicut wICHMAN

NUs Comes inſtituit, de eodem Monaſterioad

limina Sancti Petri Principis Apoſtolorum Ro

mani argenti quotannis libra deferatur. Po

ſtremo ipſà venerabilis Abbatiſſa cum omnibus

rebus ſuis noſtro ſemper pareat imperio, & ſub

noſtro conſiſtat mundiburdio, quatenus ipſam

ſororesque ejus jugiter pro nobis (bbb) éxora

re [melius] delectet. Et ut haecnoſtrae con

ceſlionis auctoritas obtineat firmitatem & a ſan

étae Dei eccleſiae Fidelibus noſtrisque melius

credatur, & diligentius obſervetur, hoc prae

ſens praeceptum inde conſcribi, & anuli noſtri

impreſſione ſigillari jufſimus, quod & propria

manu ſubtus firmavimus.

Signum Domni (ccc) Ottonis Imperatoris

Auguſti. Hildibaldus Episcopus & Cancella

# vice Willigiſi Archiepiſcopi recognovi &

Datum xv. Kal. Junii (ddd) anno Domini

- C31C

ve van OTTO den II. waar op by deezen gezien wordt,

hebben wyhier voorengeplaatst ónder Num. 57. bl. 68

Men zie, het geen wy hier over aldaar hebben aange
teekend. * *

Cyy) Priusquam ejusdem Abb. ſervus.º In dee

ze woorden is geen de minſte zamenhang. at de zin

vereiſcht, kan men genoeg zien uit den voorgaanden

Brief van 973, alhier onder Num. 57. geplaatst. Alle

de Afſchriften komen genoegzaam in deeze leezingover

een, behalven dat men in de uitgave van DITHMARUs

leest, nec aliud ewigatur ſervile ſervitium, voor ali

quid of aliquod, 't geen in de anderen voorkomt. Ik

twyfele geenzins, of hier is door onkunde en overhaa

ſting der uitſchryvers 't een of ander uitgelaten. Mo

gelyk zal men moeten leezen, nec aliud exhibeatur

ſervile ſervitium per eos, quamjuſſuejusdem Abbatisſae,

& ſervus, in cujuscunque Comitatu habitet, alterius

Comitis non eat adplacitum,ſedadejus ſolummodo, quem

cunque & c. Zo het al niet dezelvde woorden zyn, wel

ke in den oorſpronkelyken Brief gevonden wierden,

de zin vereiſcht ten minsten iets diergelyks. -

(zz) Etiam largiti ſumus.] Eidem largiti ſumus

Monasterio, ut posthac, cet. leest men by PoNTANUs,

en in den Brief van 1134. SCHATEN en LUNIG heb

# ook eidem. Ik twyfele niet, of zulks is de egte
GeZIIlg.

#5 Omnium## By PoNT. Omni incurſu.

In den Brief van 1134;, als mede by LUNIG, en vAN

LooN, heeft men, omnium incurſione.

(bbb) Exorare delectet.]. Ter volmaking van den zin

hebben wy het woord melius hier tusſchen ingevoegd

uit de uitgave van PoNTANUs, waar mede het Afſchrift,

door LUNIG gebruikt, ook overeenkomt, gelyk het

zelve ook gevonden wordt in den Briefvan 1134.

(ccc) Domni Ottonis.] By PoNTANUs, Divi Ottonis

Magni Imp. SCHATEN heeft Domni Ottonis magni Imp.

LUNIG, Domini Ottonis Imp.- Voor recognovi & Sss.

leest men bysCHATEN, reſignavi,en by LUNIG, conſig
/2(27//.

(ddd) XV. Kal. Junii.] By PoNTANUs, en by an

deren, welke zyne uitgave gevolgd hebben, heeft

men, quinto decimo Kalend. januarii, Anno Dom. Incarn.

Noningenteſino nonageſimo ſexto Indictione decima.

Anno autem tertii Ottonis regnantis imperii vero ter
AY(7,
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cae Incarnat. DccccxCvI. Indict. x. Anno

autem tertii oTToNIsregnantis XIIII. Imperii

vero I. Actum in palatio Noviomagi feliciter.

Amen.

tio. Datum in Palatio Noviomagi. VAN LooN, wel

ke uitron: ANüs deezenbrief heeftovergenomen, veran

derde, zonder zynen leezer daar iets van te melden, op

eigen gezag, het zelve op volgende manier, Datum

quinto decimo Kalend. januarii, Anno Dom. Inc.

noningenteſimo nonage/imo , ſexta indictionc, decimo

anno autem tertii O. regnantis, imperio vero tertio.

Doch waar in niets deugt, dewyl noch de indictie,

noch het jaar zyner regeering als Koning overeenko

men met het jaar 99o, zelfs is hy toen nog niet eenstot

Keizer gekroond geweest. By VAN MIERIs wordt de

tydrekening deezes Briefs dus verbeterd; Anno Dom.

Incarn. Noningenteſimo nonageſimo tertio, ſexta indicti

one, decimo anno autem tertii Ottonis regnantis. Doch

waar blyft men dan met de woorden , Imperii vero ter

tio? Als men zodanig met de egte ſtukken van den ou

den tyd wil omſpringen, zal men nergens eenigezeker

# Ineerh# aan dew# #,#
eezing van 't chrift van FALKE , o een W 1e

# laten nadrukken. Alleen is hetjaarb# CVI

niet goed. Dit blykt ten duidelykſte Cn uit meer an

dere ſchryvers, aangehaald in 't CHRON. GoTTwICEN

sE p. 22.2. en ook uit het verhaal van den c#RoNo

GRAPHUs sAxo, by LEIBNITs, Accesſ Hiſt. Tom. H.

p. 205, alwaar hy op het jaar 996 ook ditnavolgende

aanteekent; Hic ergo (Gregorius) ſede inthronizatus

-me

g - - -

6o.)

-,

()

w-VEv- T

Naar het Afſchrift, door FALKE ge

bruikt in Adnot. ad Tradit. Corhe

jens. p. 451. Ook uitgegeeven b

SCHATEN, Ann. Paderborn. Lib.

l/. P:..345. LUNIG, Spieil. Eccl.

Tom. III. Von Aebtiszinnen, p. 358.

als mede, doch zeer onnaauwkeurig,

by PONTANUs, Hiſt. Gelr. Lub. V.

p- 73- en uit denzelven by DITHMA

RUs, Cod. Dipl. Clivens. Num. 36.

p. 29. VAN MIERIS, Charterb. van

Holl. 1. D. bl. 51. scHwARTzEN

BERG, Charterb. van Vriesl. I. D.

bl. 63. en Osw. TULLEKEN, Com

ment. ad Dipl. REINALDI I. de in

ſula & monte Dei pag. 65. In 't Ne

derduitsch ook overgezet by G. vAN

LOoN, Aloud. Holl. Hist. II. D. bl.

22o. en in de Kerklyke Oudhed, van

't Bisd. van Utrecht, II. D. bl. 457.

Apostolica, Dominum, (Ottonem) hactenus Regem

vocatum ,,non ſoluna. Romano, ſedpene totius Europae

## acclamantc, XII. Ka'. Junii, in ipſa ascenſionis

Christi festivitate, Imperatorem conſecravitAugustum.

Is derhalven Otto op den XII. Kal. junii, of den 21

Mey, te Rome plegtig tot Keizer gekroond, en is hy,

volgends, het verhaal van dien zelven ſchryver, uit

Duitslandin de Lente, vernali tempore, opgetrokken naar

Italien, dan kan hy onmogelykop den XV. Kal junii, of

op den 18 Mey van dat zelve jaar 996, en dus maar

drie dagen daar te vooren, zig nog in Nimwegen bevon

den hebben. Dus dit bewys alleen genoeg zou zyn,

om, in plaats van DCCCCXCVI., alhier te leezen

DCCCCXCVII. terwyl alle de overige tydmerken ons

ook op dat jaar wyzen. Doch hier komt nog by, dat

de Afſchriften, welke scHATEN en LUNIG gebruikt

hebben, uitdrukkelyk het jaar 997. s en niet 996, op

leveren, terwyl dezelve in de overige tydskenmerken

Overeenkomen met de leezing van FALKE, en wel voor

naamlyk in het I. jaar des Keizerryks, 't geen op den

18. Mey 997. nog het eerste was, daar niet dan drie

dagen later, of den 21. Mey, zyn tweede regeerings

jaar begint. Om deeze redenen hebben wy geen zwaa

righeid gemaakt deezen Brief ook op het jaar 997. al

hier te plaatZen. -

s-- -

-S

Giftbrief, waar by Bisſchop ANSFRIDUs, eertyds Graaf van TEISTERBANT,

eenige zyner goederen aan de Kerk van Utrecht ſchenkt. /

In den jaare 997.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Operae pretium duximus, quae ſubſe

quuntur (a), ſcriptis inſerere, ne poſteros

lateret, quod praeſens aetas faceret. Qua

propter deſideramus notum eſſe cunctis ſanctae

Dei Eccleſiae fidelibus, tam futuris, quam

modo praeſentibus, quod ego (b) ANFRIDUS,

" (a) Subſequuntur.] Dus in alle MSS, als ook by

Jo. VAN LEiD. De uitgave van HEDA heeft, ſequun

4t/f”.

b) Anfridus. J Deeze Anfridus, of, gelyk hy in

andere Afſchriften, en Uitgaven, genaamd wordt,

Ansfridus, of Aufridus, was eertyds Graaf van TEI

sTERBANT, en heeft dus over een gedeelte van GELDER

LAND het gebied gevoerd, uit welken hoofde wy ook

gemeend hebben deezen Brief in onze Verzameling niet

te mogen overſlaan, ofſchoon de alhier opgenoemde

plaatzen meer haare betrekking hebben tot BRABANT ,

dan tot ons tegenwoordige GELDERLAND. Hy is ge

trouwd geweest met Hilfundis, Gravin van Stryen ,

doch welke nevens haaren Man der wereld afgeſtorven,

en insgelyks tot den Geeſtelyken Staat overgegaan is,

Dei ſolummodo gratia ſanctae Trajectenſis

Eccleſiae Praeſul indignus, jure confiſus in

Domino cum tranſitoriis acquirere perennis vi

tae gaudia, quandam mei juris hereditatem,

quam antea poteſtative poſſederam infra Co

mitatum, RIEN nuncupatum, quorum locorum

haec ſunt nomina: Weſterlo (c), Oudlo, Colo,

Miren

en met haare eenige Dogter zig heeft begeeven in het

Klooster, 't geen zy te Thorn uit haare Stryenſchegoe

deren in den jaare 992. ſtichtede. Zie dien Stichtings

briefby VAN MIERIS in het Charterb. van HoLL. I. D.

bl. 5o. - Dat deeze Anfridus den Bisſchoplyken

ſtoel van UTRECHT naderhand beklommen# CI! »

behalven deeze Brabantſche goederen, ook verſcheide

ne# in Teisterbant aan die Kerk geſchonken

heeft, is te over bekend, en zulks zal ook uit een en

ander der volgende ſtukken nader blyken

(c) Westerlo, Oudlo, Colo, cet.] In myn MS.

Cod. Tradit. ſtaat, Westerloe, Odloe, Boloe, Merbe

ke, Honbeke, Buronthe. Het MS. Lil'. Commemor.

heeft, Westerlo, Odlo, Bolo, Mierbeke • Honbeke,

Buronte. Het MS. Liber Caten. komt hiermedeover
w Gen ,

- | |
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Mirenbeeke, Honbecke, Borchte, pro me

meorumque parentum remedio cum omnibus

ad haec pertinentibus Eccleſiis, aedificiis, man

cipiis, agris, paſcuis, pratis, cultis & incul

tis, ſilvis, aquis, aquarumque decurſibustrado

ad Eccleſias (d) ſanctae Mariae ſemper Virgi

nis, ſanctique Martini in Trajecto ad reſtau

randum ibidem Dei ſervitium. Si quis hujus

rei traditionem infringere nititur , laqueum

omnipotentis Dei irae, ejusque Genitricis Ma

riae, ſanctique Martini incidat, & quaſi (e)

rofanus a ſanctae Dei Eccleſiae - liminibus

ſequeſtratus exſiſtat. Et ut verius credatur,

een, behalven dat in het zelve Merbeke ſtaat. Het Ex

emplaar van scRIv. heeft, Westerlo, Oedlo, Colo, Mier

beke, Honbeke, Buronte. In de MS. HEDA derUtrecht

ſche Bibliotheek, als mede van den Heer A. B., leest

men, Westerlo, Oedlo, Bola, Mierbeke, Houbeke, Bu

ronte. Het Exemplaar van BUCHELIUs heeft, W. Oud

lo, Cole, Mirenbecke, Honbecke, Burchte. By Jo. VAN

LEIDEN leest men, Westerlo, Odlobolo, Mierbeke,

Honbeke, Bierente. By MIRAEUS, W. Odlobolo, M.

Hoybeke, Burente. De eerſte uitgave van HEDA heeft,

Westerlo, Oedlo, Bolo, Mirenbecke, Honbeeke, Bu.

ronte. By BUTKENs eindelyk vindt men, W. Oedlo,

Bolo, Mirenbeke, Honbeke, Dureate. - Dewyl

deeze plaatzen op ons tegenwoordig Gelderland geene

betrekking hebben, zullen wy ons met dezelve niet

firmiusque obſervetur, ſigilli noſtri impreſſione

propria manu (f) deſignavimus.

HEDA Hiſt. p. 93. gecollationeerd met

de MSS. van BUCHELIUs, scRIvE

RIUS, der Utr Bibl., en van den Heer

A. B., als mede met de perkamenten

Handſchriften, het Liber Catenatus

van oUDMUNSTER, Fol. 82. verſo,

het Liber Commemorationis de reb.

Eccl. Traf. Fol. 25., en myn Codev

Traditionum Trajectenſium, Fol. 35.

Ook uitgegeeven by Jo. VAN LEIDEN,

Chron. Belg. Lib, IX. C. 2. p. 116.,

MIRAEUS, Cod. Donat. Piar. C. 42.

%# Tom. I. p. 52. en BUTKENS,

ans les Preuves du Livre II. des Tro

phees de Brab. p. 18.

ophouden. Men kan onder anderen nazien de gisſin

gen,, welke hier over gemaakt zyn door den Schryver

van het CHRONIcoN GoTTwic. p. 747. en door FAL

KE in Adnot., ad Tradit. Corbejens. p.#
(d), Eccleſias.] . Alle onze MSS., gelyk ook een

en ander uitgave, leezen, Eccleſiam.

(e) Profanus.] Dus in de oudste Handſchriften, en

eenige uitgaven. By HEDA ſtaat, & quaſi profanus

& a S. Dei E. liminibus ſequestratus ſecedat.

(f) Deſignavimus. ] Ofſchoon geen jaar of dagtee

kening hier gevonden wordt, hebben wy egtergemeend

op het gezag van HEDA deezen Brief, met den Heer

SAxe, in Monogramm. Hiſt. Bat. p. 27., te moeten

brengen op het jaar 997.

*AsaksaksakassaksºeeeasAksakeweekse sakee Assa's

61.) Giftbrief, waar by door FRETHERALD verſcheidene Goederen, in het Graaf

ſchap TEISTERBANT gelegen, onder zekere voorwaarden geſchonken wor

den aan de Kerk van Utrecht.

Den 2o. September 997.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Operae precium duximus, quae (a) fe

quuntur, ſcriptis inſerere, ne poſteros lateret,

quod (b) prior aetas faceret. Quapropterde

ſideramus notum eſſecunctis ſanctae Dei eccle

ſiae fidelibus, tam futuris, quam modo (c)

praeſentibus, quod quidam Miles, nobili pa

rentum proſapia (d) genitus, nomine FRE

THEBALDUs, amore Dei falubriter inſtigatus,
- /

2 (a) quae# J In zes Handſchriften, alsme

de by MIRAEüs, leest men, quae ſubſequuntur. -

Voor posteros lateret, hebben eenige onzer MSS. pos- ſ
teris lateret. -

(b) quod J. Quid, heeft het MS. Lib. Commen

Alle de overige, quod.
(c) modo praeſentibus. ] In myn Cod. Trad. » als

mede by MIRAEUs, ontbreekt modo. * * *

(d) nobili parentum proſapia genitus.] In drie#

zer MSS. progenitus. In de #DA der Utr., Biº
ontbreekt het woord, parentum. - Voor #he.

&aldus - hebben zommige Exemplaren: Fretheboldus,

Frethelbaldus heeft het MS. van den Heer A. B.

h## Testerbant, of Teysterbanth,

ebben de meeste Afſchriften. e

(f) adeam.]# MSS. als mede in de eerste
uitgave van HEEA, en by MIRAEUS, vindt tien ad ea.

(g) quin & viginti, def- In de eerſte uitgave van

HEDA, quum & viginti,# erant ſuae curtili cet.

De Handſchriften komen met de laatſte uitgave over

dat by verkorting in het Lib, Catenat.

geſchreven ſtaat, q'n viginti. MIRAEUS heeft uitgegee

wen; cum omnibus ad ea pertinentibus, (exceptistribus

nil dubitans cum tranſitoriis acquirere perennis

vitae gaudia, omnem ſui juris hereditatem,

uam habuit infra Comitatum TEISTERBANTIAE

# nuncupatum, cum omnibus ad eam (f)

pertinentibus, exceptis tribus manſis, & man

cipiis in eismanentibus, quin & viginti (g),

quae erant ſuae curtilimancipata ſervituti, pro

animae ſüae, ſuorumque parentum, remedio,

tradidit&donawitſancto Martino,ſuoſpeciali(h)

- patrOno,

manſcs, &# mancipiis in eis manentibus, quae viginti

erant fui Curtilis matigipata## pro animale

itae - remedio tradidit. Cet. Om de leezing der

handſchriften, zo veel mogelyk, tebehouden, zou men

kunnen leezen, eaceptis, tribus manſis, & mancipiis, in

eis manentibus, quinque & viginli, quae erant. Cet

Doch het is onnoodig iets te veranderen. De zin dee

zer woorden komt ## op uit, dat Frethebaldus wel

alle zyne eigendommelyke goederen, in Teisterbant ge

legen, overgeeft, doch daar van uitzondert drie Land

hoeven, met de eigenhoorige luiden, welke op dezel

ve woonden, als mede nog, of, daar en boven nog,

quin &', twintig andere, welke insgelyks aan hem ei

genhoorig, ofzyne ſlaaven, waren, en welken hy voor

zig behield.

(h) ſpeciali patrono.] In myn Cod. Tradit, als

mede by MIRAEUs, ſtaat## patrono. - Voor

Trajecti hebben zommige Exemplaren Trajecto, andere

in Trajecto. - Voor ſub castris Christi heeftscRIvERI

Us, volgends aanteekening op den kant van zyn Exem

plaar, in het C. Burch. gevonden, ſub disciplina Chris

ti. Verder voor pontificialis, leezen de meeste MSS

pontificalis.
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patrono, ad ſtipendialem videlicet uſum fratri

bus Trajecti ſub caſtris Chriſticommorantibus;

ea ſcilicèt ratione, ut Pontificialis Cathedrae

fratres Curtim ex integro in Hero (i) cum

aedificiis, mancipiis, agris, pratis, paſcuis,

aquis, aquarumve decurſibus, ut quicquid a

me (k) habuit, & id totum, quod de Eccle

ſla in Ukele (l)ſtructa ſuae ſubjacuit poteſtati,

ſemotum (m) haberent: cetera, quae ſuper

ſunt rebus in omnibus, cultis & incultis, utri

usque Monaſterii fratres, ibidem Deo ſervien

tes, aequa & paricommuniter dividerent (n)

inter ſe diviſione. Poſt deceſſum vero hujus

vitae Praepoſiti Monaſteriorum ejus anniverſa

(i) in Hero.J In vyf onzer Handſchriften leest

men in Here. FALKE in Adnot. ad Cod. Tradit. Cor

bejens. p. 424. verſtaat er door het tusſchen Maas en

Waal gelegene Dorpje en Heerlikheid Hernen. Ik

twyfele zeer, of die plaats oudtyds wel onder Teister

bant gehoort heeft. De Schryver van den Tegenw,
Staat van GELDERL. bl. 296. verſtaat er door het

in de Bommelerwaard gelegene Heerwaarden, of Her

werden. Doch in een voorgaanden Briefvan 972. Num.

56. bl. 67. wordt die plaats genoemd Herivurde. -

ALTING, Not. Germ. Inf. P. II. p. 88. meent, dat

het is het in de Bommelerwaard insgelyks gelegene

Dorp Herwen, anders ook Hurwenen genaamd. -

Met het zelfde regt zou men ook kunnen denken o

het in de Tielerwaard thands gelegene, en dus oud

tyds ook onder Teisterband gehoord hebbende, Dorp

Herzwynen, reeds in den Briefvan 85o, hier vooren ge

laatst Num. 27. bl. 28. onder den naam van Heritvina

#, en voorkomende. Zie ook den Tegenw. Staat

van GELDERL. bl. 287.- Doch deeze alle zyn

loote gisſingen- eb (k) # quicquid a me habuit. J Dat indeeze woorden

een fout door de uitſchryvers begaan is, behoeft men

niet te twyfelen. Want wie is die gene, welke hier

vanzigzelven in den eerstenperzoon, a me, ſpreekt? Nogh
ſlot noch zin is in deeze woorden. MIRAEUS heeft uit

egeeven, & quicquid inde habuit. scRIvERIUS teg

# op den kant van zyn Exemplaar aan, ,, in ſe. Q.

Burch., In het Liber Caten. heeft men, ut quic4uidin

me habuit. Dit in toont ten duidelykſten aan, dat

hier een eigen naam van een andere plaats moet geſtaan

hebben. De echte leezing hebben ons bewaardhetper

kamente MS. Liber Commemor. de rebus Traj. als me

de myn Codex. Tradit. In het eerste ſtaat uitdrukke

iyk in ine; in het andere zelfs met een capitaale letter,

gelyk de eigen naamen doorgaands met een groote letter
voor aan in hetzelve geſchreven Zyn, ut quicquidin Inc

habuit. Volgends deeze leezing nu heeft Frethebald

aan het Domcapittel afzonderlyk gegeeven zyne gehee

lerenthoeve, Curtis ex integro, welke hy in Hero, 't

men daar door Herwerden, Herwen, of Herwynen

wil verſtaan, hadde liggen, gelyk ook, ut et, zoals

ik denke, dat men leezen moet, alle goederen, welke

hy in Ine hadde, en hem toebehoorden. Dat de naam

van deeze plaats nog hedendaags overig is in de twee

Dorpen van de Tielerwaard, Neer. Tnen en Op-Tnen,

zal niemand ligt ontkennen, waar door dus deeze lee

zing nader nog bevestigd wordt. Dezelfde naam is door

deuitſchryvers meer verdonkerd geworden. Men zie,

het geen wy hier voren aanmerkten op den Brief van

85o. Num. 27. bl. 28. Lett. q. -

(l) in Ukele ſtructa.] Eenige MSS. hebben in Uke

le conſtructa. ByMIRAEUS ſtaat de Ulrele ſtructa. ,,Waar

deeze plaats gelegen is geweest, durve ik niet bepaa
len. FALKE, d.. l. p. 424., meent, dat het is Uche.

len, zynde een Buurſchap, op Veluwe onder 't ſchout

ampt van Apeldoorn gelegen. Zie Geogr. Beſchryv

van GELDERL. bl. 32I. en Tegenw. Staat van GELD.

bl. 5o8. Doch dlt gevoelen is geheel onaanneemlyk,

om reden, dat men dit ons Ukele in TEISTERBANT, en

niet op vELUwE, moet zoeken, dewyl het zeker is,

dat de Veluwe nooit een Onderdeel van den grooteren

Pagus TEISTERBANT, gelyk FALKE zig verbeeldde, ge- .

weest zy. Men zie, 't geen wy hier voren reeds aan

- merkten, bl. 5.

rium non immemores praeterirent, Eccleſiis

pro eo luminaria praeſentando, cibo potuque

fratres laetificando quotannis aliquam (o) par

tem impendent. Dominus autem Praeſül AN

FRIDUs (p), pia memoria recolendus, pro

hujusmodi traditionis remuneratione, ut firmior

& ſtabilior eſſet hujusmodi traditio, conceſſit .

ei ſingulis annis de ſua parte dari xII. libras in

beneficium, dum viveret. Quinetiam addidit,

ut, ſi ipſe, vel ejus, quod abſit, ſucceſſor,

haec conceſſa neglexerit, ipſe praefatus Miles

de ſuo, quod dedit, faciat, ut velit. Anno

Dominicae Incarnationis DccccxcvII (q). In

dictione X. Anno vero tertii oTToNisregnan

tlS

(m) ſetnotum. 1 In de twee oudſte Handſchriften,
ſemotim haberent. - e

(n) dividerent. J By MIRAEUs, divident. - Voor

het volgende dece;ſum hebben eenige Exemplaren, dis

ces/uin.

(o) aliquam partem impendent. ] Deeze woorden

vindt men alleen in de laatſte uitgave van HEDA. In

alle Onze MSS., als mede in de eerste uitgave, en by

MIRAEUS, ontbreeken Zy, gelyk ook de zin deezer plaats

zonder dezelven volkomen is.

(p). Anfridus..] . In zommige Exemplaren, Ansfri

dus, in anderen ook Ausfridus.

(q) DCCCCXCVII. J Dus ſtaat in het MS. Liber

Commemor., als mede in de beide uitgaven van HEDA.

BUCHELIUs, welke hier niets op den kant van zyn Ex

# aanteekende, ſchynt dus ook dit jaartal in zyn

MS. gevonden te hebben. Doch in devyfandere Hand

ſchriften, als mede by MIRAEUS, heeft men het jaar

DCCCCXCIII. Meerder zwaarigheden egter doen

zig hier op in de overige tydskenmerken. Dat het jaar

993. volſtrekt in geen aanmerking kan komen,#
genoeg daar uit, om dat oTTo de III. drie jaaren la

ter eerst tot Keizer# en deeze Brief in het

eerste jaar van zyn Keizerryk, anno Imperii ejus primo,

gegeeven is. Dan immers moest men die woorden hier

niet vinden. Daarenboven noch het jaartal van zyn

# , noch dat der indictie ſtrookt met het jaar

993. Dit kan, om geen meerder bewyzen aantehaa

len, ten vollen blyken uit eenen anderen Briefvan K.

OTTO van dat jaar, alwaar men dus vindt, Datum III.

Kal. Aug. a. d. i..993. Indićt. VI. anno tertii Otto

mis regnantis X. Zie GEORGISCH, Regest. Chronolo

gico-Dipl., Tom., I. p. 283. - Dat de andere lee

zing, welke ons het jaar 997. oplevert, ook bedenking

onderhevig is, blykt, om dat oTTo op den 2oSeptem

ber van dat jaar reeds het XIV. jaarvan zyn Koningryk,

en het tweede jaar zyns Keizerryks beleefde, en niet in

het XIII. en I. jaar nog was. Dus immers ſtaat te regt

in eenen anderen Brief van denzelven, welke in dat

jaar gegeeven is, Datum II. Jdus Octobris anna

DCCCCXCVII. Indictione XI. Anno Ottonis regnan

tis XIV. Imperii II., by MIRAEUs Not. Eccl. Belg.

Cap. 33. Oper. Dipl. Tom. II. p. 658, en GEORGISCH,

d. l. Tom. I. p. 291. Wil men derhalven het#

DCCCCXCVII behouden, zou men alhier insgelyks

moeten leezen, Anno tertii Ottonis regnantis XIIII.

Imperii autem ejus II. Of, wil men de Regeerings

jaaren behouden, gelyk dezelve in alle handſchriften

voorkomen, zal men het jaar DCCCCXCVII. dienen

te veranderen in DCCCCXCVI. en derhalven ſtellen,

dat deeze Brief een jaar vroeger is gegeeven. Dit laat

ſte komt my 't waarſchynlykst voor, om reden, dat de

dagteekening, welke alhier ook gevonden wordt, beter

ſtrookt met het jaar 1996. dan met 2# Uit het ſlot

namelyk van deezen Brief blykt . dat Frethebald deeze

gifte zyner goederen binnen UTRECHT, in Trajecto,

gedaan heeft. Doch een overgifte van vaste goederen

moest met de gewoone plegtigheden geſchieden, zou

dezelve beſtand zyn. Dit kon niet binnen Utrecht

geſchieden, maar in dat distrikt, alwaar die goederen

gelegen waren, en dus mºesten die plegtigheden van

effestucatie verrigt, en de belde Capittelen van Utrecht

in 't bezit dier goederen geſteld worden op de plaats

zelve, dat is in de Graafſchap Teisterbant. Immers in

de LEx RIPUARIORUM Tit. 6o. C. I. wordt uitdruk

V 2 kelyk
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tis XIII. Imperii autem ejus I. xII. Calend.

Octob. & in quinta feria. Aétum eſt in Tra

jecto in praeſentia Domini piae recordationis

ANFRIDI Praeſulis, ſuique praeſulatus anno ſe

cundo, coram teſtibus quam pluribus, quorum

quorundam hic ſubnotantur nomina; Wlphere

(r), Godefrit, Wiroc (s), item Godefrit,

Erolf, Bono (t), Rebrant, Humezo, Lam

zo, Ansfrit, Gerbolt, Enzis, Hildebold,

Adelhardt, Atto, Poppo, item Poppo; quin

& his multo plures. Mox poſt haec ſubſe

quenti IIII. die, ut firmius & ſtabilius eſſet,

infra terminum praedicti Comitatus in villa(u)

quoque TRILE nuncupata, eisdem praenomi

natis teſtibus, & aliis nonnullis, aſtantibus,

kelyk bevolen, ſi quis villam, aut vineam, vel quam

libet poſſesſiunculam ab alio comparaverit, - ſi me

diocris res eſt, cum ſex testibus; - quod ſt magna,

cum duodecim ad locum traditionis- accedat, & ſic

eis praeſentibus - posſesſionem accipiat. Hier aan

heeft men in deezen ook voldaan. Op den volgenden

vlerden ## ſubſequenti IIII. die, heeft men op de

plaats zelf, waar die gegeevene goederen gelegen,

waren, de overdragt cum cespite & ramo, en wel ,

gelyk 'er uitdrukkelyk bygevoegd wordt, jure &

ritu populari, verrigt, en dus de beide Kapittelen

in het werkelyke bezit van die goederen geſteld.

Deeze beide onderſcheidene voorvallen en verrig

tingen worden hier bepaald geſchied te zyn, XII.

Calend. Octobris, ET in quinta Feria. Het Accoord

derhalven, en de gifte zelf, is geſchiedop den XII.

Cal. Octobris, dat is, op den 2o September. Depleg

# overdragt, of effe tucatie, is op de plaats zelve ge

ſchied ſubſequenti IV. die, op den Wierden dag daar

na, en dus op den 24. Septemb. Die dag wordt alhier

genaamd, quinta feria, dat is, devyfdedag vandeweek,

en gevolglyk op een Donderdag. Valt nu de vier en

twintigſte September des jaars 997. op een Donderdag?

Immers neen, maar op een Vrydag, en overzulks, wil

men dat jaar behouden, dan zou men moeten leezen

ſexta feria, of Vrydag. In tegendeel, indien men,

elyk ik vermoede, den Brief tot het jaar 996. moet

rengen, behoeft men niets in de dagteekening te veran

deren; want de 2o. September in dat jaar op een Zon

dag valt, en dus de 24. van die maand, of de vierde

dag daarna, op Donderdag, welke dan te regt alhier

quinta feria genaamd wordt. Dit vermoeden wordt

verder nader geſterkt, doordien deeze overgifte gezegd

wordt geſchiedt te zyn . Praeſulatus ANSFRIDI anno

sEcUNDö. Het tweede jaar immers van de Bisſchop

lyke regeering van denzelven brengt ons ook op het

jaar , want hy in 994. doorgaands geſteld wordt

den Bisſchoplyken Zetel beklommen te hebben. Men

zie, behalven anderen, BLONDEEL, Beſchr. van U

zrecht, bl. 252., Ofſchoon men overzulks het jaar

996. alhier, gelyk ten uiterſten waarſchynelyk is, zal

moeten verkiezen, zo denke men egter niet, dat men

alsdan het getal der indictie ookzou moeten veranderen,

en dus alhier leezen indictione IX, voor X., om reden,

dat op het jaar 996; de negende, en niet tiende indic

tie moet geteld worden. Dit is een ſchynzwaarigheid,

die aanſtonds verdwynt, zo ras men agt geeft op den

dag, waar mede men een nieuwe inditie begint, en

tevens let op den dag, waar op deeze Brief geſchreven

on uitgegeeven is. Apud Germanos, leert ons MABIl

ſine alicujus (v) retractatione cum ramo & ce

ſpite jure rituque populari ſancitum eſt, ratio

nabiliterque firmatum, ut hujusmodi traditio

intacta & inconvulſa permaneat feliciterſub (w)

Chriſto ſtipulatione ſubnixa.

HeDA,. Hiſt. p. 94., gecollationeerd

met de MSS. van scRIvERIUs, BU.

CHELIUS, der Utrechtſche Bibliotheek,

en van den Heer A. B. als mede met

drie perkamente MSS., myn Codex

Tradit. Traject. Fol. 31. verſo, het

Liber Catenatus van 't Kapittel van

OUDMUNSTER Fol. 8o. verſo, en het

Liber Commemoration. de Reb. Tra

ject., Fol. 22. verſo. Ook, doch ge

brekkig, uitgegeeven by MIRAEÜs,

Dipl. Belg. Lib. II. Cap. 27. Oper

Tom. I. p. 262.

LON de Art. Dipl. Lib. II. C. 24. p. 179. jam du

dum obtinuit Indictio ab VIII. Kal. Oátobris, obti

## etiam nunc... Dit zelfde getuigde reeds in zynen

tyd HARIULFUs, in Chron. Centul. Lib III. C. 1.

ook aangehaald by DU CANGE in# Tom. III. p.

1396. Menſe Septembri die 24. Indićtiones mutantur.

Ingevolge nu van deeze genoeg bekendegewoonte moest

dus ook op den 24. September des jaars 996, eene

nieuwe Indictie worden begonnen, en wel de X, daar

men tot dusver de IX. geſchreven had. Op den 24.

September kreeg deeze overgifte door het doen van het

transport cum cespite & ramo haar volle beſlag. De

Brief, welke daar van aan de Kapittelen ter hand isge

ſteld, kon dus niet eerder dan op dien zelfden dag afge

eeven worden, zo al dezelve, gelyk zeer dikwils ge

#, niet eenige dagen laater eerst uitgegeeven is.

De Schryver deszelvs moest overzulks de X. indictie

gebruiken, en niet de IX, welke toen reeds afgeloo

en was. En even dit zelve levert ons weder een nader

ewys op, dat men deezen Brief tot het jaar 996. moet

brengen, want, indien dezelve werkelyk eerst in 997.

egeeven was, moest alsdan gebruikt zyn geweest de

# , en niet de X. Indictie. -

(r) Wlphere. ] In de eerſte uitgave van HEDA,

Wolphere. In zommige MSS., Wifbere. In dat van

sCRfvERIUs, Welhere.

(s) Wiroc.] By MIRAEUS, Wiric.

(i) Bono cet.] In het Lib. Comm. en by MmRAEUs

ſtaat Bovo. - Voor Rebrant leest men in zommige

Exemplaaren, Ribrant, Ribart, Ribrac, of Ribradt.

Het MS., van scRIv. heeft, Sivardt. - Voor

Humezo ſtaat in zommige, Hunero; in anderen, Hi

mezo. - Voor Lamzo hebben eenige MSS, Lan

zo, ook Lanco, en Lamdzo. - Enzis wordt in

de meeſte MSS. genoemd Engis , doch de eerſte uit

gave heeft Rugis. - Voor Atto eindelyk heeft het

MS. van SCRIV., Otto. - -

(u) in villa quoque Trile.] In villa, quae, Thrile
nuncupata, heeft het MS. Van de Riºs, In drie

andere MSS. leest men ook Thrile. Doch in het MS.

van scRTvERIUs, als ook by MIRAEUS, ſtaat te onregt

#ele. Want dat men hier niet Thiel, maar het in de

Bommelerwaard gelegene Dorp Driel door dit Trile
moet verſtaan: heeft reeds de Heer VAN LEEUWENaan

etoond in Not. ad CHRONIcoN TIELENSE, p. 76,
g v) retractatione] In de beste en oudſte MSS.,

als mede by MIRAEUS, leest men retractione.

(w) ſub Christo.] By denzelven, als mede in een

myner handſchriften, vindt men, in Christo.

TT -
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*zºeksafe areazeaksAgaesAgeaſeAksages are Agasgas

62.) Giftbrief van Keizer oTTo den III., waar by aan de Kerk van Utrecht, on

der andere regten, door denzelven ook geſchonken wordt het regt van de

Tol, de Gruit, en de Wisſel, binnen het Dorp Bommel in de Graafſchap

'W//// TEISTERBANT.

t Den 11. April 999.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTo ſuperna favente clementia Romano

rum Imp. Auguſtus. Si locis, divino cultui

mancipatis, alicujus honoris ſeu proprietatis

ſupplementum praebere ſtudulerimus, in noſtrae

animae & carnis felicitate nobis divinitus remu

nerari procul dubio credimus. Quapropter

optamus, ut omnibus noſtris Fidelibus, prae

ſentibus atque futuris, notum ſit, qualiternos

(a) ad remedium.] In zommige Exemplaren ob re

medium. En dus ook in den bevestigingsbrief van K.

HENRIK. -

(b) et### Simplicique heeft het Lib. Caten.

In myn Cod. Trad. ſtaat ook kwalyk et ſimplici. -

De naam verder van Anfridus wordt in de Afſchriften

verſchillend geſchreven, Anfridus, Auſridus, Ansfri

dus, of Ausfridus. -

(c) Sedi.] In de Uitgave van MIRAEUs leest men,

Franconis reverendi Praeſulis nostri praedictae ſedis

Trajectenſis, Eccleſiae in honore S. Martini Conf: con

ſtructae dedimus. Zeer te onregt, want deeze Franco

geen# of Praeful ſedis. Trajecten is geweest

is, maar de Bisſchoplyke waardigheid te Worms be

kleed heeft, en te deezen tyd onder 't hofgezin van

Keizer oTTó te Romen ſchynt geweest te zyn. Men

zie den ANNALISTA SAxo, by ECCARD in Corp. Hiſt.

medii aevi Tom. I. p. 364. en 365.

(d) in honorem.] In zommige Exemplaren, in ho

720prC,

(e) omnen districtum. ] In het Lib. Caten. ont

breekt het woord omnein. - Het is wel zo, dat

BoGHERMAN in zyn uittrekzel, of korten inhoud, wel

ken hy ons van deezen Briefgegeeven heeft, de woor

den districtus en bannum gemeend heeft te moeten

overzetten door rechticheit ende jurisdictie, gelyk ook.

de oude Vertaaler in de Chronyck van HOLLAND dit

overgezet heeft door dat Ambacht ende ban van Bom

777el. Ik weet ook , dat PONTANUS, SLICHTENHORST,

en anderen, deezen Brief in dien zin hebben opgevat,

als of het regtsgebied, en de territoriale magt over de

villa BOMMEL, met den aankleeve van dien, hierby

zou afgeſtaan zyn in eigendom aan de Kerk van Utrecht.

Ik erken tevens, dat indien zin die zelfde woorden dik

wils gebezigd worden, Doch ik twyfele zeer, of men

zulks wel in zo eenen ruimen zin alhier kan opvatten.

Het woord districtus, gelyk ook bannum, waar mede

het eerſte alhier verwisſeld wordt, beteekent zeer dik

wils niets anders, dan compoſitio, emenda, of nulſta

judiciaria, dat is, 't geen wy eigentlyk Wette, of Breit;

ke, in tegenoverſtelling van Boete, noemen, dat geld

naamlyk , 't welk de Breukagtigen aan den Regter moe

ten betalen voor hunne overtreding van de wet. Voor

beelden van deeze beteekening kan men vinden by DU

CANGE in Glaſſ. V. Bannum, Tom. I. p. 987., én V.

districtus, Tom. II. p. 156o, alsmede by HALTAUS in

Gloſſ. Germ. p. 94. en i88., en anderen. Wienzelfs

is onbekend de nog hedendaags by ons in gebruik zyn

de ſpreekwys, iets op zyn eigen ban enboete doen? Van

deeze Breuken nu, welke de Graaf, ofRegter, in zyn

aanbevolen Ampt, of Graafſchap, van wegens den Kei

zer moest invorderen, was oudtyds een derde gedeel

te ten voordeele van den Regter, de twee overige der

de gedeelten moest hy in de Schatkist van den Keizer

brengen, en aan den zelven verrekenen. Zulks had reeds

KAREL de Groot in deniaare 793. ingeſteld met deeze

woorden, welke insgelyks ook gevonden worden in het

Capitulare PIPINI Regis Italiae van dat zelve jaar, by

ad (a) remedium animae noſtrae, parentum

que noſtrorum, nec non interventu & ſupplici

(b) rogatu ANFRIDI, ſanctae Trajectenſis Ec

cleſiae venerabilis Epiſcopi, & Franconis re

verendi Praeſulis noſtri, praedictae ſedi (c)

Trajectenſis Eccleſiae, in honorem (d) Sancti

Martini confeſſoris conſtructae, dedimus, lar

giti ſumus, & omnino conceſſimus omnem

diſtrictum (e) ſuper villam BoMELE, & ſuper

cunéta,

BALUZIUs, Capitul. Regg. Franc. Tom. I. p. 259.

en p. 538. ,, De Compoſitionibus, quae ad Palatium

», pertinent, ſt Comites ipſas cauſas commoverint ad

,, requirendum, illam” (Mogelyk moet men leezen

illarum, of illi... By GEORGISCH, Corp. fur. Germ.

Ant. p. 1184. vindt men, ſt Comes - commoverit -

ille tertiam partem ad ejus recipiat opus), tertiam

,, partem ad corum recipiant opus, duas vero ad pala

,, tium. Et ſi per ſuam negligentiam remanſerint, &?

,, Misſus donuinicus## cataſas coeperit inquirere, tunc

,, volumus , ut ipſe Comes illam tertiam partem nonha

., beat, ſed cum integritate ad Palatium veniat.” Dit

derde gedeelte, 't geen volgends deeze wet, (welke

nog hedendaags niet , geheel in GELDERLAND is afge

ſchaft, maar alwaar door de Officieren, gelyk te over

bekend is, een zeker gedeelte van de Breuken, welke

in ieders Ampt vervallen, aan de Provinciale Rekenka

mer moet verrekend worden) ten byzonderen voordeel

van den Graaf kwam, wierd tertius Bannus genoemd.

Dus leest men in een oude Charter by HUNDIUs Me

trop. Sal. Tom. III. p. 168, ook aangehaald byHAL

TAUS, d. l. p. 94. Praeter TERTIos BANNos, juxta

Conſuetudinem antiquam Advocatis perſolvendos, DUo

pertinent ad Eccleſiae ſatisfactionem pro damnis illatis

, emendandis. Dit voordeel nu, het welk de Keizerlyke

Schatkist uit de Breuken, in het Dorp Bommel. en

daar om ſtreeks, vervallende, kon trekken, denke ik,

dat by deezen Brief door den Keizer aan de Kerk van

Utrecht alleen wordt afgeſtaan, en geenzins eenig ver

der regt van jurisdictie, eigendom, of territoriale

magt, over het zelve. Te meer zal dit waarſchyn

lyk voorkomen, indien men op de volgende woorden

agt geeft, waar by insgelyks alle verdere opkomſten en

voordeelen, welke de Keizer uit Bommel trok, cuncta

publieae rei ſubjecta, afgeſtaan worden, als naamlyk de

Tol, Gruitgeld, en Moneta. Door welk laatſte woord

men , onzes bedunkens, alhier geenzins met FR. vAN

MIERIS, Biſch. Munten bl. 128. verſtaan kan het Munt

huis zelve, dat hier door met de Kerk van Utrecht ver

eenigd zou zyn: ,want dat een zodanig Munthuis der

Koningen binnen Bommel oudtyds zou geweestzyn, ge

lyk dezelve te Duurſtede, binnen Utrecht, en elders

gehad hebben, daar van ismynooit blv kofſchyn voor

gekomen. Veel minder kan men met den Heer J. J.

VAN HASSELT, in de Beſchryv. van Bommel bl.#
44, en 54. en in de Geograph. Beſchryving van GEL

DERL. bl. 42. , door het woord Moneta alhier verſtaan

het regt van geld te munten. Om geen andere zwaa

righeden daar tegen thands te opperen, het regt im

mers van de Munte was by een Keizerlyken Voor

regtsbrief reeds te voren aan de Bisſchoppen van Utrecht

geſchonken, en bevestigd. Zie HIEDA Hiſt. p. 81. en

85. Het was derhalven niet noodig, dat een zodanig

regt weder aan de Kerk, of den Bisſchop, geſchonken

wierd. Om kort te gaan, wil men, in aan

merking nemende het verband, waar in alhier hetwoord

Moneta met de overige voorkomt, aan 't Zelve een

voegzaamen zin geeven, zal men daar door alhier#
20CCTS
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cuncta, quae ad eandem villam pertinent, vi

delicet publicae rei ſubjecta, teloneum vero

C/D, monetam, & negotium generale fermen

tatae cerviſiae, quod vulgO Grutt nuncupa

tur; immo quicquid in jam diéta villa ad pu

blicum bannum ſive diſtrictum pertinere viſum

eſt, in Comitatu IIUNERICI (g) Comitis in
l

anders kunnen verſtaan, dan 't geen menoudtydsnoem

de het Regt van de Wisſel, in middeleeuwig Latyn,

Cambium numorum, en menſa numularia. Wat het

regt van de wisſel zy; hoe op verſcheidene plaatſen,

voornaamlyk daar veel koºphandel gedreven wierd,

openbare Wisſelaren wierden aangeſteld, welke den

Koopman, voor inlandſche, vreemde, en voor vreem

de, inlandſche penningen moesten leveren, en daar voor

eenen zekeren penning van denzelven genoten; Hoe die

IJſſel door de Vorſten ten hunnen voordeel plagte ver

pagt te worden, en ook zomtyds aan byzondere perſo

nen, en Steden, onder een jaarlykſche erkentenis,

of ook wel om niet, wierd weggeſchonken, zulks al

les zou gemaklyk in 't breede te bewyzen zyn, Wy

beroepen ons thands alleen maar op het geen de oud

heidkundige wAGENAAR dienaangaande heeft opge

merkt in zyne Beſchryving van AMSTERDAM • II. D.

2. Boek bl. 176. Indien men ſlegts in opmerking neemt,

dat waarſchynlyk op alle plaatzen, daar men gewoon

was Tollen te beuren, en een Tºlhuis hadde, ook dier

gelyke l/#/elaren, en een ///elhuis, vond, ten einde

de vreemde Koopman, daar door trekkende, met gang:

baare muntſpeciën mogte kunnen geriefd worden, zal

men gemaklyk reden kunnen geeven, waarom, gelyk

in meer andere oude ſtukken dikwils, zo ook in dee.

zen onzen Brief, Teloneum en moneta, het Regt van

Tol, en ll iſfel, te zamen gevoegd worden. Het zal

'er maar op aankomen, of het Latynſche woord Mo

neta in dien zin by anderen in de middeleeuw gebruikt

is. DUCANGE ſchynt deeze beteekenis van Moneta niet

opgemerkt te hebben. Doch CARPENTIER in zyn Glos,

ſir, Nov. Tom. II. p. 1317. brengt een eenig voorbeeld ſ

by uit een Charter van den jaare ioot. door denzelven

Keizer oTTo den III. gegeeven, alwaar hy Moneta

in dien zin opvat, en door menſa nummularia - de wisſel,

uitlegt. Deeze zyn de woorden van den Brief, welke

zeer veel overeenkomst met den Onzen hebben , Dedi

mus jus, fas, atque licentiam faciendi, ſtatuehdi » (2/-

gue conſtruendi mercatum cum Moneta, telonio, lan
no, &? totius publicae rei tſiiiiisteriis, in quadam pro

prietate S. Cameracerºſis Eccleſiae , in loco, qui voca

tur Caſtellum S. Mariae. - Atque praedictum mer

catum, Monetam , teloneum, bannum, ſtil gta pu,

blica functione, inproprian concedimus ., Ubi,” voegt

'er CARPENTIER tot nadere verklaaring by, haud ob

, ſcurum est, praecipuum hujusce concesſionispropo:

, ſitum ad Mercatuin ſpectare, ſeu fori inſtituendi

•, facultatem, cujus appendices enumerantur omnes,

,, Menſa nummularia ſcilicet, jus exigendi tributa ex

, mercibus, banna indicendi, atque olliciatios conſti

, tulendi, qui iis ſervandis invigilarent. . Neque alio

,, ſenſu# videntur Chartae huic ſimiles, 111

,, quibus monetae percusſio non exprimitur. Aliunde

, vero jus cudendi monetam Eccleſiae Cameracenſias

, ſertum infra oſtendimus.” Moet nu in zoortgelyke

Charters het woord Moneta, volgends het gevoelen

van dien geleerden Benedictiner, in zodanigen zin wor

den opgevat, en heeft dezelfde reden in onzen Brief

plaats, daar het insgelyks zeker is, dat reeds van el

ders, en te voren, de Bisſchop van Utrecht, even als

die van Camerik, het regt van geld te munten gehad

heeft, zo zie ik ook geen reden, waarom wy alhier aan
het zelfde woord die beteekenis niet zouden kunnen

geeven 3 te meer, daar reeds GoLDASTUs, Cathol.

ret Monet. Tit. 63. p. 175. verſcheidene voorbeelden

uit Charters bybrengt, waar in het zelve woord dus

ºf genomen moet worden, en daarom tot nadere verkla

ring er deeze aanmerking opden kant byvoegde: ,, All
•, ri& argenti negotiatio, Cambium monetarium inCi

», vitatibus, ſimpliciter Moneta vocatur,, Germanie,

, die Wechſel." In even diezelve beteekenis...denke

ik, dat dit woord ook voorkomt in het jus Feudale

Waaonicum Tit. 12. S. 2. by sENCKENBERG - Corp. l.
Heid. Germ. p. 223. In molendinis, # moºie is &P

theloneis & in vinei;, &# in decimis, & in talibus re

Pago, TESTERBANTIA dicto, ſitum; atque

eundem diſtriétum cum moneta, banno, &te

loneo, & totius publicae rei (h) functione,

praelibato Coenobio Sancti Martini confeſſoris

penitus in proprium tradidimus. Inſuper ſibi

donavimus, quicquid Poppo, Filius (k) wAL

GERI, habuit in miniſterium in eodem Comi

- tatu,

bus, ſi quis fuerit feudatus, cet. Als mede Tit. 31.

S. 12. p. 243. Molendina vero, & Monetas, & quae

cunque Thelonca & curias, & alia bona cenſualia , jam

locata, non licet detutto locarepropenſione majori, ita quad

oportcat hoc ſustincre. Op deeze manier, wil men ee

nen voegzaamen zin aan de woorden geeven, zal men

Ook moeten verſtaan eenen Brief van Keizer oTTo den

l. by HEDA, Hiſt. p. 85. waar by dezelve bevestigt

onnta a praedecesſorious Regibus Trajectenſicollata Ec

cleſtae, ſcu etiam a ceteris quibuslibet fidelibus, ſcili

cet decimam partem omnium regalium, praediorum,

& monetarum, & teloneorum , quae intra ſui Episco

ºpatus terminos eaiguntur, inſuper & tributorum, quae

Huslata & Cogſchult dicantur. Wanneer in den jaare

1236. de Gelderſche Graaf oTto de III. van Henrik

van Borkulo kogt de villa en Curtis GRUNLOE, thands de

Stad GrolofGroenlo, verkreeg hy daar by tevens deeze

geregtigheden, zoals dezelve in den Brief, by PoNTANUs

Lib. l T. p. 139. , opgeteld worden, jurisdictionem ,

firmentum (Lees fermentum, gelyk in twee handſchrif

ten ſtaat, en ook door scHRAssERT Obs. Pract. Tom.

11. p. 693. reeds is opgemerkt, en verſtaa er door het

regt van de Gruite. ) & Monetam, areas, aquam &?

montem , - molendinum. cet. Zou men zig niet be

laggelyk aanſtellen, indien men door het woord Mone

ta in dien Brief wilde verſtaan de Munte, of het regt

om penningen te ſlaan, daar het hier onder de overige

geregtigheden, welke aan een Renthoeve, of Curtis,

behoorden, en derzelver gevolgen, opgeteld wordt?

In tegendeel alles ſtrookt zeer wel, zo men ook daar

ter plaats Moneta neemt voor het regt van de Iſis

'el. - Wy zouden gemaklyk meerder voorbeelden

tot ſtaving van deeze beteekenis kunnen aanvoeren;

doch de bygebragte zullen genoeg zyn ter overtuiging,

dat men de gifte, by deezen Brief gedaan, veel te ruim

doorgaands heeft opgenomen en verklaard,

(f) Teloneum vero. J Dus in alle onze handſchrif.

ten - uitgenomen het MS. van BUCHELIUs, 't welk

heeft, Teloneum quoque, - Het woord Grutt wordt

in de MSS. op verſchillende wyze geſchreven gevon

den, Gruit, Grut, Ghrut, Grwt, en Gruyt,

(g) 1/unerici. ] Op zeer verſchillende wyze wordt

ook de naam van deezen Graaf in de MSS. geſchreven

gevonden, naamlyk Huneri, Hunrigi, Hunrogi, Uro

chi, Vnrochi, Humroci, en Humrochi. -

(h) functione. ] Dus hebben alle Exemplaren. By

MIRAEUS alleen, alsmede in den volgenden Bevestigings

# van K. HENRIK, leest men fruitione; doch te on

TeCht.

(i) in proprium tradidimus. J By denzelven ſtaat

insgélyks kwalyk, in perpetuum tradidimus. Het Af

ſchrift van Boſ;HERMAN, als mede JO. VAN LEIDEN,

hebben tradimus.

(k) Iſ algeri..] In de MSS. wordt ook deezesnaam

verſchillender wyze geſchreven , Waldgeri , Wedige

ri, IJ7digeri, of Wedegeri. By Jo: vAN LEIDEN vindt
men Roegieri. Dus ſchynt de oude Vertaaler oºk 1n

Zººn Afſchrift gevonden te hebben. SºlVER#s tºeken
de op den kant van zyn exemplaar dit navolgende aan:

, Ai Weygeri; al. Wedigerſ: Hunc Theodorici

f: Comiti Holl. fratrein ſuisſe pitaren, niſi tem

9% io obſtarct. Tamen hacc conciliari posſe
, porum ratio olſt it dici de deſunét

, videntur, ſteunt Habuit dicit,#e deſunélo

, loguens.” Doch wanneer Wy in opmerking neemen ,

dat WALGER, de Broeder van den Hollandſchen Graaf,

het Graaflyke bewind over Teisterbant gevoerd heeft,

en dus een voornaam Leenman des Keizerryks geweest

is, en uit dien hoofde ook onder de overige Ryks-leen

mannen tegenwoordig geweest is by het maken van 't

vredesverdrag van Bon van den jaare 921. als mede

in andere ſtukken in die hoedanigheid voorkomt. Zie

hier voren bl. 5o. 51. en 53. Wanneer men verder aan

merkt, het geen van hem in 't CHRON. EGMONDANUM,

in de Hiſl. Crit. Com. Holl. van den Heer KLUIT, Tom

I. Part. I. p. 25., verhaald wordt op het jaar 9,4-

w Walge



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. I. Aroraine 85

tatu, & in villa Arclo, proprietario (l) jure

habendum tali ordine, ut praeſatus Anfridus,

venerabilis Praeſül, ſuique ſucceſfores, easdem

res per noſtram confirmationem traditas teneat,

disponat, ordinet, & perſruatur, noſtra omni

umque noſtrorum perpetualiter remota (m)

contradictione. Et ut haec noſtrae authorita

tis pagina firma permaneat, hanc manu noſtra

(n) propria corroboravimus, & ſigillari prae

cepimus. Signum Domini Ottonis Caeſaris

(o) invictiſſimi. Heribertus Cancellarius vice

Willigiſ Archiepiſcopi recognovi. Data III.

Idus Aprilis, anno Dominicae incarnationis(p)

DccccxcvIIII. Indictione xII. Anno tertiiOtto

IJ'algerus Comes, nepos Imperatoris, his dichus ma

gnus habclatur, waar uit blykt, dat hy zelfs aan het

toen regeerende Keizerlyke Huis vermaagſchapt was,

is het onmogelyk, dat wy door l/alger, in deezen

Brief genoemd, dien Teisterbantſchen Graaf wALGER

kunnen verſtaan. Dan immers moest in onzen Brief

nis regnantis xvI. imperantis III.

Romano Palatio felici manu.

Actum in

HEDA: Iliſt. p. 95. gecollationeerd met

de MSS. van BUCHELIUs, scRIVE

RIUS , der Utrechtſche Bibl. en van den

Heer A. B., als mede met een Af

ſchrift van R. BoGHERMAN; gelyk

ook met deperkamenten MISS., het Li

ler Commemor. de Reb. Traject. Fol.

23. ; het Liber Catenatus van 't Ka

pittel van oUDMUNSTER, Fol. 81. ,

en met myn Cod. Tradit. Traject. Fol.

32. verſo. Ook uitgegeeven by JoAN.

A LEYDis, Chron. Be/g. Lib. IX. C.

4. p. 1 16. ; MIRAEUs, Dipl. Belg, Lib.

II. C. 28. Oper. Tom. I. p. 263. en

VAN MIERIS, Charterb. van HoLL. I.

Decl. bl. 55.

(p) DCCCCACVIIII.]. Wy hebben geen de minſte

Zwaarigheid gemaakt, om in onze uitgave de ſtandvas

tige leezing van alle onze oudſte MSS. hier te volgen,

welke ook by vAN LEYDEN, MIRAEUS , in de oude Ver

taaling, en in de eerſte uitgave van HEDA gevonden

wordt. Alleen in den MS. HEDA van de Utrecht

ſtaan, quid juid Poppo, filius Walgeri, haluit in be ſele Bibliotheek, in de laatſte uitgave van den zel

neficium in codern Comitatu, en niet, gelyk 'er thands

ſtaat, in ministerium, 't geen tegen het Leenregt van

dien tyd zou aanloopen. Want zo deeze Poppo een

Zoon van den Graaf WALGER geweest ware, moest hy

zyne goederenjure beneficiali, offeudali, gelyk aanWAL

GER de Tol te Muiden gezegd wordt in beneficium can

cesſum te zyn in een Briefvan 953. by IIEDA p. 88.,

en niet jure ministerialitatis, als een Leenman, uit

hoofde van zyne geboorte, en niet als een Dienstman ,

of Knaap, bezeten hebben; daar het zeker is, dat, ten

tyde van deezen Brief, de Dienstmannen geene goede

renten Leenregte konden bezitten. Zulks is eerst lang

daar na ingevoerd. Men zie #", JAe. MAscoy1Us in

Comment, de Reb, Imperii ſub Henrico V. Lib. III.

c. 55. p. 235. -

55## jure. J. BUCHELIUs teekent aan, in

zyne MSS. gevonden te hebben, perpetuariojure. Doch
in alle onze Handſchriften ſtaat proprietario jure. Dat d

dit de egte leezing is, behoeft geen bewys.

(m) remota.] . Amota by J. VAN LEYI), , .

(n) nostra. J" In onze vier oudſte Handſchriften, als
medebyvAN LEYDEN, en MIRAEUS, ontbreekt dit woord.

(o) Igviëtisſimi.] In zes MSS. , als mede by VAN

LEYf. ſtaat invidi. - Voor Domini hebben een en

ander MS. te regt Domni. - Voor Helibertus, ge

lyk in de eerſte uitgave van HEPA, heeft BUG#Litºs

in Not. m. p. 1ç3. verbeterd Heribertus; gelyk ook

uitdrukkelyk in de meeſte, en oudſte Handſchriften ge

vonden wordt.

ven, en in het Afſchrift van BoGHERMAN , leest men

DCCCCXCVIII., doch zeer te onregt, want en de

Indictie, en de bygevoegde Regeeringsjaaren van oTTo

ons van zelfs moeten brengen op het jaar 999. Te

meer zal men deezen brief tot dat jaar, en niét tot 998.

moeten brengen, indien het gevoelen van den Schry

ver van 't Chron. Gottwicenſe p. 22o. doorgaat, mee

nende, dat de Keulſche Aartsbisſchop Heribertus het

Amptvan Cancellier niet voorden jaare 999. heeft waar

genomen, en dat Hildibald, Bisſchop van Worms, in

den jaare 998. alle de Keizerlyke Brieven als Cancel

lier nog onderteekend heeft. Maar tot ſtaaving van dit

zyn gevoelen voert hy juist deezen onzen Brief uit HE

DA aan, waar in die Geleerde Abt zig zekerlyk vergis

te, want uitdrukkelyk alhier Heribert, en niet Hildi

bald, als Cancellier voorkomt. Doch, ofſchoon hy

dus voor dat zyn gevoelen geen ander blyk voorbrengt,

an een eenigen Brief van 't jaar 998, welke door Hil

dibald onderteekend, en by RAïM. DUELLIUs, Mis

cell. Tom. II. p. 38o. te vinden is, kunnen wy dit zyn

gevoelen nog nader ſterken door eenen anderen Brief,

welke in dat zelve jaar 993. gegeeven, eninsgelykson

derteekend is in deezer voegen; Hildibaldus Episcopus

& Cancellarius vice Viligiſt Archiepiscopi recognovi;

ten overtuigenden blyk, dat onze Brief tot dat jaar niet

kan gebragt worden, want dan moest dezelve ook door

Hildibald, en niet door Heribert geteekend zvn. Men

kan dien Brief vinden by HERGoTT, Geneal. Habsburg.

Vol. II. p. 95. n. 153.

, Sequitur sUMMARIUM in Duytſche van dyt vorſ&. Privilegium.”

-

eyzer oTTo de derdde hefft om zalichoit

ſyns ende ſyner Older zielen, ende

durch oetmoedige bede des Eerweerdigen He

ren ANSFRIDI, Bysſchops derheyliger Kercken

t Utrecht &c. gegeven, ende ten ewigen da

ghen vor hem ende ſynen nakomelingen ſonder

wederſeggen toegeſtaen derſelver Kerken die
gantſe gehele rechticheid ende jurisdictie, hoe

rende totten Dorpe van BOMMEL, als tolle,

munte, axcyſe, of gruyte, ende myt al tghee

ne ende ge..... ne, behorende tottet Graeff

ſchap van TESTERBANT; Ende wes Poppo,

Wedegerus ſoen, in dienſte gehadt heft in

den Dorpe van Ercklo, gelegen in denſelven

Door REYNIER BoGHERMAN.

Graeffſchap van Teſterbant; eygentlick alſoe,

dat die vorſz. Ansfridus Biſcop, ende ſyne

naekomelingen, die vorſz. dynghen, rechtic

heyden, eygendom, guederen, ende ghyff

ten, in cracht van deſen Brieve overgelevert,

ſal holden, ende die moeghen disponeren,

ordineren, ende ten ewigen dagen gebruken

ſonder wederſeggen van yemant. &c. Datum

to Rome int Pallais. Anno Dni. Ixe. xCvIII.

onder ſynre Mat. hant ende ſeghel. &c.

Uit de MSS. Privilegien, Rechten, Sta

tuten ende Plebiscitcn der Stadt CAM

PEN, verſammelt ende by een gebracht

door R. BoGHERMAN, Fol. 25.

X 2 - OUDE
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I" den Name der heyligherende onverſchey

dener dryvoudicheyt, Amen. OTTO by

der gracien Gods Keyſer van Roomen, wy

begheerendattetallen menſchen condichſy ende

openbaer, hoe dat wy tot mynerende der Zie

len myner Ouderen remedie, door bede ende

inſtancie Ansfryt des eerweerdigen Bisſchop

van Wtrecht, ende Francke ons eerweerdigen

Bisſchops, der H. kercken van Wtrecht, in S.

Martyns eere geſticht, geuen ende gegeulen

hebben alle datambacht ende ban van Bommel

met datter aen hoort, de tollen ende dat gruyt

int Graefſchap van Hunrugijs Graef van Tey

ſterbant metter munte ende tollen vande heele

Ghemeente in eenen vryen eygendom. Voort

geuen wy de Kerck ende Clooſter S. Martyns

voorſeyt, alle die goeden die Poppo Roetgie

OU DE VER T A A L IN G.

ren ſoon int ſeluer Graefſchap totten Keyſers

dienſt plach te beſitten, ten eewigen daghen

die te gebruycken, te beſitten, te ordineren

alſt deſen Bisſchop Ansfryt ende zyne Succes

ſeurs ende Nacomelinghen belieuen ſal, ſon

der onſen oft onſer Nacomelinghen wederſeg

ghen. Ende om dat dit ſchrift myner auctori

teyt mach vaſt ende onverbrokelick blyuen,

hebben wy dat met onſer eyghen hant ghe

ſterct ende geboden te bezeghelen. Ghege

uen op die III. Idus in Aprille, int Pallays

van Roomen, intſeſte Jaer ons Rycx, int Jaer

ons Heeren Ix. hondert ende xCIx.

Chronycke van HoLLANT, VII. Diviſ.

8. Cap. Fol. 117.

eerste serie sººrte-º-tessºrteertegºrie sººrte-ºorleesºrteerde eerste

63.) Bevestiging van den voorgaanden Brief, door Koning HENRIK den II.

Den 3. September 1oo2.

I" nomine (a)ſanctae & individuae Trinitatis.

HENRICUs ſuperna favente clementia Rex.

Si locis divino cultui mancipatis alicujus hono

risſeu proprietatis ſupplementum praebere ſtu

duerimus, in noſtrae animae & carnis felicitate

nobis divinitus remunerari procul dubio credi

mus. Quapropter optamus, ut omnibus no

ſtris fidelibus notum ſit, praeſentibus atque

futuris, qualiter nos ob animae noſtrae reme

dium, parentumque noſtrorum, nec non in

terventu & ſupplici (b) rogatu ANFRIDI S.

Trajectenſis eccleſiae venerabilis Episcopi, &

Franconis venerandi (c) Praeſulis noſtri,

praedictae ſedi Trajectenſis eccleſiae, in honore

ſancti Martini conſtructae, dedimus, largiti

ſumus, & omnino conceſſimus omnem diſtri

étum ſuper villam BOMELE, & ſuper cuncta,

quaead eandem villam pertinent, videlicet pu

blicae reiſubjecta, teloneum vero, monetam,

& negotium generale fermentatae cereviſiae,

(a) In nomine.] ,, Invaluit a ſeculo potisſimum no

,, no, decimo, ac ſequentibus Confirmationum uſus, ut

,, nullum valere creditum fuerit Privilegium, miſt acce

2, dente nova ejusdem confirmatione.” Gelyk de Door

luchtige Schryver van 't Chronic. Gottzvic. p. 78. te

regt opmerkt. Zodanige Bevestigingsbrieven waaren

doorgaands in dezelve woorden bevat, als deeerſte Gift

brief. Bewyzen hier van by te brengen is onnoodig.

Even dit zelve heeft ook plaats in deezen Brief, wel

ke, uitgenomen het hoofd en ſlot, woordlyk overeen

komt met den voorgaanden Brief van Keizer oTTo. Het

zelfde heeft Kon. HENRIK ook gedaan met eenen an

deren Brief van Keizer oTTo, aan den Bisſchop van

Paderborn gegeeven in IooI. en door hem woord

lyk herhaald en bevestigd in Ioo3. Men vindt die bei

de Brieven in de Monumenta Paderbornenſta van FUR

STENBERG , pag. 2 II. en 213. -

quod vulgo Gruit nuncupatur; imo quicquid

in jam dicta villa ad publicum bannum ſive di

ſtriétum pertinere viſum eſt, in Comitatu.

wRoCHI (d) Comitis in pago, Teſterbantdicto,

ſitum, atque eundem diſtrictum cum moneta,

banno, teloneo, & totius publicae rei fruitio

ne (e) praelibato coenobio S. Martini confes

ſoris tradimus. Inſuper ſibi donavimus, quic

quid Popp0 filius wALGERI (f) habuit in mi

niſterium in eodem Comitatu, & in villa Arclo,

proprietario jure habendum, tali ordine, ut

praefatus Anfridus venerabilis Praeſül, ſuique

ſucceſſores easdem resper noſtram confirmatio

nem traditas, teneat, diſponat, ordinet, &

perfruatur noſtra omniumque noſtrorum perpe

tualiter remota contradictione. Et ut noſtrae

authoritatis pagina firma permaneat, hanc manu

propria corroboravimus, & ſigillari praecepi

mus. Signum Domini Henrici Regis invictis

ſimi, Egilbertus (g) Cancellarius vice Willigiſi

Archie

(l) ſapplici.] In twee onzer MSS. als mede in de

eerſte uitgave van HEDA, ſimplici.

(c) venerandi. ] In de meeſte en oudſte Exemplaren,

gelyk ook in den voorgaanden Brief, reverendi.

d) Wrochi. J Unrochi, en Wirochi, hebben de

meeſte onzer Exemplaren. -

(e) fruitione.] Vyfonzer MSS., en wel de oudſte,

hebben hier, te regt, functione, gelyk ook in den voor

gaanden Brief ſtaat.

m#) //algeri. ] In onze drie perkamenten MSS. ſtaat

etgert.

(g) Egilbertus. ] . In alle onze Handſchriften, als

mede in de eerſte uitgave van HEDA, vindt men En

gelbertus. Op beide wyzen wordt deszelfs naam ge

ſchreven gevonden. Zie het Chron. Gottwicenſe #

24O. en HERGOTT, Hiſt. Geneal. Habsburg. Vol. II.

ſp. 97. Not. 4.
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Archiepiſcopi recognovi. Data III. Nonas

Septemb. anno Dominicae incarnationis cio

xIII (h). • Indictione I. Anno vero Domini

Henrici Regis I. Actum (i) Eliſta.

HEDA, Hiſt. p. 1oo. gecollationeerd

met de MSS. van BUCHELIUs, scRI

vERIUs, der Utrechtſche Bill. en van

"- - - den Heer A. B. als mede met deper

kamenten MSS. het Liber Commem.

de Rebus Traj. Fol. 24. verſo., het

Liber Catenatus van 't Kapittel van

OUDMUNSTER, Fol. 8I. verſo, en

(h) c1oxIII. cet. J. Dus leest men in de laatſte

uitgave van HEDA; doch in de eerſte ſtaat, anno D.

inc, MIII. Indictione I5. annovero Domini Henrici 1. BU

CHELIUS teekende opden kant daarby aan. ,, Al. 1oo2.”

y JoH. v. LEYD. vindt men, anno D. inc. milleſimo,

indictione ſecunda, zonder iets meer. De zogenaamde

Diviſie - Chronyck heeft, In 't jaar ons Heeren M. en

de een opter II. Indictie. Indien men den voorgaanden

Brief van K. HENRIK by HEDA met deezen vergelykt,

zal men bevinden, dat die beide Brievenop den zelven

dag, en in dezelve plaats gegeeven zyn , doch in den

eerſten vindt men het jaar M/II. Indictione X V. en in

den onzen, MX/11. Indićtione I. Om dit onderſcheid

van de indictie in die beide brieven te vereffenen,

meent VAN MIERIS, bl. 56. dat men het jaar. Ico2 in

beiden moet verkiezen, dog dat menin onzen Brief voor

III. Nonas Septemb. zou moeten leezen // I. Nonas

Novemb., op welke manier de verſchillende XV. en I.

Indictie wel kan overeengebragt worden. Doch het geen

dan ten eenenmaal, waar op egter VAN MIERIs niet ſchynt

gedagt te hebben, tegen de Hiſtoriſche waarheid zou

aanloopen. Want Kon. HENRIK in nativitate S. Ma

riae, dat is op den 8. September, van 't jaar Ico2, te

Aken geweeſt is, inde Franciam reviſere, atque im
'mt 7enten: htemis asperitaten ibi deducere decre

vit. Op den I. October is hy geweest in Bruſcle, al:

waar hy zig verzoend heeft met Hertog HERIMAN. His

ita dispoſitis, vervolgt de ANNALISTA SAxo by EccARD,

Corp. Hiſt. medii acvt Tom. 1. p. 387. uit wiensver

haal wy dit hebben overgenomen, Rev ad Bawariam

perrexit, quem Ratisponam venientem Gebehardus ejus

dem## praeſul egregius cum Cleri, totiusquepo.

puli tripudioſuscepit, ibiq#efestum S. Martini celebran
ſtem in multis honoravit. Terwyl nu uit dit verhaalzon

neklaar blykt, dat Henrik in de Maand October naar Bei

Ieren vertrokken, en binnen Regensburg het S. Martens

feest op den x1. November gevierd heeft, is hetonmo

elyk, dat hy op den 3. November in het Gelderſche

## Elst, tusſchen Arnhem en Nimwegen, zou kun

nen geweest zyn; 't geen egter zou moeten volgen,

indien wy de verbetering, door VAN MIERIS alhier ge

maakt, wilden aannemen. Doch dezelve ſchynt niet

eweten te hebben, wat hy hier zou kiezen, want hy

in zyne aanteekening op deezen onzen Brief bl. 57.

-meent, dat men denzelven op het jaar 1co3. moetbren

gen, op welk jaar dezelve ook gebragt wordt door vAN

#ooN, en den Heer SAxe, Monogr. Hiſt. Bat. p. 28.

Doch welk gevoelen insgelyks zyne zwaarigheid ont
moet. Het is wel zo, dat Kon. Henrik zig in Ioo3.

in GELDERLAND, en wel bepaaldelyk te Nimwegen,

, en dus niet ver van Elst, gedurendeeenige dagen heeft

opgehouden. Doch op welken tyd van dat jaar? Ze

kerlyk niet in September, maar, na dat hy te Aken

Purificationen Dei Genitricis venerabiliter peregit, in

de ad Niumagum commeans , plurimis diebus Quadra

geſimae, en dus verſcheidene dagen na den 14 Februa

rii van dat jaar, ibi commoratur. Op den 28. Maart

vierde hy het Paaschfeest in de Abdye van Quedling

burg, en op den 16 Mey het Pinxterfeest binnen Hal

berſtad. Van daar trekt hy met zyn leger te velde te:

gen BoLIZLAUs, Boémiorum invaſor, en den Markgraaf

iHEINRICUs, en, volgends het verhaal van dien zelven

- - n

met myn Cod. Tradit. Trajectens.

fol. 34. Ook uitgegeeven by

V. MIERIS, Charterb, van HOLLAND

I. D. bl. 56. en gedeeltelyk by Jo.

VAN LEYDEN, Chron. Lib. IX Cap.

5, p. 117 en uit denzelven in het Neder

duitsch gedeeltelyk vertaald in de Chro

nyk van HOLL., VII. Divis. 9. Cap.

Fol. CXVIII. In zyn geheel, doch

op verſchillende wyze, ook vertaald

by V. MIERIS, Bisſchopl. Munt. en

Zeg, bl. 128. en in 't Charterb. I.

D. bl. 57. als mede by v. LooN, Al

oade Holl. Hiſt. II. D. bl. 232,

Saxiſchen Jaarboekſchryver p. 389, 391. en 393., de

vaſtata omrui proprietate Marchionis, & late in bene

Jicium diviſa, ad Bavenberch venit, ibique, exercitu

in pace,ditmisſo, Nativitatem Dei Genitricis, (dat is

op den 8. September) festivis gaudiis celebravit. Hy

kon derhalven met geen mogelykheid op den 3. Sé

ptember van dat zelfde jaar IC63 binnen Élst deeze bei

de Brieven gegeeven hebben. En dit kan ten overtui

gende blyk verſtrekken, dat men in die beide Brieven

zal moeten verkiezen het jaar MII. en dat men in on

zen Brief voor Indiëtione I. moet leezen Indictione XV.

gelyk de eerſte uitgave van HEDA reeds te regt heeft.

BUCHELIUs in Not. p. 1o6. getuigde reeds, in alle

MISS. het jaar MII. gevonden te hebben. Onze drie

Perkamenten Handſchriften, alsmede de MS. HEDA van

de Utr. Bibl. en van den Heer A. B. bevestigen zulks,

in welken alle gevonden wordt Anno MII. Indictione I.
Dit jaar nu ſtrookt niet alleen zeer wel met het alhier

uitgedrukte jaar zyner regeering, want hy op den 6.

Junii van dat jaar tot Koning verkooren is, en dus op

den 3. September 1oo2. nog in zyn eerſte jaar was, maar

ſchynt ook ten vollen overeentekomen met de Hiſtori

ſche waarheid, want volgends het verhaal van dien zelf,

den ANNALISTA SAxo p. 386 is K. Henrik op den9
Augustus uit de Abdye van Corvey naar Paderborn ver

trokken, en daags daar na, postera htce, quae festiva

erat Beati Laurentii##, dat is den 1a Augustus,

is zyne Vrouw Cunigunda aldaar door den Aartsbis

ſchop van Ments tot Koningin gekroond. Recto itinera

hine ad Diusburch perveniens, Lotharios diu tardan
pey*## Hy heeft derhalven, volgends dit verhaal

van dien ſchryver, zig eenige dagen te Duisberg aan

den Rhyn opgehouden, en de hulde ontfangen van den

Aartsbisſchop van Keulen en de Bisſchoppen van Luik,

en Cameryk. Deeze Bisſchoppen nu, óf, om de eigen

woorden van dien ſchryver te gebruiken, hi Coëpiººo

pi, Regen eum pariter eligentes, & ſacramentis ſtalen

firmantes, usque ad Aquisgrani eum comitantur, ubi

in Nativitate Sanctae Mariae, (dat is den 8. Septem

ber) a primatibus Lothariorum in Regen collaudatur,

& in ſeden regiam more Antecesſorum ſuorum eralta

tur & magnificatur.. Maar hoe heeft hy nu die reis

van Duisberg naar Aken genomen? Ongetwyfeld over

Nimwegen, van welk Koninglyk Paleis hy immers ook

bezit moest nemen, en aldaar van de Keizerlyke Bedien

den, en Leenmannen, den eed en leenhulde ontfangen,

gelyk hy ook in het volgende jaar, van Aken weder

naar Duitsland vertrekkende, zyne reis overNimwegen

genomen, en aldaar eenige dagen vertoefd heeft. By
gelegenheid nu van die reis naar Nimwegen, het Dorp

Elst doortrekkende, zal Bisſchop ANsFRId aldaar zy
me hulde aan den nieuwen Koning gedaan hebben, en

by die gelegenheid op den 3. September deezen on

zen Brief van hem verworven hebben. Op die manier

komen de omſtandigheden van deeze reize met tyd en

plaatze zeer wel overeen. Om deeze reden hebben wy
Ook geen de minſte zwaarigheid gemaakt, om deezen

Brief niet op 1o13, wanneer Biſſ. ANSFRIB, op wiens

verzoek egter dezelve gegeeven is, reeds lang overle

den was, noch op Ioo3, maar op den jaare Ioo2, in

deeze onze Verzameling te brengen.

G) Elista.] In zommige MSS. Elisla. -

Gift
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64) Giftbrief, waar by Bisſchop ANSFRID, aan het door hem geſtigte Benedictiner

Klooſter op den Hogen Horst by Amersfoort, onder meer andere goede

ren ook ſchenkt, het geen hy te Driel in het Graafſchap TEISTERBANT

bezat, als mede aan het zelve onder anderen ook geeft de Kerken van

Ermelo, Reden, Sandwich, en Hamerthe.

Den 18 November 1oo6.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Notum ſit omnibus, ſub Chriſtianae reli

gionis norma degentibus; qualiter ego ANSFRI

DUs, licet indignus, Trajectenſis Episcopus,

in loco, qui vocatur Hohorſta, aedificariprae

cepi Cellulam, inprimis in honorem Domini

noſtri (a) Jeſu Chriſti extructam (b), nec

non glorioſiſſimae Genetricis Tejus] Mariae,

ſed & beatorum Apoſtolorum Petri & Pauli,

meique Patroni ſpecialis (c) Sancti Martini,

ea ratione, ut inibi Fratribus Monachis, ſub

ſancti Benedicti regula fideliter (d) vivere cu

pientibus, dies ducere liceat huic vitae con

ceſſos. Ut autem locus praedictus in Deiſer

vicio firmius poſſiteſſe ſtabilitus, jam dictis

Fratribus tradidi, quidquid viſus fui habere in

Villa (e) DRYELE in PAGo TESTERBANTENSI,

(a) Domini nostri. T In zommige uitgaven, Dei
hostri.

(b) extructam.] In alle de overige uitgaven, con

ruáam, uit welke wy hier ook het woord ejus inge

voegd hebben, 't geen by PoNT. en v. MIERIs ont

breekt.

(c) Santti Martini.] B. Martini by VERHoEvEN.

(d)## In de andere uitgaven Feliciter.

(e5 Dryele. ] TIn de andere uitgaven Thrile. In de

Fundat. Eccl. van MATTHAEUS alleen vindt men,doch

zeer kwalyk, Villa Thile. Dat men niet THIEL, maar

het bekende Dorp DRIEL by Bommel hierdoor verſtaan

moet, heeft reeds de Heer vAN LEEUWEN aangetoond

in Not. ad Chron. Tilenſe p. 76.

(f) regali ſcilicet manu , traditione,, ac conſtipula:
tione. ] 5# woorden ontbreken in de Fund. Eccl.

van MATTHAEUS. Voor conſtipulatione hebben de ove

rige uitgaven ſtipulatione,

(g) Fugthe. J. Dus hebben PoNTAN. en v. MIERIs

in hunne Afſchriften gevonden. Alle de overige uitga

ven hebben Twenthe. VERHOEVEN teekende op den

kant hier by aan, ,, alii legunt, Fughte.” Gelyk in

't vervolg deeze Brief zeer vervalst en vermeerderd is,

zou ik byna niet twyfelen, of door eene latere hand is

dit Fugthe ook verwandeld in Twenthe, 't welk meer

bekend zal geweest zyn aan de oude Afſchryvers. Het

ſtraks hier op volgende Boſch Fughoute, of, gelyk by

anderen gelezen wordt, Fugenhoute, Fachthoute, en

Fugth-houte, heeft zekerlyk zynen naam van dit Fughte

ontleend, als ongetwyfeld daar by zynde## ge

weeſt, en laat overzulks niet toe, dat men hier op

Twenthe zou kunnen denken. Te meer blykt dit, de

wyl in twee andere Brieven van ro28, en ro5o, by

MATTHAEUs Rer, Amorf. Script. p. 189 uitgegeeven,

en in welke deeze nader bevestigd wordt, ookuitdruk

kelyk Fughte, en niet Twenthe, gevonden wordt. Waar

egter dit Fughte, en Fughtehout, voor welk laatſte men

in den Brief van 105o. vindt Ooterholt, gelegen zy ge

weest, bekenne ik niet te weten. ALTING, Not. Germ.

Inf. P. II. p. 65. ſtelt Fugenhoute in Twenthe, doch

voegt 'er by, ,, Silva dudum forte cum nomineexciſa.”

Indien het tuſſchen beiden ingevoegde Foreste in Er

melo digt by deeze twee gelegen zy geweeſt, zou men

dezelve op Veluwe moeten zoeken. Doch het is zeeron

zeker, of dat ook wel de egte leezing is, want men

A

cum omni familia, cunctoque ſervicio & di

ſtrictione, ita ut omni tempore tenui atque

poſſedi absqueullius contradictione, regali (f)

ſcilicet manu, traditione ac conſtipulationeno

bis conceſſum, & in Fugthe (g) dimidium

cenſus theolonarii & monetae, & Foreſte in

ERMELO, & quartam partem ſilvae in Fughoute.

Praeter haec tradidi inter villas Heſe & Zoyſt

(h) quatuordecim manſos cum praedio Hohorſt

praedicto, cum mancipiis & omnibus appen

diciis, id eſt, ſilvis, pratis, [paſcuis (i), mo

lendinis,Jaquis, aquarum [que] decurſibus, ac

quiſitis, vel acquirendis, quos dedit quidam

Gerbardus (k) Miles Sancto Martino, &

novale quoddam de monte Hohorſt usque in (l)

Stuthenborch. Addidi etiam has Eccleſias,

ERMELO cum placito (m) univerſo, Grºn:9
- 0/3-

voor Foreſte in Ermelo, of, gelyk by PoNT. ſtaat,

Foreſtae in Ermelo, in alle de andere uitgaven leest,

Foreſte, of Forestae, in Rumelo. VERHöEvEN zelfs

teekent opden kant aan, ,, Alii, Almelo.” Doch deeze

leezing ſchynt haaren oorſprong verſchuldigt te zyn

aan 't voorgaande Twenthe. In den bevestigingsbrief

van Io5o. ontmoeten wy ook Foreſtae in Rumelo, en

niet in Ermelo. Wat te verkiezen zy, durve ik niet

bepaalen. . Best is het zyn oordeel op te ſchorten, tot

dat men uit naauwkeuriger Afſchriften, of andere be

wyzen, hier omtrend meerder licht ontfange.

(b) Zoyst: J In zommige uitgaven, Sous, in ande

re, Soys. VERHOEVEN heeft Seyst. ALTING, Not
P. II. # 162. twyfelt, welk van beide, genoeg be

kende, Utrechtſche Dorpen, Zoest, of Zeist, men hier
te verkiezen hebbe. Dat men hier alleen op Zoest moet

denken, lydt geene bedenking. Zie ook den Tegenw.

Staat van UTRECHT, II. D. bl. 264.

(i) pascuis, molendinis. J. Wy hebben deeze woor

den, welke in alle de overige uitgaven gevonden wor

den, gemeend hier in te moeten voegen. In de Af
ſchriften van PoNT. en V. MIERIS ontbreken dezelve.

(k) Gerbardus.J In de andere uitgaven vindt men

ook, Gerwardus, Garwardus, en Gerardus. Indien

men het oude Verhaal, 't geen by vERHOEVEN uit de

archiven van de Abdye van S. Paul wordt bygebragt,

inziet, is het niet onwaarſchynlyk, dat deeze#
zal gebragt moeten worden tot het oude Adelyke geſlacht

van LOCHORST. -

(l) Stutenborch.J In de andere uitgaven doorgaands

Bachevort.,, Deeze bedorven leezing bragt ALTING,

Not. P. 11. p. 16, tot een gisſing, welke ten eenen

maal onaannemelvk is. De oude naam Stutenborch is

nog hedendaags behouden in de Ambagtsheerlykheid

van Stoutenburg, welke niet ver van Hohorst, of, ge

lyk naar dit klooſter die Berg naderhand genoemd is,

den Heiligenberg, gelegen is. Zie den Tegenw. Staat

van UTRECHT, II. D. bl. 7. 279. 28t. en 439.

(m) cum placito univerſo, Groninga, Dokkinga. J

In alle de uitgaven ontbreeken deeze woorden, behal

ven in die van PONTANUS, MATTHAEUs, en vanVAN

MIERIS, Doch geene van die drie getuigen denoorſpron

kelyken brief gezien, ofgebruikt te hebben. PoNTA

NUs erkent denzelven genomen te hebben uit een Apo

graphum, quod in Abbatia S. Pauli apud Trajectenſes

repe
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,, Addidit etiam has Eccleſias cum placitis# #

Dokkinga, Maſemunſter, Livemunſter, Leyre,

Swindregth, HAMERTHE, Loysden. Actum

eſt hoc publice coram idoneis teſtibus, in Ba

ſilica Beatae Mariae, Sanétique Martini in

Hohorst, ipſo die dedicationis ejus, id eſt,

quatuordeeimo (o) Calendas Decembris,anno

ab incarnatione Domini milleſimo ſexto, In

dictione (p) quarta, regnante HENRico ſë

cundo imperii ſui anno v.

, Haec ſunt (q) pertinentia ad ſervicium

, Advocati in ERMELo; ter (r) in anno Pla

, citum tenere debet, ſemel (s) cum anno

, na, bis cum herba; ad ſingula ſerviciaſe

, ptem amforas vini, tres modios cerviſiae, II,

reperire est in libro MS. qui dicitur Copiarum. . Hy

heeft derhalven gebruikt een later Register, waar in de

Giftbrieven van de Abdye van S. Paul door den een of

anderenMonnik waren afgeſchreven. Zoniet het zelfde,

ten minſten een zoortgelyk Register heeft VAN MIERIS

ook gebruikt, want hy inzyne uitgave getuigt: ,, Dees

,, Brief, door BUCHELIUs in HEDA p. Ic6. gecastreerd,

, en, gebrekkelyk uitgegeeven, is hier geheel uit een
,, oud MS. getrokken.” Waar uit MATTHAEUS den

zelven in zyne Fundat. Eccleſ genomen heeft, meldt

hy niet. BUCHELIUs zegt denzelven getrokken te heb

ben, ex monumentis Abbatiae, doch VERHOEVEN meldt

uitdrukkelyk dit ſtuk insgelyks overgenomente hebben

ex ejusdem Abbatiae Libro MS. qui dicitur Copiartem.

Hoe komt het nu, dat die Registers, Libri Copiarum,

zo aanmerkelyk hier verſchillen? Wat reden moet men

geeven, dat in het eene Register naamen van Kerken
voorkomen, welke in 't andere niet gevonden worden?

Dit kan of door onagtzaamheid der uitſchryvers ver

oorzaakt zyn, of men heeft den oorſpronkelyken Brief

met eenige naamen van Kerken vermeerderd, 't zy dat

dezelve naderhand op de een of andere wyze aan dat

Klooſter, ofAbdye, gekomen zyn , 't zy ook, dat zulks

ter kwader trouw door de Monniken geſchiedzy, om

in vervolg daar door de regten van hunne Abdye te ver

meerderen. Het eerſte zou ik omhelzen, zo niet van

elders het tegendeel bleek. Immers, hoe kon Bisſchop

ANSERID in den jaare Ioo6. de Kerk van Groningen aan

dit Klooster wegſchenken, daar Groningen eerst in den

jaare io4o. door HENRIK den III: onder de regeering
van Bisſchop BERNULPHUs aan het Sticht geſchonken

is? Zie den Giftbrief by HEDA , p. 12 I., en IDSINGA,

in 't Staatsrecht, I. D. bl. 32. Zelfs, wat meer is,

ik vermoede, dat, behalven deeze twee naamen, ook

g de vier volgende, Maſemunſter,###
## en Swindregth, in den oorſpronkelyken Brief

niet gevonden worden, terwyl in tegendeel twee ande

ren ſčhynen overgeſlagen te zyn. Hoe het hier ookme

de gelegen moge zyn, dit ten minſte is zeker, dat Bis;
ſchöp ANSPRIB in deezen zynen Briefniet meer dan Vyf

kerken, quinque Eccleſtae , aan dit nieuwe Klooster gé

ſchonken heeft. Wanneer Keizer KOENRAAD in den

jaare Io28, en dus op een tyd, dat de oorſpronkelyke

rief nog in verſche geheugenis, en voor handen was,

de voorregten en goederen van dit klooſter, en dus ook

uitdrukkelyk deezen Giftbrief nader beveſtigde, #
bruikte hy onder anderen in zynen Brief, te vinden by

MATTHAëUs, in Not. ad Script. R. Amorf: p. 191.,

ook deeze woorden , ,, Haec ſunt ea bona, quae ab

,, ANSFRIDo eidem Coenobio ſunt collata , atrium Tri

, hele– dimidium thelonarii cenſus in Fugthe 2 &f

, oUINQUE ECCLESIAs, ſitas in loco Hermele, Reden,

, Sandwich, Hamerte, Loysden, inter villas Heze

, & Zoys quatuordecim manſos cum omnibus familiis.”

In den jaaré ro5o, en dus ook in een tyd, dat men van

den oorſpronkelyken Brief no '# wel geheugen en

kennis kon hebben, bevestigde Bisſchop BERNOLDUS

op nieuws, en vermeerderde de bezittingen van dat

looſter. Indien Brief, welke insgelyks door MAT

THAEUs, d. l. p. 189 is uitgegeeven, vindt men dit

navolgende; ,, Haec ſunt ea bona, quae ab ANSFRIDo

,, eidem Coenobia ſunt collata, atrium Trihele- in

, Fughte dimidium thelonel - Praeter haec tradidit

, in villis Zoys & Heze quatuordecim manſos-

,, Rethem, Loesden, Sandtwich, Hamerten.” Uit
vergelyking des ſtraks aangehaaldenBrief van K. Koen

e-T
- --

, maldaria ſëliginis, vIII. denariorum panes(t)

, frumentarii, II. frisking (u), vi. maldaria

, annonae (y) in pabulum equorum.”

Naar de uitgaven vanPoNTANUs, Hiſt.

Gelr. Lib. V. p. 75. en FR. vAN

MIERIS, Charterb. van HOLL. I. D.

bl. 57. Ook uitgegeeven door EU

CHELIUs in Not. ad Hedam p. 1o6.

TH. VERHOEVEN, in SS. Rer, Amor

fort. van ANT, MATTHAEUs, p. 8.
als mede door denzelven MATTHAEUS

in Fundat. Eccles. p. 192. BUTKENs,

Preuv. du Livre II. des Trophees de

Brab. p. 16., FALKE Tradit. Corbe

jens. p. 425., en FoPPENS,#
Oper. Dipl. MIRAEI Tom. II. p. 869.

raad, blykt, dat in deezen door ſlordigheid deruitſchry

vers de naam van eene deezer vyf kerken is overgeſla

gen, en dat men leezen moet, addidit etiam has eccle

Jias, Ermelo cum placitis univerſis, Rethem, cet. -

Wanneer wy nu deeze twee Brieven, zo korte jaaren na
den onzen## in opmerking neemen, hoe komt

het dan toch, dat alhier in plaats van Vyf, welke door

ANSFRID gegeeven zyn , negen Kerken worden opge

teld? en wat is de reden, waarom onder die negen maar

drie gevonden worden, welke in die twee bevestigings

brieven voorkomen? waarom worden onder die zelve

ook niet genoemd Rethem, of Reden, en Sandwich?

Ik weet van dit alles geen andere reden te geeven, dan

deeze, dat dezelve door de uitſchryvers ter kwader

trouw is aangevuld, en aangelapt met naamen van Ker

ken, welke door Biſſchop Ansfrid nooit aan dat Kloo

ſter by deezen Briefgegeeven zyn. Mogelyk zyn ee

nige derzelve naamen uit Giften van volgende Bisſchop

pen hier in overgenomen. Ten minſten ten opzigt van

't alhiergenoemde Swindregth ſchyntzulks zeker, door

dien in die gemelde twee bevestigingsbrieven onder de

goederen, welke door Bisſchop ADELBOLD naderhand

aan dat Klooſter geſchonken waren, ook opgeteld wordt

juxta Merwede locus,, qui vocatur Swindrechtwere,

en wel, gelyk het in den Brief van Io28. nader om

ſchreven wordt, habens in lon## latitudinem

#### in het eerſte##
de van Biſſchop Adelbold had men immers een volle

kennis van 't geene door denzelven aan dat Klooſterge

ſchonken was. Hoe kan dan Swindregth in deezenon

zen Brief, zo dezelve niet door een later hand is aange:

vuld, onder de overige Giften van ANSFRID opgeteld

worden? Ik weet wel, dat men onderſcheid moet ma

ken tusſchen Eccleſia Swindregth, en locus Swindrecht

were. Ansfrid kon in zynen tyd de opkomſten, welke

hy als Bisſchop uit die Kerk trok, aan dat Klooſter ge

ſchonken hebben, en zyn opvolger Adelbold kon die

gifte met den eigendom van eenige Landeryen, of plaats,

twelke Swindrechtwere genoemd wierd, als gelegen in

of by Swindrecht, vermeerderd hebben. Dit zy zo;

maar moeſt dan ook niet in die zelve twee Brieven on

der de## goederen, welke Ansfrid geſchonken

had, opgeteld geweest zyn de Kerk, of Eccleſia Swin

dregth zo wel, als de overige Kerken? Of wistmen in

1o28. niet, welke Kerken, en hoeveel, door Ansfrid

twee en twintig jaar te vooren, geſchonken waren?

Waarom worden dan juist bepaaldelyk Vyf Kerken,

quinque Eccleſiae, in dien Brief met namen genoemd,

en niet meer? Ongetwyfeld zal de vervalſcher, gedag

tig aan de Gifte van Adelbold, daar van ook al eene

Kerk gemaakt hebben. Ten minſten uit hoofde van die

twee bevestigingsbrieven, zo een korten tyd na hetover

lyden van Ansfrid gegeeven, wanneer de oorſpronke

lyke Briefzonder twyfel nog in wezen, en nietverdon

kerd was, komt het my waarſchynlyk voor, dat in dee
zen onzen Brief veel meer naamen van Kerken voorko

men, dan werkelyk door Ansfrid toen geſchonken zyn.

Dit waarſchynlyk zynde, zal men niet meer dan de vyf,

in de bevestigingsbrieven opgenoemde, Kerken moeten

ſtellen #w# onzen Briefgegeeven te zyn, ERME

Lo, op Veluwen niet ver van Harderwyk gelegen, en

't geen al nog zyn ouden naam behouden heeft; RE

DEN, ofRETHEM, mogelyk het tegenwoordige in Ve

luwenzoom gelegene Dorp Rheede, SANDwicH, het

tegenwoordige in de Tielerwaard gelegene Zand

wyk; HAMERTE, welkers naam in het hedendaagſche

. Op- Hemert in de Tielerwaard, of in Neder- Hemert
Y 2. -- er '- in.
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in de Pommelerwaard, al nog overig is, en eindelyk

LoisDEN, of LoysoEN, ongetwyfeld hettegenwoordige

Stichtſche Dorp Leusden. Alle de overige alhier op

getelde naamen der Kerken! ſchynendoor een latere hand

ingevuld te zyn. Wy zullen ons met dezelve, alsgeen

betrekking tot GELDERLAND hebbende, niet verder

ophouden. .

(n)# In zommige uitgaven, Sanſtae.

(o) Quatuordecimo.] XIV. Kal. of, decimo quar

to, vindt men in andere uitgaven. -

(p) Indictione quarta. ] Dewyl men, gelyk wy hier

vooren bl. 82. reeds opmerkten, op den 24 September

van ieder jaar een nieuwe Indictie begon, zou, volgends

die gewoonte, op den 18. November des jaars ſooſ,

waar op deeze Brief gegeeven is, eigenlyk de Vyfde

Indictie, quinta, en niet de vierde, quartd, alhier moe

ten ſtaan. Doch zulks heeft wel plaats in Keizerlyke

en andere publyke Charters, maar in Bisſchoplyke

Brieven, en andere private Inſtrumenten, heeft men in

het Sticht van# ook dikwils de Pauſelyke Indi

&ie, welke op den eerſ'en januarii van ieder jaar ver:

andert, gebruikt. Deeze wordt ook gevolgd in onzen

Brief. Men heeft derhalven geene verandering alhier

te maken. Dat nu de Bisſchoppen, en in navolging van

dezelven ook andere Particulieren, en voor al de No

tarisſen in hunne Inſtrumenten, de Pauſelyke Indictie

meermalen gebruikt hebben, zou met verſcheidene be

wyzen gemaklyk te ſtaven zyn. Doch het zy genoeg

ons te beroepen op de Brieven van Io57. en 1 127. wel

ke men vindt by den Heer DRAKENBoRCH in 't Aan

hangſel op de Kerk. Oudheden, Num. 2. bl. 290. en

Num. 6. bl. 296.

(g) Haec ſunt pertinentia. cet..] Deeze aanmerke

lyke aanteekening der voordeelen, en emolumenten,

welke oudstyds de Kerkelyke Voogd, of Voorſtander,

voor zyne moeite wegens het houden van drie opene Ge

richtsdagen, van de ingezetenen van 't Kerspel Ermelo

trok en genoot, vindt men alleen in de uitgaven van

PoNTANUs, en van VAN MIERIs. In alle de overige

uitgaven ontbreekt dezelve.

- # Ter in anno Placitum. ] . Dat oudtyds de Reg

ters, ieder in hun aanbevolen Ampt, drie jaarlykſche

Gerigtsdagen, Placita annualia, op gezette tyden,

# houden; dat verder die drie Placita zogenaam

de opene Regtsdagen zyn geweest, dat is zodanige ,

waar op de Re#, zonder eenige ontgeltenis voor

zyn moeite van den rechtsvorderaar te ontfangen, ver

pligt was regt te oefenen, terwyl men buiten die opene

regtsdagen den Regter daar toe willigen moste, gelyk

men leest in den Landbrief vantusſchen Maas en Waal

van den jaare 1532. in den Append. van 't Placaath.

van GELDERL. bl. 18.; zulks hebben wy breedvoerig

reeds getoond in onze Aanmerkingen op de oude KEY

ZERS RECHTEN , of het SPECULUM FRANCONICO - BEL

GICUM, Lib. II. Cap. 48. Moest derhalven van ampts

wegen de Regter zig op die drie Op gerichts- dagen,

gelyk zy in den aangehaalden Landbrief, en elders,

ook genoemd worden, verdedigen om regt te oefenen,

kon hy ook van de ingezetenen volgends gewoonte vor

deren vrye verpleeginge voor zig, en zyn gevolg. Men

zie, het geen wy dienaangaande reeds hebben opge

merkt bl. 69. Lett. m. Op dat egter die onkostenvoor

de gemeene ingezetenen, welke dezelve by omſlag, de

confecto ,, moeſten opbrengen, niet te zwaar wierden,

of door den Regter te hoog gevorderd mogten worden,

zulks ſchynt men door deeze Aanteekening te hebben

willen voorkomen, en te bepaalen, wat en hoe veel

telken reize, dat de Regter van amptswegen hun ten dien

ſte ſtond zonder geld daar voor te ontfangen, adſingula

ſervitia , de Ingezetenen in 't gemeen aan denzelven tot

zyne verpleeging zouden moeten opbrengen. -

, (3) ſemel cum annona, bis cum herba. J Wanneer

Bisſchop FLORENs aan die vanovERYSSELinzynen Brief

van den jare 1385, te vinden by DUMBAR, Kerk. en

Werelt. Deventer bl. 564., beloofde, dat hy twewerf

des jaars , eens biºgrafe, ende eens biſtroe, Claringe

doen zoude, beloofde hy het zelfde, 't geen hier gezegd

wordt, dat de Regter moest doen ten opzigt van den

tyd, op welken hy Zyne drie Op - gerichts dagen moest

houden, eens by ſtroo, cum annona, dat is wanneer

het koorn en verdere veldvrugten ingezameld waren,

en dus na den oogst, en tweemaal bygras, cum herba,

dat is, voor den oogsttyd, en het maajen van het gras.

(t) Panes frumentarii. J Panis frumentarius, in

deezen zin, is het zelve, 't geen PLINIUs Lib. XIX.

C. 4. noemt Panis Procerum , en onderſcheidt van de

Panis vulgi. Men moet er door verſtaan ons heden

daags zo genaamde wittebrood, of fyn tarwenbrood,

in tegenoverſtelling van ongebuild of grof wittebrood,

als mede van Roggen brood, of, gelyk het oudtydsge

noemd wierd, Panis ſervientialis: Zie DU CANGE,

Gloſ in V. V. Panis frumenti, en Panis ſervientialis,

Tom. V. p. IO3. en Io7.

S",frisking.] Het woord friscinga, en friskin

ga, komt in tweederlei beteekenis doorgaands voor in

de Schriften der middeleeuw. . Men gebruikte het

naamlyk voor een Verken, en wel voor 't geen deoude

atinen noemden Sus annicula, en Porcus delicus. Zie

VARRO de R. R. Lib. II. Cap. 4. of het geen men

eigenlyk een Bigge noemt, onderſcheiden van een

ſpeenverken, en overjaarig verken. Ook wordt het zel

ve woord dikwils gebruikt voor een Schinke of Ham,

by de Latinen perna genaamt. In deeze laatſte betee

kenis, denke ik, dat men 't zelve alhier gebruikt heeft.

Voorbeelden Van deeze beide beteekenisſen kan men

vinden by denzelven DU CANGE, Glosſ. Tom. III.'p.717.

(v) Annonae. J Ligtelyk zou iemand in diegedag

ten vallen, om voor annonae alhier te leezen diende,

Doch dat deeze leezing niet behoeft veranderd te wor

den, blykt uit de CAPITULARIA Reg. Franc. van EA

LUZIUS Tom. I. p. 619. en 79o. De woorden van die

Wet zullen wy hier byvoegen, om dat dezelve tot op

heldering van dit ons ſtuk zeer dienen. De dispenſa

Misſorum nostrorum, qualiter unicuique juxtaſuam qua

litaten dandum vel accipiendum ſit; videlicet Episcopo

panes quadraginta, friscingae tres, de potu modii tres,

orcellus unus, pulli tres , ova quindecim, annona ad

Daballos modii quatuor. Abbati, Comiti, atque Mi

#eſidli nostro unicuique quotidie panes iriginta,
friscingae duae, de potu modii duo, " ?orceliſ, unus,

Pulli tres, ova quindecim, annona ad caballos modië

l?'65. CCt.

o U D E v E R T A A L IN G.

hebbe doen timmeren een Celle inder ſtee

de, die Hoogerhorst hiet, inden eeren ons

Heeren Jeſu Chriſti, ſynre H. Moeder, S.

Peter, S. Paulus, ende S. Martyn myn Pa

troon; dat Monicken ende Broeders begeeren

de te leven onder den Regule van S. Bene

dictus hier moegen onderhouden worden, ge

vende daer toe al dat ick plach te beſitten in

DRIEL in den Lande van TEYSTERBANT met al

len luden, dienſten en verbant. Te fuetge

I" name, &c. Hoe ick Auffridus Bisſcop

half den thins ende van tollen ende van der

munten, en dat vierendeel van den Boſſche

dat Fuetgehaut hieet.

Hoeven te Hohorst met allen toebehooren,

Boſche, Greunlant, Weyde, Neerlant, Wa

Voort tusſchen den

Dorpe Heese ende Zoes 14. hoeven met den

teren, &c. Nielandt van Berge HOHORST tot

Backevoort, noch die Kercken van ARMELo,

Greuningen, Maſemunſter, Livemunſter,

Legre, Zwyndrecht, HAMERSCHE, Lijsden.

Dit is geſciet openbaerlyck voor eerweerdigen

getuygen inder Kercken onſer Vrouwen ende

S. Martyn te Hohorst, op ten dach als die

Kercke gewydt wert. Denxiv. Kal. Decemb.

onder ons teycken. In 't jaer ons Heern M.

ende vI. by Keyſer Hendrix tyden den ander

den van dien naeme in 't v. jaer. * *

By LINDEBORN, Hiſt. Episc. Daventr.

Cap, IA. S. 6. p. 46ó.. Eene ande

re Overzetting hier van is ook te vin

den in de Kerkel. Oudhed. van 't

Bisd. Utrecht, II. D. bl. 88, en by

vAN MIERls, d. l. p. 58. K.
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65.) Koning HENRIK de II. geeft, onder anderen, een Marktdag, en het regt

van de Markttollen, als mede de Kerken van Hemert en Avezaat, aan

het Klooſter van Thorn.

Den 4. Junii, Ioo7.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

I HENRICUs divina favente clementia Rex.

Nobis profuturum, & ad vitam praeſentem

(a) tranſigendam, & ad futuram feliciter ob

tinendam, credimus & ſcimus, ſi ſecundum

fidelium noſtrorum juſtas petitiones Eccleſiaſti

cas facultates & augmentaverimus (b) & au

gmentatas Regalis Praecepti munimine tuendas

eſſe firmaverimus. Quapropter notum eſſevo

lumus omnibus noſtris Fidelibus, tam futuris

quam praeſentibus, quod per interceſſionem

venerabilis Viri Notgeri, Tungrenſis, ſeu

Leodicenſis (c) Epiſcopi, Thornenſt Mo

naſterio, ejusden Epiſcopi Epiſcopatui ſub

jecto, mercatum ejusdem loci, telonium, &

diſtrictum conceſſimus. Inſuper Eccleſias de

Britte, de HAMERITE (d), & AVESATE,

quas idem Epiſcopus in amplificationem Ec

cleſiaſticae facultatis, & aggerationem (e) re

munerationis ſupernae, eidem Monaſterio con

ceſit, [per interventum (f) ejusdem Venera

a) tranſgendam.] By LUNIG, tranſeundam.

(by & augmentaverimus. cet.] . Dus leest men te

regt by LUNIG, 't geen wy gevolgd hebben. In de

uitgave van MIRAEUS ſtaat kwalyk, facultates augmen

tatas verius & augmentandas. :

(c) Leodicenſis.J Leodienſis Eccleſiae Epiſcopi, vindt

men by LUNIG. Voor Thornenſt heeft dezelve Thoren

ſi. Dat dit Klooſter door Hilfundis, Gravin van Stry

en, en Huisvrou van onzen Teiſterbantſchen GraafANS

FRID , in den jaare 992. uit haare Stryenſche goede

ren geſticht is, is te over bekend. Den Stichtingsbrief

zelven vindt men, onder anderen , ook by VAN MIE

RIs in 't Charterb. 1. D. bl. 5o.

(d) de Hamcrite. ] Wy volgen hier de uitgave van

LUN1G. By MIRAEUS ſtaat te onregt, & Chamerite -

gasque idem Ep. cet. De eerſte deezer opgenoemde

## durve ik niet bepalen. Door Hamerite moet

men ongetwyfeld verſtaan of het tegenwoordige Op

Hemert, of Neder, Hemert. Aveſate, of, gelyk men

by LUNIG leest, Aviſeta, is het in de Nederbetuwe ge
legene Dorp Avezaat, 't geen in een voorige Charter

van 85o. Num. 27. bl. 28. ook reeds Aveſategenoemd
wordt. ſ

(e) aggerationem..] By LUNIG, exaggerationen

remunerationis ſteprdinae.

(f) per interventum cet.] Het geen tusſchen II

alhier geplaatst is, hebben wy overgenomen uit de uit

gave van LUNIG. By MIRAEtºs ontbreekt zulks.

(g) ſecunda Nonas junii.] Dus vindt men by LU

NIG - In de uitgave van MIRAEUS is door een drukfout

ingeſlopen, XI. Nonas junii, voor II. Non. junii.

De overige tydskenmerken ſtrooken zeer wel met het

jaar 1oo7. Doch een zwaarigheid van een andere na

tuur doet zig hier op. Volgends het verhaal van AE:

GIDIUs A LEoDIo, by CHAPEAVILLE in Geſt. Pontif.

Tungrens. Tom. I. p. 222. , 't geen BARTH. FISEN,

Hiſt. Eccl. Leod. Part. I. Lib, VII. p. 159., en an

deren, ook volgen, is de Luikſche Bisſchop NoTGERUs

overleden anno dominicae incarnation is milleſimo ſepti

bilis Epiſcopi] ad pertinentiam dictiMonaſterii

auctoritate noſtri conſenſus aſſignavimus. Et

hujus praecepti auctoritatem, ut in nomine

ipſius, quinobis praecipiendi conceſſit poteſta

tem, pleniorem obtineat vigorem, & a fideli

bus ſanctae Dei Eccleſiae ac noſtris [diligen

tius] conſervetur, more Anteceſſorum noſtro

rum, & manu propria firmavimus, & ſigilli

noſtri impreſſione ſignarijufſimus. Signum Do

mini HENRICI Regis invictiſſimi. Heribertus

Cancellarius vice Willigiſi Archicapellani re

cognovi. Data Secunda (g) Nonas Junii,

Indictione v. anno Dominicae Incarnationismil

leſimo ſeptimo, anno vero Domini Henrici II.

regnorum Quinto. Actum Moguntiae feliciter,

àIIlCIl.

MIRAEUS, Donat. Belg. Lib. II. C. 2r.

Oper. Dipl. Tom. I. p. 5o7. · Verbe

terd uit LUNIG Spicil. Eccleſ. Tom.

III. Von Ae@tiszinnen, p. 354.

mo, quarto Idus Aprilis. Hoe is het nu mogelyk, dat,

op verzoek en door tusſchenkomst van hem, deeze

Brief op den vierden Junit des jaars Ioo7. kan gegee

ven zyn, daar hy reeds te vooren op den tienden April

van datzelve jaar overleden was? Om alhier het jaar

Ioo7. te veranderen in IOC6., gaat niet aan, om dat

men dan ook het getal der indictie, en het Regeerings

jaar, zoude moeten veranderen Men zou ook kunnen

leezen II. Non. Janu. by verkorting voor januarii ,

't geen dan gemaklyk door de uitſchryvers kon ver

wandeld zyn in 11. Non. junii. Op die manier kon

men deeze zwaarigheid te boven komen. NoTGERUs

immers kon op den 4. januari van dat jaar dit ver

zoek aan K. HENRIK gedaan hebben. Doch het is niet

waarſchynlyk, dat HENRIK zig op dientyd binnen Mentz,

Moguntiae, alwaar dit voorgevallen is, zou bevonden

hebben, om reden, dat hy volgends het verhaal van

den ANNALISTA SAxo by EccARD, Corp. I/iſt. medii

aevi Tom. I. p. 405., het drie- Koningen - Feest in de

Abdye van Gandersheim in het Brunswykſche gevierd

heeft, en dus op den 6. Januarii reeds aldaar geweest

is, gelyk hy het Kersfeest even te voren gevierd had

in zyn Koninglyk Slot Palithi, of Poelde, insgelyks in

het Brunswykſche niet ver van het Steedje Walken

ried, volgens het CHRON. GoTTwicENSE p. 732., ge

legen. Te regt giste MIRAEUs, dat men uit hoofde van

deezen Brief den dood van NoTGERUs niet op 1oo7.,

maar op het volgende jaar zou moeten brengen. Deeze

gisſing wordt geſterkt door LAMBERTUS PARvUs, aan

gehaald by CHAPEAVILLE, d. l. p. 222. in Not. welke

uitdrukkelyk meldt, Anno Ioo8. oliit Notgerus Epi

ſcopus Leodienſis felicis memoriae: Baldricus ſucceſfit.

Het verhaal van dien ouden Schryver, welke op het

einde van de XII. Eeuw leefde, is derhalven geen mis

ſlag, gelyk de Jeſuit FoULLoN Hiſt. Leodienſ Tom.

I. Lib. IV. p. 202. meende, maar overeenkomende

met de waarheid, en wordt 't zelve door deezen Brief

ontegenzeggelyk geſterkt.
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66.) De Giſte van verſcheidene goederen, door Bisſchop MEINwERccs, en desselſ,

Moeder ADELA, Gravin van Renkum, aan de Kerk van Paderborn ge

ſchonken, beveſtigd door Koning HENRIK den II.

Den 3. Maart, Io13.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis,

IIEINRICUs divinaordinante providentia Rex.

Si Eccleſiarum Dei ſublimationibus omniſtudio

inſervimus, aeternae retributionis praemia no

bis affutura eſſe ſperamus. Quapropteromnium

fidelium Chriſti, praeſentium ſcilicet & futu

rorum, noverit univerſitas, qualiter MEIN

wERCUs, ſanétae Patherbrunnenſis Eccleſiae

venerabilis Epiſcopus omnia praedia, quae

hereditario jure poſfederat , matri ſuae

ADALAE (4) contradidit. Dehinc ipſa cum

manu mariti & advocati ſui BALDERICI (b)

Comitis, cum conſenſu etiam heredum, eadem

praedia poteſtative nobis donavit. At nos per

petuae beatitudinis ſpe, ac pia praeſati Epiſcopi

dilectique nepotis noſtri, qui ſe omniaque ſua

divino ſervitio mancipare gaudet, prece & de

votione commoniti, praedia eadem, legitime

nobis tradita, (inter quae principales ſortes ſunt

iſtae, Widun, Rimi, Meribiki, Goltbike,

Dodenhilſon,) cum appertinentiis, villis &

mancipiis utriusque ſexus, ſilvis, viis& inviis,

exitibus & reditibus, molendinis, piſcationi

bus, paſcuis, venationibus, quaeſitis & inqui

rendis, omnibusque utenſilibus, quae quolibet

modo dici vel nominari poſſtunt, ſanctae Pa

derbrunnenſi Eccleſiae, in honorem ſanctae

(a) Adalac.] Om dat zy tot haaren eerſten mange

had heeft 1MADUs, of 1MED, denderden van dien naam,

welke, zo al niet over de geheele vELUWE , ten min

ſten over dat Onderdeel, of Pagtes minor, van de zel

ve, waarin Redichem, of Renkum, gelegen is, gelyk

wy hier vooren reeds toonden bl. 76., het Graaflyke

bewind gevoerd heeft, hebben wy gemeend deezen

Brief, ofſchoon wel regtſtreeks geene betrekking zo

zeer tot ons tegenwoordig GELDERLAND hebbende, egter

in deeze onze Verzameling te moeten plaatzen, als

kunnende tot opheldering van de Hiſtorie der oudeGel

derſche Graaven verſtrekken. - Uit dit eerſte hu

welyk van ADELA met IMED was Bisſchop MEINwER

Dei Genetricis Mariae, ſanctique Kiliani mar

tyris, ac beati Liborii confeſſoris conſtructae,

per hanc regalem paginam largimur, omnium

hominum contradictione remota. Inſuper etiam

regali auêtoritate praecipimus, ut nulla major

minorve perſona aliqua judiciaria poteſtate in

eisdem praediis ſe intromittat, niſiAdvocatus,

quem ejusdem Eccleſiae Epiſcopus ſibi eligat.

Si quis autem, quod abſit, hoc noſtrae dona

tionis praeceptum infringere auſus filerit, cen

tum libras auri perſolvat, L. eidem Eccleſiae,

& L. noſtrae Camerae. Et ut haec noſtraelar

gitionis auctoritas firma & inconvulſa perma

neat, hoc praeceptum, inde conſcriptum, ma

ſigniri.

Signum Domni HEINRICI Secundi, Regis in

Viëtiſſimi.

Guntherus Cancellarius vice Erchanbaldi

Archicappellani recognovit. Data v. Non.

Martii. Indiét. XI. Anno Dominicae Incarnat.

M. XIII. Anno vero Domni Heinrici ſecundi

regnantis XI. Actum Werlae feliciteramen.

nu propria roborantes ſigillo noſtro juſtimus in

NIC. SCHATEN, Annal. Paderborn.

Part. 1. Lib. V. p. 4o2.

CUs geſprooten. Hy zal derhalven die goederen, over

welke hy alhier beſchikking maakt, en welke hy ge

tuigd hcreditario jure te bezitten, uit de erfenis van

Zynen overledenen Vader gekregen hebben. Over dee

ze Erfielyke goederen van Bisſchop Meinwercus heeft

FALKE in 't breede gehandeld in Aalnot. ad Tradit.

Corbejenſ. p. 457. & ſeqq.

(b) BALDERICI.] UIt deezen Brief, als mede uit

den volgenden van den jaare 1o16., blykt ten duidelyk

ſte, dat en PONTANUs Hiſt. Lib. V. p. 75. en TE

sCHENMAKER Ann. Cliv: Part II. p. 212. in het

ſterf-jaar van deezen Graaf zig zeer vergist hebben.
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67.) De voorgaande Gifte met eenige goederen vermeerderd, en op nieuws door

Keizer HENRIK den II. beveſtigd.

Den 1o. Januarii, 1o16.

T" nomine (a) ſanctae & individuae Tri

JL nitatis.] HEINRICUs Dei gratia Roma

norum Imperator Auguſtus. Si Eccleſiarum

(a) In nomine.].. Het geen wy in deezen Brief tus

ſchen twee [ ] hebben ingevoegd, is overgenomen uit

het Afſchrift van FALKE. - In de uitgave van scHATEN

ontbreekt hetzelve. Wy hebben verder om

dezelve reden, waarom wy denvoorigen Brief gemeend

Dei ſublimitatibus inſervimus omni ſtudio,

aeternae retributionis praemia nobis ſperamus

eſſe affutura. Quapropter omnium fidelium

Chriſti,

hebben in onze Verzameling te moeten brengen, ge

oordeeld deezen, hoewel in dezelve bewoordingen ge

noegzaam bevat, insgelyks niet te mogen overſlaan, te

meer, daar dezelve eenige plaatzen meer, dan de voo

rige, bevat.
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Chriſti, praeſentium ſcilicet & futurorum, no

verit univerſitas, qualiter MEINWERCUs, ſan

čtae Paderburnenſis Eccleſiae venerabilis Epi

ſcopus, omnia praedia ſila, quae hereditario

jure poſfederat, matri ſüae ADELAE contradi

dit. Dehinc ipſà cum manu mariti & advo

cati ſui BALDERICI Comitis, cum conſenſu

etiam heredum, eadam praedia poteſtative no

bis donavit. At nos perpetune beatitudinis

ſpe, ac pia praeſati Epiſcopi dileétique nepo

tis noſtri, qui ſe ſuaque omnia divino manci

pare gaudet ſervitio, prece & devotione com

moniti, praedia eadem, legitime nobis tradita,

(inter quae principales Cortes (b) ſunt iſtae,

fijnmedeshuſen (c), Walmonthem, Haver

lov, Hukilheim, Mandelbiki, Golthbiki,

Doddohuſen, Hokinesleye, Wackeresleye,)

cum appertinentibus villis & mancipiis utrius

que ſexus, ſilvis, viis & inviis, exitibus & re

ditibus, molendinis, piſcationibus, paſcuis,

venationibus, quaeſitis & inquirendis, omni

bus (d) utenſilibus, quae quolibet modo dici

vel nominari poſſunt, ſanctae Paderbrunnenſi

Eccleſiae, in honorem ſanctae Dei genitricis

Mariae, ſanctique Kiliani martyris ac beati Li

borii confeſſoris conſtructae, per hanc imperia

(b) Cortes.] In de uitgave van FALKE, als mede in

den voorgaanden Brief, leest men Sortes. , Te regt im

mers kunnen die goederen, welke hem by verdeeling

zyner vaderlyke erfenis met zynen Broeder en twee

Zuſters waren te beurt gevallen, ſortes genaamd wor

den, of ſchoon 't woord Cortes , of Curtes , ook een

goeden zin oplevert.

(c) Immedeshiſen. cet.] By FALKE, welke breed

voerig over deeze goederen handelt, leest men, In

lem paginam largimur, omnium hominumcon

tradictione remota. Inſuper etiam imperiali

auctoritate praecipimus, ut nulla major minor

ve perſona aliqua judiciaria poteſtate in eisdem

praediis ſe intromittat, niſi Advocatus, quem

ejusdem Eccleſiae Epiſcopus ſibi eligat. Si

quis autem, quod abſit, hoc noſtrae donationis

praeceptum infringere auſus fuerit, centum li

bras auri perſolvat, L. eidem Eccleſiae, & L.

noſtrae Camerae. Et ut haec noſtrae largitio

nis auctoritas firma & inconvulſa permaneat,

hoc praeceptum, inde conſcriptum, manu

propria corroborantes ſigillo noſtro juſlimus in

ſigniri. [Signum Domni HEINRICI Romanorum

invictiſſimi Imperators Auguſti.] Gunthe

rius Cancellarius vice Erkenbaldi Archicappel

lani (e) recognovi [& ſſſ..] Data IIII. Idus

Januarii Indictione (f) XIII. Anno Domini

cae incarnat. MXvi. Anno vero Domni Heinrici

ſecundi regnantis XIIII. Imperii autem ii.

[Actum] Drodmannia feliciter amen.

Nic. sCHATEN , Annal. Paderborn.

Pars. 1. Lib. V. pag. 417. Verbe .

terd uit FALKE, Cod. Tradit. Corve

jenſ, pag. 453.

medeshtſon - Haverlon, - Colzbiki, Dodon

huſon, Hokineslevo, /Vakereslevo. -

(d) omnibus.] Beter in den voorgaanden Brief,

omnibusque utenſilibus.

(e) recognovi & ſſſ..] Dus by FALKE. In de uit

gave van SCHATEN ſtaat recognovit.

(f) indictione XIII.] Lees XIIII., gelyk scHA

TEN getuigt, dat in andere afſchriftengevonden wordt,

*

68.) Memoriale ADELBOLDI Epiſcopi, of oude Lyſle der Leenmannen van het

Sticht, so als gezegd wordt ten tyde van gemelden Bisſchop gemaakt

te gyn, en in welke de Graaf van GELRE, als Opperjagermeeſter des Bis

ſchops, onder anderen, ook opgeteld wordt.

Den 2 januarii, 1o21.

Tn nomine (a) Dei (b) amen. Operae

IL pretium duxi ea, quae ſequuntur, ſcriptis

inſerere, ne poſteris lateret, quod praeſens

(a) In nomine.] Zeer verſchillende zyn de gedag

ten der Geleerden aangaande ditaanmerkelyk Stuk. Het

gevoelen derzelven afzonderlyk in 't breede aantetoo

nen, zou te lang vallen. Men zie PONTANUS • IIiſ'.

Lib. V. pag. 78., SLICHTENHORST, Geld. Geſch. V.

B. bl. 54., MATTH. vossIUs, Annal. Lib. I. p. 35.

BUCHELIUs, in Not. ad IIEDAM , p. 117. » ALTING,

Not. Germ. Inf. Part. II. p. 35. en 68. MAT

THAEUs, de Noºil Lib. I. p: 147 en Angled. Toni.

V. p. 33i. WAGENAAR, lºaderſ. Hiſt, II. D. bl.

148. , " IDSINGA, Staatsrecht 1. D. bl. Io5. VAN

MiERIs, Chart. van Hoi L. 1. D. bl. 69. Jo. PETR. LU

DEwIG, Opusc. Misc. Toni: I. p. 65f. . Jo. CoNR.

coPEs vAN HASSELT , de jurisd. Crim. in Gelr. p.

42. &# ſeq. Den Schryver van de Algemeene Voorre

den in 't ZManhangſel op de Kerk. Oudhed, bl. 56.- 67.

J. w. vAN LAAR , in Specim. Acad. varia Jur.

Belg. Capp. illuſtr. ## Cap. V. p. 32. 1Z. VAN

DER Does, Diattr. de vinculo inter Dioec. Trajeſt.

aetas faceret. Quapropter deſidero notum eſſe

cunctis ſanctae Dei Eccleſiae fidelibus, tan

praeſentibus, quam futuris, quod ego ADEL

BOLDUS,

&? Regn. Franc. pag. 58. JUNGIUs, Hiſt. Com.

Benthem. Lib. II. C. 3. S. 2. p. 90. - Io3. VAN

LEEUwEN in Not. ad CHRON. TIELENSE pag. 95. en

anderen. Doorgaands komt men hier in overeen, dat

deeze Lyst of geheel valſch en verdigt is, of ten min

ſten, zo al ten tyde van Bisſchop ADELBOLD eene

zoortgelyke lyſte van Leenmannen gemaakt zy, dat de

zelve dan in latere tyden zodanig veranderd is, gelyk

wy dezelve thands hebben. Wy houden het met die

genen, welke dit Stuk voor onegt houden. Om zulks

in 't breede hier te toonen, lydt ons beſtek niet. Al

ware het, dat de hier in gemelde zaaken met de Hiſto -

rie van dien tyd konden overeengebragt worden, zou

egter de ſtyl alleen, en de geheele zamenweeving van

dit Stuk, iemand, welke maar eenigzins kundig is in

zoortgelyke ſchriften, doen twyfelen aan de egtheid.

Doch let men op den inhoud der zaaken zelve: alies

toont ten duidelykſte aan de valsheid van deeze Lyſte,

en dat dezelve een uitbroeiſel van den eenen of anderen

Z 2 º Monnik
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BoLDUs, Dei ſolummodo gratia ſanctae Tra

jectenſis Eccleſiae Praeſul indignus. Cum

Monnik van lateren tyd is. Teregt derhalven teekende

BUCHELIUS eertyds op den kant van zyn Exemplaar dit

navolgende aan. ,, Haec non ſuo loco ut ſint poſita,

•, verdor 3 ita ab iſforum temporum ſimplicitate ad po

•, ſterioris aevi fastum abeunt.” De waarheid van dit

gevoelen blykt handtastelyk, indien men, om van de

overige hier opgetelde Leenmannen niets te melden,

alleen maar zyne gedagten veſtigt op het geen alhier

voorkomt, voor zover het zyne betrekking tot ons te

genwoordig GELDERLAND heeft. De Hertog van

BRABAND wordt gezegd van den Bisſchop te leen te

houden, tenere in feudum Civitaten lapideam in TIE -

LE - & Salictum juxta praedi&am Civitatem Tiele

ſttum. Een ieder ziet ligtelyk, dat de Verdigter deeze

woorden overgenomen heeft uit den Giftbriefvan Ko

ning OTTO den I. van 95o., hier vooren geplaatst on

der Num, 5o. bl. 59. Doch wanneer? Zekerlyk geen

zeventig jaar na het geeven van denzelven, wanneer de

oorſpronkelyke Brief nog voor handen was, maar onge

twyfeld langen tyd daar na, wanneer de woorden der

zelven, cum nova atque lapidea in eoden loco & civi

tate (Tiele) Eccleſia , omnibusque praediis, door een

dateren uitſchryver reeds veranderd en verbaſterd waren

in deezer voegen, cum nova atque lapidea tneodem loco

civitate, omnibusque Eccleſiis, pracdiis, cet. of, omni

busque Eccleſiae praedtis, door welke omzetting van 't

woord Eccleſia men eindelyk, in plaats van een nieuw

gebouwde ſteenen Kerk, 't geen niet ongewoon is, een

nieuwe ſteenen Stad, nova lapidea Civitas, even als of

'er te vooren reeds eene van hout gebouwde Stad ge

weest ware, gekregen heeft. - De naam verder

van Graaven van GELRE was te deezen tyde nog ge

heel onbekend, dewyl het zeker is, dat dezoogenaam

de vooGDEN. van GELRE eerst lang daarna dien. Titel

gevoerd hebben: uit welken hoofde ook de oude Schry

ver van de CHRONICA DE TRAJECTO, by MATTHAEÜs

Anal. Tom. V. g, 324. in zynen tyd reeds te regt de

egtheid van dit Stuk in twyfel trok, wanneer hy aan

teekende; ,, Quidam , qui Cronicas ſcripſerunt, ſcri

, bunt, quod Epiſcopus ille ADELBOLDUSfecit conſoribi

,, omnes ſuos praedece/ores Epiſcopos, ac nobiliores

, Dominos illius terrae, ſicut eſt, Brabantia, Hollan

, dia, GELRIA ,, Cleve, Benthem, Cuyck, Ghoer.

, Quod tamen fallit, quia tunc temporis NoNDUM ſuit

, Comes in GELRIA.” Dit getuigenis van dien Chro

nykſchryver heeft vELDENAAR genoegzaam woordelyk

overgenomen in zyn Chronyck, waarom ook de Heer

KAsp. BURMAN op den kant van zyn exemplaar aantee
kende ; . ,, Quia hoc tempore nondtuna Comes Gelriae,

,, ideo ad poſieriora tempora hoc Diploma referendum.

, vELDEN. p. 256.” Deeze zwaarigheidſchyntJoAN.

VAN LEIDEN, wanneer hy deeze Lyst in Zyn Chroni

con, Lib. IX. C. 1o. p. 12o., bragt, ook opgemerkt te

hebben, en, om dezelve wegteneemen, voegde hy

'er het woord Tutor by 3 . Item TUTOR, ſive Comes

GHELRIAE, etiam eſt liber feudalis, cet.- Dezelf

de zwaarigheid zogt de Schryver van de oude Holl.

Chronyk, Div. VII. Cap. 14. ſol. 117. ook te ver

beteren, wanneer hy overzette, en 'erbyvoegde; •• Die

, voecht van GELRE [wanttet noch geen Graefſcap

, en was] is des Bisſchops Meister Jager, ende hout te

, lene.” enz. - Doch al ware het al, dat de Voog

den, Praefeſti Gelriae, te deezen tyd van een of an

deren ouden Schryver Comites Gelriae genoemd wier,

den, loopt het egter tegen alle Hiſtoriſche waarheid

aan, dat dezelve ooit de GraafſchapzuTPHEN van den

#sſchop te leen zouden gehouden hebben:,, Waar

vindt men eenig blyk ofſchyn, dat die Graafſchap ooit

aan de Bisſchoppen door den eenen of anderen. Koning,

of Keizer, geſchonken zy, uit kragt van welke gifte
zy dezelveweder als eenLeen aan de Graaven van GEL

# hadden kunnen uitgeeven? Was zelfs te deezen

tyd de Graafſchap ZUTPHEN nog niet afgeſcheiden van

GELDERLAND? En is niet dezelve lange daar na eerst

door een huwelyk overgegaan aan de Graaven van GEL

RE, en op die manier met GELDERLAND vereenigdge

worden? Wat meer is, de benaaming zelve van Comi

tatus zUTPHANIAE toont genoeg aan, dat dit Stuk van

een lateren tyd is, zeker immers is het, dat die benaa

ming eerst in gebruik geraakt is, na dat Zutphen tot

een Stad verheven is, en Stadsgeregtigheid gekregen

heeft, wanneer naar den naam der Hoofdſtad alleng

\

feudales liberi Trajectenſis Eccleſiae a me feu

dum ſuum requirerent, praedeceſſorum meo

rum

kens in gebruik is gekomen de benaamingvan de Graaf

ſchap van ZUTPHEN , welke te vooren, en ook nog in

deezen, en volgenden tyd, de Graafſchap van HAME

LAND genoemd wierd. -. Even eens is het gelegen

met de alhier voorkomende benaamingen van de Tielre

ºvert, en Bomelrewert, welke in deezen tyd onge

hoord 2. en eerst lang daarna in gebruik gekomen zyn.

- Eindelyk hoe zal men met de waarheid overeen

brengen, 't geen alhier ten opzigte van Embrik voor

komt? Hoe kan die plaats voor de helfte, pro parte

media, door den Bisſchop te leen gegeeven worden,

en de andere helfte, alig pars, gezegt worden te bly

ven aan den Bisſchop? Daar het zeker is, dat de cene

helfte van Embrik by een plegtig verdrag van den ja

re 997. hier vooren geplaatst onder Num. 59. bl. 72.

in vollen eigendom reeds was overgegeeven aan de A5

dis van ELTEN; en door dezelve langen tyd daar na

gerust bezeten is geworden, zelfs zodanig, dat in den

jare 1134. het gemelde Klooſter in 't geruſte bezit van

die helfte door Keizer LoTHARIUS nog nader beveſtigd

is geworden, gelyk blyken kan uit den Brief van den

zelven by PoNTANUs, Hiſt. Lib, VI. p. 103.

Geen minder tegenſtrydigheden doen zig op in de ove

rige alhier opgetelde Leenmannen, welke, als zo veele

klaare bewyzen van de onegtheid van dit ſtuk, zouden

kunnen aangevoerd worden. Doch zulks is buiten ons

beſtek, en ook reeds voor een groot gedeelte door an

deren aangetoond. – Let men verder op de Getui

# , ten overſtaan van welken deeze Leenverheffingop

en 2 januarii des jaars Io2I. alhier gezegd wordt

geſchied te zyn, zal men handtastelyk de valsheid van

dit Stuk moeten erkennen. Te regt heeft de geleerde

JUNGIUs, Hiſt. Comit. Benthem, p. 1o3. , reeds op

gemerkt, dat de alhier opgenoemde drie Aartsbisſchop

en , ANNo, EVERHARDUs, en ADELBERTUS eerst

# fna doode van onzen Bisſchop ADELBoLD, welke

in To27 geſtorven is, tot die waardigheden verheven

zyn geworden. ANNO is op den Aartsbisſchoplyken

zetel van Keulen eerst geplaatst in den jaare io56. ;

EvERHARD is Aartsbisſchop van Trier geworden in

1o47.; ADELBERT eindelyk is tot Aartsbisſchop van

Hamburg verkoren in den jaare Io43. Hoe is het dan

mogelyk, dat dezelve als Aartsbisſchoppen in een ſtuk

van den jaare Io2I, kunnen opgenoemd worden, en als

Getuigen voorkomen? Ongetwyfeld heeft de Verdig

ter van dit Stuk kennis gehad aan deeze drie Aartsbis

ſchoppen uit eenen Brief van den jaare 1o64. by HEDA

p. 129. alwaar deeze drie Aartsbisſchoppen te regt ge

noemd worden. Hy heeft dus gemeend dezelven, als

Getuigen, ook in dit ons Stuk te kunnen opnoemen ,

doch ongelukkig heeft hy niet in aanmerking geno

men, of mogelyk niet geweeten, den juisten tyd, wan

neer zy gekomen zyn tot die waardigheden, in welke

hy dezelven alhier aanvoert, en even hier door ver

raadt hy zig ten eenenmaal. De overige drie, alhier

opgenoemde, komen wel overeen met den leeftyd van

Bisſchop ADELBOLD , en konden overzulks als Getui

en by deeze Leemverheffing tegenwoordig geweest zyn;

## in allen ontmoet men weder eenige zwaarigheid,

of bedenkelykheid, # de Heer JUNGIt's niet

ſchynt gedagt te hebben. UDALRICUs wordt alhierge

noemd Vicecancellarius ; doch het komt bedenkelyk

voor, dat men denzelven in egte ſtukken niet vroeger

aantreft dan in het laatſte jaar der regeering van Keizer

HENRIK den II., terwyl tot den jare Io23. GUNTHE

RIUs, Aartsbisſchop van Salsburg, als Onder- Can

cellier de Keizerlyke Brieven in plaats van den Opper

Cancellier onderteekend heeft, gelyk door den geleer

den Abt BEssEL bewezen is in 't Chron. Gottwicenſ: p.

241. Zo zig hier geene andere# van onegtheid

opdeeden, zou deeze bedenkelykheid weinig by my gel

den. Het komt my egter ten uiterſten waarſchynlyk

voor, dat deeze UDALRicUs, of oDALRICUs, niet voor

den jaare 1o23., in plaats van den gemelden Gunthe

rius , tot Onder - Cancellieris aangeſteld. Ten minſten

van het begin der Regeering van Keizer KoENRAAD den

II. af, en dus van den jaare Io24. tot 1o32. heeft hy,

als Cancellarius vice ARIBoNIS Archi-Capellani, alle

Keizerlyke Brieven onderteekend, gelyk ten vollen in

't gemelde CHRON. GoTTw1c. p. 256. betoogd wordt,

en ook nader blyken kan uit de Brieven, welke men,

onder anderen, by scHATEN, Annal. Paderborn. Part.

e
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rum Epiſcoporum Trajectenſium mihi literas

I. Lib, V. p., 463- 467. 468. 469. 471. 474.477.

479. 48o. en 431. , als mede in het Chronicon Episc.

Mindenſtum by PISTORIUS, SS. Rer. Germ. Vol. III.

p, 822., en 826., vinden kan. In die zelfde hoeda

nigheid als Cancellier, in plaats van den Opper- Cancel

liër, en Mentziſchen Aartsbisſchop ARIBo, heeft hy

ook onderteekend drie andere Brieven, welke by HEDA

voorkomen Hiſt. p. 1 14. en 115. Uit deeze Brieven

nu, welke maar weinige jaaren, later, dan deeze onze

Lyst, gegeeven zyn, kan onze Verdigter en den Aarts

bisſchop ARIBo, en den Onder-Cancellier UDALRICUs

hebben leeren kennen, en dus dezelve in zyn ſtuk als

Getuigen ook gemeend hebben te mogen aanvoeren,

zonder te letten, of dezelve op dien tyd, waar op hy

zyn verdigt ſtuk ſtelt gegeeven te zyn, werkelyk die

waardigheden en ampten bekleedden, welke hy in dee

zen aan hun toeſchreef, door welke onoplettendheid,

of liever onkunde, hy weder# handtaſtelyk verraadt.

Dit blykt verder ten duidelykſten in ARIBo, welken

hy alhier insgelyks noemt als Aartsbisſchop en Opper

Cancellier. Het is te overbekend,##

pen van Mentz Opper- Cancellieren der Keizerste dee.

zen tyd waren. Is derhalven deeze ARIbo op den twee

den## Io2I. reeds tot de Aartsbisſchoplyke

waardigheid verheven geweest? Zo ja, dan kan hy

ook te regt Archicapellanus alhier genoemd worden;

zo niet, dan is dit weder eene nieuwe preuve voor de

valsheid van dit ſtuk. Ik verwondere my zeer, dat de

anderzins zo naauwkeurige en oplettende JUNGIUs dit

niet genoeg in opmerking genomen heeft, wanneer hy

over onze Lyſte handelende d.. l. p. 1o3. , onder an

deren dit navolgende aanteekende. ,, Imperatorem

,, Henricum Il. hic reſte appellari potuiſ/e, dubio ca

,, ret. – Aribo etianu hic locum ſuum tueri poteſt,

,, fluit enim anno Io2 I. • quo hace Charta conſcripta

, fertur, Erchanbaldi Archiep. Moguntini ſucceſſor,

, & Adelboldi utique aequalis.” . Ik erken, dat hy in

To21. tot die gemelde waardigheid verheven is. Zulks

blykt ook uit de by JUNGIUs aangehaalde Schryvers ,

waar by men nog voegen kan het CHRONIcoN AUGU

sTENSÉ by FREHERUS, SS. Rer. Germ. Tom. I. p.

95., alwaar men 't volgende op het jaar MXXI. vindt

aangeteekend. ,, Terrae motus IV. Id. Maji factus

, eſt. Heribertus Colonienſis Epiſcopus obiit. | ER

,, CHINBALDO Moguntinae Archiëpiscopo deſunéto ARI

, Bo ſucceſit.” In dezelve order, en met genoegzaam

dezelve woorden, wordt dit ook aangeteekend gevon

den by MARIANUs scoTUS in Chronº in de SS. Rer.

Germ. van PISTORIUs, Vol. I. p. 648. Edit. STRUVII.

Doch het zal er maar op aankomen, in welke maand,

en op welken dag van dat jaar, hy zynen voorganger

is opgevolgd. olgends onze Lyst, welke geſteld

wordt op den tweeden januarii 1o2I. gegeeven te zyn,

moet hy voor dien dag reeds tot die waardigheid ver

koren zyn geweest, en gevolgelyk, indien men het

begin van het jaar met Kerstyd ſtelt, kan hy ten hoog

ſten vyf dagen die waardigheid, waarin hy alhier voor

komt, bekleed hebben. Is zulks waarſchynlyk ? Zou

den dan niet de gemelde Chronykſchryvers onder de

drie gebeurtenisſen, welke zy op dat jaar aanteeken

den, de dood van Erkenbald moeten in rangſchikking

geplaatst hebben voor de Aardbeving, welke zy ver

haalen op den 12. Mey van dat jaar voorgevallen te

zyn ? Verder, indien hy op den 2 januarii reeds

Opper- Cancellier geweest was, hoe komt het dan, dat

men hem in die hoedanigheid nergens aantreft, dan in

een eenigen Keizerlyken Brief van dat jaar, doch wel

ke eerst, volgends het getuigenis van den Schryver van

't Chronicon Gottwicenſe pag. 24o. op het einde van het

jaar 1o21. gegeeven is? Zou men daar niet uit mogen

beſluiten, dat hy eerst in de laatſte maanden van 't ge

melde jaar, en niet in de eerſte maand, tot die waar

digheid verheven zy ? Om dit ten eenemaal te voldin

gen, zullen wy voor eerst aanvoeren eenen Brief van

den 16. Februarii Io2I.,, uitgegeeven by SCHATEN ,

Annal. Paderb.. Part: 1. Lib. V. p. 442. waar in

Guntherius als Cancellier, en Erchinbaldus als Opper

Cancellier voorkomen, alsmede eenen anderen van den

derden julii des gemelden jaars Io21., en dus een

half jaar laater, dan onze Brief, gegeeven, welke, uit

den oorſpronkelyken, in een koperen plaat geſneden, en

in 't zelfde CHRON. GoTTw1c. p. 238. te vinden is.

oſtenderunt, continentes, quae & qualia bona

ipſi

Aldaar leest men uitdrukkelyk, GUNTHERIUs Cancel

larius ad... vicem ERKENBALDI Archicappellani reco

gnovi. Uit dit egte Stuk blykt derhalven ook ontegen

zeggelyk, dat op den 3. Julii en Guntherius nog den

post van Onder-Cancellier waargenomen heeft, en dat

de Opper-Cancellier Erkenbald, in wiens plaats Aribo

gekomen is, toen nog in leven was. Zelfs uiteender

den Brief, uitgegeeven insgelyks by SCHATEN , d l.

p. 444. moet volgen, dat die beiden op den 23 julii

van dat zelfde jaar IO2I. deeze hunne opgenoemde

waardigheden aan 't Keizerlyke Hof nog werkelyk be

kleed hebben; zo dat de oude Schryver van de ANNA

LEs HILDESHEMENSEs in de Script. Rer. Brunswic.

LEIBNITII, Vol. I. p. 724., zig vergiste, wanneer hy

den dood van Erkenbald bragt op het jaar Io2o., daar

uit de aangehaalde Brieven blykt, dat hy in het vol

ende jaar nog leefde, doch tevens leeren wy uit het ver

# van denzelven, dat hy op den 18.A## van dat

jaar eerst overleden is. MXX. ind. III. zegt hy,

ERKEMBALDUs, Mogontiae Metropolitanus, xv. Kal.

Septembris ſuſtollitur, poſt quem ARIBo, vir ſanctaé

Eccleſiae probatiſſimus, ſubſtituitur. - Hoe is het nu

mogelyk, dat opden 2. januarii, en dus verſcheidene

maanden te vooren, en Udalricus, als Onder- Cancel

lier, en Aribo, als Opper-Cancellier in dit ons Stuk

kunnen voorkomen, zo men 't zelve niet voor onegt wil

houden? Het blykt dus, dat de vyfalhier opgenoem

de getuigen alle valſch zyn. Maar hoe ſtellen wy het

met den zesden; met Keizer HENRIK zelven? By den

eer JUNGIUs lydt dit wel geen twyfel; Imperatorem

Henricum II, zegt die. Geleerde, hic recte appellaripo

tuiſſe, dubio caret ; idque jam in principio Capitis oſten

dijmus. Doch wat heeft hy bewezen op pag. 95. van

zyn voortreffelyk werk? iets anders, dan dat de

leeftyd van Keizer HENRIK met den tyd van Bisſchop
ADELBOLD overeenkomt, en dat de laatſte in de Brie

ven van den eerſten dikwils alsGetuigegenoemd wordt.

Dit zy zo. Maar komt het alhier daar op aan? Is niet

de groote vraag alhier, of Keizer HENRIk werkelyk op

den 2. Januarii Io21, tegenwoordiggeweest is te Zuſ

pich, in Tulpiaco Caſtro, alwaar deeze Leenverheffing

gezegd wordt op dien dag coram eo, often zynen over

ſtaan, en in zynetegenwoordigheid, geſchied te zyn? Dit

is zo zeker niet. Volgends het verhaal van SIGEBERTUS

GEMBLACENSIS by PISTORIUs, SS. Rer. Germ. Vol.

I. p. 829, wiens eigen woorden ook overgenomen zyn

door ALBERICUs, Monachus trium Fontium, in zyn

Chronicon by LEIBNITIUS, Acceſſ. Hiſt. Vol. II. Part.

II. p. 53. , zou Keizer Henrik het Kersfeest te Keulen
gevierd hebben Hy konderhalven op den 2. Januarit

daar aan volgende in het Keizerlyke Slot Zülpich, 't

welk niet ver van Keulen afligt, tegenwoordig geweest

zyn. HERMANNUs coRNERUs, een later Schryver

van de XV. eeuw, ſchynt dit ook te volgen, in zyn Chro

nicon by EccARD, Corp. Hiſt. med. âevi Tom. II. p.

567. Doch in de ANNALISTA sAxo van EccARD, d.

l. Tom I. p. 453. leezen wy uitdrukkelyk; ,, Anno

,, Dominicae incarnationis MXXI. Imperator juſticiae

, fidens Hamerſtein firma obſidione circumdedit, ibique

, Dominici Natalis diem egit. Tandem famis inopia

,, coacti celebri per orbem Stephani Protomartyris fëſto

,, ſe ſuaque omnia Imperatoriae poteſtati dedtint. Im

,,perator, poſt victoriam, Saxoniam properavit, Fe

,, ſtum palmarum Walbike, Paſcha Mersburch debita

,, devotione celebraturus.” Het zelve ſchynt ook be

veſtigd te worden in de ANNALES HILDESHEMENSEs,

bv LEIBNITIUS, , SS. Rer. Brunsw: Tom. I. p. 724.

Wie zal men nu hier in gelooven? Voor 't laatſte ver

haal is ruim zo veel waarſchynlykheid, als voor het

eerſte, doch dan kan onmogelyk Keizer Henrik op den

daaraan volgenden 2. Januarii te Zulpich bydeeze onze

Leenverheffing tegenwoordig geweest zyn. Ten min

ſten hier uit blykt, dat het zeer onzeker, en geens

zins, gelyk de HeerJUNGIUs meende, van allen twyfel

ontbloot is, of men in dit ons Stuk Keizer Henrik te

regt als getuige kon aanvoeren.- Meer redenen

voor de onegtheid van deeze Lyst zouden wv kunnen

bybrengen, doch wy gaan dezelve kortheidshalven

voorby. Alleen kunnen wy niet nalaten

nog aantemerken, dat, zo dit Stuk egt, en werkelyk

te deezen tyd in geſchrift gebragt was, men het zelve

ook in de oude Regiſters der Privilegien van de Kerk

Aa Vaiº
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CHARTERBOEK n Es HERToGDOMS GELRE,

ipſ & eorum progenitores ab Eccleſia Tra

jectenſi tenuerunt: quibus viſis, in ſcriptis

ſeci redigi, quae ſequuntur.

Dux BRABANTIAE eſt liber feudalis Eccle

ſiae Trajectenſis, & tenet in feudum Civita

tem lapideam in TIELE, cum praediis, fami

liis, mancipiis, ſylvis, aquis, piſcationibus,

paſcuis, pratis, & Salicium (c) juxta prae

dictam Civitatem TIELE ſitum, & omnibus,

ad Civitatem pertinentibus eandem. Item to

tam Campiniain (d) usque Tournoutervoer

de, cum mancipiis, [praediis,] fylvis, cam

pis; officiumque ejus eſt, quod vocatur, &

eſt Dapifer Epiſcopi Trajectenſis.

Item Comes (e) GELRIAE eſt etiam liber

feudalis Eccleſiae Trajectenſis, & tenet in

feudum Comitatum ZUTPHANIAE, cum multis

praediis, mancipiis, pratis, ſylvis, aquis,

van Utrecht, hoedanige in alle de vyf Kapittelen oud

tyds bewaard wierden, zou vinden. In het oudſteper

kamente Regiſter, 't welk wy gebruikt hebben, ten

titel voerende, Commemoratio de rekus ſatactae Traje

&en/is Eccleſiae, en 't geen ongetwyfeld in de XIII.

Eeuw , of ten hoogſten in 't begin van de XIV., ge

ſchreven is, en waarin men geen later Brieven dan van

't jaar 1243. geregiſtreerd vindt, heb ik dit Stuk te

vergeefs gezogt. Wat reden nu kan mengeeven, waar

om zo een aanmerkelyk Stuk, als dit, zou overgeſla

gen zyn,, daar men verſcheidene andere Stukken van

vry minder belang in het zelve geregiſtreerd heeft ?

Immers geene andere, dan deeze, dat ten tyde, wan

neer dat Regiſter tengebruike van den Bisſchop, onder

wiens Archiven 't zelve eertyds bewaard is geweest, in

het laatst der XIII. of in het begin der XIV. Eeuw af.

geſchreven wierd, dit Stuk onbekend, en nog niet ver

digt was. Het is wel zo, dat BUCHELIUs in Not. ad

HEDAM p. 117., getuigd, in de Archiven der Kapit

telen een en ander Afſchriften van 't zelve, antiquo

ſatis charactere conſcripta, aangetroffen te hebben ,

doch welke omſchryving genoeg te kennen geeft, dat

die Afſchriften niet onder de alleroudſte moeten geteld

worden, en dus mogelyk niet voor de XV. Eeuw zullen

geſchreven zyn geweest. Ten minſten het alleroudſte

Afſchrift, dat my 'er van voorgekomen is, bevindt zig

in het Perkamente Regiſter, doorgaands by BUCHELIUS,

en in navolging van hem ook door ons dus genoemd,

Liber. Catenatus van het Kapittel van oUDMUNSTER te

Utrecht. Het zelve kan niet vroeger, dan ophet einde

van de XIV., ef in het begin van de XV. Eeuw ge

ſchreven zyn, dewyl in het zelve voorkomen, en wel

met dezelfde hand geſchreven, ſtukken van 1374., en

1386. , doch, het geen zeer opmerkelyk is, in dat Re.

giſter wordt dit ons Stuk niet in zyn tydorder onder de

overige Charters, ten tyde van Keizer HENRIK den II.

gegeeven, geplaatst gevonden, maar komt in dat MS.

op 't einde voor, en is het allerlaatſte ſtuk, 'tgeenmet

die zelfde oude hand in dat Register geſchreven is. Zou

men daar uit niet mogen een beſluit opmaken, dat in

het oudere Regiſter, 't geen de uitſchryver van dit ge

volgd heeft, onze Lyst niet bevat isgeweest, en dat hy

dezelve egter gemeend heeft agter aan te moeten ſchry

yen ? Doch blykt hier tevens niet uit, dewyl in

het oudſte Regiſter het zelve niet gevonden wordt, en

het Liber Catenatus ruim een Eeuw later, dan dat, ge

ſchreven is, dat mogelyk dit ons Stuk in die XIV.

Eeuw dus ontworpen, en verdigt kan zyn? - Dat

het zelve verder in myn perkamenten Codea. Traditio

znum Trajectenſtutu gevonden wordt, behoeft men zig

niet te verwonderen, dewyl dat MS. eerst op het einde

van de XV. of in het begin zelfs der XVI. Eeuw ge

ſchreven is. - Doch meerder opmerking verdient

het zeggen van BUcHELIUs, getuigende, dat, behal

ven HEDA, ook eenige geſchrevene Exemplaren van

BEKA gewag van dit ons Stuk maken. In de gedrukte

Exemplaren van BEKA wordt hetzelve net gemeldt.

Hv leefde even na het midden van de XIV. Eeuw.

Toen was mogelyk het Stuk nog niet verdigt, tenmin

aquarumve decurſibus & juſtitiis; item EM

BRICAM cum ſuis attinentiis pro parte media,

& alia pars eſt Epiſcopi Trajectenſis. Itemin

Pago BATUA magnam partem, cum [manſis (f),

terris, caſis, domibus,] mancipiis utriusque

ſexus, & juſtitiis; Item TIELREwERT & Ro

MELREWERT, cum multis mancipiis, manſis,

terris, caſis, domibus, campis, pratis, aquis,

aquarum [que] decurſibus, & juſtitia. · Et

dicti Comitis officium eſt, quod vocatur, &

eſt Venator Epiſcopi Trajectenſis.

Item Comes HoLLANDIAE eſt liber feuda

lis Epiſcopi (g) Trajectenſis, & tenet in feu

dum Comitatum Hollandiae, & terram Kene

mariae, cum terris, manſis, ſylvis, campis,

Pratis, paſcuis, mancipiis, aquis, aquarum

[que] decurſibus, & juſtitia; exceptis diétarum

terrarum decimis, & terra Waterlandiae &

/West

ſten nog te nieuw, om 'er gewag van te maken, dewyl

men met reden aan de egtheid van zodanig verhaal zou

twyfelen. Dit is zeker, het zy hy hetzelve gekend

heeft, of niet, dat hy het met ſtilzwygen heeft voor

bygegaan. Naderhand heeft een latere, en by my on

bekende, Schryver de Chronyck van BEKA op veele

plaatzen vermeerderd, aangevuld, en vervolgd. Zodanig

een vermeerderde Chronyk, welke vervolgd is tot den jaa

re 1467. en mogelyk zelfs verder, dewyl in ons Exem

plaar 't ſlot en einde ontbreekt, hebben wy tot ons

gebruik gekregen uit de Bibliotheek van den Heer A. B.

in het Latyn geſchreven, en den titel voerende van

Chronographia Joannis de Beke. Uit een zodanige ver

meerderde Latynſche Chronyk heeft de oude Neder

duitſche Vertaaling - door den Heer MATTHAEUs onder

den titel van 't Chronicon Auctius JoANNIS DE BEKA

in het V. Deel der eerſte uitgave, of het III. Deel der

laatſte uitgave van de Analeſta medii aevi, uitgegee

ven, haren oorſprong genomen. Dewyl derhalven de

aanvuller en vermeerderaar zo lang daarna eerst geleefd

heeft, zal men zig niet verwonderen, dat in die byge

voegde vermeerderingen niet alleen gewag van dit ons

ſtuk gemaakt, , maar het zelve geheel ingevoegd is,

doch zodanig, dat het zelve in dieVermeerderde Chro

nyk nog meer vervalſcht is. Ongetwyfeldzal BUCHELIUs

door zyne MSS quaedam BEKAE Exemplaria een zo

dnigen vermeerderden Latynſchen BEKA, ofde oude Ne

derduitſche Overzettingvan dien, verſtaan hebben. Dit

zo zynde, zal dit bewys voor de egtheid van ons ſtuk

ook van weinig klem zyn.- Wy hebben ge

meend dit wat omſtandiger te moetenaantoonen, om de

gevolgen, welke uit dit aanmerkelyke Stuk, zo het

egt was, voor onze Vaderlandſche Hiſtorie in 't ge

meen, en voor die van GELDERLAND in 't byzonder,

zouden kunnen getrokken worden, te ſtuiten, en weg

te neemen. -

(b) Dei.] In zommige MSS, Domini. Voor me po

ſteris lateret, hebben vier MSS. , als mede de eerſte

uitgave van HEDA , ne in poſterum lateret. By VAN

LEYDEN leest men , ne poſteros lateret.

(c) Salićtum-ſitum.] In 't MS. van scRIv. Sa.

lićtis - ſitis.

(d) Campiniam.] , Kempiniam, Campaniam, en

Campiniam, hebbende Handſchriften.- Voor Tour

noutervoerde, ſtaat in dezelve Tournoutvoerde, Tur

nouter Worde, Turnouterwoude, Turnoutworde, of

Turnout Woude. . In de eerſte uitgave van HEDA,

Turnout &? Voirde.

(e) Item Comes Gelriae.] Jo. vAN LEIDEN veran

derde dit, en heeft, Item tutor ,,ſtve Comes Gelriae.

Dezelve veranderde ook de rangſchikking, en ſtelde

den Graaf van HoLLAND voor dien van GEËRE.

(f) manſis.] De woorden, welke wy alhier tus

ſchen IJ ingevoegd hebben, zyn overgenomen uit de

MSS. en andere uitgaven. Dezelve ontbreken in de

laatſte uitgave van HEnA.

(g) Epiſcopi.] In myn MS. Cod Trad, leest men

Eccleſiae.
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EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. f. AFDEELINd, g7

iWestfriſiae, quae totaliter pertinet (h) ad

Epiſcopum, & Eccleſiam Trajectenſem; &

dictus Comes Hollandiae vocatur & eſt Mare

ſchalcus Epiſcopi Trajectenſis.

Item coMEs CLIVENSIs eſt liber feudalis

Eccleſiae [Trajectenſis,] & tenet in feudum

in Pago BATUA in ſuperiori parte ſupra (i)

Rhenum magnam partem terrarum, & manſo

rum, cum caſis, domibus, mancipiis, cam

pis, pratis, paſcuis; & ex alio latere Rheni,

& in aliis quibusdam locis terras, manſos, ca

ſas, domos, ſylvas, campos; item Woudri

chem cum agris & campis, cum aquis aqua

rumve decurſibus, & juſtitiis. Eſt, & voca

tur (k) Camerarius Epiſcopi Trajectenſis.

Item Comes de BENTHEM eſt liber feuda

lis Eccleſiae [Trajectenſis,] & tenet in feu

dum Burchgraviatum, ſive Praefecturam (l)

Trajectenſem, cum plurimis manſis, terris, in

ſulis, campis, mancipiis, ſylvis, pratis, pa

ſcuis, aquis, aquarumve decurſibus, & juſti

tia (m) in pluribus locis Civitatis, & Dioece

ſis Trajectenſis, qui vocatur, & eſt Janitor

Epiſcopi Trajectenſis.

Item Dominus (n) de cUKE eſt liber feu

dalis Eccleſiae [Trajectenſis,] & tenet in feu

dum multas terras, inſulas, & decimas, cum

caſis, domibus & ſylvis, campis, pratis, &

paſcuis, aquis, aquarum [que] decurſibus, &

juſtitia in diverſis locis Dioec. Trajectenſis,

quivocatur, & eſt Pincerna Epiſcopi Tra

jectenſis.

Item Dominus de GHOER eſt liber feudalis

Eccleſiae (o) Trajectenſis, & tenet in feudum-

- -

- - ; ' -

(h) pertinet.], In het zelfde MS., als mede by vAN

LEIDEN, en in de uitgave van v. MIERIs, heeft men,

pertinent. -

(i) ſupra Rhenum.J In zommige Exemplaren, ſu

er Rhenum. n

(k) Eſt & vocatur.] Onze oudſte MSS. lezen, qui

vocatur, & eſt. In zommige heeft men alleen, & eſt.

(l) ſive# n zommige, en wel de oud

ſte. Exemplaren, ontbreken deeze beide woorden, ge

lyk ook by VAN MIERIS, en Jo VAN LEIDEN.

(m) jöſtitia.J. By Jo VAN LEIDEN, juſtitiam.

(n) Dominus de Cuke J. Jo. VAN LEIDEN heeft Co

me, de Guick, gelyk ook in het volgende dezelve leest

Comes Ghore, voor Dominus de Ghoer.

(o) Eccleſiae.] Epiſcopi, by denzelven.

f) Ameide.J ScRIvERIUs teekende op den kant

van zyn Exemplaar dit navolgende aan ,,g, F. Amude,
,, ut Muyden ſignificet.” och in alle onze MSS.

vindt men Ameyde. e e -

(q) in homagium.] Dus in zommige Exemplaren.

In anderen, & homagium, & fidelitatem praeſtiterunt.

Welke 1:# van beide met het Leenregt van dien tyd,

waar in dit Stuk verdigt is, best overeenkomt, durve
ik niet beſlisſen. - t .

(r) Henrico II.] Henrico primo, leest men by Jo.

v#", ſºme & Archicoreiland I Ms5) Archiepiſcopo rchicapellano. n myn e

cº? Trad.#men alleen Archicapellano. In de

eerſte uitgave van HEDA, als mede in het MS. der U

trecht. Bibl. leest men Archicancellario. -

(t) Everardo.] Conrado heeft het MS. Cod. Trad.

Insgelyks kwalyk, want van den jaare Io16 tot 1o47.
POPPO Aartsbisſchop van Trier geweest is. Zie HoNT

HEIM Hiſt. Dipl. Trevir. Tom. “É: 351.-384.

(u) Udalrico Vicecancellario.] Deeze woorden ont

breken by Jo. vAN LEID.

(v) Caſtro.] . In twee MSS. caſtro noſtro. Indien

door den Keizerdeeze Brief afgegeeven was, konhy dus

ſpreken. Hier mede zouden wy van deeze onze

caſtrum Ghoere, & terram, dictam (p) Amei

de, cum multis terris, manſis, caſis, domi

bus, ſylvis, campis, mancipiis, pratis, pa

ſcuis, aquis, aquarum [que] decurſibus, mo

bilibus & immobilibus, & omnibus ad diétos

diſtrictus de Ghoer, & Ameyde, pertinenti

bus, quivocatur, &eſt Signifer EpiſcopiTra

jectenſis.

Praenominati omnes Feudales Eccleſiae in

generali ſynodo Epiſcopi Trajectenſistenentur,

& debent perſonaliter intereſſe, qui feudum

ſuum a me receperunt (q) in homagium, ac

fidelitatem praeſtiterunt coram Domino HEN

RIDo (r) II. Rom. Imp. invictiſſ. Auguſto,

praeſentibus Aribone Archiepiſcopo (s), &

Archicapellano, Annone Colonienſi, Ever

hardo (t) Treverenſi, Adelberto Hammel

burgenſi, Archiepiſcopis; Udalrico Vicecan

cellario (u), & pluribus aliis Epiſcopis, Co

mitibus, & regni fidelibus. Actum in Tul

piaco caſtro (y) anno Domini Mxxi. Iv. Nonas

Januarii feliciter, Amen.

HEDA , Hiſt. p. 11r. en 112. Gecolla

tioneerd met de MSS. van BUcHELIUS,

sCRIVERIUs, der Utrechtſche Bibl, en

van den Heer A. B. als mede met het

MS. Liber Catenatus van 't Kapittel

van oUDMUNSTER Fol. Io4., en met

myn Cod. Tradit. Traject. Fol. 83.

Ook uitgegeeven by JOAN. A. LEIDIs,

Chron. Lib. IX. C. Io. p. 12o. ; FoP

PENs, Supplem. ## Dipl. van A.

MIRAEUs, Tom. IV. p. 337., vAN

MIERIS, Charterb. van HoLL. I. D.

bl. 59. , en Jo. H. JUNGIUs, Cod. Dipl.

pro Hiſt. Benthem. Num. Il. p. 3.

Lyst kunnen afſcheiden, doch dewyl wy hier vooren

aanteekenden, dat wy dezelve Lyst ook aangetroffen

hadden, doch merkelyk veranderd, in een MS. van

BEKA, het geen door een lateren Schryver merkelyk

aangevuld en vermeerderd was, denken wy den Lezer

geen ondienst te zullen doen, indien wy uit die ver

meerderde, doch tot nog toe in het Latyn onuitgegeeve

ne Chronyk, dat Stuk hier woordelyk agter voegen.

Namelyk agter de woorden van BEKA, welke men in

de uitgave vindt p. 38 Lin. 21., cum magna ſolennitate

honorifice dedicarunt voegde de Vermeerderaar dit na

volgende 5 w’

,, Eodem tempore venerabilis Praeſul ADELBOLDUs

,, in praeſentia Imperatoris, & ſuorum Principum,

, procuravit conſcribi ſupremos Vaſallos Eccleſiae Tra

,, jectenſis & territorii ejusdem.

,, Quorum primus eſt Dua: BRABANTIAE , qui tenet

, ab Eccleſia Civitatem Tylenſem cum ſuis attinentiis;

, inſuper totam terram, dictam Kempenlandt uſque

,, Turnout, & vocatur Droſſatus Epiſcopi.

,, Comes FLANDRIAE, ſecundus euth”#
men lezen, ſecundus poſt eum) ,, tenet ab Eccleſia die

, vier Ambachten.

,, Comes HoLLANDIAE tertius, & tenet ab Eccleſia

,, totam Zeelandiam, & Waterlandiam, & vocatur

,, Marſcalcus Episcopi.

,, Comes igitur GHELRIAE quartus, & ſervat ab

,, Eccleſia Comitatum Zutphaniae, & medietatem Ci

, vitatis Embricenſis, & majorem partem Inſularum

,, de Tyele, & Boemel, & appellatur Epiſcopi Ve

,, natOr- -

,, Comes igitur CLIVENSIS# g, tenet in feu

, dum Oppidum de Wouderichem cum ſuis attinentits ».

,, & partem Batuae prope Rhenum, & dicitur Came

,, rarius Epiſcopi. -

,, Comes de BENTHEM ſextus, & recepit in feodum

,, Borchgraviatum Trajectenſem, & alia plurima, &'

,, nominatur Janitor Epiſcopi.

, Dominus de cUyckſeptimus, & ſervat ab Eccleſia
Aa 2 9p muſta
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, mult.a jura &? praedia, quae ſcripta non repperi,

& nuncupatur Pincerna Epiſcopi. -

bo • »# de GoER octavus, & tenet in feodum ab

,, Eccleſia omnia bona ſua, & vocitatur Portarius Epi

C010Z,
-

"##an de HARLER nonus , . & tenet in feodum

,, Dominium de Ameyda cum ſuis attinentiis &P no

, minatur Vexilliger Epiſcopi.

,, Unde verſus ſequentes.

,, Praeſul eſt Utrecht, Brabantinus dapifex Dux ;

,, Hollant Marſcalcus, Venator Gelrie verus ; -

,, Cleve Camerarius, & Benthem Janitor éjus,

, Et Kuyck Pincerna, pro (Lees Goer) Belliger
tevºet (2/'/72 (Z.

Een oude Vertaaling hier van kan men vinden in het

Chronicon Audius JoANNIS DE BEKA , zo als hetzelve

in het Nederduits is uitgegeeven door MATT#AE,
Anal. Tom. III. p. 73. Men ziet er uit, dat zelfs

en -

G

=-sºa- -

-v-

de oude Schryversgants niet overeenkomen in 't getal
der Leenmannen. Dit blykt te meer, wanneer menee

ne zoortgelyke, doch# nog vermeerderde, Lyst

van Leenmannen inziet, welke ten tyde van Bisſchop

BALDEWYN zoude gemaakt zyn volgends het getuige

nis van den ouden Schryver van de Chronica de Tºra

jecto by MATTHAEUs Anal. Tom. V. p. 331, en van

welke eene Nederduitſche Overzetting, uit de Oude

Hollandſche Chronyck, doorvAN MIERIsgegeevenis in het

Charterboek van HOLL. 1. D. bl. 6o. Doch geenmin

der reden heeft men, om ook de egtheid van die Lyſte

in twyfel te trekken. Om dit thandsbreedvoerigte too

nen, is buiten ons beſtek. Wy verwyzen den Lezer

tot den Heer J. c. coPEs vAN HASSELT, de jurisd.
Crim. in Gelr. p. 44., als mede tot die Schryvers,

welke dienaangaande opgeteld worden in de geleerde

Verhandeling van den Heer 1z, vAN DER DoEs, de

vinculo, quod olim inter Dioeceſin Trajectinam & Re

gnum Francicum ac Imperium Romano- Germ. inter

ceſit, p. 58. te Utrecht in 1775. uitgegeeven.

=5

69.) Keiser HENRIK de II. beveſtigt de gifte der goederen, welke zo door ande

ren, als voornaamlyk door Bisſchop MEINwERcus uit zyne Ouderlyke

Erfgoederen geſchonken waren aan de Abdye Abdinkhof te Paderborn.

Den 14 januarii Io23.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

HENRICUs Divina favente clementia Ro

manorum Imperator Auguſtus. Quoniam di

vinae dignationis clementia ad regendumtotius

reipublicae ſtatum nos provexit, ſuae immen

ſae pietatis magnificentia ante omnia ad hoc la

borare debemus, ut, qui coronaterreni Imperii

gloriamur, illa inaeſtimabilis gaudii gloria non

privemur. Quod certiſſime poſſe fieri credi

tur, ſi loca, Eccleſiaſticis obſequiis a Chriſtia

nis veris deputata, noſtra auctorſtate confir

mentur, & corroborentur, ut, omni exteriori

inquietudine remota, divinis laudibus in eis

mancipati inpace & quiete Domino ſervire de

lectentur, & qui curis & negotiis ſecularibus

gravamur, eorum, qui in lege ejus die ac nocte

meditantur, precibus apeccatorum noſtrorum

nexibus liberemur. Quapropter omnium ſide

lium Chriſti noſtrorumque noverit univerſitas,

qualiter dilectus nobis venerabilis MEGINwER

cUs, Paderbrunnenſis Eccleſiae Antiſtes, cel

ſitudinem noſtram adiit, ſuppliciter exOrans,

ut Monaſterium, in occidentali parte Pader

bronnenſis Suburbii ab eo in honore ſanctae

Dei Genitricis & perpetuae Virginis Mariae,

(a) moniti.] Dus ſtaat by scHATEN; doch ik den

ke, dat men muniti zal moeten lezen. isſch

(b) de ſua hereditate.] De Vader van# #MEINwERCUs is geweest. Graaf IMEDus-# CIC

III. Dezelve heeft het Graaffelyk bewindgevoerd '#

####igterampt, of Comitatus, in Veluwe, Waº -

## gelegen was. Zyn Moeder is geweest

ADELA, een Dogter van den Hamelandſchen, of Zut.

henſchen Graaf wigMAN den II. Beide deeze Ouders

# aanmerkelyke goederen in GELDERLAND: Uit

'die goederen, welke MENWERClºs. Voor Zyne erfportie

na doode van dezelven kreeg, heeft hy voornamelyk

dat nieuwe Klooſter, of Abdye, geſticht. Dezelve

worden hier omſchreven, als de zodanige, welke ab
ipſo de ſua hereditate eidem Monaſterio collata ſunt.

omniumque Sanctorum, fundatum, noſtra Im

periali auêtoritate confirmaretur, quatenus Fra

tres ipſius Monaſterii, in divino ſervitio jugiter

permanſuri, ab omni ſeculari violentia & mo

leſtia remoti ac (a) moniti, tanto expeditius

viam mandatorum Dei currerent, quanto eis

terrenae incommoditatis impedimenta nulla ob

ſtarent. Cujus laudabilis ſtudii intentione con

gaudentes, & per interventum dilectiſſimae

Conjugis noſtrae, videlicet Imperatricis Augu

ſtae, aliorumque fidelium noſtrorum juſtis pe

titionibus gratuito aſſentientes, Imperiali au

étoritate decrevimus, ut omnia a nobis, vel

ab ipſo Venerabili Epiſcopo (b) de ſua here

ditate, vel aliunde per commutationem, aut

precariam, vel ab aliis Dei cultoribus eidem

Monaſterio collata, videlicet in territoriis,

villis, areis, curtibus, aedificiis, mancipiis

utriusque ſexus, terris cultis & incultis, pra

tis, campis, paſcuis, aquis, aquarumque de

curſibus, molis, molendinis, piſcationibus,

ſilvis, venationibus, exitibus & reditibus, viis

& inviis, quaeſitis & inquirendis, cum omni

utilitate & integritate, quae ullo modo ex eis

provenire poterit, ipſius Monaſterij Abbas#
UllS

Men zie, het geen wy dien aangaande hiervooren reeds

wydloopiger aanmerkten bl. 57,-77. Deeze gifte, nu

wordt door deezen Keizerlyken Brief beveſtigd, welken

wy gemeend hebben in deeze onze Verzameling uit dien

hoofde te moeten plaatzen, om dat daar door ten duide

lykſte blykt, op wat manier, en met wat regt, de Ab

ye Abdinkhof die aanmerkelyke goederen in Gelder

land nog tegenwoordig bezit, en door den Kellenaar

van Putten, namens die Abdye, hedendaags beſtierd

worden. Waarin de regten van die Abtsgoederen, ge

lyk dezelve alnog genoemd worden, beſtaan, zal uitver

ſcheidene Stukken, welke wy in 't vervolg in tydorder

zullen plaatzen, kunnen afgenomen worden. Menzie

ook, onder anderen, scHRAssERT Cod. Gelro- Zutph.

I. D. bl. 2.-9.
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ſuis Fratribus proprietario jure poteſtative ha

beat, atque poſſideat, & cum Epiſcopi licen

tia, quidquid illi placuerit, ad communem

uſüm Eccleſiae faciat. Inſuper etiam firmum

& ſtabile perpetuo jure ſancimus, ut nullus

Dux aut Comes, aut aliqua perſona parva vel

magna quomodolibet Abbatem ipſius Monaſterij

cum ſuis Fratribus ſuper eisdem bonis inquie

tare, moleſtare, aut diveſtire, aut aliquajudi

ciaria poteſtareſe intromittere praeſumat, niſi

Advocatus (c) Eccleſiae, ab Abbate & Fra

tribus in defenſorem electus, & ab Epiſcopo

conſtitutus, eo videlicet tenore & jure conten

tus Eccleſiae cum praecepto & conſilio Abba

tis omnia faciat atque disponat. Siquisautem

hoc noſtrae Imperialis confirmationis edictum

(c) Advocatus. Eccleſiae,] Reeds zederd ondenke

lyke tyden zyn de Graaven en Hertogen van GELRE

over deezegoederen Erfvoogden, Advocati hereditarii,

geweest, en hebben uit dien hoofde ook den bannus

tertius, of het derden deel van alle breuken en gewinne

van die goederen genoten. Zie, onder anderen, het

Verdrag tusſchen Hertog ARNoLD, en den Abt, van

den jaare 1457. by denzelven scHRASSERT, d.. l. II.

D. bl. 3. Hier om is het, dat zelfs nog heden

daags zodanige Volſchuldige, of Hofhorige, Abtsgoe

deren niet kunnen vrygekogt, ofin Thinsgoederen ver

anderd worden, ten zy na vooraf daarop degoedkeuring

aliqua praeſumtione infringere tentaverit, cen

tum librarum examinati auri ad noſtrum pon

dus compoſitione multetur, ut quinquaginta

noſtrae Camerae perſolvat, quinquaginta eidem

Eccleſiae, quam auſu temerario inquietare

praeſumpſit. Et ut haec confirmatio verius

credatur, ſtabilisque & inconvulſa omni tem

pore habeatur, hanc Imperialis Edictipaginam

inde conſcribi, & manu propria confirmantes

ſigillo noſtro inſigniri jufſimus. Actum Pader

brunnon. Datum xVIIII. Calend. Februarii,

Indict. vI. Anno Dominicae Incarnationis

MXXIII. -

NIC. SCHATEN Annal. Paderbornens.

Part. I. Lib. V. p. 454.

en toeſtemming der STAATEN, als Erfvoogden, ver

kregen te hebben, en is by Hun Edelmogende dien

aangaande op den I7. Junii 1636. verſtaan, dat van nu

# geene dergelycke vrycoepingen of te veranderingen by

ie Lantſchap toegeſtaen ofte geapprobiert zullen wor

den, ten zy daar over mede compoſitie met die Caemer

van Reeckeninge gemaakt ſy. " Zie Landdags - reces

van 17 junii #36. De reden van dit beſluit moet men

zekerlyk zoeken in 't genot van dat derdendeel, 't geen

de Advocatus trok, en waarin dezelve kon benadeeld

worden, indien de vrykoopingen, van 't goedvinden des

Abts en van zyn Kapittel, alleen afhingen.

*s-ºe-ºerkeerrºe-sorte-grºte-grºte-gerºe-ºrrºe-gereerste A3-reerste grote

7o.) Giftbrief, waarby door Koning KoENRAAD den II. al het regt, het geen hy

op de Eigenhoorige Luiden in den Hof te GENT hadde, afgeſtaan wordt

aan het Klooſter van Laurisheim, ofLörſch.

Den 14. November, 1o24.

CUNRADUs divina favente clementia rex.

Si jura nobis regali potentia collata eccleſiis Dei

benivola devotione concedimus, nobis hoc

maxime ad ſtatum regni & ad remedium animae

noſtrae profuturum confidimus. Quapropter

noverit omnium Chriſti, noſtrique fideliumtam

praeſens aetas, quam & ſucceſſura poſteritas,

qualiter nos interventu ac petitione GISELAE,

conjugis noſtrae dilectiſſimae videlicet reginae,

nec non ob aſſiduum, fideleque ſervitium Re

ginbaldi abbatis omne jus, quod ad noſtram

regalem reſpicit manum in mancipiis, ad cur

T" nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

tem GANNITA (a) pertinentibus, Laurisham

menſi monaſterio, in honore ſancti Nazarii

martyris conſtructo, cui idem venerabilisabbas

praeſidet, larga donatione conceſſimus, ea ſci

licet ratione, ut nullus comes, vicecomes, aut

(a) Gannita.] De tegenwoordigein Overbetuwege

legene Heerlikheid Gent. Zie hier voren de Brieven
e

alia quaelibet judiciaria perſona in eisden

mancipiis aliquam deinceps habeat ſuijuris exer

cendi poteſtatem, ſive ad placitum ſuum con

ſtringendi, ſeu bannum perſolvendi, niſi prae

diétus abbas, ſuique ſucceſſores, & quem ipſi

advocatum elegerint. Et ut haec noſtrae con

ceſſionis auêthoritas ſtabilis & inconvulſa omni

permaneat aevo, hanc paginam inde conſcri

ptam manu propria roborantes, ſigilli noſtri

impreſſione juſſimus inſigniri. Udalricus can

cellarius vice Aribonisarchicapellani recognovi.

Data xvIII. kalendas Decembris anno Domi

nicae incarnationis MxxIIII. indictione vII. anno

vero domini Cuonradi ſecundi regnantis primo.

Actum Niyhſe.

Cod. Laurishamenſis Diplom. Tom. I.

p. 16o.

onder Num. 6. II. 17. 23. 28. 33. 34. en 35.

Bb - Een
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71.) Een Onderdeel, of Comitatus,

*

in TEISTERBANT door Koning KoENRAAD den

*- II., geſchonken aan de Kerk van UTRECHT. Met een Transſumptum Ju
n diciale, of Vidimus, van den Officiaal des Bisſchops, van den 17. Novem

- ber 1531.

Den 14 junii, 1o26.

n nomine Domini Amen. Officialis(a),

Curiae Trajectenſis judex ordinarius,

zuniverſis & ſingulis Chriſti fidelibus, tam

praeſentibus quam futuris, praeſentes litte

ras, ſive praeſens publicum tranſumpti inſtru

mentum viſuris, lecturis & audituris, no

tum facimus per praeſentes, quod citalis

peremptorie coram nobis omnibus & ſingulis,

ſua quomodolibet intereſſe putantibus, e0

rumque procuratoribus, ſi qui tunc fuerant

in civitate Trajectenſi pro eisdem, ad inſtan

tiam venerabilium, egregiorum, & circum

ſpectorum virorum Dominorum, Decanorum

& Capitulorum Majoris, Sancti Salvatoris,

Sancti Petri, Sancti Johannis, & Beatae

Mariae Eccleſiarum Trajectenſtum, advi

dendum & audiendum inter alias diverſas

patentes literas, in Archivis dictae Majoris

Eccleſiae Trajectenſis reſervatas, & exinde

extractas, ac coram nobis producendas, &

noſtro de mandato ſingulariter ſingulas, ac

diviſim ſèu ſeparatim etiam tranſumendas,

etiam quandam patentem literam, in eisdem

Archivis etiam reſervatam & inde extractam,

Illuſtriſſimi quondam Principis & Domini,

Domini cHUONRADI, dum yixit, Regis

Francorum, Longobardorum, & ad Impe

rium deſignati Romanorum, donationis ejus

dem de coMITATU in TESTERBANT, de data,

anno Dominicae incarnationis milleſimoviceſi

mo ſexto, in originali illius forma coram no

bis produci & exhiberi, illamque ad opus

diftarum quinque Eccleſiarum Trajectenſium,

omniumque & ſingulorum aliorum, quorum

intereſt, ſêu intereſſe poterit quomodolibet

in futurum, tranſumi & exemplari, ac in

publicam & auctenticam tranſumpti formam
redigi per nos mandari, noſtramqueordina

riam & dictae Curiae noſtrae autoritatem

pariter & decretum, ut eſt moris, per nos

interponi, vel dicendum, & cauſam ratio

mabilem, cur id minime fieri debebat, coram

nobis proponendum & allegandum, per cer

tas noſtraS citatorias literas, deſiperper nos

- *,

(a) Officialis, cet. ]. In 't eerst waren wy voorne

mens den Brief van Koning KoENRAAD alleen, zo als

dezelve by HEDA , en vAN MIERIs, voorkomt, doch uit

onze Handſchriften merkelyk verbeterd, uittegeeven,

zonder denzelven met dit Transſumptum Iudiciale van
den# des Bisſchops te vermeerderen, egter de

wyl de geleerde Abt BessEL in zyn Chronicon Gottwi

cºnſe p. 251. en 797, heeft opgemerkt, dat HAHNIUS
Hiſt. ##. Part. II. p. 258. aan de egtheid vandee

zen Brief twyfelde, hebben wy gemeend dit Regterlyke
** * *-----

decretas, & in valvis rubeis, ſèu occidenta

libus, dictae Majoris Eccleſiae Trajectenſis

executas ad certum videlicet diem & horamin

ferius annotatos, in quibus providus Wir, Ma

giſter Johannes Philippi ſindicus, ſtye procu

rator, ut aſſeruit, & eo nomine praefato

rum Dominorum Decanorum & Capitulo

rum quinque Eccleſiarum Trajectenſium prae

fatorum coram nobis comparens dictas litte

ras noſtras citatorias, debite in diëtis walvis

executas, coram nobis judicialiter, facto re

aliter, & in ſcriptis, reproduxit, citato

rumque inibi contentorum non comparentiunt

contumatiam accuſavit, ipſos contumacesre

putari petendo. Et in eorum contumaciamt

hujusmodi inter alias diverſas patentes litte

ras, in Archivis diétae majoris Eccleſiae Tra

jectenſis reſervatas, & exinde extractas, ac

ibidem etiam originaliter coram nobis exhibi

tas & productas, & etiam per nos transſumi

mandatas, praetactam etiam patentem Litte

ram dićti Regis, & deſignati Romanorum

Imperatoris, donationis ejusdem de dicto Co

mitatu in TESTERBANT, in pergamen0 conſcri

ptam, ac ſigno regali ejusdem Regis inferius

appoſito, ſigillique ſui rotundi etiam inferius

de cera alba impreſſione, prout prima facieap

paruit, videbatur, & narrabatur, in eadem

reſpective ſignatam, munitam, & ſigillatam,

in dictis Archivis etiain reſervatam, & inde

extractam, et, licet in aliqua ſui parte ex

ejus antiquitate parumper conſumtam & at

tritam, alias tamen ab omnibus aliis prorſus

vitio & ſuſpicione, uti primoin ea apparebat

intuittt, alienam, per circumſpectum Virum

Magiſtrum Wilhelmum de Trajecto Superiori

Notarium & ſecretarium inſignis Capittuli

dictae Majoris Eccleſiae Trajectenſis, ibident

praeſentem, & propterea judicialiter compa

rentem, ex Lada quadam lignea, ibidem per

eundem Secretarium producta, in qua inter

alias diverſas patentes litterasproductas eadem

Littera hujusmodi etiam repoſita erat, coram

nobis in originali illius forma originaliter, ac

facto

getuigenis, waar mede deeze Brief geſterkt is, thands

niet te mogen overſlaan, om daar door de egtheid des

zelven nader te ſtaven. Men ziet uit dit Transſumptum

ten duidelykſten, dat de oorſpronkelyke Brief in den

jaare 1531, nog voor handen is geweest, en onder de

overige Archiven van 't Bisdom by het Dom-Kapittel

bewaard is geworden. Of dezelve al nog aldaar voor

handen is, weete ik niet. Voor zo ver het my heeft

mogen gebeuren die Archiven te doorzoeken, is my

dezelve voor als nog niet voorgekomen.



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. I. AFDEELING. I Gi

facto realiter, & in ſcriptis depromi, ac ex

hiberi et produci petiit et fecit. Cujus qui

dem Litterae Regalis hujusmodi tenor de

verbo ad verbl/m ſequitur, et eſt talis.

(b) rex Francorum: cet.J ,, Singularis plane titula

, tura in diplomate Ultrajectenſi apud Hedam in Hi

, ſtor. Episcopor. Ultraject. p. 114, ac ſequens titulus

,, legitur: Conradus divina favente clementia Rev Fran

, corum, Longobardorum. & ad Imperium deſignatus

, Romanorum. Inſolitum fatemur titulaturae genus,

, quod eo magis ſuspectum reddit hocdiploma Ultrajec

, tinum, cum Carolingica referat tempora, & ſtylum,

,, notaeque Chronologicae, quae annum MXXVII.,

, XVIII. Kal. Julii, indictionem IX. referunt, ſatis

-,. indicent, eum non amplius deſignatum ad Imperium

,, Romanorunt appellari potuiſſe menſe Julio, quijam

, menſe Martio praecedenti - coronam Imperialem

, Romae ſusceperat, cui pariter non IX. ſed X. Indi

, ctio correspondet: praetereundo, quod ſtylo plane

, inſolito, praetermisſis annis, vel anno primo Impe

, rii, annos ſolummodoregninumeret, quemadmodum

, has ſu picionis notas in hoc diplomate erudite etiam

, animadvertit Cl. Frider. Hahnius Histor. Imper.

, parte II. Cap. VII. S. XI. p. 258. in not. lit. r.”

Deeze eigene woorden van den Doorlugtigen Schryver

van het CHRONIcoN GOTTwICENSE p. 251. hebben

wy gemeend alhier te moeten overnemen, te meer, de

wyl dat voortreffelyke Boek in handen van weinigen

is, ten einde men uit dezelve aanſtonds moge zien de

redenen, waar door die geleerde Abt gemeend heeft

met HAHNIUS de egtheid van deeze onze Charter te

mogen in twyfel trekken. Doch laat ons bezien, ofde

zelve van dat gewigt zyn, om daarom deezen Giftbrief

voor verdigt en valſch te verklaren. Wat de

ongewoone manier van Titulature betreft, wy erkennen

zulks gaarne. In geene der Charters van K. KoEN

RAAD, welke ter onzer kennis gekomen zyn, noemt

hy zig Rex Francorum en Longabardarum, in tegen

deel noemt hy zig doorgaands eenvoudig, gelyk ook,

om thands geene anderen bytebrengen, in de twee voor

gaande Brieven bv HEDA p. 113. Conradus divina fa

vente clementia Rew, zomtyds voegde hy 'er by invi

ctisſimus, pacificus, of excellentisſimus. Dit zy zo;

maar kan daar een wettig gevolg uit getrokken worden

voor de onegtheid van dit Stuk, indien geene andere

bewyzen te zamen loopen? Hoe veel egte Stukken en

Brieven, waar in iets ongewoons, en 't geen afwykt

van den gewoonen Styl, welke in andere Brieven van

zodanigen Vorst voorkomt, zouden dan niet moeten
verworpen, en voor valſch verklaard worden? Zou men

dan niet met hetzelfde regt moeten verwerpen eenen

Brief van HENRIK den I. van den jaare 973. bySCHAN

NAT Tradit. Fuldens. p. 234, in welken hy zig noemt,

Rex &? Advocatus Romanorian Augustus ? Hoedanigen

Titel de Abt BESSEL zelve d. Chron. Gottw: p. 145.

noemt inſolitus & plane inconſuettes , doch, niet tegen

ſtaande die ongewoonheid, de egtheid van dien Brief

ten vollen ſtaaft, en met veele bewyzen geleerdelyk be

toogt. Meer voorbeelden hier van by te brengen zou

overtollig zyn. En waarlyk waarom kon KoENRAAD

zig niet zo wel Rex Francorum, Koning der Oostfran

ken, noemen, en met het zelfde regt, als HENRIK de

I. in het Verdrag van 921 , hier voren Num. 46. bl.

32., Rea Francorum Orientalium genoemd wordt?

eque mirum hoc, erkent zelfs de Abt BESSEL d. l. p.

146. over dien Titel van dat Verdrag handelende; no

vimus enim Germaniam tum temporis Orientalis Fran

ciae nomine compellatam ſuiſſe. at meer is, die zelf.

de geleerde Schryver erkent insgelyks d.. l. p. 166., dat
de titel van Rea Francorum ook in meer Brieven voor

komt, en dat dezelve nil niſi Germanorumſeu Germa

niae Regem denotet. Dus op p. 167. van zyn geleerd

werk brengt hy een en ander voorbeeld by, dat oTTo

de I. zig ook in zommige Brieven heeft laten noemen

Rea Francorum & Longobardorum. En op pag. 252.

twee Brieven van HENRIK den II. van de jaaren 1oo6.

en 1oo9. aanvoerende, waar in dezelve zig noemde

Francorum pariterque Longobardorum Rex, geeft h

voor reden van die Titulature, om dat Henrik reeds

te vooren tot Koning van Italien te Paviaplegtig gekroond

was. Heeft nu dit plaats gehad in HENRIR den II,

waarom kon dit dan ook geen plaats gevonden hebben

in zynen opvolger? Immers volgends het getuigenis van

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

CHUONRADUs Divina favente clementia

rex (b) Francorum, Longabardorum, & ad

Imperium deſignatus Romanorum. Quoniam

*a InOII

sIGoNIUs Lib. VIII. ada. Io26. is Koning KoENRAAD

in 't begin van dat jaar naar Italien getrokken. Mediola

num intravit, ac Regium ab Archiepiscopo Diadema

ſuscepit : inde Modoëtiam progresſus ibi iterum corona

riſe, vetere renovata conſuetudine, petiit. Dit wordt

gevolgd door STRUVIUs, welke insgelyks Hiſt. Germ.

Vol. I. p. 288. op gezag van SIGONIÜs geen zwaarig

heid maakt om zyne Krooning binnen Milanen tot Ko

ning van Italien op dat jaar ook te brengen, ofschoon

hy 'er byvoegt, dat by de oude Schryvers hier van

geen gewag gemaakt wordt; Hujus tamen fadi, zegt

hy, memoriam apud antiquos reperire nondum licuit.

Het tegendeel is egter waar. De Aartsbisſchop van Mi

lanen, wiens post het oudtyds was, de Koningen der

Longobarden, of van Italien, te kroonen, had nevens

andere Italiaanſche Vorſten hem reeds in Io25. voor

Koning aangenomen, aan denzelven hulde en eed ge

daan, en hem beloofd, zo ras hy in Italien kwam,

legtig te zullen kroonen. Dit getuigtuitdrukkelyk zyn

# wIPPo, by PISTORIUs, SS. Rer.

Germ. Tom. II.# 469. ,, Anno primo regni ſui Chu

, onradus Rex diem ſanctum Pentecostes in Conſtantia

,, civitate celebravit. Ibi Archiepiscopus Mediolanen

, ſis, Heribertus, cum ceteris Optimatibus Italicis

, Regi occurrebat, & effectus est ſuus, fidemque ſibi

,, fecit per ſacramentorum &obſidumpignus, ut, quan

,, do veniret cum exercitu ad ſubjiciendum Italiam, is

, pſe eum reciperet, & cum omnibus ſuis adDominum

, & Regem publice laudaret, ſtatimque coronaret.

,, Similiter reliqui Longobardi federant propter (Lees,

,, praeter) Ticinenſes, qui & alio nomine Papienſes

, vocantur, quorum legati aderant cum muncribus

, & amicis . molientes, ut Regem pro offenſione ci

, vium placarent, quanquam id adipisci a Rege,

,, juxta votum ſuum , nullo modo valerent.” Deeze

zyne belofte heeft de Milaanſche Aartsbisſchop Heri

bert geſtand# en heeft hem, na dat hy in 't vroe

ge voorjaar des volgenden jaars 1026. naar Italien wasge

trokken, plegtig gekroond. Immers dus verhaalt öns

ARNULPHUs de Gestis Mediolanen/ium Lib. II. C. 2.

by LEIBNITIUs, SS. Rer. Brunswicens. Tom. III.ſ#

732. ,, Cujus (Heriberti Archiëpiscopi Mediolanenſis

, in diebus, Henrici conſummatur imperium, prole nut

, la ſuperſtite. Tunc Papienſes in ultionem incenſae ur

,, bis Regium , quod apud ipſos erat , deſtruatere Pa

,, latium. Factum est autem, tut, ſimul convenientes in

,, commune, tentarent de conſtituendo Rege Primates.

,, Diverſi, itaque in diverſa trahentibus, non omnium

,, idem fuerat animus. Inter quae talia fluctuante

,, Italia, ſuorum comparium declinans Heribertus con

,, ſortium , ingitis illis , ac repugnantibus, adiit Ger

,, maniam, ſolus ipſe Regem electurus Teutonicum,

,, Cumqtte Teutones ſibi CONRADUM eligerent, eunden

,, ipſum laudavit, omniumque in oculis coRoNAvIT, ”

(Uit het yerhaal van wiPPo blykt, dat hy alstoen aan

hem, als Koning, hulde gedaan heeft, met belofte van

hem te zullen kroonen, zo ras hy in Italien gekomen

Zou Zyn),, accipiens ab eo, praeter dona quampluri

,, ma, Lauden/em Episcopatum, ut , ſicut conſecrave

, rat, ſimiliter investiret Episcopuin. Rediens vero

,, ſecurus in omnibus, totam ſuis legationibus evertit

,, Italiam, alios aliosque benevolos faciens, donec ſtuum

, electum fere omnes laudavere ſuscipiendum. | Tali

,, ſuffultus remigio veniens coNRADUs Italiam , ab eo,

,, ut moris eſt, coRoNATUR in regno, deinde Romam

,, duce commigrat eodem.” Uit dit verhaal nu van dien

ouden en gelyktydigen Schryver, als welke in 't begin

van zyn tweede Boek uitdrukkelyk ons meldt, d#
vervolgends verhaalen zal die dingen, quae ipſe videndo

cognovit, wiens verhaal men derhalvenhierin niet wraa

ken kan, noch mag, blykt ten duidelykſten, dat Koning

KoENRAAD, zo ras hy, met het begin van 1o26. na

Italien vertrokken zynde, aldaar gekomen was, werke

lyk tot Koning van Italien gekroond is. Hy kon der

halven met groot regt in de Maand van juny van dat

zelfde jaar zig in deezen onzen Brief den Titel van Rex

Longabardorum toeëigenen, zowel als zyne Voorzaa

ten dien gevoerd hebben, en wel voornamelyk HENRIK

de II. zig denzelven in Brieven van de jaaren 1oo6. en

Bb 2 - Ioo9.
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non dubitamus multum proficere peccatricibus

noſtris animabus eccleſiaſticas res humanis au

geri beneficiis, & honorificis ſublimari dignita

tibus, regalem decet perſonam minimum re

nuere, cum ab aliquo fidelium ſuorum pro hac

eadem re quid (c) commonetur aut petitur

facere, ſed omni intentione commonita ac pe

tita largiter adimplere: Talibus enim ſaluber

rimis intentionibus Anteceſſores noſtros ſem

per vidimus invigilare, & ad hujusmodi bene

ficium (d) facillime commoveri poſſe. . Inde

etiam ſenſimusillos temporaliter multumvigere,

&, quod eſt multo melius, inde nunc aeterna

liter cum Chriſto gaudere confidimus. Hujus

ergo deſiderii fomite cordetenus accenſi (e)

voluntas conſtat nobis illorum exemplis (f)

1oo9. toeëigende, dewyl het zeker is, dat Henrik reeds

op den 12 Mey des jaars Ioo4. tot Koning van Italien

insgelyks gekroond was, gelyk volkomen betoogd is

door JUSTÜs FoNTANINUs in Diſſertat. de Corona fer

rea Cap. III. S. 6. p. 17. in Thes. Italiac GRAEVII

Vol. IV. Part. 2. - Geen de minſte ongewoon

heid derhalven ligt ook in deezen Titel, uit hoofde van

welken men onzen Brief voor onegt zou mogen hou

den. - Doch HAHNIUs, en, in navolging van hem,

de Abt BEssEL brengen nog eene andere zwaarigheid

hier tegen in, welke in den eerſten opſlag van meerder

gewigt ſchynt. KoENRAAD namelyk is in Maart des

# 1027, binnen Romen door den Paus tot Keizerge

roond. Hoe kan hy dan in junii van dat zelvejaar, .

en dus ruim drie maanden later, zig nog noemen adim

perium deſignatus Romanorum? Dit zou van zeer veel

aanbelang zyn, indien het zeker was, dat de jaartee

kening, welke in de Uitgave van HEDA voorkomt,

egt, en niet door de uitſchryvers bedorven ware.

#h wy zullen op 't einde van deezen Briefbewyzen,

dat de zelveniet in Io27, maar in het voorigejaar Io26,

en dus op een tyd, dat hy wel deſignatus ad Imperi

um Romanorum, beſtemd tot het Keizerryk was, maar

werkelyk voor als nog den Titel van Keizer niet kon

voeren, gegeeven zy, waardoor dan insgelyksdeezeop

geworpene ſchynzwaarigheid ten eenenmaal verdwynt,

en men dus verder geene redenen heeft om aan de egt

heid van dit Stuk te twyfelen, te meer, daar niet

alleen ten vollen uit het alhier uitgegeeven Tranſtamp

tum Iudiciale blykt, dat de oorſpronkelyke Brief no

zelfs in 1531. onder de Archiven van 't Dom - Kapitte

voor handen is geweest, gelyk dezelve insgelyksin al

Ie de MSS. Registers der Giftbrieven van de Kerk van

Utrecht, welke in onze handen gekomen zyn, geregis

treerd gevonden wordt, maar voornaamelyk ook, om

dat HENRIK de IV. reeds in zynen tyd deezen Gift

brief van zynen. Grootvader by eenen naderen bevesti

gingsbriefgeſterkt heeft. Zulks leerd ons HEDA, wan

meer hyp. 131. meldt, Idem (Henricus IV.) confirma

vit etiam antiquas donationes Regum, ſimiliter & Co

mitatum Trente, ac TEISTERBANT. Zulks blykt on

tegenzeggelyk verder uit den onuitgegeevenen bevesti

gingsbriefzelven, welken wy hier beneden op zyntyd

order zullen mededeelen, en in welken HENRIk onder

anderen getuigt, qualiter Willihelmus Trajecten/is Epi

# Eccleſiae - obtulit Regalitati nostrae gigasdam

auêtoritates piae memoriae Avi nostri coNRADI Impera

zoris Augusti, in quibus continelatur, quod ipſe quas

dam res juris ſui, id'eſt Comitatum in TEïSTERBANTad

Trajectuin, Sandto Martino & ejusdem ſedis Episcopo

ſuisque ſuccesſoribus cum omni utilitate , quae pertinet

ad éundem Comitatum, perpetualiter habendum trade

ret. Heeft nu Koning HENRIK de IV. naauwlyks veer

tig jaar na het afgeeven van deezen onzen Brief aan de

egtheid deszelven niet getwyfeld, wat reden zou men

dan thands hebben, om daar aan te twyfelen?

Dewyl nu de oude Graafschap TEISTERBANT, voor
't grootſte gedeelte, tot ons# GELDERLAND

behoort, en wy uit dien hoofde alle Brieven, welke

hunne betrekking tot die oude Graafſchap hebben,

en tot onze kennis gekomen zyn, gemeend hebben in

deeze Verzameling tot opheldering der Gelderſche

Hiſtorie te moeten plaatzen, hebben wy ook deezen
-

\

eadem ratione eodemque modo ſanctorum ſuf

fragia promereri, ut, dum nobis eadem ſub

ſiſtit promerendi facultas, ſimilium ſuccedat

eventuum, Sanctorum interventu, proſperitas.

Ceterum ne noſtra voluntas (g) omnino ver

bis inhaereat, ſed ſaltem aliquo modo factis

appareat, notum fieri volumus omnibus in

Chriſto fidelibus, praeſentibus ſcilicet atque

poſt venientibus, qualiter nos interventu ac

petitione dilectae Conjugis noſtrae, videlicet

GISLAE (h), nec non familiarium noſtrorum

/ Aribonis ArchiepiſcopiſedisMagunt., & ADEL

BoLDI Epiſcopi Trajectenſis Eccleſiae, Comi

////////? # in THESTERBANT ſitum ad Tra

jectum ſancto Martino & ejusdem ſedis Epi

ſcopo, ſuisque ſucceſſoribus poſt futuris, cum

OIIIIII

Brief alhier niet kunnen overſlaan, maar denzelven

naauwkeurig, zo als in het Transſumptum Iudiciale

de leezing gevonden wordt, waar mede ook de ove

rige, door ons gebruikte, Handſchriften genoegzaam

overeenkomen, en dus merkelyk verbeterd, uitgegee
VCn. -

(c) quid commonetur..] By HEDA, de eadem, re, de

qua commonetur & petitur. & petita.

(d) beneficium facillime commoveri posſe. ] By den

zelven, beneficium commonere posſe. In den MS. HE -

DA van SCRIVERIUS ſtaat ook commoveri.

(e) accenſt. ] Dus hebben ook onze drie perka

menten Handſchriften. By HEDA heeft men accenſus,

doch in het MS. van SCRIVERIUs ook accenſt. In het

MS. van den Heer A. B. accenſis, 't geen ik denke,

dat de egte lezing is.

(f) exemplis. J Dus ook in de meeſte Handſchrift

ten. In de uitgave vindt men exemplo.

(g) voluntas omnino verbis inhaereat, ſed ſaltem

aliqiao modo factis appareat, notum fieri volumus.) In

de uitgave vindt men alleen, voluntas verbis inhaere

at, notum fiert volumus, zynde de overige woorden

uitgelaten, welke egter ook in de meeſte onzer Hand

ſchriften gevonden worden.

(h) Gislae. J By HEDA, Giſelae. -

(i) Comitatum in Theſterbant ſitum ad Trajectum S.

Martino: cet.] By Jo. VAN LEID. vindt men, Comi

tatum Teyſterbandiae ad Trajectum S. Martino-tra

didimus. ,,In de laatſte uitgave van HEDA zyn deeze

woorden door een zinſnyding van één geſcheiden, Co

mitatum in Th. ſitum, ad Trajectum S. Martino -

tradimus. ,,In de eerſte uitgave van den zelven vindt

men dit dus afgedeeld, Comitatum in Teisterbant, ſi

tum ad Trajectum S. Martino tradimus. Dat de

grootere Pagus TEISTERBANT in verſcheidene onder

deelen, minores pagi, of Comitatus, oudtyds geſchei

den is geweest, is zeker. Niet minder zeker is het, dat

by deezen Brief niet degeheele Graafſchap, maar alleen

een onderdeel van dezelve, een Comitatus IN Teiſter

hant ſitum, , aan S. Marten en het Sticht geſchonken

wordt, gelyk BUCHELIUs in Not. ad HEDAM p. 117.

Lit; bb. te regt reeds opmerkte. Doch welk Onder

deel van Teiſterbant is dit nu geweest? Zulks is onze

ker, tenzymen wilde ſtellen, dat men de woorden ſt

tum ad Trajectum by een moest neemen, gelyk de eer

ſte uitgeever van HEDA, door een zinſnyding agter het

woord Teiſterbant, te ſtellen, ſchynt te hebben begre

pen; wanneer alsdan de omſchryving, ſitum ad Tra

jectum , zou kunnen te kennen geeven, dat men door

dat onderdeel, of, Comitatus, IN Teiſterbant, geen

ander moest verſtaan, danhet naaſtgelegene aan Utrecht.

Doch wy durven hier, om het gebrek aan egte beſchei

den, niet bepaalen, waar hetzelve eigenlyk gelegenzy,

en laten de beſlisſing hier van over aan deskundiger.

Om de onzekerheid egter van den waaren zin van deeze

plaats, hebben wy deeze woorden, zonder eenige zin

ſhyding tusſchen beiden te plaatzen, uitgegeeven zoals

wy dezelve in alle onze Handſchriften hebben gevon

den, uitgenomen in het MS. Liber Commem. de Reb.

Traj., in het welke de woorden dus afgedeeld zyn:

Comitatum in Testerbant ſitum, ad Trajectum S. Mar.

tino - tradimus.
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bmni utilitate, quae pertinet ad eundem Co

mitatum, perpetualiter habendum (k) tradidi

mus, ea videlicet ratione, ut nullus poſthac

in illo Comitatu poteſtatem exerceat aliquam

extra Praeſulis praeſcriptilicentiam, quia totum

ſibi conceſſimus, quicquid utilitatis in illo ha

buimus. Sed ut firmiora (l) ſeſe inibihabe

rent jura legalia, Bannum ſtatuimus illi dare,

quemcunque vellet Epiſcopusad regendumeli

gere. Ut haec noſtra auctoritas firma & in

convulſa omni permaneat aevo, hanc paginam

inde conſcriptam propria manuroborantes ſigillo

noſtro juſſimus inſigniri. Signum DommicHUON

RADI regis invictiſſimi. Vdalricus Cancellarius

vice Aribonis Archicapellani (m) recognovi.

Data xVIII. Kl. (n) Julii, Indictione vIIII.

Anno Dominicae incarnationis M°. xXVI. An

no autem DomniChuonradi ſecundi regn. II.

Cremonae actum eſt.

ua quidem Littera Regali praeinſerta ſic

(inter alias diverſas patentes Litteras

praetaſtas) ut praeimittitur, coram

Nobis exhibita & producta, antefatus Magi

ſter Johannes Philippi, ſindicus ſive procu

rator, quo ſupra nomine, continuo eandem

etiam Litteram Regalem praeſcriptam hujus

modi ad opus dictarum quinque Eccleſiarum

Trajectenſium, omniumgue & ſingulorum a

liorum, quorum intereſt, ſett intereſſe pote

rit quomodolibet in futurum, per nos trans

ſumi, transſcribi, & exemplari, ac in publicam

ac auctenticam tranſſumpti formam redigiman

dari, eidemque Litterae Regali, ſic trans

ſumptae, noſtram ordinariam & dictae curiae

noſtrae auêtoritatem pariter & decretum, ut

eſt moris, per nos interponi inſtanter & de

bite petiit, & poſtulayit. Unde nos Offici

alis judex praefatus ad dicti Magiſtri jo

hannis Philippi, quo ſitpra nomine Sindici

ſive Procuratoris, inſtanciain ſipradictos, ut

praefertar, citatos non conſparentes reputa

vimus & judicavimtes merit0, prout erant,

guoad ſipra & infraſtripta, ſüddente juſti

cia, conitumaces, & in eorum contlºmatiain

eandem Litteram Regalem praeſcriptam, tan

quam talem, ut praeſertur, per providum

(k) Tradidimus. ] By HEDA, tradimus. -

(!) ſed ut firmtora. J By denzelven, gelyk ook in

zommige onzër Handſchriften, & ut firmiora. -

(m) Aribonis Archicapellani.] Dus ook in onzeper

kamenten Handſchriften. By HEDA vindt men, Arbonis

Archiepiscopi. -

(n) Data XVIII. Kl. cet. ] Dus ſtaat uitdrukke

lyk in het Transſumptum Judiciale, waar uit wydee

zen Brief op nieuws hebben uitgegeeven. Dezelfde le

zing vindt men ook in onze drie perkamenten Handſchrif

ten, welken wy gebruikt hebben. Het Lib. Caten.

alleen heeft XVIIII. Kl. voor XVIII. In de uitgave

van HEDA ſtaat kwalyk, data XVIII. Calendas Julii,

indićtione IX. anno Dominicae incarnationis CIOXXVII.

Anno vero Domini Conradiſecundi regnantis III. Doch

in den MS. HEDA van de Utrechtſche Bibl. ſtaat te

regt, anno – Conradi ſecundi regnantis II., voor

III. En in het MS. van SCRIVERIUS leest men ook te

regt MXXVI. , voor MXXVII. De negende Indictie ,

welke in alle MSS. zonder verandering voorkomt, moet

S,

& diſcretum Virum Franciſcum Beyer Cle

ricum Trajectenſis Dioceſis, publicum ſacris

Apoſtolica & Imperiali audioritatibus, di

ſtaeque Curiae Trajectenſis cauſarum Nota

rium &# Scribam juratuin infraſcriptum ad

opus dictarum quinque Eccleſiarum Traje

čtenſium, omniumque & ſingulorum aliorum,

quorum intereſt, ſèu intereſſe poterit quo

modolibet in futurum, transſcribi, &exemplari,

ac in publicam & auctenticam tranſſumptifor

mam redigi mandavimus, mandamusque per

praeſentes, volentes, & auctoritate dictae

Curiae noſtrae decernentes, quod huic prae

ſenti transſumpto ſive inſtrumento publico de

ceter0, ubicunque locorum, & coram qui

buscunque judicibus, & in quibuscunque

Curiis Eccleſiaſticis & Secularibus, in judi

cio & extra judicium, ſtetur firmiter, illi

que detur & adhibeatur plenaria actalis &

tanta fides, qualis & quanta Originali litterae

Regali praeinſertae data fuit & adhibita, ac

daretur & adhiberetur, ſi originaliter in me

dium produceretur, & exhiberetur. Quibus

omnibus & ſingulis praemiſis tanquam rite

& legittime factis, & in eodem judicio noſtro

coram nobis celebratis, noſtram ordinariam:

& dictae Curiae noſtrae autoritatem, ut

eſt moris, interpoſitimus, & praeſentium

tenore interpônimus pariter & decretum. In

quorum omnium & ſingulorum fidem, &?

teſtimonium praemiſ/brum, praeſentes litte

ras, ſtye hoc praeſens publicum tranſumpti

inſtrumentum, praeinſertae Litterae Regaliste

norem in ſe continentes, ſive continens, ex

inde fieri, & per praeſitum Franciscum,

Notarium & ſcribam infraſcriptum, ſub

ſcribi & publicari mandayimus, ſigillique

Officialatus dictae Curide Trajectenſis juſ/imus

& fecimus appenſtone communiri. Datum

& actum Trajecti in Curia Epiſcopali Tra

jectenſt, nobis inibi mane, hora audientiae

callſtrum conſileta, ad ſtilgulis jura redden

duin, & cauſas audiendum, pro tribunali

ſedentibus, ſub anno a nativitate Domini mil

leſimo quingenteſimo triceſino primo, indi

ctione quarta, die vero Veneris decima ſepti

mg menſís Novembris, Pontificatus ſanctiſſimi

in Chriſto patris & domini noſtri, doinini

Cle

ons van zelfs brengen op het jaar 1026., en met dat jaar

ſtrookt dan zeer wel het tweede jaar der regeering, zo

als in de MSS. gevonden wordt. Wy hebben derhal

ven geen zwaarigheid gemaakt deeze bedorvene lezing

by HEDA, welke veroorzaakt heeft, dat HAHNIUs en

de Abt BEssEL aan de egtheid van deezen Briefgetwy

feld hebben, te verlaten, de waare lezing te herſtel

len, en dus deezen Brief niet op den jaare Io27. , maar

op 1o26. in onze Verzameling te brengen. Te meer

hebben wy zulks gedaan uit hoofde van de plaats, al

waar dit geſchied is. Immers, dat Koning KOENRAAD

in de maand van junij des gemelden jaars Io26. zig

eenige dagen binnen Cremona heeft opgehouden, blykt

uit een anderen Brief van hem, welke insgelyks in dat

jaar, en diezelfde maand binnen Cremona afgegee

ven is, namelyk XIII. Kal. Julii anno Dom. inc.

1o26. , en dus maar eenige dagen vroeger, dan de onze.

Men kan dien Brief vinden by UGHELLUs, Ital. Sacr.

Tom. II. p. II5- *
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cHARTERBoEK des HERTOGDOMS GELRP,

Clementis, divinaprovidentia Papae ſºptimi,

anno cigayo, praeſentibus ibidem diſcretis
viris, Magiſtris, Domino Adriano Buir,

Jacobo de Medemblic, & jºhanne Boelen,

Etiam diftae Curiae noſtrae Trajectenſis cau

Jarum Notariis & ſcribis, teſtibus ad prae

miſa vocatis pariter et rogatis.

Et ego Franciscus Beyer, Clericus Tra

je ienſis Dioceſis, publicus ſacris Apoſtolica

et Imperiali authoritatibus, venerabilisque

Curide Trajectenſis ſipradictae cauſarum No

tarius et Scriba juratus, quia praemiſſis

omnibus et ſingulis, dum, ſfe, ut praemitti

tur, coram Venerabili et egregio Domino

Officiali curiae Trajettenſis ſupradiºtae, et per

eundem, reſpective agerentur etfierent, una

cum praenominatis teſtibus praeſens interfui,

eague ſic fieri vidi, et audiyi, idcircodeman

dato éjusdem Domini Officialis praeſens pu

blicum Transfümpti inſtrumentum cum inſer

tione totalis tenoris Literae Regalis praeſeri

ptae manualterius, me interea aliunde occu
pato, fideliter ſcriptum, exinde confeci, ac,

facia collatione, & per me auſcultatione fideli

& diligenti ejusdem praeſentis inſtrumentitran

ſumpti cum Litera originali praeinſerta, com

pertoque praeſenstranſumpti inſtrumentumcum

eadem Litera originali praeſcripta de verbo ad

verbum concordare, publicawi, et in hand

publicam formain redegi, ſignoque et nomine

meis ſylitis et conſuetis una cum 4ppenſione

ſigilli Officialatus dictae Curide Trajetjenſis

ignavi et ſubſcripſi, rogatus et requiſities,

in fidem et teſtimonium eorundem omniums

praemiſ/orum.

S. FRANc. BEYER, Notarii.

Naar den oorſpronkelyken perkamenten

Transſumpts-brief, geſterkt met een

onder aan uithangend zegel in groen

waſch, en ervintelyk in de Archiven

van 't DoM KAPITTEL te Utrecht, in

Lade 1o3. num. 3. De Briefzelve

is uitgegeeven by HIEDA p., II4. •, en

gecollationeerd met de MSS. van BU

CHELIUs, ScRIVERIUS, der Utrecht.

Bibl., en van den Heer A. B. , alsme

de met de perkamenten MSS., het

Lib. Commemor. de Reb. Eccl. Traj.

Fol. 26 verſo; het Liber Catenatus

van oUDMUNSTER Fol. 84... en met

myn Cod. Trad. Traject. Fol. 38.

Ook uitgegeeven by VAN MIERIS,

Charterſ van Holl. I. D. bl. 62.

en gedeeltelyk by Jo. VAN LEIDEN,

Chron. Belg. Lib. IX. C. I2... p.

121. en uit denzelven in 't Neder

duitſch vertaald in de Chronyck van

HOLLAND, VII. Div. 16. Cap. Fol.

I2Is
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72)
Uittrekzel uit een Verdrag, waar by twee Hoeven in 't Dorp Wamel, door

den Proost Udo, aan de twee Kerken van Utrecht worden overgegeeyen,

onder voorbehouding van dezelve te kunnen inlosſen.

º

• • • • • • • * * * *

De duobus manſis in Wamelo.

po Praepoſitus (a) tempore ADELA Llºk
(b) venerabilis Epiſcopi captus eſt ab

Immone (c) peſtilente & profano. Ob hoc
idem Immo ab Epiſcopo ſaepe VOE" eidem

Praepoſito pro ſatisfactione tradidit II" manſos
in villa (d) Wamelo. Unde ſtatiºn Praepoſi

tus per manus Advocati ſui Popponis eosdem

manſos tradidit fratribus duarun Congregat19

num in Trajecto ſecundum condictum ejusdem

immonis in Thrile (e) coram praeſent a ſil

pradicti Praeſulis, atque Ducis Godefridi,

ejusque fratris, ſcilieet Marchionis Goselonis,

omniumque nobilium & ingenuorum, in cir

a) Odo Praepoſitus. cet. ] Op deeze manier vindt

men dit Stuk agter een Brief van den jaare 1026, ge

registreerd in de oudſte Registers der goederen en Gift

brieven van de Utrechtſche Kerk. Dewyl de alhier op

enoemde plaatzen ongetwyfeld tot ons tegenwoordig

#ELDERLAND behooren, hebben wy gemeend dit Stuk

alhier ook te moeten plaatzen, en wel, dewyl het zel

ve geen jaar of dagteekening heeft, maar egter ten ty

de van# ADELBoLD dit verdrag, waar uit men

dit Uittrekzel bewaard heeft, gemaakt is, in tydorde

te moeten ſtellen agter de Brieven, waar in de gemelde

Bisſchop voorkomt, ofſchoon het zou kunnenzyn, dat

dit eenige jaaren vroeger voorgevallen zy, HEDAheeft

dit ſtuk ook, en wel ex vetuſlisſimis, Codicibus, gelyk

hy meldt, overgenomen in zyne Hiſtorie, pag. 1 Io.

cuitu commanentium, ea conditione, ut, ſi

idem Immo, vel aliquis coheredum ejus, fra

tribus ſupradictis perſolveret xx.libras Thielen

ſes, hoc ſunt xL. marc. & vII. equos totidem

que ſcuta, & totidem lanceas, cum totidem

tunicis, in ejus jus ſaepedictum praedium re

dire poſſet.

Naar het perkamenten MS. Liber Cont

memorationis de rebus Eccleſtae Trafeſt.

Fol. 28. Ook in het MS. Liber Cate

natus van 't Kapittel van oUDMUNSTER,

Fol. 85. en in myn MS. Cod. Tradit.

Traject. Fol. 4o, als mede by HEDA,

pag. 'I Io.

(b) ### In het Lib. Caten. vindt men Adel

berti in twee MSS. van HEDA ſtaat, Odo praepoſitus

Adelboldi captus est cet- -

#2 Immone. ] By HEDA: ab Immone quodam.

(d) Wamelo.] Ongetwyfeld het tegenwoordige, aan

den Waalſtroom tegen over de Stad Tiel gelegene, Dorp

/Wamel.

(e) in Thriele. J, In de uitgaven van HEMA vindt men

in 7 file. In 't MS. van scRIvERIUs, in Thiela , doch

in de andere MSS., als mede in onze drie perkamenten

Registers, ſtaat in Thrile, welke lezing wy gevolgd

hebben. Men moet er door verſtaan het in de Bomme

lerwaard gelegene Driel, 't geen wy in verſcheidene

voorgaande Stukken onder dien naam ook reeds ont

moet hebben. -- -

Keicef
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73.) Keizer KOENRAAD de II. beveſtigt, op verzoek van Bisſchop BERNoLDUs, de

giften der goederen, zo in GELDERLAND, als elders gelegen, welke door de

Bisſchoppen ANSFRID, en ADELBoLD, aan het Klooſter op den Hogen Horst
*

of Heiligenberg, voorheen geſchonken waren.

Den 3. Februarii, Io28.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

| | CONRADUs divina favente clementia RO

manorum Imperator Auguſtus. Ad praeſentem

proſperitatem & aeternam ſpem (a) ſibi pro

fecturum putat, quisquis Eccleſias Dei vel a

fundamento locat, vel a perverſis dirutas red

integrando locupletat. Quae copia cum maxi

me Regibus & Imperatoribus praeſto fuiſſet,

ex quo Chriſtianae religioni colla ſubdiderunt,

pium & rationabile nobis videtur nil ab his (b)

deminuere, quibus credimus Anteceſſores no

ſtros ſibi aeternam requiem promeruiſſe. Unde

Dei noſtrorumque Fidelium univerſitati, tam

praeſentibus quam poſteris, notum eſſe volu

mus, qualiter dilectus noſter BERNoLDUs,

Trajectenſis Epiſcopus, cum Abbate ſuo Wern

herio (c) de Coenobio Stae Crucis, DeiGe

nitricis Mariae, & beatorum Regiorum Apo

ſtolorum Petri & Pauli, aeternam Celſitudinem

noſtram adierit (d), humiliter obſecrantes, ut

bona, eidem Coenobio ad uſum Monachorum,

inibi Deo ſervientium, a prioribus Epiſcopis,

ANSFRIDo, & ADELBOLDO, collata, per nO

(a) & aeternam ſtem. eet. ] In de Fund. Eccl.

van MATTH. leest men gelyk ook by DUMBAR, en

v. MIERIS, & ad aeternam ſpem ſibi profeſluin pa

Trdt. By VAN MIERIs is daarenboven kwalyk

het woord prosperitaten uitgelaten – Voor 't vol

gende Dei vindt men by dezelven Dni, of Domini -

voor fundamento, fundamentis - en in plaats van

redintegrando, redintegranda's.

(b ## Deviare by de voorgemelden.

$3 Wernherio. cet. ] In de overige uitgaven ſtaat,

Werinhero de coenobio S. Crucis & S. Dei Genitricis,

&? beatorum Apoſtolorum P. & P. - In de Lyst

der Abten, by HoYNCK vAN PAPENDRECHT - Analeâ.

Tom. III. P. H. pag. 313. wordt hy Ook Weringerus

genaamd, doch "? wat grond, is my onbekend.

(d) adierit..] In de andere uitgaven, adierlant...

(e) perhibenies. ] Praebentes ſtaat in het Afſchrift,

't geen MATTH. in zyne Fundat. Eccl. gebruikt heeft,

en dus ook in de overige uitgaven. -

(f) ideo infraſcripta.] In dezelve, ea infraſcripta.

g) alienare..] In de andere uitgaven, abalienare,

vel iſ de Milites ſuos benefacere. Zie Charter van Io23.

by HoNTHEIM, Hiſt. Dipl. Trevir. I. p. 359.

(h) ab Ansfrido. J In andere uitgaven vindt men

ſub Ansfrido; 't geen ik denke, dat de egte lezing

is, want niet alleen Ansfrid zelve, maar ook anderen

ten tyde van Ansfrid, wanneer dit Klooſter eerst ge

ſtigt wierd, eenige goederen aan hetzelve ſchynen

geſchonken te hebben. Zulks kan men niet onduidelyk

afneemen uit den Giftbrief van Bisſchop ANSFRID, hier

vooren door ons geplaatst onder Num. 64. bl. 88. ;

voornamelyk, indien men # mede vergelykt het

oude Verhaal, 't geen bewaard is door TH. vERHoE

vEN, in de Script. RR. Anorfort. van MATTHAEUS

Pag- 7. ' - . . - -

(i) Thrihele cum omnibus ejus familiis.] Beter in

de andere uitgaven, Thrille cum omni ejus familia. Ten

#ſten de Stigtingsbrief zelf heeft ook cum omni fami

464.

-"

ſtrum Imperiale praeceptum eorum uſuiconfir

IT13lreITDUIS. # petitioni pium, ſicut ju

ſtum erat, aſſenſum perhibentes (e) ob inter

ventum & petitionem dilectae Conjugis noſtrae

GISELAE Imperatricis Auguſtae, & HENRICI,

unici filii noſtri, Pannoniorum Ducis, ideo in

fraſcripta (f) bona eorum uſui per hoc Impe

riale praeceptum firmiſſime confirmamus, prae

cipientes, ut nullus dehinc Epiſcopusejusdem

Sedis ullam habeat poteſtatem quolibet modo

(g) alienare, vel inde Militibus ſuis benefi

ciare. Haec ſunt ea bona, quae ab ANSFRIDo

(h)eidem Coenobio ſunt collata, atrium Tri

hele (i) cum omnibus ejus familiis, & cum

omni diſtrictu, qui ad illud pertinet; & dimi

dium thelomarii (k) cenſus in Fugthe; &quin

que Eccleſias, ſitas in loco Hermele (l), Re

den, Sandwich, Hamerte, Loisden; inter

villas Hese & Zoys quatuordecim manſos cum

omnibus familiis. Haec autem donatio ADEL

BoLDI ad ſupradictum Monaſterium, videlicet

omnia praedia, quae ſibi (m) libere ADELA

Comitiſſa (n) dedit, atrium (o) Lienna,

- /Windes

(k) thelonarii cenſus.] In de andere uitgaven, telo

neum cenſus. In den Giftbriefzelf van ANSFRID leest

men: dimidium cenſus theolonarii & monetae in Fugthe.

In den Brief van Bisſchop BERNoLDUs van den jaare

105o. ſtaat, in Fugthe dimidium thelonei & monetae.

Men verſtaa 'er door de helfte van het regt des tols en

wisſels, en vergelyke, 't geen wy hier vooren over

deeze beteekenis van 't woord moncta opmerkten Num.

62. bl. 83. en 84. * *

(l) Hermele cet. ] In de andere uitgaven, Herme

lo, Rethen, Santwick, Hemerthe: Lusdin. By vAN

MIERIs ſtaat Hermalo. - Wy hebben over deeze

vyf Kerken, en de verdere plaatzen, door ANSFRID

aan dit Klooſter geſchonken, in 't breede onze gedagten

reeds gemeld in de aanteekeningen op dien Čiftbrief

zelven Num. 64. bl. 88. werwaards wy den Leezer

verwyzen.

(m) libere. ] In de andere uitgaven ontbreekt dit
woord. - *

(n) Adela Comitisſa. ] In de overige uitgaven, A

zala. Men zie, het geen wy hier vooren over deeze

Gravin hebben aangemerkt, bl. 75. en 98.

(o) atrium Lienna, Windesheim, Hamerthe. ] In

den bevestigingsbrief van Bisſchop BERNOLDUS van

1o5o. vindt men deeze plaatzen nader bepaald, en om

ſchreeven op deeze wyze: videlicet omnia praedia, quae

fibi Adela Comitisſa dedit, atrium Lienne cum omni

procinctu & districtu in novalibus, ſylvis, pratis, aquis,

aquarum decurſibus, Windesheim, Hamerthe cum om

ni familia. Dewyl de Giftbrief van Bisſchop ADEL

BoLD thands verlooren, ten minſten tot nog toe, myns

weetens, onbekend is, blyft het by my zeer onzeker,

of deeze drie alhier opgenoemde Landgoederen, atria

of, gelyk MATTHAEUS Fund. Eccl. ſi 195. dat woor

verklaart, praedia, door de gemelde Gravin ADELA

eerst aan den Bisſchop geſchonken, en door hem na

derhand aan dit Klooſter weder afgeſtaan zyn ; dan of

hy, behalven alle de Landgoederen, door Adelaaan hem

geſchonken, en toen ter tyd ongetwyfeld genoeg be;
C G 2 - end
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CHARTER BOEK D Es HERTOGDOMS GELRE,

tioni, quam per Udonem conſanguineum no

ſtrum, wALTGERUMque Comitem (f), nobis

obtulerat, libenter aurem accommodantes,

Regali authoritate ſtatuimus, firmiterque jube

mus, ut ab hac die, & deinceps, ſicut in cae

teris immunitatibus antecesſores noſtri Reges

videlicet vel Impp. Eccleſiis Dei concesſerunt,

ita & nos in omnibus rebus immunitatis prae

dictae S. Dei Eccleſiae concedimus, & jure

perpetuo delegamus. Hanc itaque authorita

tem, ut noſtris, noſtrorumque ſuccesforum

temporibus inviolabilem obtineat firmitatem,

manu propria ſubtus firmavimus (g), & ſigilli

noſtri impreſſione jufſimus roborari. Signum

D. coNRADI (h) ſereniſſimi Regis. Salomon

(f) Waltgerumque Comitem.] In ſommigen onzer

MSS. Waldgerumgue C. Jo. A LEYp. Ewalt gerumque.

Op den kant van zyn Exemplaar heeft scRIVERIUs aan

geteekend: ,, Hic frater haud dubie Theodorici, primi

,, Hollandiae Comitis. Estque haec temporum ratio ſta

•, biliendae conjecturae noſtrae, quam de utritisque ho

2, rum aetate in Chronicis noſtris notavimus.”

(g) ſubtus firmavimus.] In het Lib. Cat. vindt men

ſubter firmavimus. In twee onzer Handſchriften, ſub

tus firmavi. Ofſchoon wel het ſlot van andere

Charters van deezen Koning doorgaands altoos is, anuli

moſlri, en niet, gelyk hier, ſigilli noſtri, impreſſione

jt ſimus roborari, en men in Charters van deêzen tyd

zeldzaam, of byna nooit, het woord Sigi//rum vindt ge

bruikt, maar meest al Annulus 2 gelyk MABILLON de

R. D. Lib. · II. C. 1o. p. 1o8. aantoont, is zulks

egter niet buiten voorbeeld, gelyk de Schryver van 't

Chron. Gottwic. L: II. p. 128., ook met aanhaling

van deeze onze Charter, betoogt. In twee andere

Charters van Koning KoENRAAD, uitgegeeven by HER

GoTT Geneal. Gent. Habsb. Tom II. P. I p. 66.

en 67. vindt men insgelyks 't woord Sigillum, en niet

Annulus , gebruikt.

(h) D. Conradi.] In ſommige MSS. , Domini, in

anderen, Dni. Doch in het Liber Cat. uitdrukkelyk,

Cancellarius ad vicem Pigrini (i) Archicap

pellani recognovi. Data vII. Idus Julii, an

no incarnationis DccccxiIII. Indictione ſecun

da, Anno vero (k) regni coNRADIglorioſiſſimi

Regis tertio. Aétum apud WILLINABURGH in

Dei nomine feliciter, Amen.

HEDA Hiſt. p. 73, Ook byJoAN
A LEYDIS Chron. Belg. Lib

VTI. C. Io. p. 104., en v.

- MIERIs Charterb. 1. D. bl. 29.

Gecollationeerd met de MSS.

van BUCHELIUs, SCRIVERIUs,

der Utrechtſche Bibliotheek, en

van den Heer A. B., als mede

met het perkamente MS. Liber

Catenatus van 't Kapittel van

OUDMUNSTER, Fol. 68.

Domni; het geen de egte lezing is. Zie hier voren op

Num. 42. bl. 44.

(i) Pigrini.J In de eerſte uitgaaf van HEDA leest

men, Nigrimi. De meeſte Handſchriften hebben

Pigrini. By JoAN. A LEYD. Peregrini. .. Ik denke

dat men lezen moet Pilig rimi. Ten minſten Pi

ligrimus, of Piligrinus , wordt hy genoemd in an

dere Charters, te vinden by ECCARD Rer. Franc

Orient. Tom. II. p. 819. 824. 829. 833. 834. 838

843. 86o. 898. 899. 9oo. en 9OI, MARQ. HERGoTT

Geneal. Dipl. Gentis Habsburg. Vol. II. P. I. pag.

66. ToLNERUs Cod. Dipl. Palat. p. 12. - MARTENE

Theſ. Anecd. Tom. I. pag. 62. (alwaar men, voor Sa

lon Notarius , moet lezen Salomon Notarius) en by an

deren. In een Charter van den zelfden Koning by PE

zIUs Theſ. Anecd. noviſ/. Vol. 1. P. , III. pag. 47

wordt hy genoemd Episcopus. Dat hy geweest is

Aartsbisſchop van Saltzburg kan men aangetoond vin

den by den Doorlugtigen Schryvervan het Chron. Gott

wtc. Lib. II. p. 13o.

(k) Anno vero regni.] Het woord vero ontbreekt

by HEDA en MIERIS. Wy hebben 't zelve uit het Lib.

Cat. als mede uit het MS. van sCRIV. hier ingevoegd.

In alle andere Charters van denzelfden Koning, vindt

men het insgelyks.

&AA&S AA&&AA é&AA-SAA é&AAS -AA &&AA &&AA&&AAK AA&&AA & AA&SA& A4 ZS-KA - Age

45.)
De Abdye van Sueſteren, hy vonnis der Ryksvorſten, onder welke Dirk I.

Graaf van Holland, en wALGER, Graaf van Teiſterband, toegewezen

digen.

aan den Abt van Prumen, bevestigd door Koning KAREL den Eenvou

Den 19. Januarii 916.

Tn nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

KAROLUs divina propitiante clementia rex.

Si utilitates ſanctae Dei eccleſiae, commoda

& juſta, procuramus, ea nobis in aeterna bea

titudine retribuenda confidimus. Qua de re

omnibus ſanctae Dei eccleſiae fidelibus notum

eſſe cupimus, quia quidam fidelium noſtrorum

nomine Richarius, abbas monaſterii quod voca

tur Prumia, obtulit quoddam praeceptum Ar

nulfi quondam ſereniſſimi regis, in quo conti

nebatur, qualiter abbatiam, quae vocatur Sue

ſtra, cuidam Prumienſis poteſtatis presbytero

eximiarum artium nomine Siginando, gratificis

w

(a)#k Gegeeven in den jaare 895. Men

kan dien Brief van Koning zwENTIBoLib vinden uitge

geeven by FoPPENS Supplem. ad Opera Diplom. MI

RAEI Tom. III. p. 29o. en HoNTHEIM Hiſt. Trevir.

ſervitis, & haec eo promerente, ſirmiſſime

condonavit, & qualiter, eodem poſtulante Sigi

nando, hoc ipſum monaſterium ad Prumiam ſtia

regali auêtoritate tradidit: quod ita non ſolum

perfecit, ſed etiam praeſcripto auctoritatis ſuae

praecepto firmavit: ſed & aliud detulit prae

ceptum (a), qualiter ſucceſſor regni & filius

ejusdem Arnulfi Zuentipoldus paternae aucto

ritatis praecepto ſuum ſuperaddere ſtuduit, ut

firmiori auêtoritate ſubnixa utraque inviolabili

firmitate conſtarent praecepta, hanc abbatiam

ad Prumiam coenobium firmantia; ſed inter

haec dum ſaepefatus Siginandus precario more

CàIIl

Dipl. Tom. I. p. 233. Eene nadere bevesti

ging van den jaare 948. van deezen onzen Brief kan men ,

vinden by den zelven HoNTHEIM, d. l. p. 283.
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- ,, uitgeſtorven. KAREL de Eenvoudige,

eamdem excolendam ſuscepit, potentiorum in

juſto violentoque conamine ei ablata eſt. Unde
poſt multas & pene innumerus reclamationes

ſine [effectu] nos cupientes eamdem definire

rationem, habito generali placito apud Hari

ſtallium in conventu tOtills regn1, tam epi

ſcoporum, quam comitum & procerum, ac

judicum diverſarum poteſtatum, omniumque

conventu nobilium, cunctorum fidelium no

ſtrorum, quorum nomina haec ſunt, Rotga

rius archiepiscopus, Herimannus archiepisco

pus, Dado episcopus, Stephanus episcopus,

Widricus comes palatii, Richuinus comes,

Gislebertus, Malfridus, Beringarius comes,

Theodericus comes, Reinherus comes, Erle

bodus comes, Rodolfus comes, Otto comes,

Cunrardus comes, wALCHERUs comes (b), Si

gardus comes, Letardus (c) comes, Fulber

tus, Waltherius, Hagano, Eurwinus, Equi

nus, Witlegius, Hadeboldus, Widricus, Ger

bernus, Odilbertus, Wlmarus, Farbertus,

Euricydus, Rotboldus, Lubertus, Wichin

gus, Amalricus, generali judicio decretum &

determinatum eſt, ſaepeſatam abbatiam majus

juſte & legaliter juri monaſterii Prumienſis &

ejusdem loci rectori ac fratribus ibidem Deo

ſervientibus competere, quam ulli alii homi

num. Quorum judicio nos gratantiſſime aſſen

ſüm praebentes, hoc noſtrae auctoritatis noti

tiam fieri juſſimus, per quam Omnibustam prae

ſentibus, quam futuris ſanctae Dei eccleſiae

fidelibus & noſtris notum eſſe cupimus, nos

eamdem abbatiam pro amore Dei, ſanctorum

que omnium, pro eleemoſyna noſtri omnium

que praedecesſorum noſtrorum, necnon &

(b) Walcherus Comes.]. Naar alle gedagten de toen

malige Graaf van Teisterband, en dezelfde, ten wiens

verzoeke de voorgaande Charter ook gegeeven was,

zynde geweest een Broeder van den alhier ook genoem

den Theodericus, of Dirk I. Graaf van Holland. Wy

zullen die beide Broeders, in een volgend Stuk, ook als

Getuigen ontmoeten. - Of Reinhcrus Graaf van 't

eorum, Guorum collatione priori traditione col

lata ſunt, praeſato Prumiae monaſterio perhanc

noſtrae auctoritatis notitiam tradimus atque

transfundimus, ea videlicet ratione, ut dein

CCPS Omni tempOre praelibatam abbatiam ſecure

cum Omnibus ad ſe pertinentibus rectores ſae

peſati Prumiae monaſterii habeant, teneant at

que poſſideant, & quicquid ad utilitatem jam

dicti loci fratrumque inibi habitantium facere

dispoſuerit, liberam in omnibus habeat faculta

tem, nemine inquietante. Et ut haec no

ſtrae auctoritatis notitia inviolabilem & incon

cusſam in omnibus obtineat (d) firmitatem,

& inviolabilis perpetualiter conſiſtat, & ab

omnibus verius credatur, diligentiusque con

ſervetur, de anulo palatii noſtri eam ſubter

juſlimus ſigillari.

Signum KAROLI regis glorioſi.

Domnus rex fieri juſfit.

Ratbodus notarius hanc notitiam ſcripſit vice

Rutgeri archiepiscopi ſummique cancellarii &

ſubſcripſit.

Data XIIII. calendas Februarii, indictione IIII.

anno XXII. regnante domno rege Karolo, red

integrante XVII. largiore vero hereditate in

depta v.

Actum Heriſtallium palatium in Dei nomine

feliciter. Amen.

E. MARTENE, Coll. Ampl. Mon.

Toin. 1. pag. 27o, en Jo NIC.

AB HoNTHEIM, Hiſt. Trevir.

Dipl. Tom. I. p. 263. Ook by

anderen, aangehaald in de Table

Chronologique van M. DE BRE

QUIGNY, Tom. I. p. 376.

tegenwoordige ZUTPHEN geweest zy, durve ik voor als

nog niet bepaalen.

(c) Letardus.] By HoNTHEIM, Lethardus. De

naamen der overigen verſchillen ook by denzelven in

deezer voegen , Walterius - Euzvinus VVul

marus -- Euricgdus. - Lees verder magis juste.

(d) obtineat.] de uitgave van HoNTH. teneat.

-º-steeg steevare-serve-garde-ººrleesººrte-ºrkesºrteerste grºte sºrteerste

46) Vredesverdrag, te Bon ingegaan tusſchen HENRIK, Koning van Duitſchland,

en KAREL den Eenvoudigen, Koning van Vrankryk, onder anderen mede

bevestigd en besWooren door den Bisſchop van Utrecht, den Graaf van

Holland, en wALGER, Graaf van Teiſterband.

Den 7. November 921.

n nomine (d) ſanctae & individuae Trinita

tis, divina propitiante clementia, anno

Dominicae Incarnationis DccccxxVI (b) anno

(a) In nomine.] ,, Met de dood van denjongenLo

,, dewyk, die in 't jaar negen hondert en elf voorviel,

, was de Stam van Karel den Grooten, in Duitſchland,

Koning van

,, Frankryk, de eenigſte Vorst, die thans uit dit ge

,, ſlagt nog in leeven was, oordeelende alleen regt te

,, hebben op de Staaten van zynen Neeve, trok ter

,, ſtond in Lotharingen, alwaar hy zig tot Koning ver

vero Regni domni & glorioſiſſimi Regis Fran

corum Occidentalium KAROLIxxIx. redintegran

te xxiv. largiore vero hereditate indepta x. In

dictio

,, klaren deedt. - Ondertusſchen hadden de Duit

,,ſche Vorſten, in Lodewyks plaats, eenen KoEN

,, RAAD , Hertogder Franken, tot Koning van Duitſch

, land verheven, die, om insgelyks zyn regt op Lo

,, tharingen te doen gelden, met een aanzienlyk Le

,, ger, herwaards trok. Doch zo veel niet uitregtte,

,, of Koning Karel zag zig, na verloop van weinige jaa

, ren, in 't bezit van Lotharingen bevestigd.- Ko

N 2 , 2,ning

-
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SAXO ,

hetzelve brengen tot 923 en

egter nog zwa

dictione Ix. anno quoque regni domni & ma

gnificentiſſimi Regis Francorum Orientalium

,,ning Koenraad in 't jaar 919 geſtorven, en door
, HENRIK, Hertog, van Saxen, opgevolgd zynde,

, werdt de ſtryd om Lotharingen hervat. Henrik ſloeg

, het beleg voor Mets; welk zig ſpoedig overgaf. Hy

, behaalde verſcheiden andere voordeelen op de ben

, den van Koning Karel, die, eindelyk, na voorſla

, gen van vrede begon te luisteren. De onderhande
ling werdt, door Gezanten, aangevangen, doch na

derhand door de Vorſten, in eigener Perſoon, vol

trokken. Zy kwamen, ten deezen einde, op den

vierden van Slagtmaand des jaars negenhonderd een

en twintig, te Bon aan den Ryn ſamen. - , Doch

op den zevenden derzelfde maand bevestigden zy

hun Verbond van vriendſchap. - Onder de

, Geestelyken en Edelen, die het Verbond van we

, derzyde goedkeurden, ondertekenden, en met eede

, beloofden, hetzelve in ſtand te doen houden, wor

, den van Karels zyde, geteld Baldrik, Bisſchop van

,, Utrecht, en de Graaven Dirk en Walger, waar

, ſchynlyk onze Graaf Dirk de I. en zyn Broeder, de

, Graaf van Teiſterbant,” -, Wyhebben gemeend,

tot opheldering van dit Stuk, dit bovenſtaande verhaal

woordelyk uit de Vaderlandſche Hiſtorie van den groo

ten wAGENAAR, II. D. bl. Io3-1o6. te moeten

overneemen, en er onder plaatzen. Men ziet er ten

duidelykſten uit, wat gelegenheid tot het ingaan van dit

verbond van vriendſchapgegeeven heeft. Te beklagen

is het, dat de alvernielende Oudheid ons niet meer dan

een gedeelte van het zelve heeft doen overblyven,

het ſot van het zelve alleenig, of de bevestiging met

eede, door de beide Koningen in eigener perſoon, als

mede door hunne wederzydſche Leenmannen, en Amp

tenaren, gedaan, terwyl wy in het onzekere gelaten

worden, wat eigenlyk de een aan den anderen hier by

heeft afgeſtaan, en onder welke voorwaarden de vrede

als toen getroffen is. Doch ofſchoon zulks uit het Af

ſchrift van dit Verbond, zo ver het voor handen is,

niet blykt, moet men egter met den Heer wAGENAAR

onderſtellen, dat men by het zelve voornamelyk over

een gekomen zy over 't Lotharingſche Ryk, om het

welk men eeniglyk den oorlog begonnen had. En van

elders blykt het ten overvloede, dat Koning KAREL,by

dit verdrag, aan Koning HENRIK zo niet het geheele Lo

tharingſche Ryk, ten minſten een groot gedeelte van

het zelve, afgeſtaan heeft. Immers de ANNAL1st A

sAxo, by EccARD Corp. Hiſt, medii aevi Vol.

I. p. 248. getuigt uitdrukkelyk, Anno dominicae in

carnation is 924. Reges Heinricus & Karolus apad

Bunnam confocderantur, & Karolus reddidit Heinrico

Regi LOTHARINGIAM. Het zelfde getuigt ook SIGE

BERTUS GEMBLACENSIs in Chron. ad An. 923, in de

Scriptt. R. Gerin. van PIstoRIUs, Tom. I p. 809.

Reges Henricus & Carolus apud Bunnam confoederan

tur, Carolus que reddit Henrico Regi regnum LOTHA

RINGIAE, Episcopis & Comitibus utrimquejurando rem

confirm antibiºs. is nu uit hoofde van dit Ver

drag het Lotharingſche Ryk aan Koning Henrik afge

ſtaan, zo zal men ook het opperbewind over ons heden

daagſch GELDERLAND, zynde oudstyds geweest. Er

edeelte van 't zelve Ryk, van dien tyd af aan#
Henrik moeten toekennen. - En ómdeeze reden is

het, dat wy gemeend hebben, dit Verdrag in deeze

onze Verzameling niet te mogen overſlaan, d

(b) DCCCC.YXVIJ DU cHEsNE ## den

kant van zyne uitgave reeds aangeteekend #
DCCCCXXI., tot welk jaar alle de º:# # per

ken, alhier opgenoemd, óns brengen, EV#

zeggelyk, en ten vollen, beweezen is by: II

in Notis ad Capitularia Rºgé: Franc. Tom. 11. p.

814. hier in gevolgd doorM##
anderen; in# van welke wy ook geen zwaarig

heid gemaakt # het zelve op den jaare 921, al

hier ## Doch ik kan niet ontveinzen, dat,

ho Regeeringsjaaren, en andere kenmer

### ons brengen tot 92r.

#igheden by my overblyven. ant,

hºe ko: het, dat de Schryver, welke dit onvolledig

uittrekzeſ van 't Verdrag bewaard heeft, ons opgeeft

het jaar 926 ? en hoe komt het, dat de ANNALISTA

en siGEBERTUS , hier voren reeds aangehaald,

24? Ja zelfs, indien in

921. by dit verbond geheel Lotharingen door Karel,

-

32

92

22

HEINRICI tertio, inter ipſos praefatos Principes

unanimitatis pactum, ac ſocietatis amicitia,

quae

aan Henrik, is afgeſtaan, wat reden kan men dan gee

ven, waarom Karel niet terſtond de Regeering over

Lotharingen heeft laten vaaren? En hoe komt het,

dat uit andere Schryvers van gelyke trouwe ten klaar.

ſten blykt, dat hy; zelfs na 't ſluiten van dit Verbond,

meer dan eens, in Lotharingen geweest is, en bewind

gevoerd heeft? Waarom ook ſommige nieuwe ſchry

vers, hier door misleid, gemeend hebben, dat Henrik

by dit verdrag Koning Karel, in 't bezit deezes Lands,

gelaaten heeft. Daar en boven, zo geheel Lotharin

gen by dit verdrag aan Koning Henrik was afgeſtaan,

met wat regt kon dan Karel in het volgende jaar 922.

dien bekenden Giftbrief van dat jaar aan den Holland

ſchen Graaf DIRK den I. gegeeven hebben? Hy had

dan immers geen regt, om eenige Landen weg te ſchen

ken, welke onder een anders gebied gelegen waren.

De oordeelkundige wAGENAAR ſchynt deeze zwaarg

heden wel bemerkt te hebben, doch beſlist hier niets.

Laten wy kortlyk bezien, of men mogelyk deeze zwaa

righeden kan oplosſen, Dat er in den jaare 921. tus

ſchen de beide Koningen over Lotharingen, waarom

men tot dus ver geoorloogd had, een vredensverdrag

gemaakt is, ſtaat vast. De bevestiging van dat ver

drag, als mede de naamen der Getuigen, welke 't

zelve van wederzyde bezworen hebben, worden ons in

dit Stuk bewaard. Dit wordt nader door het verhaal van

FRODOARDUS , eenen genoegzaam gelyktydigen Schry

ver, bevestigd, wanneer hy in zyn Chroni. by DU CHEs

NE - Hiſt. Franc. Script. Tom. II. p. 591. ons ver

haalt, Anno DCCCCXXI. incarnati verbi KARoLUs

Rea in regnum Lotharii al iit, receptisque per vim qui

busdam Ricitini infidelis ſtui praeſidiis, &# ## pactio

ne usque ad Misſam Sancti Martinicum HEINRIcó Prin

cipe Transrenenſt , reverſus eſt in montem Lauduni.

En, na tusſchenmenging van eenige andere zaaken,

voegt hy 'er eindelyk by, Karolus iterum pacem cam

Heinrico firmat. Uit dit verhaal blykt, dat men eerst

onderlingeen beſtand, ofwapenſchorſing, beraamd heeft,

dewelke duuren zou ad Miſ/am Sancti Martini, of tot

den elfden November. Geduurende dienſtilſtand wan

wapenen, trad men in onderhandelingover de voorwaar

den van een vasten vreden, en voor dat dezelve ten einde

liep, wierd die vrede op den zevenden. Novemberonder

ling bevestigd. Maar is by dien vrede als toen geheel

Lotharingen aan Koning Henrik afgeſtaan? Of maar al

leen een gedeelte? Dit blykt niet uit het verdrag zelve,

zo als wy het thands overig hebben. De Heer VAN LooN

in de Aloude Holl. I/iſl. II. D. bl. 142. is van ge

voelen, dat ,,het bezit van dat gedeelte van Lotterin

ge, 't gene tusſchen de Noordzee, den Ryn, de

Maas, en Schelde lag, volgens de voorwaarden van

dit verdrag, aan KAREL, en al het overige, gelegen

,, over den Ryn, van Paderborn tot boven#g

,, aan de Noordzee toe, aan HENDRIK wierd gelaten”,

en hy meent, dat zulks uit de onderſchryving der vve

derzydſche Borgen is aftencemen, gelyk zulks ook blykt

uit het verhaal van HULDER. MUTIUs Germ. Chron.

Lib. XII. by PISTORIUs Tom. I/. p. 716., alwaarhy

ſchryft, Rex Galliarum Carolus petit cum co facere ae

tornum foedus, quamol rem obviam venit illi apad

Bunnam, Lotharingiae urbem, & – dona offert.

LoTHARINGHAM, praeterque eam quicquid inter Rhe
num & Moſam eſt# reddit KAROLUs HEN

RICO. - Wy denken, dat vAN LooN hierin niet

misgetast heeft. Dit gevóelen nu wordt onzes bedun

kens nader geſterkt door deeze navolgende woorden van

FRoDoARDUs pag. # Rodulphus (welke door ee

nige. Ryksgrooten tot Koning, in plaats van Karel, die

Zig, in een algemeenen haat bv zyne Vaſallen gebragt

had, intusſchen aangeſteld was) â plurimis Lotharien

Jium ſusceptus in regno, petitur a Wigerico, Metenſium

Episcopo, receptumire juoddam caſtrum in pagum Eli

zalium , nomine Zabrenam. Ubi toto pene demoratus

(autumno, Caſtellanis, quia Transrenenſes erant, auxi

lium ab HEINRIco fruſtra exſpectantibus, tandem ob

ſidibus ab eis acceptis, Laudunum ad uxorem ſuam re

vertitur. . Doch nog duidelyker blykt dit uit een an

der verhaal van dien zelfden Schryver, wanneer hy op

't jaar 925. p. 596. aanteekent; 'HEINRICUs denique,

Renum tranſiens, oppidum quoddam nomine Tulpiacum,

quod Gisleberti fideles tutabantur, vicepit, nec diu de

moratus, infra Regnum Lotharii ad sUA trans Rentem

-
7"d voºr"-
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uaeſita repertaque exordia ſimpſit, prout viſa

# competentia. Convenerunt enim ambo

illuſtres Reges, ſicut interſe discurrentibus

Legatis convenerant, 1 I. Nonas Novembris,

feria prima. Domnus enim Karolus ſuper Rhe

num flumen ad Bonnam Caſtrum, & ſtrenuus

Heinricus ex altera parte Rheni. Et ea tan

tum die mutuis ſe viſibus intuentes ſuperripas

ejusdem fluminis huc & ultra, ut ſui fierent

fideles innoxii ſacramento, quo hanc eorum

conventionem fuerant polliciti. Verum feria

quarta, vII. Idus Novembris, in medio Rheni

fluminis ſaepius dicti Principes in navibus quis

que ſuis in tertiam aſcenderunt, quae ancorata

in fluminis medio gratia eorum colloquii fixa

erat: ibique in primohanc fibi viciſſim conveni

entiam obſtatum pacis juramentoſanxerunt ita.

Ego KAROLUs divina propitiante clementia

Rex Francorum Occidentalium, amodo ero

huic amico meo Regi Orientali Heinrico ami

cus, ſicut amicus per rectum debet eſſe ſuo

amico, ſecundum meum ſcire ac poſſe: ea

veroratione, ſiipſe mihijuraverit ipſum eundem

que ſacramentum, & attenderit quae promiſerit.

Si(c) me Deusadjuvet, &iſtae ſanctae reliquiae.

E contra Rex HEINRICUs eandem promiſſio

nem ſacramento eisdem proſecutus eſt verbis

ſubſequenter, ut hujus amicitiae firmitas invio

labiliter obſervaretur.

Haecſünt nomina Episcoporum, quicumno

bilibusacfidelibus laicisfirmitatem, quam prae

revertitur. Volgends dit verhaal is Henrik na het be

magtigen van Tulpiacum weder over den Ryn getrok

ken; doch werwaard? Infra Regnum Lothariiad sUA,

dat is, tot zyne eigen bezittingen, welke hy in het

Lotharingſche Ryk bezat, ofhem binnen het zelve toe

behoorden, want het voorzetzel infra, volgends den

ſtyl van dien tyd, gelyk bekend is, het zelfde betee

kent, als intra. Doch hoe is Henrik nu aan die be

zittingen in het Lotharingſche Ryk gekomen? Onge

twyfeld by dit Bonſche verdrag, waar by aan hem dat

gedeelte, werwaard hy alhier gezegd wordt wederge

keerd te zyn, was toegedeeld. Hy bezat overzulks in

925, op welk jaar dit verhaald wordt, nog maar een

edeelte van Lotharingen, en niet het geheele Ryk.

ntusſchen had Koning Karel by de Grooten van Vrank

ryk zig zo gehaat gemaakt, dat by verſcheiden Ryks

vorſten een ander tot Koning verkoren was, waaruit

oneindige verwarringen en binnenlandſche oorlogen tus

ſchen de verſchillende partyen ontſtonden, in zoverre,

dat zelfs Koning Karel door zyne tegenpartye gevangen

gezet wierde in 924, volgends het verhaal van den

ANNALISTA sAxo p. 248., welke er ſtraks oplaat vol

gen deeze aanmerkelyke woorden, Rex HENRICUs,

Zaudiens caſum KAROLI, condoluit , & humanae muta

bilitatis communem fortunain miratus , judicavit ab

ſtinere ab armis, & LoTHARINGos, (ongetwyfeld die,

welke onder het Ryksgedeelte van Karel behoorden)

zut bellis aſVuetos , mobilesque ad rerum novitates, arte

ſuperare. " Uit welk verhaal niet duiſter is aftenee

men, dat hy by wege van een minnelyk accoord, en

onderhandeling, dezelve getragt heeft overtehaalen,

om niet den nieuwsopgeworpenen Koning te erkennen,

maar zig onder zyne heerſchappye te begeeven. ,,Dit

ſchynt hem gelukt te zyn, en de Lotharingers, 't zy

uit vrees voor zyne wapenen, 't zy uit andereredenen,

ſchynen zig in 925. onder de Regeering van HENRIK

begeeven te hebben. Tenminſten FRoDoARDUs meldt

ons met uitdrukkelyke woorden op het einde van 't jaar

925. pag. 596, dat alle Lotharingers zig onder Henrik

begeeven hebben, Henrico cunſti ſe Lotharienſes com

mittunt. Dit is ongetwyfeld by verdrag geſchied; want

zo hy dezelve met de wapenen overmeesterd had,

kon FRoDoARDUs dus niet geſchreven hebben. Of nu

een zoodanig verdrag op naam van KAREL, en met zy

memoratiRegesinterſe fecerunt, collaudandoac

CePtaverunt, & manibus ſuis ſacramentum fir

maverunt nunquam a ſe deſtruendam. -

Episcopi ex parte domni Regis KARoLi. He

rimannus Archiepiscopus Agrippinae, quae

modo eſt Colonia vocitata, Rodgerus Archie

piscopus Trevirorum, Stephanus Praeſul Ca

meracorum, Bovo Episcopus Catalaunenſium,

Baldricus Trajectenſium Episcopus. Haec

nomina Comitum, Matfredus, Erkengerus,

Hagano, Boſo, wALTKERUs, Iſaac, Ragen

berus, Theodricus, Adalardus, Adelelmus.

Episcopi ex parte Regis inclyti HEINRICI.

Herigerus Archiepiscopus Moguntiacorum,

Nithardus Episcopus Mimmogerneferdae, Do

do Episcopus Osnobroggae, Ricawdo Epi

ſcopus Vangionum, quae nunc dicitnr Warma

tia, Hunuardus Episcopus Paderbornenſis, No

tingus Episcopus Conſtantiae Alemannicae. Haec

ſunt nomina Comitum. Eurardus, Chonradus,

Herimannus, Hato, Godefredus, Otto, Heriman

nus, Cobbo, Magenhardus, Fridericus, Foldac.

A. DU CHESNE, Hiſt. Franc. Script.

Tom. II. p. 587. BALUziUs, Ca

Pit. Regg. Franc. Tom. II. p. 299.

MIRAEUS, Cod. Don. Piar. C. 29.

Oper. Tom. I. p.37. DUMONT, Corps

Dipl. Vol. I. P. M. pag. 29. LUNIG,

T. Reichs Arch. Part. Gener. Contin. II.

- p. 54. en 55. F. v. MIERIS, Charterb.

I. D. bl. 3o. en byanderen, aangewe

zen in de TableChronologique van M.

DE BREQUIGNY, Tom. T. p. 382.

ne toeſtemming, gemaakt zy, dan of die Lotharingers,

Zonder weeten en voorkennis van hunnen Koning, die

thands gevangen, en door zyne Ryksvorſten van den

throon vervallen verklaard was, zig met Henrik verge

leeken, en onder hem begeeven hebben, zou ik niet

durven bepaalen. Indien men het verhaal van den ANNA

LISTA SAXO op het jaar 925 moge geloven, ſchynt,

dat zulks met toeſtemming van KAREL geſchied zy;

want hy pag. 248. verhaalt, dat Koning Karel, alseen

## 'idei & veritatis, door zynen Gezant aan Hen

rik overgezonden heeft, ('t geen de bygeloovigheid van

dien tyd als een groot heiligdom moestaanzien) de hand

van den Martelaar Dionyſius, tevens by het overgee

ven van dat geſchenk den Gezant tegen den Koning op

der anderen doende zeggen, Hacc habeto pignus FoE

DERIS. Welke woorden zekerlyk in den mond van den

Afgezant niet zouden gepast hebben, zo 'er niet als toen

eenVerbond, ofVerdrag, gemaakt was, tot eenonder

pand van het welke aan Henrik die Overblyfzels van

dien Heilig ter hand geſteld wierden. En naar alle

waarſchyn# is zulks dat verbond geweest, waar

by zig de Lotharingers onder de heerſchappye van Hen

rik begeeven hebben, of, gelyk FRoDoARDUsſpreekt,

cuncti ſe Lotharienſes Henrico commiſerunt, en het geen

Karel door het overzenden van dat Heiligdom, tot een

onderpand van het zelve, overzulks nader heeft bekrag

tigd. - Indien men in dit dagligt deeze zaak be

ſchouwt, zal men gemaklyk alle zwaarigheden kunnen

oplosſen. By het Bonſche Verdrag krygt Koning Hen

rik in 921. een groot gedeelte van Lotharingen. By een

tweede verdrag krygt hy in 925, ofhet begin van926.,

het overige gedeelte, 't geen tot dusver aan Karel had

toebehoord. Deeze twee Verdragen ſchynen de opge

melde Schryvers niet genoeg onderſcheiden te hebben;

en dan kan men gemaklyk reden geeven, waarom in de

afſchriften van dit verdrag, voor zo ver het nog overig

is, in het hoofd van 't zelve het jaar 926 gemeld ſtaat,

daar de overige kenmerken des tyds ons brengen tot 921.

Te gelyk kan men dan begrypen, hoe het bygekomen

is, dat de Schryvers zulks ook brengen tot lateren tyd,

en wel tot dien tyd, wanneer Henrik zig eindelyk van

geheel Lotharingen meester zag. Tevens lost zig dan

van zelfs die zwaarigheid ook op, hoe Karel na dit Bon

ſche verdrag, of na 921, nog over een groot gedeelte

Van
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van deeze Landen heeft gebieden, en overzulks ook in

922. dien Giftbrief aan G#at Dirk den I. geeven kun

men. - Wy hebben dit gemeend eenigzins breed- p

voeriger te moeten aantoonen, om dat zulks ook tot be

ter verſtand van 't volgende Stuk zal kunnen dienen.-

op een andere manier egter wordt dit Stuk begrepen

by GUNDLING in Gundlingianis XVIII. St. p. 377

302. en B. G. STRUVIUs Corp. Hiſt. Germ. Tom. I.
. 22 I.

(c) Sime Deus adjuvet.] Dus in de meeste uitga

ven, doch by MIER Is leest men, Sic me Deus ad

fuvel.

g= e- #= h- - =5

47) Koning HENRIK beveſtigt de vryheden, door gyne Voorzaten aan de Kerk

en Bisſchoppen van Utrecht verleend, onder anderen ook binnen Thiel.

In 926. of daar omtrend.

I" nomine ſanctae & individuae Trinitatis

HENRICUs (a) divina favente Clementia

Rex. Cum petitionibus Sacerdotum juſtis &

rationabilibus divini cultus amore favemus,

ſuperna nos muniri gratia non diffidimus. Quo

circa noverit omnium fidelium noſtrorum prae

ſentium ſcilicet & futurorum induſtria, quali

ter BALDRICUs, Trajectenſis Eccleſiae veteris

Episcopus, quae eſt conſtructa in honore S.

Martini & aliorum Sanctorum obtulitobtutibus

noſtris quasdam authoritates conſtitutionum

Regum antiquorum PIPPINI videlicet & CAROLI,

bonae memoriae Imperatoris Auguſti, nec non

LUDovICI (b), piiſſimi Caeſaris, ejusque ae

quivoci Ludovici (c), zoENriboLcht quo

que, & coNRADI, in quibus continebatur,

quod illi ad ipſam Eccleſiam conceſſisſent,

omnem decimam de mancipiis, decimis (d),

terris, & de teloneis, vel de negotio, & de

omnire, undecunque ad partem Regiam [per

tinentibus, (e) unde] jus Fisci cenſum acci

pere aut (f) exigere videbatur, [ & Jut ho

mines ejusdem Eccleſiae ſub Mundiburdo &

tuitione ipſius Eccleſiae conſiſterent, nec non

in ripis, in Doreſtado, Daventre, THIELE(g),

(a) Henricus.] Dit Stuk heeft wel, noch in deHand

ſchriften, noch in de Uitgaven, eenige onderteekening,

ofkenmerk van tyd , of jaar, waarop het gegeevenzou

zyn. Doch, wanneer men opmerkt, dat#HEN

Rik, gelyk wy op het voorgaande Stuk reeds aantee

kenden, eerst in het laatst van 925, of in 't begin van

26. meester van 't geheele Lotharingſche Ryk, en wel

inzonderheid van 't aandeel van Koning KAREL, ge

worden is, wanneer men daarenboven in opmerking

neemt, dat doorgaands de Koningen in 't begin van

hunne regeeringe gewoon waren de reeds te voren ver

kregene Privilegien en Vryheden hunner Onderdaanen

te bevestigen, zal men byna niet behoeven te twyvelen,

of deeze Brief moet gebragt worden tot den jaare neegen

honderd zes en twintig, of daaromtrend; gelyk wy ook

denzelven in die tydorde alhier geplaatst hebben

(b) Ludovici.J in het Lib. Cai als mede in den MS.
HFDA van den Heer A. B. Lothowici. In 't MS. van

SCRIV. H/udovici. - --

(c) Ludovici.] Dit woord ontbreekt in vier onzer
MISS

M--

decimis.T In de MSS. van BUCHEL. • en vanden

H# A.# in 't Lib. Cat, ontbreekt ins:

gelyks dit woord, en te regt: Zie den volgenden Brief

van K. oTro, waarin deezë genoegzaamwoordelykher

haald wordt. D e

(e) pertinentibits 2 unde.J., Deeze woorden vindt men

in den Brief van K. oTTO: als mede in de eerſte uitga

ve van HEA, en mogelvk ook in het MS., waarmede

Ecci,Etºs de eerſte #itgave vergeleken heeft, ten min

ſien op den kant teekent hy geen verſchillende lezing

univerſisque aliis locis in ipſo Episcopatu con

fiſtentibus, ut nec bannum, nec fredum, aut

conjectum, quod ab ipſis geſchat (h) voca

tur, contingere aut exactare quis praeſümeret,

praecipientesque firmiter jusſerunt, ut nullus

judex publicus, neque quiſlibet de (i) judici

aria poteſtate, aut Procuratores rei publicae in

Eccleſias, aut loca vel agros, ſeu reliquas

poſſeſſiones, quas moderno tempore in qui

buslibet pagis, territoriis, infra ditionem Re

gni illorum juſte & rationabiliter memorata te

net vel poſſidet Eccleſia, vel ea quae dein

ceps jure ipſius ſancti loci voluerit divina pie

tas augeri, aut ad cauſas audiendas, aut freda

exigenda, aut manſiones aut paratas faciendas,

vel fidejuſſores tollendos, aut homines ipſius

Eccleſiae tam ingenuos, quam & ſervos, in

juſte diſtringendos (k), neque ullas redhibitio

nes, aut illicitas occaſiones requirendas ſuis

futurisque temporibus ingredi audeat, vel ea

quae ſupra memorata ſunt penitus exigere prae

ſumat, & quicquid de praefatis (l) rebus Ec

cleſiae jus Fisci exigere poterat, integrum

eidem conceſſerunt Eccleſiae, ſc. ut perpetuo

tempore ei ad peragendum Dei ſervitium

1In

aan. ,,In de tweede uitgave, als mede in de overige vier
Handſchriften ontbreken dezelve.

(f) accipere aut.J In vier MSS. ontbreken insgelyks

deeze woorden. Wy hebben vervolgens & hier tus

ſchen ingevoegd uit het Lib. Cut. • het MS. van SCRIv.

en uit de eerſte Uitgave. In de overige ontbreekt het

zelve. -

(g) Thiele] in drie onzer MSS., Tiele.

(h) geſchat.] Giscot, gescot , en geſchot, hebben de

Handſchriften.

(i) de jud. pot.] , In drie MSS. leest men er jud. po

teſt., en dus ook in den Bevestigingsbrief van K. oTfo.

(k) diſtringendos.] Dus in alle MSS. Kwalyk leest

men in de eerſte uitgave van HEDA, diſtinguendos. In

de tweede uitgave is door een drukfout ingeſlopen

diſtingendos, voor diſtringendos; 't geen egter MIERIs

getrouwelyk heeft nagevolgd.

(l) praefatis.] Dus in alle onze MSS. Dus ook in

den Brief van LöDEwYK by HEDA pag. 56., als me

de in dien van oTTo p. 83. . Het geen wy gemeend

hebben te moeten volgen. In de uitgaven leest men

kwalyk, de privatis rebus Eccleſiae. # is wel zoo,

dat in den Brief van LoTHARIUs, waaruit dit in deezen

is overgenomen, ook by HEDA p. 53. insgelyks gele

zen wordt, quicquid de privatis rebus Eccleſiae Fisci

evigere poterat, doch te onregt, en zonder zin, want

men aldaar ook lezen en aanvullen moet, quicquid de

# rebus Eccleſiae Jus Fiſci eaigere poterat; ge

yk in vier Handſchriften van HEDA uitdrukkelyk ge
vonden wordt.

n

:
e
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in (m) augmentum & ſupplementum fiat. Ob

firmitatem tamen rei, ut iſta Verius credantur,

firmiusque recolantur, poſtulavit nos praedictus

Episcopus, ut, praedecesſorum noſtrorum TG

gum morem ſequentes, hujuscemodi noſtrae

authoritatis praeceptum, ob amorem Dei & re

verentiam Sancti Martini, circa ipſam Eccle

ſiam fieri cenſeremus. Cui (n)petitionilibenti

animo aurem accommodantes, praecipimus,

firmiterque jubemus, ut ab hac die & deinceps,

ſicut in caeteris immunitatibus anteceſſores no

ſtri Reges etiam vel Imperatores Eccleſiis Dei

conceſſerunt, ita & nos in omnibus rebus im

munitatem (o) ſaepedictae Eccleſiae concedi

mus, ac jure perpetuo delegamus. Hanc ita

(m) in### In vier MSS. ontbreekt het

woordje in. Woordelyk is dit overgenomen uit den

Brief van LoTHARIUs by HEDA p. 53., alwaar men

insgelyks leest, ut in perpetuo tempore ad peragendum

Dei ſervitium augmentum & ſupplementum fiat. Zie

ook den Brief van LoDEwYK by den zelfden p. 56.

(n) cui petitioni.] In het MS. van den Heer A. B.,

55

que authoritatem ut tam noſtris quam ſucces

ſorum noſtrorum temporibus inviolabilem obti

neat firmitatem, manu propria ſubtus (p) fir

mavimus, & Sigillinoſtri impreſſione jufſimus
roborari. Signum Domini Henrici invictiſſi

mi (4) Regis. Simon Notarius.
-

V. MIERIS Chart. B. I. D

Gecollationeerd met de MSS. van

BUCHELIUS, SCRIVERIUs, der U

trechtſche Bibliotheek, en van den

Heer A. B.; als mede met hetper
kamente MS. Liber Catenatus van

't Kapittel van oUDMUNSTER, Fol.

69. verſo.

HEDA, Hiſt. p. 79, en uit hem b

bl. #

als mede in 't Lib. Cat. ſtaat, Cujus petitioni.

(o) immunitatem.] In vier MSS. immunitatis. Dus
º in# Beveſtiginsbrief van K. oTTo.

) ſubtus.

E#.
Cq) invićtiſſimi.]

niſſimi.

Het MS. van SCRIV. en 't Lib. Cat.

In het MS. van sCRIv., ſere

k''. “Nº W.- Sºlº S: "W - SN ### : " "' - S " Z2 • "' - S." ' -
N -- -SS * * * * * % -- • E. - --

De vryheden der Kerk van Utrecht, en onder anderen ook te Thiel, nader

bevestigd door K. oTTo den I.

Den 2. januarii 938.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTO divina annuente clementiaRex: Cum

petitionibus ſacerdotum juſtis & rationabilibus

divini cultus amore favemus, ſuperna nos mu

niri gratia non diffidimus. Quocirca noverit

omnium fidelium noſtrorum praeſentium ſcili

cet &futurorum induſtria, qualiter Baldericus

Traject. Eccleſiae veteris Episcopus, quae eſt

conſtructa in honore S. Martini & aliorum ſan

ctorum, obtulit obtutibus noſtris quasdam

auctoritates conſtitutionum Regum antiquorum

PIPINI videlicet & CAROLI bonae memoriaeAu

guſti, nec non LUTHovici piiſſimi Caeſaris,

ejusque aequivoci, zUENTIBOLCHI quoque &

coNRADI; in quibus continebatur; quod ipſi

ad praeſatam Eccleſiam conceſſiſſent omnem

decimam de mancipiis, terris & theloniis, vel

de negotio, & de omnire, undecunque ad par

temRegiam pertinent ibus, unde (a) jus Fisci

cenſum accipere aut exigere videbatur. Etut

(a) pertinentibus, unde.] In 't Cod. Trad als mede

in 't Lib. Cat. leest men, undecunque ad partem Re

giam jus Fiſci cenſum acsipere aut cavigere videbatur.

(b) ab hominibus.] Het Exemplaar van SCRIVERIUs

heeft, & ut homines- quiſubmundiburdo & tuitio.

me ejusdem eccleſiae conſiſterent. In het MS. van de

Utr. Bibl., als mede van den Heer A. B. leest men al

leen, & ut homines ejusdem eccleſiae conſiſterent, met

uitlaating der overige woorden. Mynperkamente Cod.

Tradit. , als mede het Lib. Cat., hebben, & ut homi

mes ejusdem Eccleſiae ſub mundiburdo & tuitione ejus

dem Eccleſiae## Dit, denken wy, is deegte

lezing. Men zie den voorgaanden Brief, welke in dee

Zen woordelyk herhaald wordt.

ab hominibus (b) ejusdem Eccleſiae, qui ſub

mundiburdo & tuitione ejusdem Eccleſiae con

ſiſterent, nec non in ripis Doreſtati (c), Da

ventriae, TIELAE, univerſisque locis aliis in

ipſo Episcopatu conſiſtentibus nullus (d) ban

num, nec fredum, nec conjectum, quodab

ipſis geſcot vocatur, contingere vel exigere

praeſumeret, praecipientesque firmiter jusſe

runt, ut nullus Judex publicus, neque quisli

bet ex judiciaria poteſtate aut Procuratores rei

publicae in Eccleſias aut loca vel agros, ſeu

reliquas (e) poſſeſſiones, quas moderno tem

pore in quibuslibet pagis vel territoriis infra

ditionem Regni eorum juſte & rationabiliter

memorata tenet vel poſſidet Eccleſia; vel ea

quae deinceps jure ipſius ſancti loci divina pie

tas voluerit augeri, aut ad cauſas audiendas,

aut freda exigenda, aut manſiones vel paratas

faciendas, aut fidejuſſores tollendos, aut ho

mines ipſius Eccleſiae tam ingenuos quam &

ſervos

(c) Doreſtati.] De meeste onzer Handſchriften le

zen, nec non & in ripis Doreſtadii, of, Dorſtadii.

(d) nullus bannum.] In alle onze MSS. nec. Wil

men dit behouden, zal men moeten lezen, nec ban

num- evigere quis praeſumeret, gelyk ook in den

voorigen Brief ſtaat. -

(e)ſeu reliquas poſſ.] Dus hebben vier onzer Hand
ſchriften. In het Cod. Trad. ſtaat vel reliquas poſſ.

In de uitgaven leest men kwalyk, ceu aliquas##
nes; gelyk ook in 't vervolg intra, voor infra, ditio

nem, 't welk wy uit de MSS. weder herſteld hebben

De ſtyl van deeze eeuw, gelyk te over bekend is, vor
derde zulks.

O 2
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ſervos injuſte diſtringendos, neque ullas (f)

redhibitiones aut illicitas occaſiones requiren

das ſuis futurisque temporibus ingredi audeat,

vel quae ſupra memorata ſunt penitus praeſil

mat exigere, & quicquid de praefatis rebus jus

fisci exigere poteſt integrum eidem conceſſere

Eccleſiae, ſcilicet, ut perpetuo tempore, &

ad peragendum Dei ſervitium (g) augmentum

& ſupplementum [& ſüblevamentum] fiat. Ob

firmitatem tamen (h) rei, utiſta verius cre

dantur & firmius recolantur, poſtulavit nos

praedictus Episcopus, ut praedeceſſorum no

ſtrorum Regum, nec non & (i) beatae me

moriae patris noſtri, qui hoc idem eiconceſſit,

morem ſequentes, hujusmodi noſtrae auctori

tatis praeceptum ob amorem Dei & reveren

tiam S. Martini circa ipſam Eccleſiam fieri

cenſeremus; cujus petitionibus libenti animo

auremaccommodantes, praecipimusfirmiterque

jubemus, ut ab hac die, & deinceps, ſicut in

caeteris immunitatibus anteceſſores noſtri vel

(f) neque ullas.] Dus in de MSS. in de Uitgaven,

tullasatte.

# augmentum] Dit woord ontbreektin de uitgaven.

In 't Liber Cat., alsmede in 't Cod. Trad, waarmede

ook overeenkomt het MS. van SCRIv., vindt men au

gmentum & ſupplementum fiat, met uitlating van 't

overige, 't geen ongetwyveld maar eene verſchillende

lezing is, die naderhand in dentext is ingevlyd. Ditblykt

nader uit het MS. van den Heer A. B., alwaar menleest, in

augmentum & ſupplementum, vel ſublevamentum, fiat.

Wy hebben 't Zelve over zulks alhier tusſchen [] gezet.

h) tamen.] . Dit woord ontbreekt in de uitgaven.

Alle onze MSS. hebben het zelve. -

(i) nec non &..] Deeze drie woorden ontbrekenins

gelyks in de uitgaven. - - -

(k) aut jure.] Lees, gelyk in drie MSS. ſtaat, ac

jure perpetuo delegamus. -

(l) IIII. Nonas, enz.J In deeze jaar- en dagteeke

ning verſchillen , de Handſchriften. In het Lib.

Cat, als mede in 't Cod. Trad. , leest men, IIII.

Non. Januari: anno domini DCCCCVIII. - anno

regni Ottonis II. In de laatſte uitgave van HEDA,

Data quartet januarii anno DCCCCXXVIII. -

**********************
**********************

*******

Imperatores Eccleſſis Dei conceſſerunt, ita &

nos in omnibus rebus immunitatis ſaepedictae

Eccleſiae concedimus, aut (k) jure perpetuo

delegamus. Et haec authoritas ut firmior ſit,

manu noſtra illam firmavimus, & annulonoſtro

ſigillari juſlimus. Signum Domini Ottonis in

victiſſimi Regis. Poppo Cancellariusad vicem

Rodberti Archi- cappellani recognovi. Data

IIII. Non. (l) Januarii, anno Domini

DccccxxxvIII. Indictione xI. anno Regni Ot

tonis II. Actum Thulehem in Dei nomine

feliciter, Amen.

HEDA, Hiſt. p. 81. en uit hem by

V. MJERIS Chart. B. I. D. bl. 41.

Gecollationeerd met de Handſchrif

ten van BUCHELIUS, SCRIvERIUs,

der Utr. Bibl. en van den HeerA

B., als mede met mynperkamente

Cod. Tradit. Eccl. Traject. Fol. 27.

en met het MS. Liber Catenatus

van 't Kapittel van oUDMUNSTER,

Fol. 77. verſo.

4tin0 regni Ottonis VII. alibi II. Dus ook in de eerſte

uitgave, als mede in het MS. van de Utr. Bibl., uit

genomen:... dat in die beiden beter gelezen wordt,

DCCCCXXXVIII., 't geen ook v. Mii E R1s gevolgd

heeft. Hier mede komen de MSS. van BUCHELIUs, én

van den Heer A. B., ook overeen, behalven dat in de

Zelve daarenboven ſtaat IIII. Non. Januarii. Dat

de woorden alibi II. niet anders dan een verſchillende

lezing zyn, blykt van zelfs. In de MS. HEDA van

SCRIVERIUS ſtaat, Data quarta Non. Januarii anno

DCCCCXXXVIII- anno regni Ottonis ſecundo

Dat dit de egte lezing is, heeft reeds BUCHELIUs in

Not. ad HEDAM p. 89. aangetoond. Wy hebben daar

om geen zwaarigheid gemaakt de lezing der MSS. in

den text te herſtellen, te meer, daar ook R. BoGHER

MAN in de MSS. Privilegien enStatuten der StadCam

pen, door hem verzamelt, op Fol. 6. getuigt in zyn Af

ſchrift wel gevonden te hebben, quarta Nonas janu

arii Anno DCCCCVIII. indićtione XI. Anno regni

Ottonis II. ,, Mer boven op dit Privilegium”,

voegde hy 'er by, ,, ſtaat een ander Data, to weten

,, DCCCCXXXVIII ” Waar door ook deeze onze

lezing voor 't grootſte gedeelte nader bevestigd wordt.

49.) Giftbrief, waar hy door Koning Otto den I., onder anderen, aan 't Kloos

ter te Angari geſchonken wordt een zeker goed, op Veluwe in de Graaf:

ſchap van LINGERUs gelegen.

Den 15. April 95o.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTo divina favente clementia Rex. No

verint omnes Fideles noſtri, tam praeſentes,

quam etiam futuri, qualiter nos ob amorem

Dei, omniumque Sanctorum, rogatu Domnae

ac matris noſtrae Mahtildae, venerabilis Re

ginae, in elemoſina Domniac Genitoris no

ſtri HEINRICI ſereniſſimi Regis, illius quoque,

ut & noſtra, Monaſterium, quod ipſa in hono

rem ſanctiſſimae Dei Genetricis Mariae, ſan

étique Dioniſi Martiris, in loco Angari nun

(a) Dudonis, Hildeboldi, Drogonis.] Volgends aan

teekening van FALKE, is de eerſte geweest Bisſchop

cupato conſtruxit, in noſtram recepimus tui

tionem; hoc ſancientes, ut nullus Episcopo

rum aliquam ſuper illud Monaſterium exerceat

poteſtatem; venerabilem quoque Praepoſitum,

Adelgerum nomine, cum conſilio Episcopo

rum (a) Dudonis, Hildeboldi, Drogonis,

ceterorumque Fidelium noſtrorum, congrega

tioni, inibi Deo ſervienti, praeferentes, prae

cepimus, ut ipſa jam congregatio praeſata li

bere Deo ſerviat nulli alii ſubjecta niſi ſuo

Praepoſito. Inſuper etiam interſe liberam eli

gendi

van Paderborn, de tweede van Munſter, en de derde

van Osnabrugge,
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gendi Praepoſitum uiterius poteſtaten conces
ſimus. Uſui namque praelibatae (b) congre

gationi quasdam res noſtrue proprietatis contu
iimus in locis ſubnotatis, Agilmari (c) in

Pago vELUE in Comitatu LINGERI Comitis,

Bobbontenini in Pago LOgni in Comitatu Al

bonis; Hoianuſini in Pago Aikesfelt in Co

mitatu VVychardi Comitis, cum omnibusap

pendiciis & adjacentiis ſuis, illic legaliter aſpi

cientibus, curtilibus, aedificiis, familiis, man

cipiis, agris, pratis, ſilvis, molendinis, pisca

tionibus, viis & inviis, mobilibus & immobi

libus. Juſlimus quoque hoc Praeceptum no

ſtrae largitionis conſcribi, regiae auctoritatis

noſtrae praecepto firmiter jubentes, ut nullus

judex publicus, vel quislibet ex judiciaria po

teſtate, ullam ingrediendi aliquidve exercendae

(b) congregationi.] Dus heeft de uitgave. Ik den

ke' egter, dat men leezen moet, tſui- praelibatae

congregationis. - -

c) Agilmari in Pago Veluc.] Welke plaats in Ve

luwe dit Agilmari bepaaldelyk geweest zy, durve ik,

by gebrek van egte bewyzen van dien tyd, niet bepaa

len. Ongegrond komt my voor de giſſing, welke FAL

'KE in Adnot. ad Trad. Corbei. P. III. S. 229, pag.

42o. hier omtrend ons opgeeft. - Buiten deezen

poteſtatis judiciariae in villis autaliquibus locis,

praefatae collatis Eccleſiae, aut in futuro con

ferendis, habeat poteſtatem, niſi Advocatus,

quem Praepoſitus praefati Monaſterij ad hoc

opus elegerit, manu noſtra ſubter firmatum,

anulique noſtri impreſſione roboratum. | | |

Signum Domni oTToNIS ſereniſſimi Regis.

Bruno Cancellarius ad vicem Wicfridi Archi

capellani recognovi. - -

Data XVII. Kal. Maii, anno Dominicae in

carnationis DCCCCL. indict. vII. anno vero Do

mni Ottonis invictiſſimi Regis XIIII. Actum

Quintilingaborch, in Dei nomine feliciter. A

IIICI),
-

JoH. FRID. FALKE, Cod. Tradit.

Corbeienſium pag. 746. in Add.

AV. XIII.

Brief zou men mogelyk nooit geweeten hebben, dat te

deezen tyde in de Graafſchap, of den Pagus, Velue,

eene LINGERUs 't regtsgebied gevoerd had. En uit dien

hoofde verdiende deeze Brief alhier geplaatst te wor

den. - De andere, alhier gemelde, plaatſen, als

tot ons GELDERLAND geen betrekking hebbende, na

teſpooren, of optehelderen, is buiten ons beſtek. Of

de giſſingen van FALKE. d. l. pag. 747. waarſchynlyk

zyn, laten wy ter beſliſſing van anderen over.-

*************eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

5o.) Giftbrief van Koning otto den I, aan de Kerk van Utrecht , van het Klooſter

en de nieuwe van ſteen gebouwde Kerk te Tiel. enz.

Den 2o.

T" nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

oTTo (a) divina favente clementia Rex.

Notum ſit omnibus Fidelibus noſtris, prae

ſentibus ſcilicet & futuris, qualiter nos obamo

(a) Otto.] . In alle onze MSS, leest men, Oddo,

gelyk ook in 't ſlot van deezen Brief, Oddonis, voor
Ottonis.

(b) Tiela.] In eenige MSS. leest men Tiala.

(c) Civitate.] Dit is de eenpaarige leezing vanalle

onze Handſchriften, en Uitgaven. PoNTANUsegter, Hiſt.

Lib. V. p. 67. getuigt, in den Briefgeleezen te hebben,

cum lapidea eccleſia; hoedanige leezing ook in de oude

Vertaaling gevonden wordt, en, zonder naderebeden

king, insgelyks door SLIGTENHORST, in zyn Tooneel

des Lands van Gelder bl. 42. en Geſch. V. B. bl. 48.

gevolgd is, doch het geen de Schryver vanden tegenw.

Staat van GELDERL. bl. 225. een misſlag van die twee

Gelderſche Hiſtorieſchryvers rekent. De Heer vAN

LEEUwEN in Not. ad CHRONICON TIELENSE p. 65.

is ook van gedagten, dat men eccleſia leezen moet. Men

kan zekerlyk niet twyfelen, of er moet een Hand

ſchrift geweest zyn, waarin Eccleſia ſtond. Hoe zou

de oude Vertaalder anders aan dat woord gekomen zyn?

PoNTANUs getuigd zulks ook gevonden te hebben.

Daar en boven, indien men Civitas wil behouden, zyn

dan niet de bygevoegde woorden in eodem loco overtol

lig? Doch ik vreeze, dat hier nog meer fouten te

ontdekken zyn. De volgende woorden, omnibusque

Eccleſiis, zyn ook niet goed. Want welke zyn die

Kerken ? Men kan hier op antwoorden, de zulke,

welke in het vervolg gezegd worden, door Waldger,

en zyn Zoom, als mede door Hatto, aan 't gemelde

Klooster weleergeſchonken te zyn. Doch dan zal men

voor 't woord conceſſis, 't geen in alle onze Handſchrif

ten voorkomt, moeten leezen conceſſas; 't geen HEDA,

p. 78. van deezen Brief ſprekende, ook zo ſchynt be

grepen te hebben. Maar waar uit zal men betoonen,

- veranderd

April 95o.

rem Dei, noſtraeque remedium animae, Mo

naſterium, in loco, (b) TIELA conſtructum,

cum nova atque lapidea in eodem loco (c) ci

vitate, omnibusque Eccleſiis, praediis, fami

- liis,

dat Waldger meer Kerken, dan de eene Klooſterkerk

binnen Tiel, geſticht, of aan dat Klooſter onderhoorig

gemaakt heeft? - Om kort te gaan, uit een ander

Verhaal van HERA, 't geen hy op pag. 11o. van deeze
Kerk doet, blykt ten vollen, dat Graaf wALDGER in

## tyd een Kerk en Klooſter voor Vrouwen binnen

iel geſtigd heeft. ,,Dat die Kerk, mogelyk toen van
houd gebouwd, naderhand vervallen en verwoest is.

Dat men die Kerk en Klooſter weder opgebouwd, en,

ſemotis virginibus, 't zelve in een Mannen- klooſter

heeft." Ongetwyfeld is dit deeze Kerk,wel

ke thands by deszelfs wederopbouwing van ſteen ge

maakt is, en daarom in deezen Briefte regt genoemd

nova lapidea eccleſia. Een nieuwe ſteenen Kerk is te

verſtaan. Een nieuwe ſteenen Stad integendeel moet

met regt iedereen vreemd voorkomen. Maar hoekomt

het dan, dat zelfs in de oudſte handſchriften hetwoord

civitate gelezen wordt? Met omzetting van het woord

Eccleſis zal men en hetzelve kunnen behouden , en ook

de overige zwaarigheid van die andere Kerken kunnen

wegnemen, indien men deeze geheele plaats dus leest,

Monaſterium, , in loco TIELA conſtructum, cum nova

atque lapidea in eodem loco & civitate eccleſia, omni

busque praediis, familiis, mancipiis, ſylvis, aquis,

piſcationibus, pascuis , pratis, omnibusque, ad prae

fatum Monaſterium, vel ad Eccleſiam, a Waldgero

- conceſſis, jure pertinentibus. cet. Zorashet woord

eccleſia, by misſtelling, agter het volgende gezet was,

moest noodzakelyk 't zelve veranderd worden in omni

busque eccleſiis, of, gelyk HEDA pag. 78. ſchyntgevon

den te hebben, omnibusque# praediis. Hieruit

is de tweede verandering van 't volgende Eccleſias ge

ſproten in 't meervoud.

n
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liis, mancipiis, ſylvis, aquis, piſcationibus,

paſcuis, pratis, omnibusque ad praefatumMo

naſterium , vel ad Eccleſias, a Waldger0 ,

& filio ejus Radbodone, nec non & Hatto

ne (d), & illorum anteceſſoribus (e), ad jam

dictum Monaſterium in proprium conceſſis,

jure pertinentibus, ad Episcopalem ſedemTra

jectenſem, in honore Sancti Martini conſtru

étam, cui nunc venerabilis Baldricus Episco

pus praeëſt, inſüper etiam ſalictum, juxta ſu

pradictam civitatem TIELE ſitum, jure perenni

in perpetuum donavimus, Juſſimus (f) quo

qué inde hoc praeſens Praeceptum conſcribi,

per quod volumus, firmiterque jubemus, ut

nullus ſucceſſorum noſtrorum, videlicet Re

, aliquid de his, noſtro dono collatis,

praelibatae Trajectenſis ſedis Eccleſiae auferre

habeat poteſtatem, manu noſtra ſubtus firma

tum, annulique noſtri impreſſione roboratum.

(d) Hattone.] In twee MSS. Attone. In eenander,

Ottone. Jo. vÄN LEIDEN heeft Ardone. -

(e) Anteceſſoribus.] In drie onzer Handſchriften

ſtaat te onregt, Anteceſſorum. -

(f) juſtmus quoque inde.J Juſimuique inde, by

Jo. VAN LEIDEN. - -

(g) Domini.] In het perkamente MS. Liber Com

memorationis & c. Eccl. Traj. ſtaat uitdrukkelyk Dom

ni. Dat dit de egte leezing is, kan blyken uitgeen het

wy hier vooren bl. 44. reeds opmerkten. -

(h). Cancellarius.] By Jo. VAN LEIDEN te onregt,

Conſiliarius. Men zie wegens deezen Brun, ofBruno,

behalven anderen, MABILLON, de Re Dipl. p. 115. , de

Schryvers van de Nouveau Traité de Diplomatique,

Tom. V. p. 737. n. 3. en CH. H. EcKHARD, Introd.

in rem Diplom. Sect. III. S. 83. p. 167.

(i) XV ] Dus in alle onze Handſchriften, alsme

de in de uitgaven, en vertaaling. Doch , indien men

opmerkt, dat de voorgaande Brief van Koning OTTO,

degts weinige dagen vroeger, dan deeze, gegeeven,

het XIV. jaar zyner regeering oplevert, indien men

verder in opmerking neemt, dat in andere Brieven van

dien zelfden Koning, welke voor de maand july van

dit jaar 95o, wanneer eigentlyk het vyftiende jaar zy

ner regeering eerst begint, gegeeven zyn, het XIV.

Signum Domini (g) Ottonis ſereniſſimi Regis.

Brun Cancellarius (i) advicem WigfridiArchi

capellani recognovi. Data xII. Kalendas Maji,

anno Dominicae incarnationis DccccL. indictio

ne vII. Anno vero regni Ottonis Regis (€)

xv. Actum Quindelingeburg in Dei nominefe

liciter. Amen.

HEDA, Hiſt. p. 86. en uit hem by DUM

- BAR, K. en W. Devent. bl. 227. en

V. MIERIS, Charterb. I. D. bl. 43.

Gecollationeerd met de Handſchriften

van BUCHELIUs, scRIVERIUs, der Utr.

Bibl. en van den Heer A. B., alsme

de met het perkamente MS. Liber Ca

tenatus van 't Capittel van oUDMUN

STER, Fol. 7o. verſo, enmethet perka

mente MS. Liber Commemorationis de

rebus Eccl. Traject. Fol. Io. verſo. -

Ook, doch min naaukeurig, by Jo.

VAN LEIDEN, Chron. Lib. VII. C.

19, p. IO7.

jaar voorkomt, gelyk onder anderen in een Charter,

gegeeven III. Kal. Martii anno incarnationis Domini

noſtri Jeſu Chriſti DCCCCL. indictione VII. annovero

Ottonis ſerenisſimi Regis XIIII. by MARTENé in Coll.

Ampl: Mon. Vet. Tom. I. p. 292.; terwyl integen

deel in een andere Charter by MEIBoMIUs, Scriptt.

Rer. Germ. Tom. I. # 744. gegeeven XVII. Kal.

Auguſti anno Domini DCCCCL. en dus ten tyde, dat

hy reeds in zyn XV. regeeringsjaar getreden was, voor

komt, Regnante ſerenisſimo Rege Ottone anno XV.,

indien men dit in opmerking neemt, zou men gemaklyk

in die gedagten vallen, dat in deezen onzen Briefvoor

anno XV. geleezen diende te worden anno XIIII.

och, zo uit vergelyking van andere Brieven van

OTTO, als van elders, gelyk ook opgemerkt wordt in

L'Art de verifier les Dates, p. 438. blykt genoeg

zaam, dat dezelve zyne regeeringsjaaren op verſchillen

de wyze gewoon is te rekenen, of met het# VanI

't jaar 936, of eerſt na den dood van zyn Vader, en

dus met de maand july deszelfden jaars 936. Indien

men dit in aanmerking neemt, zal men gemaklyk het

verſchil tusſchen deezen en den voorgaanden Brief ten

opzigte van het Regeeringsjaar, zonder verandering in

de leezing te maaken, kunnen vereffenen.

O U DE V E R T A A L IN G.

I" den name des heyligen ende onverſchey

den dryvoudicheyts, Amen. OTTO by

der genaden ende goedertierenheyt Gods, Co

ninc, kenlick ſy allen onſen getrouwen, die

nv zyn ende namaels weſen ſullen, als dat wy

om die liefde Gods, ende tot remedie ende

boete onſer zielen, gegeuen hebben eewichlic

ken tot eenen vryen eygen, tot behoef der

Bisſchoplicker kercken van Wtrecht geſticht

inder eeren des heyligen Confeſſoors S. Mar

tyn. Welcken ſtoel nv beſit die eerweerdige

vader ende Heere BALDRyc. Inden eerſten,

een Clooſter gemaect in een plaetſe geheeten

TYEL, met eener nieuwer ſteenen kercke, in

der ſeluer ſtede ende plaetſe, met allen ande
ren kercken, met familie, dienſtboden, knech

ten, bosſchen, wateren, visſcherien, wey

den, met allen anderen proprieteyten ende

eygendommen van rechts wegen daer toe be

hoorende, hem gegont ende ghegeuen vanden

Graue Walgere, Rathbodenende Ardoen, ende

van haren voorouderen. Noch daer en bouen

een wilgen houtboſch, ſtaende ende gelegen

by der ſeluerſtede. Ende wy hebben hier af

doen ſchryuen deſe lettere, ende willen die

vaſtelicken onderhouden hebben. Ende op dat

niemant onſer ſucceſſoren ende nacomers, Co

ningen, yet van deſercollacien wtonſer miltheyt

der kercken van Wtrecht gegeuen, gheen

macht hebben ſal die te breken oft weder na

hem te nemen, hebben wy deſen brieue met

onſer eygen hant onderteyckent, ende met on

ſen ſegel geſterct. Dat teyken des doorluch

tigen Conincx Otten. Bruno die Cancelier in

die ſtede van Wigfrijt ouerſte Capellaen, heb

ic dit onderteyckent: gegeuen opten twaelf

den kalende van Mey, int jaer ons Heerenne

gen hondert ende vyftich, die ſeuenſte Indic

tie. In zyn vyfthiende jaer zyns Keyſerrycx:

ſalichlicken in den name des Heeren, Amen.

Chronycke van Hollant, V. Divis. 15.

Cap. Fol. CX. en uit dezelve ook by

v. MIERIS, Charterb. 1. D. bl. 43

Giftbrief
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51). Giftbrief van Koning oTro den I., aan het Klooſter te Maagdenburg, van

eenig eigendommelyk goed, weleer toebehoord hebbende aan Oda, weduwe

van Koning Zwentibold, gelegen in en om Deventer onder den Pagus

HAMELANT in de Graafſchap van wICHMAN.

Den 3o. December 954.

T" nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

JL OTTo Dei gratia Rex. Omnibus Fideli

bus Dei noſtrique cupimus innotescere, prae

ſentibus ſcilicet & futuris, ut nos pro remedio

animae noſtrae, conjugisque noſtrae (a) Aed

gidae, omniumque parentum noſtrorum, nec

non pro ſtabilitate & incolumitate regni noſtri,

omne praedium cum cunctis ad hoc jure perti

nentibus, ſitum in loco Dayindre, & infra

urbem & extra, in pago, qui dicitur HAMA

LANT, in Comitatu wIGMANNf, quod nobis

noſtra Amita, mulier Deo nobisque devota,

nomine (b) Vota, tradidit, ad Monaſterium

Magdeburg, conſtructum (c) in honore ſancti

Petri Principis Apoſtolorum, Sociorumque

Mauricii & Innocentii Martyrum dedicatum,

donavimus; quatinus Coenobitae in praefato -

Magedaburg commorantes, omni curarum mo

(a) Aedgidae.j Deeze Edgid, of, gelyk zy ook

van anderen genaamd wordt, Edith, is geweest de eer

ſte Vrouw van Koning oTTo, welke op den 26. ja

nuary des jaars 947 overleden, en in de nieuwe Kerk

ſte# begraven is. Men zie sTRUvIUs, Corp.

Hiſt. Germ. Period. V. Sect. III. S. 31. p. 254:-

Doch dewyl## den jare951. voorzynetweede Vrouw

enomen heeft ADELHErib, weduwe van Lotharius,

oning van Italien, welketen tyde vandeezen onzen Gift

brief nog leefde, geeven wy in bedenking, of men ook

voor Aedgidae alhier zou moeten leezen Adelaidae of

Adelheidae: Want, zo oTTo dit van zyne eerſteHuis

vrouwe had willen verſtaan, zou hy denkelyk zulks

uitgedrukt hebben door byvoeging van het een of ander

woord, en dus mogelyk geſchreven hebben, pro reme

dio aninae noſtrae conjugisque quondam noſtrae AEd

gidae. Op die manier immers ſpreekt men doorgaandsin

Siftbrieven, wanneer men gewagmaakt van reedsover;

ledene Egtgenoten of vrienden, gelyk te over beken

is, en dus onnoodig om met voorbeelden alhier te ſtaa

ven. - Te meer# moet deeze gisſing

voorkomen, wanneer men opmerkt, dat in een anderen

Giftbrief, niet lang voor deezen onzen Brief, en wel

in 953. aan dit zelfde klooſter van Maagdeburg geſchon

ken,"oTTo betuigd zulks gedaan te hebben ob remedie

um animae ſuae & dilectae conjugis ſuae ADELHEIDIS.

Zie MEIBoMIUs Script. R. G. Tom. I. p. 745. In

andere Giftbrieven, aan het zelfde klooſter verleend,

ſpreekt hy even eens; gelyk, onder anderen, in een

Brief van 961, te vinden by LUNIG, d. l. p. 343. Pro

ſalute noſtra ac ſtabilitate regni, remedioque animae

noſtrae, dileſtaeque moſlrae conjugis ADALHEIDAE, at

que##- Ottonis ad S. Mauricium

in Magadaburg donavimus, cet. - Indien men dit

# zie ik geen reden, waarom oTTo in deezen

onzen Brief juiſt gewag zou maken van zyne reeds lang

te voren overledene Huisvrouw, daar hy in andere, zo

vorige als volgende, Brieven, van zyne tegenwoordi

e, en nog in leven zynde, huisvrouw ſpreekt. Waar

thynlyk derhalven zal de een of ander uitſchryver,

leſtia deſtituti, Deo placiti exiſtant famulato

res, noſtri omnisque Criſtiani inſtantes ad Re

gem Regum ſint deprecatores. Et ut haec

noſtrae auctoritatis traditio ſtabilis & indiſſolu

bilis per (d) praecedentium curricula tempo

rum permaneat, juſſimus praeſentem hanc

conſcriptionem conſcribi, anulique noſtri im

preſſione corroborari, manuque noſtra propria

ſubtus hoc firmavimus. Signum Domini Otto

nis invictiſſimi Regis. Brun Cancellarius advi

cem Friderici Archicappellani recognovi. Da

ta III. Kal. Jan. fer. v. Anno Dominic. Incar

nat. Dcccc. Lrv. (e) indict. v. Act. Franco

nofurt palatio, regnante pio Rege Ottone

3IIIlO XVII.

LUNIG, Reichs-Archiv, Part. Spec.

Continuat. II. dritte Fortſetzung,

Pag- 342. . . . .

welken de naam der eerſte Huisvrouw in de gedagten

ſpeelde, by het uitſchryven den naam der laatſte indien
der eerſte verwiſſeld hebben. . -

(b) Vota. J Dat dit een fout des uytſchryvers is,

behoeft men niet te twyfelen. Ik denk, dat men leezen

moet Ota, of Oda. Zy is geweeſt een volle zuſter van

Koning HENRIK den Vogelaar, en overzulks een Moei

je van vaders zyde, amita, van onzen oTTo. Zie

EccARD, Monum. Veter. Quatern. p. 44. – De

wyl deeze Oda getrouwd is geweeſt met 'Zwentibold,

Koning van Lotharingen, [Zie sTRUvIUs Hiſt. Germ.

Per. / V. Sect. 8. S. 6. p. 2o7.] , kan men gemaklyk

reden vinden, uit wat hoofde zy in den Pagus HAME

LAND, of de tegenwoordige Graafſchap zÜTPHEN, en

wel voornaamlyk in en om Deventer, welke ſtad als

toen nog een gedeelte van Hameland was, gelyk wy

hier voren betoogden bl. '# verſcheidene goederen

in eigendom heeft kunnen bezitten, en welke zy aan

haaren Broeders Zoon, en naaſten Erfgenaam, ſchynt

overgegeeven te hebben, wanneer zy na doode van

haar man het klooſterleven omhelsde. Want, myns

bedunkens, de omſchryving, waar mede otto haar

alhier noemt, mulier Deo devota, ten vollen te kennen

# dat zy, weduwe geworden zynde, der wereld

s afgeſtorven, en zig in een klooſter begeeven heeft.

(c) Con# Dat Koning oTT6 in den jaare

937. dit klooſter geſticht, en naderhand byonderſchei

dene Giftbrieven hetzelve met aanmerkelyke goederen

beſchonken heeft, kan blyken uit de Brieven zelve,

onder anderen te vinden in de Scriptores Rer. Germ.

van MEIBOMIUS, Tom. I. p. 74o, & ſeqq. Zie ook

STRUvIUs, Hiſt. Germ. Per. V. Seſt. 2. S. 29. p. 252.

(d) Praecedentium. ] Ik denke, dat men leezen

moet, procedentium curricula temporum. . .

## Indict. V. ] Hier ſchynt ook de##
feil begaan te hebben, want het jaar 954 de XIV. In

dictie oplevert. - Mogelyk zal het Regeerings jaar

ook dienen veranderd te worden in XVIII, want met

July 953. waszyn XVII. regeeringsjaar voleindigt.

Giftbrief
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52.) Giftbrief van eenige goederen, gelegen in HAMELAND in de Graafſchappen

van Wichman, en Everhard, door Koning oTTo den I. geſchonken aan

't Klooſter van Maagdeburg.

Den 2.

T" nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTo, Dei gratia Rex. Noverintomnes

Fideles noſtri, praeſentes ſcilicet & futuri,

quod nos, propter remedium animae noſtrae,

& dileétiſſimae conjugis, &omnium, quascon

ſervare debemus in noſtra oratione & eleemoſi

na, in proprium donamus xxx. caſas in urbe,

quae vocatur Daventria, & undecim(a) men

ſa circa urbem in Comitatu (b) wIEMANNI

Comitis, ad domum Sancti MauriciiMagethe

borg, ad auxilium fratrum ſtipendii; & vII. in

villa, quae vocatur Tunegurum, in Comitatie

(c) EVERHARDI Comitis, cum omnibus ap

penditiis, mancipiis, pratis, paſcuis, aquis,

(a) menſt. J Lees, manſa.

(b) //iemanni. J Dat men leezen moet Wigmanni,

of Wichmanni, kan, om geen andere bewyzen by te

#” genoegzaam uit den ſtraks voorgaanden Brief
(CIl, '

# Everhardi Comitis. J Datdeeze EverhardGraaf

van Hamelandgeweeſt is, en in den jaare966 geſtorven

zy, wordt volkomen betoogd door EcCARD, in Hiſt.

Geneal. Principum Saxon. Super, pag. 31. -- Dit

zeker zynde, wordt onze gisſing, welke wy hier voren

op bl. 2o voorſtelden, dat naamlyk de zo zeer beken

de Pagus Hameland in eenige kleindere Rigterampten of

# , Comitatus minores, oudstyds geſmaldeeld

is geweest, ten uiterſten bevestigd door deezen, en

den voorgaanden, Brief. Hier immers ontmoeten wy

july 956.

aquarumve decurſibus, ſylvis, quaeſitis & in

quirendis. Et ut jam dicta noſtrae auctoritatis

oratio firma permaneat, jufſimus hoc Praece

ptum conſcribi, & annuli noſtriimpreſſione mu

niri. Signum Domini Ottonis invictiſſimi Re

gis. Luitolfus Cancellarius ad vicem Bruno

nis Archicapellani recognovit. Dat. (d) vII.

Non. Jul. anno incarnationis Domini Dcccc.

LVI. Indict. XIIII. Regnante pio Rege Ottone

Anno XXI. Aétum in Daventria feliciter.

LUNIG, Spicil. Eccles. I. Theils Fort

ſetstang Anhang, p. 64 en v. MIERIs,

Charterb. I. D. bl. 45.

Op een en denzelven tydtwee onderſcheidene Graaven,

Wichman en Everhard. En terwyl de eerſte het be

wind gevoerd heeft over dat gedeelte, of Comitatus,

van Hameland, waar onder Deventer behoorde, moet

Everhard het Graaflyke bewind gehad hebben over de

overige onderdeelen, of Pagi minores, van Hameland,
of ten minſten over een der zelven, 't zy dan de Pa

gus Iſloi ſuperior, of Leomerike. En in een van deeze

onderdeelen zal men de alhier opgenoemde, doch voor

als nog by my onbekende, villa Tunegurum moeten
zoeken. ,,

(d) VII. Non I Dat dit een misſlagdesuytſchryvers
is, is zeker. Men moet met vAN MIERIS leezen VI.

Non. Julii. v

»aksas ze aſsaſsieke areasasaZsazsasakºesakees

53.) Giftbrief, waar by door Keiſer oTTo den I., aan het Klooſter van Elten aſ:

geſtaan wordt den eigendom van de goederen, welke Graaf Wichman te

een bezat in de Graafſchappen Salon, Nardincland, en HAMELAND.

Den 29.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTo divina favente clementia Imperator

Auguſtus. Noverint omnes Fideles noſtri,

(a) noſtri Imperatoris juris, J By vANMIERIs, wel

ke deezen Brief met een oud Perkamente MS. vergele

ken heeft, leest men Imperatorii juris. . Doch MAT

THAEUs, welke in zyne Fundat. Eccl. insgelyks een

groot gedeelte van deezen Brief heeft uitgegeeven, heeft

aldaar noſtri proprietarii juris, welke leezing met den

inhoud van den Brief best ſchynt te ſtrooken, want

Keizer OTTo by denzelven aan 't Kloosterte Elten alleen

ſchenkt den eigendom, of het dominium directum; van

eenige leengoederen, welke Graaf Wichman te leen,

jure beneficii, tot dus ver van hem bezat, en welker

leengeregtigheid, of bezit, door hem aan 't gemelde

Klooster was afgeſtaan. ALTING, welke een onvolledi

verſlag van deezen Briefons opgeeft in Not. Germ.#
In Voc. Barbnegos, Tom. II. p. 18, ſchynt ook dee

ze leezing in zyn afſchrift gevonden te hebben, wanneer

hy dit volgende meldt;, Qtto vero Magnus testatur in
abulis anni DCCCCLXVIII. quarum copta mihi fa

âa eſt a fida cumprimis manu,## Comitein

junii 968.

praeſentes ſcilicet & futuri, qualiter nos quas

dam res (a) noſtri Imperatorisjuris, interven

tu dilectae conjugis noſtrae Adelheydis, & (b)

Theode

in Caenobium Allinenſe a ſe ſundatumplurima Imperit

beneficia transſcripſiſe, quibus ipſe Imperator proprie
tatem adjecit- Uit ALTING heeft ook vRN RHYN in

zyne Aanteekeningen op de Oudh. en Geſtigt. van De

venter, II. D. bl. 65. een korten, doch insgelykson

volledigen, inhoud van deezen Brief opgegeeven.

(b) Theodorici. ] . Deeze is geweest een Zoon van

Everhard, welke in den voorgaanden Brief voorkomt

als Graaf over een gedeelte van Hameland. Deszelfs

Moeder wasAmalrada, zuster van de Koningin Mathil

da, moeder van Keizer Otto. Dit blykt ten duide
lykſten uit het verhaal van SIGEBERTUS in Vita Theo

derici Episc. Cap. I. in de Script. Rer. Brunswic. van

LEIBNITs, Tom. I. p. 294. Deodericum, ex pago Sax

oniae HAMALANT oriundum, Comite Everardo patre,

, & Amalrada matre accepimus progenitum- Genero

ſtatem attollebat Cognatorum & affinium ejus – emi

mentia, & inſuper imperialis conſanguinitatis cumula

bat magnificentia. Matrem nempe ejus ſtimus Mathildis

reginae
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Theoderici venerabilis Metenſis Episcopi,

condonavimus ad quoddam Monaſterium Deo

ſacratarum, quod wICHMANNUs Comes in lit

tore Rheni in Comitatu (c) HAMMELANT, lo

co Eltene, & a fundamentis usque conſtruxit,

& religioſo Deo ſäcratarum collegio, multisque

opimis facultatibus dotavit. Cujus meritis &

nos participes fieri deſiderantes concedimus

eidem Eccleſiae, quicquid idem Wichmannus

Comes beneficii, nosvero praedii, in territorio

Urch in Pago SALo, habere viſi ſumus, in

quibuscunque rebusfuiſſet, mancipiisutriusque

ſexus, aedificiis, terris, cultis & incultis,

pratis, pascuis, ſilvis, aquis, aquarum decur

ſibus, exitibus & redditibus, quaeſitis & in

quirendis, Ad haec quicquid praenominatus

Comes in Comitatu NARDINCLANT beneficii,

nos vero praedii, ad eam diem habuimus;

quicquiditidem in Comitatu HAMALANT rerum

fuit ac praediorum, ad fiscum pertinentium;

horum omnium uſum ac poſſeſſionem liberam

collegio Monaſterii (d) ante nominati contu

limus, conceſſimus, & conſtituimus, ut Ab

reginae fuiſſe ſororem, quae ex Heinrico Rege genuit

Ottonem majorem, cet. - Degemelde Graaf Ever

hard ſchynt door Zyn Vrouw aanmerkelyke goederen

hier te lande, en onder anderen in de Graafſchap IIa

zmeland, of Zutphen, gekregen te hebben, alsmede, uit

hoofde van zyn Vrouws bloedverwantſchap metden Kei

zer, het Graaflyke bewind overeenige districten. Zyn

Zoon, deeze Theodericus, den Geestelyken ſtaat om

helsdhebbende, en Biſſchop in962zynde geworden, kon

zynen Vader niet opvolgen in deszelfs wereldlyke Leen

goederen en regtsgebied. Na doode derhalven van Ever

hard, welke volgends 't verhaal van REGINo in Chron.

in Script. R. Germ. PISTORII Tom. I.# II2. in den

jaare 966, en wel VI. Id. Maji, of op den 1o Mey van

dat jaar, volgends het Necrologium Fuldenſe by LEIB

NITS, SS. K. Brunsw. Tom. III. p. 764, voorviel,

ſchynen die Leengoederen, welke hy met zyne Vrouw

ten huwelyk gekregen had, verſtorven te zyn op den

zoon van zyn Vrouws Zuster, welke insgelyks eenZus

ter van Koningin Mathilda geweest is. Deeze is, ge

lyk door ECCARD, Hiſt. Geneal. Princ. Saron. p. 29.

reeds betoogd is, getrouwd geweest met Graaf wICH

MAN, den ouden, welke met zyne Vrouw, Fridertuna,

of Friderim, genaamd, insgelyks aanmerkelyke goede

ren hier te lande, en uit dien hoofde ook 't Graaflyk

bewind over een Onderdeel van Hameland, ſchynt ge

kregen te hebben. Deeze Graaf Wichman de oude is

volgens 't Necrol. Fuld. p. 763 overleden in den jare
944 en heeft nagelaten eenen Zoon, insgelyks wiCH

MAN genaamd, zynde dezelvde, waarvan in deezen on

zen Brief gewaagd wordt, gelyk door FALKE in Adn.

ad Trad. Corbejens. p. 454. te regt reeds is opgemerkt.

Deeze Wichman, de Jonge, is, vader-en moeder-loos

zynde, door Keizer Otto opgevoed, en in zyns Vaders

eerampt geſteld, volgends het verhaal van WTICHIN

DUs, Aii. Lib. III. in MEIBoMII SS. R. Germ. Tom.

1. p. 657. ,, Cum igitur Rex in Bajadriam proficiici

vellet, ſimulata injirmitate ipſe (Wichmannus) iter

negavit: unde monitus ab Imperatore, quia deſtitu

tus (FALKE d. l. p. 161. leest te regt deſtitutuni) apa

, tre & matre loco filii cum aſſumſerit, liberaliterque

educaverit, HONORE PATERNO promOverit, rogat

, que, ne ei molestiam inferret, cum ália tºurg gra

, #aretur.” Uit welke woorden van dien geloofwaar

digen ſchryver wy niet alleen leeren, dat deeze Wich

man zynen Vader in het Graaflyke bewind over een ge

deelte van Hameland is opgevolgd, maar wy zien te

vens uit dezelven ten duidelykſten, dat te deezertydde

batiſſa ejus Monaſterii liberam deinceps habeat

poteſtatem poſſidendi, disponendi, & quicquid

ſibi collibitum fuerit, hoc, modo infratres &

ſorores ſit, inde faciendi. Et ut hoc noſtrae

auêtoritatis praeceptum firmum ac ſtabile per

maneat, hanc Chartam conſcribi, & annuli

noſtri impreſſione ſignari juſlimus, quam &

propria manu ſubtus (e) firmavimus.

Signum DominiOttonis magni & invictiſſimi

Imperatoris Auguſti. Poppo Cancellarius ad

vicem Huberti Archicapellani. Data III. Kal.

Julii, anno Dominicae incarnationis Dcccc. ſex

ageſimo octavo, indictione undecima. Anno

autem regni Domini Ottonis xxx. tertio, Im

perii vero VII. Actum Piſtoriae.

A. MATTHAEUS, Analect. Tom. III.ſ#

454, en voor een gedeelte in deszelfs

Fundat. Eccles. Lib. 1. p. 32I. V.

MIERIS, Charterb. I. D. bl. 45. en

uit denzelven ook by SCHWARTZEN

BERG, Charterb. van Vriesl. I. D

bl. 59. In 't Nederduitſch vertaald

in de Kerk. Oudh. van 't Bisdom vanz

Utrecht, II. D. bl. 457.

erfopvolging in de Graafſchap zUTPHEN nog geen plaats

heeft gehad, maar dat de Zoon die waardigheid, wel

ke zyn Vader ook bekleed had, aan de vrye verkiezing

en bevordering van den Keizer verſchuldigd was. Na

doodevan Graaf Everhardſchynt hyook uit hoofde van

zyn bloedverwandſchap de Leengoederen, welke Ever

hard met zyn moeders, zuster ten huwelyk gekregen

had, niet alleen geërfd te hebben, maar ook in het

Graaflyke bewind over de overige gedeelten van Ha

meland in plaats van denzelven geſteld te zyn. -

Indien men dit in opmerking neemt, zal mengemaklyk

reden, kunnen geeven, waarom Keizer Otto deezen on

zen Brief getuigt door tuſchenkomst, of op verzoek,

van Bisſchop Theodericus gegeeven te hebben.

Men zal ook, in dit dagligt de zaak beſchouwende,

gemaklyk reden kunnen&# opwat wyze het Regts

gebied over de geheeleGraafſchap Hameland, tusſchen

de twee aangetrouwde Broeders, Wichman en Ever

hard, eertyds verdeeld, na doode van den laatſten aan

den zoon van den eersten gekomen zy; - als mede op

wat wyze die zelvden IWichman zo veel aanzienlyke,

zo Leen, als eigendommelyke, goederen in Gelderland,

## en elders verkregen, en uit de welken hy de

Abdye van Elten geſticht## gelyk uit deezen, en

volgende Brieven blykt. – , Wy hebben gemeend

dit kortelyk te moeten aanmerken, om dat noch PoN

TANUs Hiſt. Lib. V. p. 68. noch DITHMARUS in Not.

ad TESCHENMACHERI Ann. Cliv. p. 497. aan deezen

Zutphenſche Graaf EvERHARD eenige kennis ſchynen

gehad te hebben, maar alleen melding maaken van

WICHMAN, welke egter niet eerder, dan na doode van

zyn aangetrouwden Oom Everhard, het gebied over

degeheele Graafſchap Hameland, of Zutphen, gekre

gen heeft.

(c) Hammelant, loco Eltene. 1 In de Fund. Eccles.

heeft MATTHAEUS uitgegeeven, Hamalant, cujus no

men loci, Eltena: ge# ſtraks daarna, multisque

ſuarum opum facultatibus dotavit. Voor dotavit heeft

het MS. van VAN MIERIS, ditavit, – Voor cujus

meritis, gelyk in de Analeſta van MATTHAEUs gelee

zen wordt, ſtaat in de Fundat. van denzelven, cujus
meriti , 't# ik denk, dat de egte leezing is. -

Voor het volgende woord concedimus ſtaat aldaar, gelyk
ook in het MS. van v. MIERIS, contulimus.

(d) Antenominati.] In het MS. van v. MIERIs,

praenominati.

(e) Firmavimus. ] By v. MIERIS, ſignavimus, doch

in zyn MS. ſtaat, firmamus.

Keizer
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54) Keizer otto de I. beveſtigt de Giften, door Graaf wICHMAN aan de Kerk

van Elten gedaan.

Den 3. Auguſtus 97o.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTHo divina favente clementia Romano

rum Imperator. Notum eſſe volumus, quod

pro animae ſüae remedio wICHMANNUs Comes

in Domino Fidelis (a) noſtrae Imperiali Ma

jeſtati ſupplicavit (b), per noſtri praeceptipa

ginam ad Eccleſiam, in honorem Salvatoris &

Sancti Viti Martyris conſecratam, in Monte,

qui dicitur Altina, conſtructam, & Sancti

monialibus in eodem loco devotefamulantibus,

concedere atgue donare dignaremur. Cujus

petitioni propter divinum amorem aſſenſum

praebemus, ad Eccleſiam Salvatoris & Sancti

(a) Nostrae. J By MATTH. en anderen, noster.

(by Supplicavit. J MATTHAEUS is van gedagten,

dat men leezen moet ſtºpplicavit, quod per nostriprae

cepti paginam. cet. Men zou ook kunnen leezen, ſup

plicavit, ut per m. p: p. - donare dignaremur;

doch ik vreeze, dat door onagtzaamheid van den uit

ſchryver hier meerder uitgelaaten, of overgeſlagen is.

(c) Wichmannus Comes ipſis donavit. J By MAT

THAEUs, en v. MIERIS leest men, Wichmannus ipſe

donavit. -

(d) Heltren cet..] In een Brief van 996, wordt dee

ze plaats Geltmon, of Helton, genaamd. In een an

deren Brief van II34. Eltena. - Ontegenzeggelyk

is de Curtis Helten, gelyk ik denke, dat men hier voor

Heltrenmoet leezen, dezelvde plaats, alwaar het Kloos

ter geſticht is, naamlyk Elten. - Fernoe, 't geen

in die gemelde Brieven Furnon, en Furvum genaamd

wordt, is my onbekend. ALTING Not: Germ. Inf.

P. II. p. 54. bepaalt ook niets.- Genoeg zyn be

kend de twee volgende, Vorthuyſen en Embrick, wel

ke hunne oude naamen al nog behouden. Ham

zma, of, gelyk in de aangehaalde andere Brieven,

Hamnio, Hannes, of Hamme, durve ik niet bepaa

len. ALTING p. 8o. verſtaat er door het aan de linker

zyde van den Ysſel niet ver van Ysſel-Oord gelegene Ha

mers. Zou ook het oude adelyke Huis Hannerden, vol

gends den ſchryver van den tegen tv. Staat van Gelderl.

'bl. 41o. niet verre van Westervoord gelegen, van dit

Hamme, of Hamma, zynebenaaming Ontleend hebben?

Dit komt eenigzins waarſchynlyk voor, om dat de

volgende alhier opgenoemde Curtis, Lyemerſche, dan

niet ver van daar gelegen is geweeſt, welke on

getwyfeld den naam# heeft aan dat distrikt, 't

geen al nog de Lymerſch genaamd wordt.- Rynharen,

in de twee andere Brieven, Rinharn, en Rynharoge

naamd, ſchynt, ofſchoon ALTING p. 149. van andere

gedagten is, het zelvde te zyn met Reynaren, of Rine

- ra, gemeld in een Brief van Graaf EBRoINUs, hier

voren N. 2. bl. 2. door ons geplaatst, of het tegen

woordige Rinderen, in de Duffel tusſchen deStad Cleef

en Schenkenſchants gelegen, - Redichem, ook

Ridichem, Redinchem , en Radinchem, is ongetwy

veld het tegenwoordige Renkom, in 't Rigter ampt van

|Veluwenzoom niet ver van Wageningen gelegen. Zie

ALTING d. l. p. 146. en den Tegenw. Staat van Gel

derl. bl. 515. - Voor Ringart denkt ALTING

p. 149. dat men alhier leezen moet Bingart, en ver

ſtaat er door het niet ver boven Doesburg aan de reg

ter zyde des Yſſels gelegene Bingarden. De Abt BES

sEL, Chron. Gottzvicens. Lib. IV. p. 655. is van de

zelfde gedagten. ,,Wy laaten zulks over aan de beſlis

ſing van deskundiger. - De twee volgende plaat

zen Greſe, en Hofſla, durve ik door gebrek van nader

bewys ook niet bepaalen. Het oude Heeren- huis

Graas, niet verre van Winterswyk in de Heerlykheid

Viti Martyris, in praedicto monte Altinen

conſtructam, & Sanctimonialibus, in eodem

loco Deo famulantibus, ipſam haereditatem,

quam WICHMANNUs (c) Comes ipſis donavit,

per paginam noſtri praecepti concedimus, at

que donamus, id eſtCurtem (d) Heltren, &

Pernoe, & Vorthuyſen, & Embrick, &

Hamma, & Lyemerſche, & Rynharen, &

Redichem, & Ringart, & Greſe, & Hoffla,

& Thumna, Liendle, Leyla, Toryes, Thulii,

neſt hachelt, & quaecunque in his quatuor

Comitatibus, ſcilicet (e) Hermeſ/a, Fomelga,

Mermo, Tuerine, Middge, praedictus Comes

- Wich

Bredevoort gelegen, heeft eenige overeenkomſt in de

uitſpraak met dit ons Greſe, gelyk Hofjlg, en het te

genwoordige IJoſlaken, of Hoevelaken, op Veluwe, ook

wel eenige overeenkomst ſchynen te hebben, doch

deeze zyn bloote gisſingen zonder eenigen grond. Niet

hooger ſchatten wy ook de gisſingen, die hier omtrend

## worden in het Chron. Gottwic. d. l. als me

e by ALTING # 77. en 9O. Over Tht/mnaz

hebben wy reeds hiër voren op bl. 19. onze gedagten

medegedeeld, waar mede ook overeenſtemmen deop

# beide Schryvers- Liendle is ongetwyfeld

et tegenwoordige Lienden, of Lynden, tusſchen den

Rhyn en de Linge, tegen over Reenen, in de Neder

Betuwe gelegen. Zie ALTING, p. 113. – Voor

Leyla, leest men by MATTHAEÜs, en vAN MIERIs,

Leyda. . Indien deeze leezing de egte is, zou men kun

nen denken, dat hier door verſtaan moeſt worden het

zeer oude Kaſteel en Heerenhuis, gemeenlyk het Huis

ter Lede, of Lee, genaamd, 't welk niet ver van 't

ſtraks voorgaande Liendle, of Lynden, gelegen is.

Zie Tegencv. Staat van GELDERL. bl. 27i. En van

deeze gedagten is ook ALTING, p. 112. Tor

ves is my voor als nog geheel onbekend. ALTING p.

,77. ſchynt het ook niet te kennen. Mogelyk heeft

de uitſchryver hier een misſtelling begaan.

Zhitſii, of Thtely, is misſchien het tegenwoordige Dorp

Tuil, van ouds ook Tule genaamd, en in de Tieler

waard by Waardenburg regt over Bommel gelegen. -

Of de volgende woorden, nest nachelt, een of twee

laatzen aanduiden, durve ik niet bepaalen. Ik ont

oude my dienaangaande van alle gisſingen, tot dat

een naauwkeuriger Afſchrift van deezen Brief ons de

waare leezing aan de hand geeve.

(e) Hernesſe, cet. J. Dat deeze Brief zeer gebrek

kig is afgeſchreven, blykt ten duidelykſten ook uit

deeze naamen, welke ten eenenmaal bedorven zyn.

De twee andere Brieven van de jaaren 996, en 1134,

in welken van deeze gifte van Graaf wICHMAN ge

handeld wordt, zullen ons den weg moeten baanen tot

het bepaalen van de egte leezing. In den Brief van

den jaare 996 leest men by PONTANUs Lib. V. p. 73.

dit navolgende, ,, Praedia inſuper in Friſionibus quic

,, quid Abbatisſae in quatuor Comitatibus, videlicet

,, Hunesco, Fualgo, Merme, Mecheta, tributaria

,, munificentia avi noſtri recepisſet. cet.” In den Brief

van 1134. leest men insgelyks by PoNTANUs Lib. VI.

p. Io3. ,, Praedia inſuper in Friſonibus quicquid ſu

,, perior Abbatisſa in quatuor Comitatibus, videlicet

,, Hunesgo, Sudalgo, Merma, Micheta, tributia

,, munificentia magni Otthonis recepisſet, cet.” De

afſchriften, welke PONTANUs van deeze twee Brieven

gebruikt heeft, zyn ook gebrekkig en bedorven. Men

ziet er egter uit, dat men de vier Graafſchappen, in

onzen Brief alhier gemeld, in Vriesland moet zoeken.

FALKE in Adn. ad Trad. Corbejens. p. 452. heeft den

i
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Wichmannus habere videbatur, ſive a nobis

illi datum fuiſſet, & omnia, quae praedictis

videntur pertinere curtibus, cum Eccleſiis,

aedificiis, mancipiis, terrisque cultis incultis,

agris, campis, paſcuis, pratis, ſilvis, aquis,

aquarum decurſibus, molendinis, molendino

rumque locis, piſcationibus, venationibus,

quaeſitis & exquirendis, viis & inviis, exiti

bus, & reditibus, mobilibus & immobilibus

rebus, omnibusque pertinentiis & adjacentiis,

quae dici vel nominari poſſunt, jure legitime

que pertinentibus, ut jam praediximus, ad

praeſatam Eccleſiam Salvatoris & Sancti Viti

Martyris, in praedicto monte Altinen aedifica

tam, & Sanétimonialibus in eodem loco Deo

devotiſſime famulantibus, quatenus melius illas

delectet omni tempore pro nobis atque ſtabili

tate regni noſtri miſericordiam Domini attentius

exorare. Et ut haec authoritas conceſſionis

noſtrae atque donationis firmior habeatur, &

per futura tempora a cunctis Fidelibus ſanctae

Dei Eccleſiae, noſtrisque, praeſentibus & fu

turis, verius credatur, atque diligentius con

ſervetur, manu propria ſubſcripta eam firmavi

mus, & annuli noſtri impreſſione ſignari juſſi

IIlUIS. -

Signum Domini Otthonis magni & invictis

ſimi Imperatoris Auguſti. Lutgerus Cancella

rius ad vicem Roberti Episcopi Archicapellani

recognovi & ſubſcripſi. Datum tertio Nonas

Brief van 996. weder op nieuws uit een beter hand

ſchrift uitgegeeven; en by hem leest men te regt,

Praedia inſuper in Friſionibus, & guidquid Abbatiyſz

in quatuor Comitatibus, videlicet Hunesgo, Fivilgo,

Humerche, & Emiſche, tributi a magnificentia avi

nostri recepiſſet. cet. Dit wyst ons den weg, om ook

in deezen onzen Brief, in plaats der bedorvenewoorden

Hernesſa, Fomelga, Mermo, Tuerine, Midage, te

herſtellen, Huntsgo, Fivil.go, Huinerche, & Emiſche.

De oude naamen van die vier Vrieſche Graafſchappen

Auguſti anno Dominicae incarnationis nonin

genteſimo ſeptuageſimo, indictione tertia de

cima. Anno regni Sereniſſimi Regis Ottonis

triceſimo quinto, Imperii veroſuinono. A

étum in Apulia ad Civitatem, quae dicitur

Beutz. In nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti,

Amen.

Et erat ſubſignata. Collationata, & au

ſcultata eſt praeſcripta Copia cum ſuo primae

vo, nec in ſcriptura nec ſigillo vitiato, Origi

nali; & idem de verbo ad verbum concordans

reperta per me Johannem Schetler, Fredanum,

Sacra Imperiali Auctoritate publicum & jura

tum, nec non in ampliſſima Curia Eccleſiaſti

ca Monaſterienſi immatriculatum Notarium,

quod teſtificor hac manus meae propriaſcriptura

& ſubſcriptione. Joan. Schetler FredanusNo

tarius praemiſſà vera eſſe ex certa ſcientia atte

ſtatur, ideoque ſe manu propria ſubſc.

PoNTANUs, Hiſt. Gelr. Lib. V. p.

69. A. MATTHAEUS, Anal. Tom. ///,

p: 453. DITHMARUs, Cod. Dipl.

Cliv. Num. 34. p. 27. LUNIG, Spi

cil. Eccles. Tom. III. von Aebtiſ/. p.

356. FR. V. MIERIS, Charterb. van

HOLL. I. D. bl. 46. en scHwART

SENBERG , Charterb. van VRIESL. I.

D. bl. 6o. In het Nederduitſch ook

overgezet in de Kerk. Oudheden van

't #nden van Utrecht, II. D. bl.

45O.

zyn nog hedendaags over in Hunſingo, Fyvelingo. Hu

merkſterland, of by verkorting Humſterland, en Eems

land, alle vier Diſtricten,# voor eengroot gedeel

te, gelyk bekend is, de tegenwoordige Provincie van

GRONINGEN uitmaaken. Men zie, het geen wy hier

voren op bladz. 33. dienaangaande reeds hebben aan

geteekend. Verder kan men over dezelve behalven

EMMIUS, ALTING , en anderen, ook nazien den Abt

BBSSEL, in Chron. Gottsvic. p. 640.594. 638. en 588,

als mede FALKE in Adn. dd Trad. Corbejens p. 441.

55.) Vrijheid van Tollen en Weg-gelden door Keizer oTro den II aan de Koop

lieden van Maagdenburg geſchonken, uitgenomen te Mentz, Keulen,

* * TIEL, en Bardovic.

In den jare 972. Mogelyk in 97s.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

I OTTo divina favente clementia Imperator

Auguſtus. Noverit omnium fidelium noſtro

rum, tam praeſentium, quam futurorum, in

duſtria, qualiter ob interventum Magdebur

genſis Eccleſiae Archiepiscopi Adalberti, & ob

ceterorum noſtrorum Fidelium inſtinctum,

mercatoribus, in Magdeburgenſ civitate habi

tantibus, tamipſis, quam poſteris ſuis, talejus

concedimus, quale noſterpius Genitor ſilistem

(a) Tiela.] Een ieder begrypt ligt, waarom wydee

zen Brief gemeend hebben in onze Verzameling alhier

te moeten plaatzen. Het verdient egter eenige opmer

kinge, dat Koning KoENRAAD de II. in den jaare 1024.

dit zelvde Privilegie woordelyk aan die van Maagden

burg op nieuws wedergegeeven heeft, doch zodanig,

dat aldaar geen gewag van Ons TIEL gemaakt, maar 't

poribusconceſſithabere, idſcilicet, quodubique

in noſtro non tantum regno, nec non mundo in

Chriſtianis, ſed etiam Barbaricis regionibus,

tam eundi quam redeundi licentia ſit ſine ullius

moleſtia, &, ne ab aliquo cogantur vectigalia

perſolvere urbibus aliis, pontibus, aquis, viis

& inviis, noſtra regali authoritate penitus in

terdicimus, his locis exceptis, Moguntia,

Colonia, (a) TIELA, Bardovico; & nec

plura vel majora exigantur veétigalia, quam

IIlOTC

zelve met ſtilzwygen voorbygegaan wordt, alleen leest

men aldaar, his locis exceptis, Moguntia, Colonia, Bar- -

dovico. Of door overhaaſting van den uitſchryver het

woord Tiela aldaar kwalyk is uitgelaaten, dan of heto

redenen als toen is overgeſlagen, zou ik niet durve

bepaalen. Dien Brief van Koning KoENRAAD kan men

insgelyks vinden by wERDENHAGEN, d. l. pag. 902.

Q 2
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more illorum ſit perſolutum. Et, ut ne ali

quis noſtrae invidiae cauſa. pontes deſtruere 2

aut aliquod inpedimentum in viis facere velit,

hoc banno noſtroſibia nobis vetitum ſciat. Sed

inſüper ne alicui irritum hoc videatur, authoe,

quod ſuperius interdictum eſt, diſſolvere prae

ſümat, eum, quicunque hujus audaciae exiſtit,

decernimus Camerae noſtrae talenta decem

auri perſolvere, omni dubietate poſtpoſita. Et

ut hoc noſtrae authoritatis praeceptum firmum

& ſtabile permaneat, hanc chartam conſcribi,

annulique noſtri impreſſione ſignare juſlimus,

(b) Anno cet. ] In een of ander deezer jaargetallen

is een mistelling ingeſlopen. Het Vyf en dertigſte Re

geerings jaar van ÖTTo den I. komt over een met het

zegende van zyn Keizerryk. Zie den voorgaanden Brief,

als mede 't geen dienaangaande de Schryver van 't Chron.
Gottzvic. p. 189 en 19I heeft## Men zou

overzulks danalhier Imperii autem VIIII.moeten leezen.

Doch andere zwaarigheden ontmoeten wyhier. Het jaar

972. ſtrookt niet met de Indictie, 't welk dan moest zyn

4hdiëtione decima quinta, en niet tertia. Ook komt het

zelve jaar niet over een met het Vijfendertigſte zyner

Regeering. Dat jaar valt op 979, en niet op 972, ge

lyk uit den voorgaanden Brief ook ten vollen blykt, om

thands geen andere voorbeelden aantehaalen. Om der

halven de tydrekening in deezen brief overeenkomende

met de waarheid te hebben, zou men hier leezenmoe

ten ; Anno Dom. incarnat. [ Dus verkort worden dee

ze woorden geſchreven gevonden in de oorſpronkelyke

Charters. Zie Chron. Gottvvic. p. 162. en 164. 't geen

beteekent, dominicae incarnationis.] DCCCCLAX.

Indiëtione XIII. anno vero regni - XXXV. Impe

rii autem VIIII. Op die manier is wel alle zwaarig

heid wegteruimen, maar een andere zwaarigheid van

meerder gewigt doet zig dan op, welke ik niet weet op

te losſen, indien men aan Keizer OTTO den I. deezen

Brief, met deszelvs uitgeever wERDENHAGEN, wiltoe

eigenen. Want en van elders, en uit den voorgaanden
Brief blykt, dat in 97o. niet wILLIGISUs, maar RU T
PERTUs, RoPERTUS, of ROBERTUS, Aartskancellier

des Duitſchen Ryks was. Zelfs in den volgenden

Brief van 972. komt deeze Willigiſus ſlegts als Onder

kancellier, of Notaris, voor, en getuigt in die hoeda

nigheid dien Brief, ad vicem Ruotperti Aichigapellaini,

afgegeeven en geteekend te hebben. Gelyk hy ook in
diezelvde hoedanigheid voorkomt in een Brief van 973.

by FoPPENs, Stjeplem ad Qp. Diplº, A: M1 AEI, Vol.
III. p., 297. at meer is, de geleerde Abt BESSEL

heeft in Chºon. Gottavic. p. 203.. met overtuigende be
wyzen reeds aangetoond, dat niet eerder, dan in den

jaare 975, deeze. Willigiſtus tot de waardigheid van

Opper kancellier in plaats van Ruotpertus verheven is
geworden. Dit vast ſtaande, zal men deezen onzen Brief

#n oTºro den I. welke op den 7. Mey 973 overleden
is, nietkunnentoeëigenen, maarwel aan deszelvs Zoon,

Keizer otto den tweeden. Op die manier zal men nog

in 't getal der Indictie, nog in 't jaar vanzyn Keizerryk

quam & manu propria ſubtus firmavimus.

Signum Domini Ottonis magni & invictiſſimi

Imperatoris Auguſti.

Folcmarus Cancellarius, ad vicem Villigiſi

Archicapellani, recognovit. Anno (b) Domini

incarnati DccccLxxII. Indictione tertia; anno

vero regni Domini Ottonis Xxxv. Imperii au

tC1Il VIII.

Jo. ANG. wERDENHAGEN, de

Rebusp. Hanſeat. Tract. Gen.

Part. II. p. 899.

eenige verandering behoeven te maaken. De derde in

dictie brengt ons van zelvsop het jaar 975. en juist dat

zelvdejaar ishet VIII. van zyn Keizerryk, want genoeg

bekend is, dat oT1 o de II. op Kersdag des jaars967.

volgends de hedendaagſche rekening, of met het begin

des jaars 968, (want menmet Kersdag toen ter tyd een

nieuw jaar begon) te Romen tot Mede-Keizer gekroond

is. Men voege hier voor een derde bewys by, dat de

naamen van den Onder-en Opper-Kancellier dan zeer

wel met de tydskenmerken ſtrooken, uitgenomen dat

men dan het jaar van 't Koningryk moet veranderen in

XV, voor XXXV. Het zou gemaklyk kunnen gebeurd

zyn, dat de uitgeever, zig verbeeldende, dat OTTO de

I. de geever van deezen Brief was, en 't getal vanXV.

dan niet met de regeerings jaaren kunnende over een

brengen, gemeend heeft 't getal van XV. met tweeXX.

te moeten aanvullen. Dit zy, zo het wil, zeer waar

ſchynlyk ten minſten komt het my voor, dat men dee

zen Brief moet toeſchryven aan oTTo den II. en dat,

om aangehaalde redenen, de onderteekening aldus zal

dienen veranderd te worden ; Anno Dominicae incar

nationis DCCCCLXXV. Indićtione tertia, anno vero

regni Domini Ottonis XV. , Imperii autem VIII.

Waar mede dan alle zwaarigheden uit den weg zynge

ruimd. Deeze onze gisſing wordt niet alleen zeer

waarſchynlyk, maar tot een zekeren trap van zekerheid

gebragt, indien men hier mede vergelykt de ondertee

kening van den Brief, waar by oTTo de II. aan de Kerk

van Utrecht de Villa Amuda in Pago Inſtarlake ge

ſchonken heeft, te vinden by HEDA pag. 87.; en FR.

v. MIERIS, Charterb. van Holl. 1. D. bl. 48., alwaar

men insgelyks leest: FOLCMARUs Cancellarius advi

cem WILLIGISI Archicapellani notavi. Data VIII.

Idus Junii, Anno Domini DCCCCLXXV. Indictione

III. Anno regni Domini Ottonis XV. Imperii. VIII.

In de uitgave van BUCHELIUs,welke v. MIERIsgevolgd

heeft, leeſt men wel Imperii VII. Doch te onregt.
Want in drie oude Perkamente MSS. als het Liber

Catenatus van 't Kapittel van oUDMUNSTER Fol. 79.myn
Codea. Tradition. Traject. Fol. 29. en het Liber Com

memoration is de Rebus Traject. Fol. XX. verſo, gelyk

ook in vier Handſchriften, als mede in de eerſte uitga

ve van HEDA, ſtaat uitdrukkelyk, Imperii VIII. Op

hoedanige wyze de onderteekening van den volgenden

Briefby HEDA p. 88. ook moet verbeterd worden.

###################################################

56.) Huwelyks-verdrag, waar by Keizer oTTo de II. aan zyne Bruid Theophana,

onder meer andere goederen, Walcheren in ZEELAND, als mede Tiel en

Herwerden in GELDERLAND, tot een Huwelyksgifte afſlaat, en in eigen

dom overgeeft.

Den 14. April 972.

n nomine (a) ſancte et indiuidue trinitatis.

OTTO diuina fauente clementia Imperator

Augustus. Creator et inſtitutor omnium ab

(a) In nomine. cet, J Op deezen Brief, welkenwy,

als grootelyks betrekking hebbende tot een gedeelte van

ons GELDERLAND, in deezeOnze Verzameling niet mog

aeterno ds que cunque ſünt rerum. primordiali

bus immo nascentis mundi in perfecta elegantia

conditis naturis. hominem ſimul qui cunctis a

ſe

ten overſlaan, behoeven wy geene aanmerkingen tema

ken. De Hoogleeraar KLUiT, wiens uitgave wy, zo in

de ſpelling als anders, naaukeurig alhier gevolgd#
CIl,
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ſe creatis preesſet et dominaretur. ad imaginem

et ſimilitudinem ſilam artifex ſümme bonus con

cedere voluit. Quem ſolum manere cum nol

let. vt in multiplicem propaginem perpetuo dul

ratura posteritas. ordini angelico ob ſuperbiam

imminuto reparândo ſufficeret. adiutorium con

iugale eidem homini costa corporieius detracta.

fabricatus est. duosque in carne vna deinceps

esſe mirabiliprouidentia ordinavit. lege ſanctis

ſima patrem et natrem relinquendos. et adhe

rendum vxori ſile decermens. Ad hoc ipſe

utriusque testamenti inſtaurator. mediator dei

et hominum dominus I H C x Pc in humana

carne adueniens ipſe ex immaculato virginis

vtero tanquam ſponſus egresſus de thalamo ad

coniungendam ſibi ſponſam aecleſiam vt oſten

deret bonas et ſanctas esſe nuptias legitima in

ſtitutione celebratas. ſeque auctorem esſe ea

rum. ad eas venire. et primo maieſtatisſue mi

racula eas le'tificare dum aquam vertit in vinum.

voluit et ſanctificare Cdicio denique proprio a

deo factas esſe nuptias oſtendens. in euangelio

dicit. quod deus coniunxit. homo non ſeparet.

Apoſtolica item ſententia. honorabile conubium

et thorus immaculatus. Pluribus quoque ſan

ctorum librorum firmatur teſtimoniis vt nuptia

lis foederis conexio deo auctore fieri debeat.

et ad procreandam ſubolem mutua et indisſolu

bili dilectione perſiſtat. Vnde et ego oTTo ſu

perno numine imperator aug domino gratisſima

ſila mihi ſuffragante clementia. conſultu magni

et ſanctisſimi ac ſerenisſimi genitoris nostri oT

ToNIs piisſimi imperatoris Augusti. déique et

ſancte eccleſie imperii quoque nostri fidelium

THEOPHANV IOIIANNIS Conſtantinopolitani im

peratoris neptim clarisſimam in maximaromulea

vrbe. ſancto ſummoqueaecleſiarum principebe

ato petro Apoſtolo votis nostris fauente. domni

que IOHANNIS ſanctisſimi et vniverſalis Papae

tertii decimi benedictioneproſequente. in co

pulam legitimi matrimonii conſortiumque im

perii deſpondere ac fausto et felici auſpicio

Xpo propitiante coniugem decreuil asſumere.

Nouerit igitur omnium ſanctae Dei eccleſiae

noſtrorumque fidelium praeſentium acfuturorum

induſtria. qualiter eidem dilectisſime ſponſe no

ſtre dote legitima. more maiorum noſtrorum

quedam tam infra Italicos fines quam et in

transalpinis regnis nostris. habenda et iure

ben, heeft in zyne geleerde aanmerkingen zulks over

vloedig gedaan, werwaards wy den beſcheiden Lezer

verwyzen.

(l) Signum inviſtiſſimorum, cet. ] De Abt BESSELin

R

perpetuo concedimus posſidenda. IIistriant

italiae prouinciam. cum comitatu piscária.

Transalpes. prouincias vvALACRA vuigle. eum

abbatia niuelle. quatuordecim milibus eo perti

nentibus manſis. Imperatorias quoque curtes

noſtras propria maiestate dignas. bochbarda.

THIELA. HERIvvRDE. dullede. nordhuſè. eo .

quod auiae nostrae domnae MACHTILDisſemper

ſemperque Augustae. quoad ſibi diuinitus vixis

ſe dabatur fuisſe dinoscitur. Ea per hanc no

ſtri praecepti paginam. eidem ſanctisſimae et

dilectisſimae THEOPHANv ſponſae nostrae con

cedimus. donamus. penitusque largimur. et de

nostro iure et dominio. in eius dominiumiusque

transfundimus et delegamus. vna cum castellis.

caſis. ſeruis et ancillis. terris. campis. vineis.

pratis. ſilvis. montuoſa planitiemque tenentibus

aquis. aquarumque decurſibus. molendinis. pi

ſcationibus. omnibusque rebus ad easdem cur

tes ſiue prouincias. vel abbatiam in integrum

pertinentibus. quatinus iure proprietatis ea o

mnia habeat. teneat. firmiterque posſideat. ſitque

poteſtas donandi vendendi. commutandi. vel

quicquid ex inde iuste decreuerit faciendi o

mnium hominum contradictione remota. -

Quod ſi quis hoc nostrae dotis praeceptum in

fringere temptauerit. obnoxium ſe noſtre noue

rit maieſtati: compoſiturus inſuper eidemſponſe

nostre dilectisſime Theophanu. nostrisque here

dibus auri optimi libras mille. . . -

Quod vt verius credatur diligentiusque in

tempora futura ſeruetur. manu propria roborari

et anuli noſtri impresſione ſubter iusſimus in

ſigniri. * * * * * - -

Signum (b) invictisſimorum Domni magni

& pacifici. Item ſignum Domni perenniter

Auguſtorum. - * *

Vuilluſus (c) cancellarius ad vicem Ruot

pertiarchicapellani recognoui. Data xvIII. Kal

Mai. Anno dominicae incarnationis DccccLxxII.

Indictione xv. Imperii ſanctisſimi genitoris

nostri Ottonis XI. nostri verov. actum rome ad

ſanctos apoſtolos feliciter.

A. KLUIT, Hiſt. Crit. Comit. Hall. T.07/2,

II. Part. I. p. 33-39. uit Jo. CHR.

HARENBERG. Iſiſt. Diplom. Ganders

ben,..?..84: Ook by anderen, opge

teld in de Regesta Chronologicſ-Dijſs

matica van PETR. GEORGISCH, Tom,
ſ/- P• 252.

Chron. Gottwic. p. 178 heeft reeds opgemerkt, dat

deeze onderteekening ten eenemaal# is,

(c) Vuilluſus] Willigiſits.

Giftbrief,
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Giftbrief, waar ly, door Keizer oTTo den II., aan het Klooſter te Elten,

onder anderen, geſchonken wordt de Cathentol op den Yſſel, en ook mede

nader beveſtigd wordt de Giftbrief van den jaare 968, door zynen Vader

oTTo den I., aan het zelve Klooſter geſchonken, en zulks op verzoek van

Graaf wICHMAN. Met een Vidimus van den jaare 1473.

Den 14. December 973.

n nomine Domini Amen. Per hoc prae

ſens publicum transſumpti Inſtrumen

tum cunctis ipſium intuentibus pateat eviden

ter & ſit notum, quod Anno a nativitate

ejusdem domini Milleſimo Quadringenteſimo

ſeptuageſimo tertio, Inditione ſexta, die vero

uariadecima menſís Aprilis, Pontificatus

Windiſſimi in Chriſto pairis & domini noſtri,

domini Sixti, divinaprovidentia Papae quarti

Anno ſecundo in mei Notarii publici & te

ſtium infraſcriptorum, ad hoc vocatorum

ſpecialiter & rogatorum, perſonaliter conſti

tutae I////ſtres & Nobiles Domicellae, Men

na van der Steyn Decaniſſa, & Elſa de Doen

Theſauraria, Elſa de Thanraed, & Eliza

beth de Witkenſteyn, Canoniſſae Eccleſtae

ſecularis Sancti Viti Altinenſis, Trajectenſis

dioceſis, de mane hora Capitulari conſueta

in loco earum Capitulari# Capituloque

ad infraſcripta peragenda indicfo congrega

tae, atque Capitulum ejusdem Eccleſiae pro

tunc, ut aſſertlerunt, repraeſentantes & fa

cientes, ipſa Illuſtris Menna Decaniſſa, ha

bens & tenens in ſuis manibus nonnullas li

teras Imperiales extenſas & apertas Sigil

lisque Imperialibus, ut prima ſacie appa

ruit, debite ſigillatas, hicque inferius de

verbo ad verbum inſertas & annotatas, aſſe

rens pro ſe & dićto Capitulo timorem habere
hujusmodi literas impoſterum diffortuneo vel

ex eventu perdiſeuamitti, aut ob earumdem

antiquitatem & obſcuritatem ad nichil for

ſitan redigi poſſe, unde diëtis Capitulo. &P

Eccleſiae dampna quamplurima eventreetiani

paſſent & valeant. Quocirca eadem Illuſtriº
Menna Decaniſſa proprio & dićfi Capituli

nominibus ad hujusmodi pericula eyitanda

(a) Imperator. J By PoNTANUs ſtaat Romanorum Im

ferator. Doch in de Afſchriften van MARTENA#
insgelyks dit woord, gelyk ookgenoegzaam in alle Char

ters, welke van oTºro den II. overigZyn, enby HEDA p.

87, 88. MEIBoºmtºs, R. Germ:,, Werºpt. Tom. J. p.

727. MARTENE, Thes. ## ##P.##

Coll. Mon. Ampl. Tom. I. P. 325 • 339: 332. BERN.

PEZIUS, Thes.# Vol. I..##'# p. 56-61.

HoNTHEIM, Hifi Dipl. Tºegift, Voſ; J. p. 369,-
312. v. nmenis, Charter". H. D., ººk 48.49. HÉRGoTT,

Geneai. Dipl. Habsbijſ, Vol: dſ. P.: 86, 87. MURA

TORIUS, Part. 1. delle Antichita Estenſt ed Italiane

p. 198. MIRAEUS Oper: Dipl. Tom. I. p. 49. 5o. 344.

en fº, jij p. 296. UGHELLUs, Ital. Sacr. Tom.

IV. p. 973. en Tom. V. p. 46., alsmede by anderen,

voorkomen. Doch, ofſchoon hy zig genoegzaam al

*, * r - -

r, - -

& praecavenda me Notarium publicum in

faſcriptum, ut hujusmodi literas in publi

cam formam juxta edrum continentiam, te

norem &# effectum tranſſumerem & tranſcri

berein, ſibique inſtrumentum publicum una

cum htjusmodi literarum totalis tenoris in

ſertione ad futuram rei memoriam confice

rein, traderen pertinenter & aſſignarem,

debita cum inſtantia requiſivit. Qua qui

dem requiſitione facta & attenta, Ego Hen

ricus Notarius Publicus & infraſcriptus eas

dem literas ad me recepi & diligenter cum

diëtis infraſcriptis teſtibus examinavi & de

bite au/chultatus fui, illas etiam ſanas &?

integras, non yitiatas, non cancellatas, ne

que in aliqua parte ſuſpectas, ſêdomnipror

ſius vitio & ſuſpicione ut prima facie appa

rebat carentes reperiendo ſic & inveniendo,

idcirco ad praefatae illuſtris Domicellae

Mennae Decaniſſae& diſtiCapituli inſtantiam

easdem literas de verbo ad verbum, nil ad

dito vel diminuto, aut ſubtracto quodſenſium

quovis modo mutare poſſet wel intellectum,

autoritate Notariatus, qua in hac parte

fungor, trans/iumpſt, ac in omnibus & per

omnia transſcripſt, in hoc praeſens trans

ſiumpti publicum inſtrumentum exinde conſt

ciendo. Quas quidem etiain literas, hic in

ferius ut praemittitur, inſertui & annotayi.

Quarum quidem literarum Imperialium ſil

permentionatarum tenor de verbo ad verbum

ſequitur & eſt talis.

In nomine ſanétae & individuae Trinitatis.

OTTo divina ſavente clementia Imperator (a)

Auguſtus. Silocisaut (b) Deodicatis noſtrae

Impe

toos blootelyk noemt Imperator Augustus, zou ik eg

ter het woord Romanorum hier niet durven uitdoen,

indien het in de andere beide Afſchriften ook gevonden

wierde, om reden, dat men een en ander, hoewel zeer

weinige Charters vindt, waar in hy ziginsgelyks noemt

Romanorum Imperator Augustus. De Schryver van 't

Chron. Gottwic. p. 196. brengt hiervan een eenigvoor

beeld by uit een Charter van 984. by UGHELLUs Ital.

Sacr. Tom. III. p. 217. Doch dien zelvden Titel vindt

men nog in twee andere Brieven van 983, by UGHELLUs

d. l. Tom. V. p. 4oo. en 746; als mede in een derde

van den jaare 984. by denzelven Tom. III., p. 218. ..

(b) Aút Deo dicalis.] By PoNTANUs, ſilocis Deodi

catis. In 't eene Afschrift van MARTENA ſtaat Super

locis Deo dicatis. In 't andere, Semper locis & Deo

dicatis.

i

B
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Imperialis Majeſtatis (c) benevolentiam im

pendamus, hoc nobis ad aeterna (d) remune

rationis pretia capeſcenda profuturum fore li

quido credimus. Quapropter omnium fidelium

noſtrorum tam praeſentium quam futurorum

cognoscat induſtria, qualiter wICHMANNUs Co

mes cum ejus filia LUTGARDA Venerabili Ab

batisſa Eccleſiae, ſcilicet in honorem ſancti

Viti martyris Chriſti conſtructae in loco qui di

citur HELTNON (e), quondam (f) piigenito

ris noſtri in noſtram attulere praeſentiam ſcri

pta; in quibus continebatur, quomodopraedi

ctam Eccleſiam ex ejus benevola conceſſione

conſtruxisſet & ſilum praedium (g) ad id qui

dem ejus gratia de ſuo ſibi concesſisſet, preca

tusque eſt Manſuetudinem noſtram, ut eidem

Eccleſiae ſcripto noſtro hoc confirmaremus,

eamque ſub Mondibordii noſtri defenſione ſus

ciperemus. Nos veroob amorem Dei & re

medium animae pii genitoris noſtricaeterorum

que anteceſſorum noſtrorum, nec non pro no

ſtrae mercedis augmento, paternos moresſequen

(c) Majestatis..] In alle de andere uitgaven leest

men, potestatis. Hoewel oTTo zeer zeldzaamzyne Kei

Zerlyke magt Majestas noemt, is zulks niet buitenvoor

beeld. Zie, onder anderen, 't Chronicon Gottwic. p.

197. – Voor impendamus lezen de andere uitga

ven, impenderimus, impendemus, of impendimus.

(d) aeterna. ] By PoNTANUs, aeternae remunera

tionis praemia. MARTENA heeft aeterna-praemia.

(e) Heltnon. J By PoNT. en anderen, Eltnon. By

MARTENA, Heltnen. iva

(f) quondam. ] PoNTANUs heeft zeer gebrekkig, en

ten eenemaal onverſtaanbaar, uitgegeeven, quondam

pii Gcnitoris noſtri in nostram actualem praeſentiam

ſcripta. By MARTENAſtaat, quaedam - attulereſcri

pta. Het welk wel een goeden zin uitlevert, doch, de

wyl oTTo de I. reeds op den 7 Mey van dit jaar 973.

overleden was, kan de Zoon immerszynen overledenen

Vader, volgends den ſtyl van die Eeuw, te regt noe

men, quondam genitor noster. • -

(g) et ſuum praedium. ] In alle de overige uitgaven,

behalven in den Vidimusbrief by DUMBAR, leest men,

et ſto praedio adid, quod ejus gratia de ſuoſibi con

ceſſet, het geen onverſtaanbaar is. Indien men den

Brief zelven, welke hier gezegd wordt vertoond te zyn,

en welken wy hier voren reeds geplaatst hebben onder

Num. 53., inziet, zal men den zin deezer woorden ge

maklyk begrypen, en tevens erkennen, dat deeze on

ze leezing de egte is. In dien Brief betuigdeotto aan

de Kerk van Elten te geeven, quicquid Wichmannus

Comes beneficii, nos vero praedii habere viſt ſtimus.

Hier wordt getuigd, dat de inhoud van dien Brief hier

in beſtond, dat hy de gemelde kerk geſtigt had, en

wel met gunſtige toeſtemming van den Keizer, zonder

wiens goedkeuring hy immers zyne leengoederen niet

kon overgeeven; en dat daar en boven de Keizer zelf

gunſtiglyk uit eigen beweging den eigendom, of het

'dominium directum dier Leengoederen, 't welk hier ge

noemd wordt ſitum praedium in tegenoverſtelling van

Beneficium, insgelyks hadde afgeſtaan. Dat nu in dien

zin, gelyk alhier, het woord Praedium meermaalen

voorkomt, is zeker; gelyk by niTHMARUs Lib. VII.

'Quicquid in Salbeſi-villa in beneficium habuit, in prae

dium ab his acquiſivit. ,, Deeze, en meer andere plaat

zen kan men aangehaald vinden by DUCANGE in Gloſſ.

M. &# I. Lat. in V. Alodium, Tom. I. p. 334. Hier

van daan is het, dat men in 't Comprehenſorium Lin

guae Latinae, 't geen in 1475 gedrukt is, leest ; Prae

'dium, poſſeſſio, villa. ager, ſedproprie allodium. Dus

ook in de zogenaamde Gemma Gemmarum, in 1495 te

Deventer gedrukt; Praedium, eygen goet. eſt poſſesſio

cilicet, villa, ager, allodium.

(h) itaſieri.J Ita factum decrevitnus heeft PoNTA
NUs, en dus ook in een der Afſchriften vanMARTENA.

(i) Quindellenborch cet. ] By PoNT. Quindenlingen
burch - et Gauderſem, itaut Dei ancillae, enz. Zoo

tes & benignitatiejus conſentientes, ita fieri (h)

decrevimus. Suscepimus eam in eo tenoreſüb

mondibordio noſtro quo etiam caetera monaſte

ria Quindellenborch (i), Esſendia videlicet &

Ganderſchem, ut Ancillae inibi ſervientes cum

conſenſu & convenientia Trajectenſis Eccleſiae

Epiſcopieligendiinterſe Abbatisſam poteſtatem

habeant conceſſimus. Adhoc ergo jubemus,

ut nullus Judex Publicus vel quislibet ex judi

ciaria (k) poteſtate in Eccleſias aut loca vel

agros ſeu reliquas posſeſſiones jam dictae Eccle

ſiae, quas nunc infra ditionem regni noſtrilegi

bus poſſideat (l), vel quae deinceps in jura e

jus divina clementia voluerit augeri, ad cauſas

(m) judiciario more audiendas, velfreda exi

genda, manſiones vel paratas (n) faciendas,

aut fidejuſſiones (o) tollendas, aut homines

ipſius Eccleſiae contra rationem diſtringendos,

nec ullas redibitiones vel inuſitatas occaſiones

requirendas ullo usquam (p) tempore ingredi

audeat, aut ea, quae ſupra memorata (d)ſunt,

penitusexigerepraeſumat, niſiAdvocatus,#

ook by anderen. In een der Afſchriften van MARTE

NA, Quindelenborgh,.. Esſendia, Vitis, & Gander

ſchen, Tita ut Dei ancillae, enz. Zou dus ook de naam

van een vierde klooster alhier opgenoemd zyn? Hier

omtrend ſchorten wy ons oordeel op. Dit ten minſten

is zeker, dat Gandershem, en niet Gauderſem, of Gan

derſchen, de egte leezing is, gelyk ten vollen kan bly -

ken uit den Giftbrief zelven, door Keizer oTTo aan

dat gemelde klooſter in dit zelvde jaar gegeeven, en te

vinden by MEIBOMIUS, Script. R. G. Tom. I. p. 727.

De beide andere opgenoemde kloosters zyn ook genoeg

bekend. Voor ita ut Dei ancillae enz. denke ik, dat

men mogelyk zal moeten veranderen, et, ut Dei ancil

lae-potestatem habeant, conceſimus.

(k) judiciaria. J. By PoNTANUs, judiciali.

l) poſſideat. ] By denzelven, poſſidet.

m) ad cauſas. J Ad eas judiciario more audiendas

by PoNTANUs; doch te onregt.

(m) paratas faciendas. J y

zeer kwalyk, prata facienda, 't geen ten eenemaal be

laggelyk is. anſiones & Paratas facere beteekent

niets anders, dan huisvesting en eeten en drinken aan

iemand bezorgen. Wanneer namelyk een Regter, ofan

dere Koninglyke Amptenaaren, Miſi Regii, ter waar

neming van hunne amptsbediening, en tot het houden

der openlyke Gerigtsdagen, in het een of ander Dis

trict, of Ampt, kwamen, waren de Ingezetenen van

zodanig District verpligt, aan dezelven vrye huisvesting

en behoorlyk onderhoud van kost en drankte bezorgen,

en wel,# in de CAPITUL. Reg. Franc. Lib. IV.

C. 69, by BALUZIUs Capit. Tom. I. p. 789. gemeld

wordt, de conjecto, dat is, bygemeenen omſlag, of uit

zetting over alle de Ingezetenen van zodanig district,

welke, ieder naar evenredigheid van zynſtaat en goede

ren, hun aandeel in die onkosten moesten opbrengen,

en waar van niemand verſchoond wierd, ten zy hy by

een afzonderlyk Privilegie daar van bevryd ware; hoe

danig een vrydom by deezen Brief aan 't klooster van

Elten geſchonken wordt. Dit nn noemde menin demid

deleeuw manſionem & paratas facere judici. Menig

vuldige voorbeelden van deeze ſpreekwyze zouden wy

kunnen aanvoeren ; Doch het zal genoeg zyn ons te

beroepen op 't geen dien aangaande is bygebragt door

BIGNôNIUs in Not. adMARCULFUM p. 258, en DUCAN

GE in Gloſſ. M. & I. Lat. Tom. V. p. 166... Datdee

ze overoude gewoonte nog hedendaags in Gelderland,

en wel voornaamelyk in Veluwe, plaats heeft, en dat de

onkosten van 't Landgerigte, 'tgeen op gezette tyden in

ieder ampt jaarlyks gehouden wordt, bygemeene uit

zetting van de Amptslasten gevonden worden, is genoeg

bekend, en behoeft geen nader bewys.

(o) Fidejusſiones. ] In alle andere uitgaven, Fide

jusſores tollendos.

&#3 usquam.] By PoNT. unquam;

45 memorata.] Mentionata by denzelven.

»

PoNTANUs insgelyks

R 2
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Abbatiſſa elegerit ad utilitatem ejus & conſoro

rum, ibi Deo ſancto Vitoque martyri Chriſti

fidelium (r): quidquid vero Fiscus noſter

exinde ſperare potuerit, aut Theloneum (s)

de piscatione in pago SALON & in fluvio l/bla,

quod vulgari nomine Cathentol (t) dicitur,

totum nos pro aeterna remunerationepraedictae

Eccleſiae ad ſtipendia ſanctimonialium in ea

Deo ſanctoque Vitoſervientium donamus (u),

conceſſimus ac largitiſumus. Etipſa Abbatiſſa

cum omnibus rebus ſuis noſtro fideliter pareat

imperio & ſub noſtro conſiſtat mondibordio &

defenſione, quatenus ipſam ſororesque ejusdem

loci pro nobis melius exorare deleétet. Et ut

haec noſtrae conceſſionis auctoritas pleniorem

in Dei nomine optineat firmitatem, & a ſan

étae Dei Eccleſiae fidelibus noſtrisque melius

credatur, [& Jdiligentiusobſervetur, hoc prae

ſens praeceptum conſcribi & annuli noſtri im

preſſione ſigillari juſſimus, quam & propria

manu ſubtus firmavimus.

Signum domini Ottonis Imperatoris Au

guſti. /

Willigiſüs (v) Cancellarius advicem Roberti

Archicapellani (p)recognovi. Datum decimo

nono Kalendas Januarii Anno Dominicae in

carnationis nongenteſimo (x) ſeptuageſimoter

tio,Indictioneſecunda,Annovero RegniDomini

(y) Ottonis tertiodecimo, Imperii vero duo

decimo (z). Actum Novimagio (a).

Acta fuerunt haec in Altenis in loco ca

pitulari ſupraſcripto ſub Anno, Indiëtione,

(r) fidelium. J Beter in alle de andere uitgaven, fa

mulantium.

(s) Theoloneum.] ByPONTANUs, Theoloen; 't geen

onverſtaanbaar is. - Verder heeft dezelve voor 2/o-

da, Isla. Het eene afſchrift van MARTENA heeft, The

olonii de piscatione in pago Solon &# in flumine 2 iſola,

doch in het andere leest men in ſlagvitein ?sſola. Wy

zullen den Pagus SALON in twee volgende ſtukken van
den jaare 996 en II34- weder ontmoeten.

(t) Catíéntol. J By PoNTANUs Habedol, welke#
ter op den kant aanteekent. 2, Alias Catetol, id eſt,

,, Cotertol, est ibi hodieque Coterſchans.”. In de Af

ſchriften van MARTENA ſtaat ook uitdrukkelyk Cathen

doll, en Cathentoll: 't welk ongetwyfeld de egte lee

zing is, gelyk dezelve nog ten huidigen dage de kater

zol, of kotertol genaamd wordt. Dezelve is door de

Abdis en het klooster van Elten in den jaare 1241 aan

de Stad DEVENTER in erfpagtgegeeven, welkeuit dien

hoofde denzelven Tol van dien tyd aftot heden toe ge

beurd heeft, en daar voor tegenwoordig nog aan 't ge

melde Klooster jaarlyks betaald wordt driehonderd en

twintig Karelsguldens en vyf ſtuivers. Zie DUMBAR

K. en W. Devent. bl. 466-469. .
(u) donamus. ] In de andere uitgaven donavimtes.

By PoNT. ontbreekt het volgende woord, concesſimus.

(v) Willigiſius.] Willigiſt leest men by PoNTANUs.

(w) Archicapellani. ] By denzelven, Roperti Ar

chicancellarii.

(a) Se## By PoNTANUs, en byanderen,

welke uit hem déezen Brief hebben overgenomen, ſtaat,

nomingenteſimo tertio. Doch op den kant teekende hy

aan; ,, Eo tempore anno 293 non Ollo Magnus, ſed

, Ludovicus, Arnulphi Filius cuut Ludovico Boſnis

,, Filio. InKi fuit, tºt omnino veriſimile ſit ſcribendum

, 973.” Met den Vidimusbrief: welken wy hier ge

# hebben, komen ook de Afſchriften van MARTE

NA over een, waar door die gisſing van PoNTANUsten

vollen geſterkt wordt.

(y) Domini.) By PONTANUs, Divi Otthonis.

(z) duodecimo.] Ik denke, dat men leezen moet,

die, menſe, hora & Pontificatu quibus ſir

pra , praeſentibus ibidem homeſtis &

providis viris Johanne Haeuen & Henrico

Tonden ſaepe dictae Eccleſiae Altinenſis cu

ſtodibus ſive campanariis, clericis dictae Tra

jectenſis & Leodienſis dioceſis, teſtibus ad

praemiſa rogatis ſpecialiter & vocatis. Et

ego Henricus Tegginck Clericus Colonienſis,

Imperiali auctoritate Notarius, quia prae

*niſ/is omnibus & ſingulis, dum ſic ut prae

mittiturferent & agerentur, unacumprae

nominatis teſtibus praeſens interfui, eague

omnia & ſingula ſic fieri vidi & audiyi, ideo

hoc praeſens publicum inſtrumentum manu

ntea propria fideliter ſcriptum exinde confe

ci, ſubſcripſi, publicayi, & in hanc publi

cam formam redegi, ſignoque& nomine meis

ſolitis & conſiietis ſignavi in fidem & teſtimo

nium omnium & ſingulorum praemiſforum

rogatus & requiſitus.

- HENRICUs TEGGINCK.

Uit den Vidimus - Brief by DUMBAR,

JAerk. en Wereltl. Deventer bl. 464.

-466. Ook, doch min naaukeurig,

uitgegeeven by PoNTANUs, Hiſt. Gelr.

Lib. V. p. 69.; DITHMARUs, in Cod.

Dipl. Clivenſ: Num. 35. p. 28.; LU

NIG, Spicil. Eccleſ. Contin. H. p. 117o. ;

en OSW. TULLEKEN , in Comm. ad

Dipl. REINALDI I. de Inſula & Monte

Dei p... 64. Gecollationeerd met de

Afſchriften van KEMPo vAN MARTE.

NA. by SCHWARTzENBERG in 't Char

ter". van VRIESLAND, I. D. bl. 61.

en II. Deel bl. 158.

Imperii vero VI. en niet, XII.

4) Novintagio. J Neomagi heeft 't Afschrift van

PONTANUS, het welk vervolgends geſterkt was door

deeze navolgende Notarieele onderteekening. ,, C#-
,, cordat cum ſuo vero ca omni parte non vitiatoſigilla

» zo, Tuod testºſteor ego infrahominatus Notarius hac

»" "ege propriae ſulſcriptione. Et erat ſubſi

», gngtum: Joan. Schetler publiciusjuratus &'immatri

•, culatus Notarius Praeſeripta vera attestatur, ideo

» que cadem ob honorem ſanctae veritatis , cui teſtimo

2, nium dare conſentaneum g/l, ſubscr.” Hoe minnaau

keurig egter dat ,Afſchrift gemaakt is geweeſt, kan

behalven uit het door ons aangehaalde, ook blyken uit
verſcheiden andere misſtellingen, welke, als #tdruk

kelyke, en aanſtonds in het oogloopende ſchryſfouten,

wy"E### hier aanteteekenen.

-..Verders 1S, het aanmerkelyk, dat LUNIG in z

Spicil Eccleſ: Tom. III. Cap. #.##
p: 356. deezen Brief ook gedrukt heeft, doch het begin

en ſlot van denzelven zeer verſchilt van de overige uit

gaven. ,,Het begin is aldaar dusdanig. ,, In#e
, Sandge & individuae trinitatis, Aiºen.” Orro die

», vina ſavente clementia Rom. Imp. Aug. Sj locavel

, "jonaſterid, a religioſis perſonis & Deo dicatis con

» ſtruſta, Imperiali auctoritate corroborare Conamur ,

, hoe procul dubio & ad praeſentis Regninoſtriſlatum,

» & ad aeternae beatitudinis praemium nobis profutu

•, rum fore credimus. Quapropter omnibus iſ Chriſto

» fidelibus noſtris, tam praeſentibus, quam futuris,

, notum facimus, qualiter Wichmannus Comes.” enz.

Het ſlot van dien Brief is. ,, Willigiſus Cancellarius,

,, ad vicem Ruperti Archicancellarii, recognovi. Da

, tum 19. Calend. Januar. Anno Dominicae incar

•, nationis DCCCCLXXX. Indict. 8. Anno Regni

3, 2o. Imperii vero 12. Actum Noviomagi.”

Ik weet van deeze verandering geene andere reden te

geeven, dan dat mogelyk, gelyk meermaalen geſchied

is, deeze Brief in dat jaar weder op nieuws gegeeven,

of nader beveſtigd is geworden.

Brief,
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58.) Brief, waar ly, door Koning otto den III., vryheid van wereldlyk regtsge

bied, en de vrye verkiezing van een Abdis, geſchonken wordt aan het

Klooſter te Wilike, ofWillich, 't geen de Gelderſche Voogd MEGENGosUs,

en syne Vrouw GERBERGA, geſtigt hadden.

Den 18 januarii 987.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

OTTO Divinae caritatis munere Rex. O

mnis Fidelium noſtrorum cujuscumque conditio

nis coetus, quocumque locorum ſitus, pro

majoris auctoritatis cauſa cognOscat, qualiter

quidam Nobilis Vir, nomineMEGINGosUs, cum

religioſa Conjuge ſila GERBIRGA noſtram prae

ſentiam adierunt, & quoddam Monaſterium,

quod de proprio patrimonio ſuo pro aeternae

vitae praemio & memoria (a) ſui in iſto ſaecu

lo, jam prius pii Patris noſtri OTTONIS Imp.

Auguſti auctoritatis conſenſu in loco, qui Wi

like dicitur, conſtruxerunt, in manus noſtras

tradiderunt, rogantes pro illius loci ſtabilitate

& defenſione, de omni ſeculariſervitio illud

noſtra regali potentia liberari ac muniri. Quo

rum piis petitionibus asſentientes, & conſilium

Cariſſimae noſtrae Genitricis Theophaniac, Im

peratricis Auguſtae, & Principum noſtrorum

complurium, Willigiſi videlicet S. Mogunti

(a) Memoria ſui. J Indien men in aanmerking neemt

de beweegreden, waar door deeze Gelderſche Voogd

met zyne Vrouw bewogen zyn geworden, om dit Kloos

ter te ſtichten, zal men byna niet twyfelen, of hier is

door overhaasting des uitſchryvers een woord overge

ſlaagen. BERTA, ofBERTRADA, Sanétimonialis, in Vt

za S. ADELHEYDIS Cap. II. in Actis SS. Bollandia

znis, Februar. Tom. I. p. 716. zal ons de oorzaak van

de ſtichting deezes Kloosters aan de hand geeven. Me

gengoſus naamlyk had een zyner Zoonen, met naame

Godefried, in den oorlog tegen de Bohemersverlooren.

De beide ouders, door deezen ontydigen dood vanhun

nen Zoon zeer getroffen, of, gelyk BERTA verhaalt,

,, hac adverſa praefati conjuges tacti fortuna, recor

, dati ſtunt, quod, te/le Apostolo • praeterit hijus mundi

,, figura, coºpertintſtie tilt mundo, tanquam non uten

, tes, ſolo deſiderio ad coelestern patrian tendentes,

,, quam carentem ſine ſcierunt numqigam polſe interire.

,, Omnium igitar Ierum, quae huic FILIO defunctore

, étae distributionis ſorte ceciderunt, Deum fecerunt

, heredem- Tunc in loco, qui VILIKA dicitur, tem

, plum honorabile Domino erexit a fundamentis, illud

, decenter praediorun vel maincipiorum cumulans ſtup

, plementis.” Met dit verhaal komen ook over een de

woorden, welke PONTANUs Hiſt. Lib. V. p. 76. aan

haalt uit het Martyrologium Eccleſiae Romanae, al

waar men onder anderen ook dit navolgende leest: ,, ME

,, GENGosUs, pater S. , Adelheydis, uvorem habuit

, GERBERGAM, Ducis Godefredi filiam. Hi munda

, nis opibus affluentes in omni virtutum genere enitue

, runt. Cumque filius ipſorum GODEFREDUS occubu

, iſſet in praelio adverſus Bohemos, Deum heredem

,, ſcripſerunt eorum bonorum omnium, quaead dictum

,, Godefredum pertinuerant, aedemque vILIKAE fun

,, dari fecerunt , eamque latifundiis ac reditibus dota

, runt.” Uit wat reden nu hebben zy de goederen van

hunnen geſneuvelden zoon tot den opbouw van dat Kloos

ter gebruikt? zekerlyk om geene andere redenen, dan

om daar door en de zaligheid, gelyk men toen geloofde,

uittewerken, en by de menſchen een gedenkteeken ter

gedagtenis van hunnen Zoon, opterigten. En even dit

zelve wordt in deezen onzen Brief ook te kennen gegee

ven met de woorden, pro aeternae vitae praemio, &?

memoria filii ſui in isto ſeculo, gelyk ik vermoede, dat

men mogelyk zal moeten leezen. -

(h). ad Legem & regularem ceterorum # Ik

twyſele niet, of hier is insgelyks door onoplettendheid

menſis Eccleſiae Archiëpiscopi, & Giſilhari

Magdeburgenſis Eccleſiae Archiëpiſcopi, Hil

debaldi S. Wormatienſis Eccleſiae Episcopi,

Notakarii Leodienſis Eccleſiae Episcopi, &

AlberOnis S. Virdun. Eccleſiae Episcopi,

Henrici, CunOnis, Theodorici Ducum, &

aliorum plurimorum Comitum, ac Judicum,

imitantes, ad legem (b), & regularem cete

rorum Monaſteriorum, in noſtro regno degen

tium, ſcilicet Quiddilinburg, Ganderisheim,

Aſintſe, libertatem dedimus, & ab omni in

quietudine ſecularis diſtrictionis abſolvimus,

&c. Data xv. Kal. Febr. anno Dominicae in

carnationis (c) 987. Indict. 15. anno autem

III. Ottonis regnantis Iv. Actum in Ander

nacha in Chriſto feliciter. Amen.

BARTH. FISEN, Hiſt. Eccl. Leodienſt

Part. I. Lib. V/A. p. 169. En uit

denzelven by Jo. KNIPPENBERCH,

Hiſt. Eccleſ. Geldr. Lib. II. C. 2.

p. 56. . .

Van den# een misſlag of uitlating van een

woord begaan. e zin ten minſten vereiſcht, dat wy

leezen, of, ad Legem & regulam ceterorum M. , of, ad

Legem & regularen conſtitutionem ceterorttin M.. Dit

laatſte zou ik verkiezen, om reden, dat BERTA in de

aangehaalde Levensbeſchryving van de H. Adelheyd

daar toe eenigen grond ſchynt te geeven. Dit zyn deei

gene woorden van haar verhaal, Cap. II. S. 7. ,, Tunc

,, rebus ſatis decenter ornat is illum locum tradt.de.runt

, manu” [.. Lees manui. SURIUS in Actis SS. 5. Fe

bruarii p. 61. veranderde dit naar zynen ſtyl, en ſchreef

locum illum Imperatori Ottoni Tertio tradiderunt.I

,, Imperatoris, tertii ſcilicet Ottoriis, ad perpetuam tu

,, tela1n regiae## Qlui, gratia edrum dilec

, tionis, illum locum abſolvit ab omni jugo ſecularis

,, districtionis, donans libertati, ſecundum legem &?

,, Conſtitutionem Monaſteriorum, Ganderesheim, Oue

,, delenburg, Asnithaë; ita ſcilicet, ut nullus Iudex,

,, vel Advocatus, inde unquam exigeret ſervitium, aut

,, in ejusdem loci Confiniis ageret placitum, niſi quan

,,tum placuiſſet Abbatiſſae vel Congregationiſibicom

, miſſae ; & ut in perpetuum libera früeretur potesta

, te Abbatiſſam ſibi eligere in ipſa Sororum ſancta ſo

,, dalitate. Clgius libertatis donatio ut in perpetuum

,, rata foret & firma , dabantur teſtamenta - oT

,, TONIS - manuſcriptione ac ſigilli impresſione con

,, firmata, quae adhuc apud nos retinentur cuſtodia

,, fideli, ne poſteros lateat veritas hujus rei. Om twee

redenen hebben wy gemeend deeze plaats in 't geheel

hier by te moeten voegen, voor eerst, om dat daar uit

blykt, dat men voor Aſintſe, gelyk onze Brief heeft,
zal moeten leezen A/#ithe. Want het bekende Kloos

ter van Eſſen, in andere Brieven Eſſendig of Aſindia ge

naamd, ook dikwyls in ſchriften van deezen tyd dien

naam voert. Doch ten tweeden voornaamlyk, om dat

wy uit deeze aangehaalde woorden, voor zo ver den zin

betreft, zullen kunnen aanvullen het agterſte gedeelte

en ſlot van deezen Brief, 't geen deszelfs eerste uit

geever, BARTH, FISEN, volgends zyne gewoonte, ons

niet medegedeeld, maar door byvoeging van een &#a-

heeft overgeſlagen, en het welk wy overzulks niet in

ſtaat zyn thands anders te kunnen uitgeeven. -

(c)# De Jeſuit FoULLoN, van deezen Brief

melding makende, in zyne Hiſt. Leodiens. Lib. IV. Tom.

I. Part. I. p. 2oo , brengt denzelven tot den jaare

989. Doch te onregt.

S
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59.) Brief, waar by Keizer oTTo de III. niet alleen het verſchil over de door

GraafwicHMAN eertyds aan het Klooster te Elten geſchonkene goederen,

tusſchen de Abdis, en Grave Balderik en zyn Vrouw ontſtaan, vereffent,

maar ook de v0orige Giftbrieven van oTTo den I., en den II., nader be

vestigt.

Den 18. May 997.

T" nomine ſanctae & individuae (a) Trinita

tis. OTTo divina favente clementia Ro

manorum Imperator Auguſtus. Si loca vel

Monaſteria, a religioſis perſonis & Deo dica

tis (b) conſtructa, noſtra Imperiali auctoritate

corroborare conamur, hoc procul dubio & ad

praeſentis noſtri Regni ſtatum, & ad aeternae

beatitudinis praemium profuturum nobis fore

credimus. Quapropter omnibus in Chriſto Fi

delibus noſtris ſcilicet praeſentibus & futuris

notum eſſe volumus, quomodo temporibus (c)

Avi noſtri DomnioTToNIs Imperatoris Auguſti

WICHMANNUs Comes pro animae ſuae remedio,

ſuorumque parentum, in quodam loco, (d)

Eltena dicto, Monaſterium & Sanctimonia

lium congregationem in honorem Domini no

ſtri Iheſu Chriſti, & Sancti Viti (e) Martiris

ampliſſimae benignitatis conamine conſtruxit,

nec non magnam certae proprietatis ſuae par

tem, cujus nomina infra tenentur, ſimul &

(f) beneficii, quod dilectus Avus noſter pri

mum (g) ei conceſſit in beneficium, poſtea

pro ſervitute ſedula ſibi (h) donavit in pro

prium, & ad ipſum licenter contradidit Mona

(a) Trinitatis.] By scHATEN, en LUNIG, wordt

het woord Amen 'er bygevoegd. -

b) & Deo dicatis.] PoNTANUs, en uit hem ande

re, hebben, ac Deo devotis.

(c) Avi noſtri Domni Ottonis.] By scHATEN, en

1UN1G, leest men, avi noſtri p. m. Domini Ottonis.

In het Afſchrift van PoNTANUs ſtaat, avi noſtri piae

memoriae Divi Ottonis.

Eltena.] - In alle andere uitgaven, Altenis.

(ej Martiris.] Dit woord ontbreekt by PoNTANUs,

en allen, welke zyn Afſchrift gevolgd hebben. Voor

de volgende woorden heeft men by denzelven ampliſico

benignitatis conamine. ,,

(f) beneficii, quod dilectus Avus J. By scHATEN,

en LÜNIG, ſimul & beneficii idem dilectus Avus. Zou

men ook moeten leezen, beneficii, quod idem dilectus

Avus , cel. , #yk ſtaat in den Brief van 1134. byPoN

TANUS p. IO3.

(g) primum.] Kwaalyk heeft het Afſchrift van

PoNTANUs, piae memoriae, voor primum, 't geen de

zin vereiſcht.

(h) donavit.# By PoNTANUs, en anderen, wel

ke zyn uitgave hebben nagedrukt, leest men condona

vit in proprium, & ad edi libenter contradidit. ,,Dat

de zin licenter, en niet libenter, vereiſcht, behoeft

geen nader bewys. e e e

(l) nomine## Dewyl in de beide verſchil

lende Afſchriften, zoo wel in dat van PONTANUs, als

in dat, het welke scHATEN gebruikt heeft, alsmede

in den Brief van 1134, in welken deeze genoegzaam

woordlyk herhaald wordt, het woord nomine gevonden

wordt, hebben wy 't zelve ook hier tusſchen ingevoegd.

PoNTANUs heeft verder Lutgardam,

(k) vesperam noctis.] In 't Afſchrift van PoNTANUs,

vesperam mortis. In den Brief van 1134. ſtaat ook te

regt, cum - ſamet ad vesperam mortis inclinaſet,

ſterium, ſüamque ipſiusfiliam, [nomine] LUT

GARDEM (i), ceteris Monialibus praeconſti

tuit Abbatiſſam. Succedente vero tempore,

cum idem wICHMANNUs Comes ſemel adve

ſperam (k) noétis inclinaſſet, penitusque natu

rae conceſſiſſet, altera ſuae procurationis #3
filia, nomine ADELA, quandam hereditatis (m

jam traditae partem expoſcens, dicens, quod

Pater ejus ſecundum Saxonicam Legem abs

que ejus conſenſu & licentia nullam potuiſſet

facere traditionem, totam Patris ſuidonationem

produxit (n) in errorem. Hujus itaque ſedi

tionis perturbatio usque ad tempora (o) dilecti

Patris noſtri perdurabat, ipſeque noſter carita

tivus Pater eandem contentionis cladem extin

guere pro viribus inſudabat, & hoc, quoad ipſe

vitam finivit, minime ad unguem usque per

duxit. Exacto autem longo temporis interval

lo, cum ejusdem Monaſterii Abbatiſſa, praeti

tulati (p) viri wICHMANNI Filia, univerſae car

nis viam (4) tunc intraret, aliaque inipſius lo

cum Imperialis noſtraepoteſtatis jure accederet,

in Palatio noſtro, quod dicitur (r) Novio

mago, noſtrum fieri juſſimus colloquium, ibi
w que

rº: ik denke, dat men leezen moet.

l) procurationis.] Dus heeft het Afſchrift van

FALKE, 't geen wy in onze uitgave, om deszelfs naau

keurigheid, volgen. Dus heeft ook het Afſchrift, 't

geen SCHATEN gebruikt heeft. Doch in het Afſchrift

van PONTANUs, als mede in den Brief van 1134. ſtaat

te regt, procreationis.

(m) #reditatis.] . By PoNTANUs leest men proprie

tatis. Welke van beide deeze leezingen te verkiezen

zy, durve ik niet beſlisſen. Indien men agt geeft op

het onderſcheid, 't geen oudtyds gemaakt wierd tus

ſchen Erfgoederen, bona avita, of hereditaria, en

aangewonnene goederen, bona acquiſita, en indien men

verder opmerkt, dat wel eer iemand zyne erfgoederen

niet, dan met toeſtemming vanzynen naaſten erfgenaam,

(ge'yk wy nader betoogd hebben in Not. ad JÜs FEU

DALE FLANDRICUM vetus, Cap. 34., in onze Analect.

Juris Belg. Antiqui Tom. I. p. 25. ,) mogte verkoo

pen, of vervreemden, zou men ligtelyk verkiezen te

leezen hereditatis-partem, gelyk in de Afſchriften

van FALKE en scHATEN gevonden wordt. Doch de

wyl de leezing van 't Afſchrift van PoNTANUs ook ee

nen goeden zin oplevert, zou ik zulks niet durven ver

werpen, te min, om dat dat zelvde woord proprietatis

ook gevonden wordt in den Brief van 1134.3, waarin

deeze onze Brief genoegzaam woordlyk herhaald is.

(n) produxit.] By PoNTAN. perduxit.

(o) tempora.J VAN LooN heeft, tempus.

(p) viri.] Ik denke, dat men leezen moet praeti.

tulati videlicet Wichmanni filia, gelyk het Afſchrift

heeft, 't welk PoNTANUs gebruikte.

q) tunc.] By PoNT. ontbreekt dit woord.

r) Noviomago.] By denzelven leest men, Novima

gun mimirum fieri juſtmus colloquium, ibique ſaltem hu

jusmodi. cet. By sčHATEN en LUNIG vindt men ook

ſaltem, voor tandem.

:
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# tandem hujusmodi ſeditionisfecimusfinem,

ALDERICUs enim, praedictae ADELAE Mari

tus, pro noſtra voluntate, exhortatione ſimul

& petitione, id ipſum Monaſterium ſua pro

pria ſilaeque Conjugis manu in noſtrum [publice]

contradidit (s) mundiburdum, &, ſicut mos

eſt Laicorum, cum feſtuca (t)ſemelabeodem

exivit praedio, ea ratione ut nos noſtro (u)

regali imperio ac deſcriptionis praecepto tale

libertatis arbitrium eidem Monaſterio perpetu

' (s) publice contradidit..] Uit het Afſchrift vanPoN

TANUS hebben wy het woord publice hier tusſchen in

gevoegd, om reden, dat hetzelve ook in den Briefvan

I134. voorkomt.

(t) cum feſtuca ſemel ab eodem exivit praedio.] Of

ſchoon alle Afſchriften onderling in deeze leezing over

eenkomen, is het egter zeer waarſchynlyk, dat hier

een misſtelling is ingeſlopen. In den Brief van 1134.

ſtaat, et, ſicut mos eſt Laicorum, ab eodem ſemet evteit

Monaſterio & praedio facta (L. jacta) foſluca, ea ra
tione cet. Ik twyvele niet, of men zalalhier ookmoeten

leezen, cum feſtuca ſemet ab eodem eruit Monaſterio &

praedio. Dit ten minſten is zeker, dat het woordſcmel

alhier geen denminſten zin uitlevert. Deeze ſpreekwyze

nu is men meermaals gewoon te gebruiken in ſoortge

lyke overdragten. Dus leest men in de Formulae Ve

teres van BIGNONIUs, Cap. 39. p. 149. per eorum fe

ſtucain pars contra parem ſtam ſe exinde exutos fêce

runt. En Cap. 43, p. 152. viſus eſt tradidiſ/e, &'

per ſuam feſtucam- de ipſis rebus ſe exutos exomni

bus eſſe diviſe. . Onnoodig is het, hier van meer voor

beelden by te brengen, dewyl de zaak zelve te over

bekend is.

(u) noſtro] noſtris Regali imperio ac deſcriptionum

praecepto, heeft het Afſchrift van PoNTANUs.

(v) quale.] Qualiter by PoNT. en SCHATEN.

(zº) Asſindiae, cet.] Asſindio, Quiddellingenburch

&? Gauderſem, heeft PoNT.

(x) in praeſentia noſtri.] By VAN LOON, ad prae

ſentiam noſtram. -

(y) traditaque## Dus heeft het Afſchrift

van FALKE. By PoNTANUS leest men tradit, atque

contradtdit. In den meergemelden Brief van I 134,,

als mede in de uitgave van LUNIG, vindt men, redi

tusque contradidit. Alle deeze leezingen hebben iets
in zig, 't geen ſtuit in den eerſten opſlag, In de#

van scHATEN heeft men, radicitusque contradidit.

Deeze manier van ſpreeken en uitdrukking heeft ook

iets ongewoons in zig. Ik kan my ten minſten, niet

herinneren, dezelve ooit gebruikt gevonden te hebben

in geval, wanneer van het overdragen van vaſte goede

ren aan eenen ander, en van de daar by gebruikelyke

plegtigheden geſproken wordt. Om de ongewoonheid

van deeze uitdrukking zou ik egter dezelve niet durven

verwerpen. Bekend is het, dat men oudtyds by het

doen van een overdragt van eenige vaſte goederen ver

ſcheidene uiterlyke plegtigheden aanwendde, en daar

by het een of ander ten overſtaan van getuigen overgaf,

ten teeken, dat men daar door den vollen eigendom van

zodanig goed afſtond. Voorbeelden van zodanige ſym

boliſche, of geheimzinnige, overgiften kan men opge

teld vinden by BIGNoNIUs in Not: ad MARCULFUM
pag. 273. DUCANGE in Gloſſ. M. & J. L. in V.

inveſlitura, Tom. III. p. 152o. & ſeqq. en by ande

ren. Deeze teekenen nu, of ſymbola, waren onder-,

ſcheiden naar het onderſcheid der goederen, welke

daar door beteekend wierden. Refert enim, zeide reeds

in zynen tyd de Auctor FLETAE Lib, III: Cap. 15. p.

2o1. utruin traditio de terra fieri debet, fundo, mane

rio, vel domo; quia, ſi de domo, tunc, ea a domino&

familia, & catallis ſuis vacuata, ſufficit, ſt per ha

ſpam vel annulum oſtii exterioris a vero domino donata

rio fiat ſeiſina, coram teſtibus tam (Lees, tamen.) fi

de dignis: ſi autem nullum ſit aedificium , tune per

aſſiſam vel baculum. cet. - De manier van overgif

te per feſtucam, of baculum, is ten vollen bekend by

ieder een, welke ooit de geleerde verhandeling de effe

ſtucatione van den Heer FR. VANSANDE geleezen heeft,

en welke manier nog hedendaags den naam van ſtokleg

ging draagt, gelyk ook de getuigen, ten overſtaan van

welke de plegtigheid geſchieden moeſt, daar van

-

aliter condonaremus, quale (v) ceteras Moni

alium congregationes, ſcilicet Aſſindiae (w),

Quidelingeborg, & Gandereshem habere co

gnovimus. Inſilper BALDERICUs omnia ejusdem

Monaſterii praedia, quae prior Abbatiſſa dun

taxat in ſua habuit poteſtate & inveſtitura, ad

reliquias Sancti Viti in praeſentia (x) noſtri no

ſtrorumque plurimorum Fidelium conceſſit,

traditaque (y) contradidit, quorum nomina

haec (8) ſunt infra ſcripta. Helton (aa),

- Fur

al nog dennaam voeren van Stokleggens Mannen, in het

Landrecht van DRENTHE, II. Boek Art., 52. En op

die manier, per feſtucam, wordt in de ſtraks voorgaan

de woorden van deezen Brief gemeld, dat Graaf BAL

DERIK in handen van den Keizer overgegeeven heeft

alle den eigendom, welke hy vermeende uit naam van

zyn Vrouw te hebben op het Klooſter, en den grond,

waar op het zelve geſticht was. - Doch, behalven

deeze manier was men ook dikwils gewoon, voornaam

lyk by overdragt van Landgoederen, om uit het Land,

welkers eigendom men afſtond, een groene graszoode,

waarin een jong boomgewas ſtond, met wortel en al,

uitteſteeken, of, indien men zo een klein boompje op

het land niet kon vinden, als dan een takje van een,

op het zelve land groejenden, boom afteſcheuren, het

zelve in die uitgeſtokene graszoode te ſteeken, en de

zelve als dan met dat boompje, of ingeſtoken takje,

en dikwils ook tevens met het mes, of ſchuppe, waar

mede men dezelve had uitgeſtoken, overtegeeven aan

den kooper, of toekomſtigen eigenaar - ten teeken, dat

men volkomen aan denzelven afſtond alles, wat zowel

boven den grond, als daar onder, op dat land gevon

den wierd. Solebant, het zyn dewoorden, met welke

:1EINEccIUs deze oude manier van overdragt in zyne

Elem. jur. Germ. Lib. II. Tit. 3. S. 75. beſchryft,

veteres, fundum tradituri, glebam cum ramusculo

eruere cultello, eaque omnia alteri, cui rem traditam

vellent, offerre, vel, ſt Eccleſiae quid tradituri eſſent,

altari imponere. Het zal der moeite waardig zyn nate

leezen, het geen hier over ook by wENDELINUs ad

Leg. Salic. p. 152. is opgemerkt.- Deeze manier

nu van overdragt, per cespitem & ramum, zou ik byna

vermoeden, dat men ook in onzen Brief alhier te ken

nen heeft willen geeven door de ſpreekwyze, radicitus

contradere. Indien deeze onze giſſing en vermoeden

aanneemlyk ſchynt, zal Balderik, gelyk hy by ſtokleg

ging, per feſtucam , zyn regt op het Klooster zelve, en

den omliggenden grond, waarop het gebouwd was, af

ſtond, ook de overige Landgoederen, doorzyn Vrouws

vader aan 't zelve tegen de wet geſchonken, overge

geeven hebben en afgeſtaan, per ceſpitem & ramlijn,

of door het overgeeven van eene uitgeſtokene zoode

met ſtruik en gras, en dus radicitus, dat is met den

wortel zelfs, welken dit gras en ſtruik daarin geſchoten

en gemaakt had, want, gelyk wENDELINUs d. l. aan

teekent, moest eene zodanige zoode ter diepte van on

geveer vier vingeren, en dus met de wortels van 't gras,

uitgeſtoken worden. - . Het zy men nu deezeonze

iſſing aanneemlyk houdt, het zy niet, dit ten minſten

is zeker, dat te deezer tyd deeze manier van overdra

gen, transportare per cespitem & ramum, in Gelder

land algemeen gebruikelyk was. Zulks immers, om

thands geen andere bewyzen aantehaalen, blykt ten

duidelykſten uit een volgenden Giftbrief van den jaare

997. , alwaar men leest ; Mox poſt haec – ut ſirmius

& ſtabilius eſſet, infra terminum praedicti Comitatus

in villa quoque, Thrilenuncupata , eisden pracnomina

tis teſtibus & aliis nonnullis aſtantibus ſine alicujus re

traetatione (dat is, om met het Landrecht van DREN

THE II. B. Art. 58. te ſpreeken, zonder ſtokſtraſinge

van iemand.) cum RAMo & CESPITE iure rituque po

pulari ſancitum eſt, rationabiliterque firmatum, ut hu

jusmodt traditio intacta & inconvulſa permaneat feli

ter ſub Chriſto, ſtipulatione ſubnixa.

(z) haec.] Lees hic, gelyk het Afſchrift van PoN

TANUs, als mede de Briefvan 1134., hebben; in welke

beiden men egter, gelyk ook in de uitgaven van scHA

TEN en LUNIG, voor infra ſcripta, vindt, inſcripta.

(aa) Helton.] In den Giftbrief van 97o., hier voo

ren reeds door ons geplaatst onder Num. 54. bl. 64., wor

den deeze en verſcheidene volgende plaatzen ook opge
S 2 noemd.
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cHARTERB oEK pr's HERTOGDOMS GELRE,

Furnon, Vorithuſen (bb), cum omnibus uti

litatibus ad ea loca jufte & rite pertinentibus.

Eml;ricae media pars, aeque diviſa. In Ham

me (cc) media pars. Arnhem (dd) media

pars. Redingen media pars. Aspel tornika

(ee) media pars. , Herveld (ff) dimidia

pars Liende dimidia pars. Thule dimidia

noemd. Wy hebben aldaar over dezelven, in onze

# onze gedagten reeds kortelyk gemeld,

welke wy hier niet zullen herhalen. - Voor Hel

ton heeft PoNTANUs alhier, Geltmon. SCHATEN leest

Keltnon, doch heeft op den kant verbeterd, Elten.

(bb) Vorithuſen.] By PoNTANUs, Honthuyſen ; In

den Brief van 1134. Werthuyſen. De Afſchriften van

SCHATEN en LUN1G komen met dat van FALKE, 't wel

ke wy volgen, overeen... Met deeze leezing ſtrooktzeer

wel de tegenwoordige naam, Voorthuyſen.

(cc) Hamme.J By PoNT. Hammio. In den Brief van

1134. Hamnes.

(dd) Arnhem.] Zie den Schryver van den Tegen

woord. Staat van GELDERL. bl. 442.

(ee) Aspel tornika.] Dus ook by LUNIG. PONTA

NUs heeft, Apel, Ternicko. ,, In den Brief van 1 134.

komt het ook als twee onderſcheidene plaatzen voor,

Applen , Ternnha pars dimidia. By SCHATEN leest

men Aſpel, Tornicka media pars. VAN LooN vertaal

de het, Apel te Ternik de helft. In de Oudheden van

't Bisdom van UTRECHT, en byvAN MIERIS, wordt het

overgezet, Apel met Ternik het halve deel. Dat hier

door geen twee, maar eene, plaats moet verſtaan wor

den, blykt van zelfs. Zou men ook in een woordkun

nen leezen, Apeltornika, en er dan door verſtaan het

genoeg bekende, en in de Hooge Heerlykheid van 't

Loo op Veluwe thands gelegene, Dorp, Apeltorn, of

Apeldoorn ? In klank en uitſpraak zekerlyk komen de

oude, en hedendaagſche, benaamingen over een. AL

TING, Not. Germ. Inſer. Tom. II. p. I I., en VAN

RITYN in de Oudh. van 't Bisd. van Deventer, II. D.

ll. 392. zyn ten minſten van deeze gedagten.

(ſ) Herveld.] Zie ALTING, d.. l.. p. 87. ...

(#) Malime.j By PoNTANUs, Malsme. Uit den

Brief van 1134. waarin deeze onze Brief woordlyk het:

haald wordt, blykt ten duidelykſten, dat alle de Af

ſchriften alhier gebrekkig zyn, en eene andere plaats

uitgelaten hebben, want men aldaar leest, Thilo fºrs

dijidja, Arnle pars dimidia, Malſum pars dinidia.

ik twyfele niet, of deeze tusſchenſtaande woorden Zyn

door overhaaſting van de Uitſchryveren alhier overge

ſlagen, ſchoon die beide plaatzen, Arnle, en Maline,

of Malſum, my thands onbekend zyn. De gisſingen

ten minſten, welke hier over by ALTING d.. l. pag. 13.

en 12o. gemaakt zyn, komen my ongegrond voor:

(hh) Brummen.] Ongetwyfeld is dit het Dorp Brum

men, in Veluwenzoom, ruim een half uur ten zuid

westen van Zutphen, gelegen. Zie ALTING d. l. p. 39.
(ii) Oelberg. By PoNTANUs, Olburg. By DITH -

MARós, en VAN LOON, Olbrug. SCHATEN heeft,

Oelbergh media par, Dus ook by LUNIG. In den

Brief van 1134., Olborch. ALTING p. 137. verſtaat er

door de tegenwoordige Stad ELBURG. Ik denke, dat

men deeze Curtis, of Renthoeve, zal moeten zoeken

in het# Richterampt van Doesburg, al

waar de bekende Buurſchap Oelbergen, of Olbergen,

van dit oude Oelberg den naam al nog ſchynt behouden

te hebben. -

(kk) Rathe.] By PoNT. Ratho. In den Brief van

1134. Rode. Zou dit Rade, of Rathe, ook zyn het te

genswoordige, aan den Ysſel in Veluwenzoom gelege

ne, Dorp Rheede ? Ik denke zulks niet. Degedagten

hier over van ALTING pag. 146. zyn geheel onwaar

ſchynlyk.

# Huingen.] Dus ook in de Afſchriften, welke

sCHATEN, en LÜNIG, gebruikt hebben. Doch in den

Brief van 1134., en by PoNTANUs, leest men Honnipe,

en Hannepe. Indien dit de egte leezing mogje Zyn,

dan zal mogelyk het voorgaande Rathe, en dit Honnepe

of Huinge, dezelfde plaatzen zyn, welke in een Brief

van Koning HENRIK van den jaare 1046, waarbyhy een

gedeelte van Hamelandaan de Kerk van Utrecht ſchenkt,

te vinden onder anderen by PoNTANUS Lib, V. p. 82.

genaamd worden Rathmon, en Hunne K. Dit laatſte zal

men dan moeten zoeken ter plaatze, alwaar in den jaar

pars. Malime (gg) dimidia pars. Brum

men (hh) dimidia pars. Oelberg (ii) dimi

dia pars. Rathe (kk) dimidia pars. Huin

gen (ll) dimidia pars. Thelden (kk) dimidia

pars. Trienden (ll) media pars. · Putten lo

co conſtructo dimidia pars. Adhaec quatuor

Foreſta (mm), Steenwalt, Moſfet, Wich

17:06 t »

re 1272, het Klooster ter Honnepe, niet ver boven

Deventer, geſticht is geweest. Zie ALTING p. 96.

(kk) Thelden.] Het tegenswoordige, in Twenthe

gelegene, Steedje Delden heeft in klank wel eenige

overeenkomst met dit Thelden, doch ik twyfele zeer,

of men 't zelve hier verſtaan moet. Mogelyk zal men

dit Thelden moeten zoeken ter plaatze, alwaar thands

de Buurſchap Delden gevonden wordt, zynde dezelve,

volgends den Schryver van de Geographiſche Beſchry

ving van GELDERLAND bl. 315., een halve myl ten

zuiden van het Dorp Vorden in 't Graafſchap Zutphen

gelegen. Zie ALTING d. l. p. 171.

(ll) Trienden media pars. Putten loco conſtructo di

midia pars.] Dus heeft 't Afſchrift van FALKE, 'tgeen

wy gevolgd hebben. Maar wat zullen de woorden loco

conſtructo hier beteekenen? Ik erken gaarn den zin niet

te begrypen. By PONTANUs vindt men, Trienden di

midia pars. Putten in loco conſtructo dtmidia pars

In de uitgave van LUNIG ſtaat; Tryenduin media pars.

Pulte in loco conſtruitur dimidia pars. SCHATEN heeft

uitgegeeven, Tryenden media pars. Putte in lococon

ſtruitur, media pars, en hy teekende op den kant aan,

,, forte, quo ſtruitur.” Op die manier wordt de zin

eeniger maate verſtaanbaarder; Doch 'er blyft tevens

die zwaarigheid over, wat naamlyk gebouwd wordt,

een huis, kaſteel, kerk, ofiets anders. Indien wy den

Brief van 1134 , waarin deeze woordlyk herhaald wordt,

raadplegen, wy zullen bevinden, dat dezelve even

onagtzaam afgeſchreven is, zodanig egter, dat men

eenig meerder ligt daar door ontfangt. In denzelven

heeft men ; Trienden dimidia Eccleſia, Putten loco

conſtructo pars media. ,,Indien wy deeze leezing verge

lyken met die der andere Afſchriften, zal men moge

lyk in die gedagten vallen, dat in den oorſpronkelyken

Brief geſtaan heeft; Trienden dimidia pars. Eccleſiae

in loco Putten conſtructae media pars. Wil men egter

liever conſtruittur, 't geen in twee Afſchriften gevonden

wordt, behouden, dan zou men kunnen leezen, Trien

den dimidia pars. Putten in loco, quo Eccleſia con

ſtruitur, pars media. Indien dit de égte leezing was,

zouden wy tevens hier uit zien, dat men in het nog

tegenswoordig dus genaamde Veluwſche Dorp Putten

te deezer tyd de Kerk heeft gebouwd, often minſten

vernieuwd. Doch dit alles rekenen wy niet hooger dan

blootegisſingen, tot dat men of uit den oorſpronkelyken

Brief zelven, of uit een naauwkeuriger Afſchrift, dan

wy daar van tot nog toe hebben, van de egte leezing

beter onderrigt worde. - Waar verders het alhier

gemelde Trienden gelegen hebbe, durve ik ook niet be

paalen. ALTING p. 172. getuigt insgelyks, dat hem

zulks onbekend is. -

(mm) Quatuor Foreſta, cet.] By PoNTANUs, Ad

haec quatuor partes Foreſti, Sterarewolt, in offer Ilſt

chey, Mulo, & Subort. Meer bedorven is de leezing

in den Brief van 1134. Ad haec pertinet Quabuer fo

reſte, Steenrewalt, Meffel, JWechamerlas; even als of

Ouabuer een eigen naam was. SCHATEN heeft, Ad

haec quatuor Foreſta in Steenwalt, in Oſſet, Wichmoet

& Subort. By LUNIG eindelyk leest men, Ad haec

quatuor Foreſta Steinwalt, Möffet, Wichmoet, & Su

art. Alles is hier insgelyks zodanig bedorven, dat

ik omtrend deeze naamen geene giſſingen durve maa

ken. Dit ten minſten is ten uiterſten waarſchvnlyk, zo

niet volkomen zeker, dat men deeze vier Foreeſten,

Wildbaanen, of Bosſchen, zoeken moet op de VELU

wE. Wanneer men hier by opmerkt, dat aan deAb

dis, of den genen, wien zy zulks toeſtond, vryheid

alhier gegeeven werd, om een hert, of hinde, 't geen

uit deeze Boſſchen den Jager mogte ontvlieden, in an

dere Bosſchen, in alias ſylvas, te mogen vervolgen en

najagen, zo moet volgen, dat, niet ver van deeze vier

opgenoemde, nog andere Foreeſten of Bosſchen moeten

gelegen zyn. Dit in aanmerking neemende, komt my

zeer waarſchynlyk voor de gisſing van ALTING pag.

145., meenende dat men voor het eerſte deezer vier Bos

ſchen,
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:

moet, & Subort. In his quatuor Foreſtis

cervum vel cervam venandi nullus (nn) ha

beat licentiam, niſi verbo & conſenſu Abba

tisſae. Et, ſi cervus vel cerva effugiat de his

Foreſtis, eps in alias ſilvas ſequiſit licentiaAb

ſchen, Sternrewolt, zal moeten leezen, Steuerewolt,

en er dan door verſtaan een Boſch, 't welk by het ou

de Adelyke huis Steveren, of Staveren, niet ver van

Elſpeet, gelegen zal zyn geweest, en daar van den naam

gevoerd hebben. Indien men dit aanneemt, zullen de

drie overige Bosſchen, hoedanig dan ook derzelver naa

men, welke hier zeer bedorven voorkomen, geweest

mogen zyn, gezogt moeten worden ten einde van het

Staverenſche Boſch nederwaarts tusſchen Elſpeet en

Nunſpeet, en wel in die ſtreek van de VELUwE, wel

ke op de Kaart van PoNTANUs, en anderen, bekend

ſtaat onder den naam van Verwaaide Zandbergen. Naar

alle gedagten zal die verwaaijing, ofoverſtuiving van zan

den, veroorzaakt hebben, dat deeze Bosſchen eindelyk

geheelw# en dus met dezelven ook de oude

naamen, als het waare, onder het zand bedolven zyn.

Dit beveſtigt dan nader een tweede giſſing, welke AL

TING hier over gemaakt heeft, meenende, dat van dee

ze vier Bosſchen, de Buurſchap Vier-houten, of Vier

holten, als zynde gelegen geweest in ofby deeze vier

Foreſta, of Houten, nog hedendaagsden naam behou

den heeft. Welk gevoelen de Schryver van den Te

enwoord. Staat van GELDERL. bl. 491. zonder eenige

# ook omhelsd heeft. Mogelyk zal zelvs het

tegenwoordige zogenaamde Vier-holter-hout, of Vier

holter-boſch, by en omtrend die gemelde Buurſchap al

nog gelegen, een gedeelte geweest zyn van deeze Vier

Foreeſten. Met dit gevoelen nu ſtrookt dan zeer wel het

vervolg van deezen Brief, want langs en ter zyde van

deeze vier Houten, of Foreſta, meerder inwaarts in

de Veluwe, gelegen zyn geweest, behalven anderen ,

de nog overig zynde Gorteler- en Elſpeter - Bosſchen;

in welken overzulks de Herten, in deeze vier Bosſchen

gejaagd wordende, gemaklyk konden ontvlugten, en

ook nagejaagd worden. Dat verder oudtyds, wanneer

de Veluwe minder bebouwd en bewoond was, in deeze

vier Bosſchen de Hertenjagt zeer goed moet geweest

zyn, behoeft men niet te twyfelen, dewyl nog huiden

ten dage zig daar,, en daar omſtreeks, eene menigte

van Herten onthouden, en ik met eigen oogen meer

dan eens dezelve by troepen aldaar heb zien loopen,

of op de koornvelden weiden.

(nn) nullus.] Kwalyk in 't Afſchrift van PoNTA

NUs, nullam.

(oo) donationis veritas.] Traditionis donatio, by

PONT.

(pp) Poſterior Abbatiſa, nomine Lutgarda.] ,,Te

bij: is het, dat de oude Uitſchryvers deezen Brief

door onagtzaamheid en onkunde zo zeer bedorven heb

ben; ja zelfs, tegens alle Hiſtoriſche waarheid aan,

zig de vryheid gegeeven hebben de eigen naamen te

veranderen. Een doorſlaande blyk hier van ondervindt

men in deeze woorden, en, om dat dezelve een nieuw

en aanmerkelyk licht kunnen# over de Gel

derſche Hiſtorie van dien tyd, zal het der moeite waar

dig zyn dit ſtuk kortelyk te onderzoeken , en dewaare

leezing van deeze woorden op te ſpooren. In alle Af

ſchriften vindt men deeze woorden, gelyk wy hier uit

gegeeven hebben. By LUNIG alleen leest men,AE

rior Abbatiſae nomine Lutgarda, praelibatae Adelae

Caritate quatuor curtes, cet.. 't geen de zwaarigheid

niet wegneemt. Uit het voorige gedeelte van deezen

Brief blykt ontegenzeggelyk, voor eerst, dat Graaf

wICHMAN de Jonge, of tweede van dien naam, het

klooſter te Elten geſticht heeft. Zulks kan ook nader

beveſtigd worden uit de Brieven van Keizer oTTo den

I. van 968. en 97o. hier vooren door ons geplaatst on

der Num. 53. en 54. Ten anderen, dat dezelve eene

zyner twee Dogteren, denkelyk de Jongſte, met naame

LUTGARDA, over dat nieuwe klooſter tot Abdis heeft

geſteld. Ten derden, dat die zelvde Wichman eene

tweede Dogter, welke mogelyk de oudſtegeweest is,

gehad heeft, met naame ADELA, of ATHELA. Ten

vierden, dat die Adela# was, ten tyde van de

uitgifte van deezen Brief, aan BALDERIK, welkedoor

gaands gehouden wordt voor den dertienden Graaf van

KLEEF. Zie PoNTANUs, Lib. V. p. 72. TesCHE

MAKER Ann. Cliv. Part. II, pag. 2Io. en anderen.

batisſae munciis. Inforeſto, in quoeſt Eltena

conſtructa, ſingulis annis inter cervos & cervas

duodecim ferae tribuantur Abbatisſae. Ut au

tem hujus donationis veritas (oo) firma & in

convulſa permaneat, poſterior Abbatisſa (pp),

11OIIll

- e

Ten vyfden blykt uit deezen Brief, dat ten tyde van

OTTO den II., en denkelyk na doode van wičHMAN,

tusſchen die beide Zuſters, Lutgard en Adela, reeds

twist ontſtaan was over de goederen, welke door haa

ren Vader buiten toeſtemming van de laatſte aan 't

Klooster geſchonken waaren , doch welken twist de Kei

zer als toen niet hadde kunnen byleggen of vereffenen.

Ten zesden eindelyk leeren wy uit deezen Brief, dat

die onderlinge twist eindelyk, door tusſchenkomst van

Keizer oTTO den III., by een vriendelyk verdrag ge

eindigd is. Maar door wie is dit verdrag met Adela,

en haaren man, geſloten? Zekerlyk niet door Lutgar

da, de eerſte Abdis van Elten, maar na doode van de

zelve door haare opvolgſter. Lutgarda immers was

reeds dood, en een andere door Keizer oTTo den III.

in haare plaats aangeſteld, of, om de eigen woorden

van deezen brief te gebruiken, cum Wichmanni filia,

(Lutgarda) univerſae carnis viam intraſet, ALIAque

in ipſius locum Imperialis poteſtatis jure acceſisſet. En

deeze tweede, of andere, Abdis is het, welke in deeze

onze woorden te regt genoemd wordt poſterior Abbatis

ſa. Maar hoe is de naam van die tweede Abdis? No

mine Lutgarda ſtaat hier wel. Doch Lutgarda was

reeds dood, en een andere, Alia, door den Keizer

aangeſteld. Dit blykt klaar, en dus ook ontegenzeg

gelyk, dat de woorden nomine Zutgarda in deeze plaats

ten eenemaal bedorven zyn. Ik weet wel, dat men

hier zou tegen kunnen inbrengen, dat die tweede Ab

dis, ### denzelvden naam kon gevoerd hebben.

Doch dan zou men met onwraakbare bewyzen van dien

tyd moeten ſtaaven, dat de twee eerſte Abdisſen van

at Klooster beide den naam van Lutgarda gevoerd

hadden; 't geen nooit uit egte ſtukken van dien tyd

zal kunnen beweezen worden. Zo in de voorigeplaats

van deezen Brief ſtond, ALIAque, nomine Lutgarda,

in ipſius locum , accederet, zou my zulks niet ſtuiten.

Daar was het de plaats om haaren naam te noemen.

Want, wat reden is er, om eerst op deeze tweede

plaats haar met naame te noemen, en nietopde eerſte,

daar het te pas kwam?- Om kort te gaan, ik

denke, dat men in 't voorgaande van deezen Brief zal

moeten leezen, cum ejusdem Monaſterii Abbatiſa, -

Wichmanni Filia, univerſae carnis viam tunc intra

ret, Adelaque in ipſius locum## noſtrae pote

ſtatis jure accederet. Zeer gemaklyk kunnen de uit

ſchryvers het woord## Verwandeld hebben in

Aliaque. Op die manier hebben wy den eigen naam

van de tweede Abdis. Doch dan zal men in deezeonze

woorden moeten leezen: Poſterior Abbatiſa, nomine

ADELA, praelibatae Adelae maritatae quatuor curtes

cet. Na dat in de# woorden de eigen naam van

Adela in Alia Verwandeld, en dus verdonkerd was,

kon zeer gemaklyk de uitſchryver, wien de naam van

de eerſte Abdis nog in geheugen lag, in die gedagten
vallen, dat alhier 't woord Adela, te meer,# aan

ſtonds 't zelfde woord weder volgde, by misſtel

ling geſchreven was, en dus in plaats van 't zelve de

naam van Lutgarda moest herſteld worden. Op die

manier kan men eenige reden geeven, waarom de twee

de Adela hier# wordt degetrouwde, maritata,

in tegenoverſtelling van de ongetrouwde Abdis Adela:

dewyl anders deeze benaaming hier niet noodig was,

doordien te vooren reeds gewag was gemaakt van haa

ren man Balderik. Doch niet tegenſtaande, dat men

op die manier eenen zin aan dat woord kan geeven,

vreeze ik egter, of zomtyds het zelve ook niet door

een of ander lateren uitſchryver bedorven is, en ik ben

byna van gedagten, dat in den oorſpronkelyken Brief

zal geſtaan hebben, Poſterior Abbatiſſa, nomine Ade

la, praelibatae Adelae, matriſuae, quatuor Curtes -

tradendo adea recompenſavit. Zo ras het woord Adela

in dat van Lutgarda door den uitſchryver veranderd

was, moest zulks tot een noodzakelyk gevolg hebben

dat de woorden matri ſuae ook moeſten veranderd wor

den, dewyl Adela niet de Moeder, maar de Zuster

van Lutgarda was, gelyk uit het voorige van deezen

Brief bleek. Wat was nu gemaklyker, dan de woor

den matri ſuae te veranderen in maritatae, daar het

- uit
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uit het voorgaande tevens bleek, datzy getrouwd was?

Een ieder begrypt ten eerſten, dat door deeze onze

sſinge een aanmerkelyk licht aan de duiſtere Gelder
ſche Hiſtorie van dien tyd word## 'tgeen ook tot

beter verſtand van deezen brief aanmerkelyk is. Het

zal er maar op aankomen, om met onwraakbare bewy

zen te betoonen, dat de eeneAdela de moeder geweestis

van de andere Adela, en ten tweeden dat die Dogter in

de beſtiering van 't Eltenſche Klooſter als Abdis geko

men is in plaats van haare Moeije van Moeders zyde

Lutgarda, want dit laaſte dan uit het eerſte moet vol:

gen, dewyl Lutgarda, en Adela, de vrouw van Graaf

Baldrik, volle Zuſters zyn geweest. Wy zullen dit,

zo kort als mogelyk, tragten te betoogen. ALPERTUs,

een gelyktydig Schryver, geeft ons een zeer ſlegte

ſchilderye van den inborst en zeden van deeze Adela.

Onder anderen meldt hy ons inzyn Lib. I. de diverſitate
Temporum Cap; 3. in het Corp. ## medii aevi

van EccARD, Tom. I. p. 93. dat Adela, te onvree

de, dat haare Ouderlyke goederen aan het Klooſter te

Eiten gekomen waren, die overgifte dikwils getragt had

te verbreken, ſed, voegt die Schryver 'er by, cum id
eficere non## in vitae illius [Lutgar # //CCC/V2

digitabat, é', conſilio cum quibusdam peſtiferis inito,

illam veneno, ut fertur, eatinverat. Nos eam rempro

magnitudine ſceleris partum nobis compertam eviſtima

rioni vulgi ruminandam relinquimus... Wed illi, qui

venenum confecerant, capti atque oculls damnati ſunt.

Post mortem ejus – ſoror illius locum furibunda in

vadit, &? omne patrimonium, quodſoror, pia intenti

one, Eccleſiae contulit, ad ſüam poteſtatem retorſit.

Sed non multo poſt, ex praecepto OTTONIS tertii Impe

ratoris, cum dedecore expulſa, his adverſitatibus prae

videricogitabat, de conſilio cumſuis accepto, cum poſt

virum priorem ſine occultatione capitis viviſet, & cu

pienti# copiam non negaſet, poſtquam vidua laſciva

- diu luxuriata fluiſ/et, illum, de quo ſupra dixi

mus, BALDERICUM duxit maritum; cum, vivente So

rore, neutiquam copulam alterius ne mente quidem

concipere auderet. Nec multo post, inſtigante illa,

cum armata manu montem ELTNE ſubito occupat.-

Sed cum id Regi compertum foret, graviterque factum

hoc ferret, deliäum Balderici, deprecatorun auxilio,

pecunia expiatum est.., Rex vero, altiori conſilio in po

ſterum loci illius ſtabilitatem praevidere volens, Novi

omago concilio indicto - tractandum de praedido

lpco hatuit. Aderat cum ſua Conjuge Baldericus, eo

quod (Lees, coque) ſententiae ſenatorum proceſſerant,
aat ille, convictus ſecundum legem, in# ab il

lius expoſtulatione Eccleſiaeſe eximeret, ſicque carta &

privilegio loci ſtabilitatenfirmaverat; Hoe partydig

en bezyden de waarheid dit verhaal, 't geen anderzins

tot merkelyke opheldering van deezen Brief kan ſtrek

ken, ook moge zyn, wy leeren ten minſten deeze hi:

ſtoriſche waarheid er uit, dat Adela, voor dat Zyzig

met Balderik in het huwelyk begaf, getrouwd is ge

weest met een ander. Deeze eerſte Man is geweest

Graaf Imadus, Imodus 2, of Imed, de derde van dien

naam. Deze heeft het Graafelyk bewind gevoerd niet

over de Graafſchap Hameland of Zutphen, gelyk Jo.

GEoRG. EccARD te onrecht meent Hiſt. Geneal. Princ.

Saxon. p. 32 , maar, zo niet over de geheele veLU

wE, ten minſten over dat Onderdeel, of Pagus minor,

van de vELUwE, waar in Redichem, of Renkom, gele

gen is, en alwaar de Graaven van dat Diſtrikt hun ſlot

en woonplaats ſchynen gehad te hebben, uit welken

hoofde zy doorgaandsdennaam droegen van Graavenvan

of in Renkom, Comites in Redichem, gelyk PONTANUs

Lib. V. p. 79. en SLICHTENHORST, V. B. bl. 59.

hem ook Graafvan Redichem noemen. By deezenhaa

reneersten Manheeftzy twee Zoonen, entwee Dogteren

gehad. Wy leeren dit uit de oude Levensbeſchryving

Ean den Paderbornſchen Bisſchop Meinwercus, in de

Script. Rer, Brunswic; van LEIBNººrs Tom I, p. 518.

afw#ar Cap; 4. dit navolgende voorkomt, tot ons oog
# dienſtig: Ad huju, inferig is Germaniae ſepten

trionalem traftum Traject: eceſis eſt terminus,

locus – magnorum & mobilium viro# gloria -
inſignis & famoſit;; de guorum nobil ## ortus eſt

IMED in eadem Provincia, fritutiyº

m Provinciae adminiſtra

atis lineam propagari

v: E ivitiarum apparatu, ac

## r- ſitu nobilem duwit uxorem

e terra s 4 noming: de qua pro

caſh temp m, er MEINwERCUM,

*
2er zº t -

Glismod & AzELAM. Het is wel zo, dat alhier de naam

vanhaaren Vader niet wordt uitgedrukt, en zy alleen maar

omſchreeven wordt, als geboortig uit Saxen, doch

uit het 34## van die zelvde Levensbeſchryving

p. 54o. blykt, dat zy voor haaren tweeden Man geno

men heeft Baldrik ; Baldericum Comitem, leest men

daar, licet hominem fortem, divitem & potentem, non

tamen ejus matrimonio congruentem (als zynde zy ver

maagſchapt aan het toen regeerende Keizerlyke huis,

terwyl hy van minder afkomst was) maritum accepit.

En in het 36. Hoofdſtuk p. 541, wordt zy uitdrukkelyk

genoemd ATHELA, contectalis Balderici Comitis. Ge

volgelyk, gelyk uit deezen onzen Brief zulks ten vol

len blykt, en ook reeds door EccARD d.. l. te regt is

opgemerkt, is zy geweest een Dogter vandenZutphen

ſchen Graaf WICHMAN, en dus een volle Zuſter van

LUTGARDA, de eerſte Abdis van Elten, en heeft eene

Dogter gehad, met naame ATHELA, ofAzELA. SLICH

TENHORST vergiste zig derhalven, wanneer hy haar

bl. 59. ſtelde geweest te zyn een Dogter van Koning

HENRIK den Vogelaar, ofvan zynen Zoon den Hertog

van Beyeren of Saxen, terwyl zy een Kleindogter ge
weest is van de Zuster van Henriks Vrouw. Cn Ver

gelyke, 't geen wy hier vooren bl. 63. reeds opmerk

ten. Twee haarer Kinderen zyn tot den Geeſtelyken

ſtand opgebragt. MEINweRCUs is, gelyk bekend is,

Bisſchop van Paderborn geworden; Haare Dogter AzE

LA , of ADELA, is door haare Ouders in het Klooster

van Elten gebragt. Dit leert ons uitdrukkelyk die

zelvde Schryver van 't Leven van Meinwercus, Cap.

4, p. 519. Meinwercus in Eccleſia Beati Stephani in

Eccleſia Halverſtadenſt ad clericatus officium a parenti

bus eſt oblatus, AZELA vero, caſtitatis aemulatione

agnum ſecutura, Sanctimonialium coetui in Eccleſia

pretioſt Martyris Viti ELTENAE aſſociatur. Na doode

nu van Lutgarda had onder alle de overige Klooster

juffrouwen geene meerder regt tot de waardigheid van

Abdis, dan deeze Adela, als zynde een Kleindogter

van den ſtichter van 't Klooster ; en, dewyl tot nog

toe het verſchil over de goederen, aan dat Kloosterge

ſchonken, onvereffend was met haare Ouders, wierd

hier door eene ſchoone gelegenheid gebooren, om dien

twist, welke reeds zo lang geduurd had, en zelvs tot

feitelikheden was uitgeborſten, eindlyk by te leggen.

Zy werd derhalven door den Keizer, '(Imperialis pote

ſtatis jure, gelyk in onzen Brief ſtaat) tot Abdis en op

volgſter van haare Moeije aangeſteld, en zy maakt ten

overſtaan van den Keizer, en andere Ryksvorſten, met

haare Moeder en Stiefvader dit verdrag en een ver

deeling zo wel der goederen, welke door haaren Groot

vader aan dat Klooster geſchonken waren buiten toe

ſtemming van haare Moeder, als ook van die goede

ren, of, om de woorden van ALPERTUs d. l. te ge

bruiken, van dat patrimonium, quod Lutgarda, pia

intentione, Eccleſtae contulit, en# geen haar Moe:

der, als de naaſte Erfgenaam, zig ook aaneigende, of

adſuam poteſtatem retorſt. Op deeze manier kan men

reden geeven, waarom in deezen Briefmeerandere Goe

deren en plaatzen opgenoemd worden, dan in den voori

en Brief van 97o., alhier onder Num. 64. te vin

#, door Graaf Wichman geſchonken waaren, als

zynde hier onder ook begrepen die goederen, welke

Lutgarda door den dood van haaren Vader eerst verkre

en, en naderhand aan dat Klooſter ook gemaakt had.

it dit alles nu ziet men tevens, dat onze giſſing ten

opzigte van de leezing deezer woorden met de hiſtori

ſčhe waarheid overeenſtemt... Wy voegen er alleen

by, dat deeze tweede Abdis, na doode van haare

# de goederen, welke zy by erfenis van haar

verkreeg, ook aan dat Klooſter geſchonken heeft,

Mortua matre ſua, verhaalt ons de Levensbeſchryver

van Meinwercus, Cap. 4o. p. 542., Epiſcopus cum

ſorore ſua bona hereditaria in inferiori terra diviſit, &',

illa partem ſuam Sancto Vito in ELTENE conferente,

ipſe fuam Coenobio, quod in Civitate Patherbrunnenſt

inchoaverat, delegavit. Uit welk Verhaal, om dit in

't voorbygaan aantemerken, men ten duidelykſte te

vens ziet, met wat regt, en uit wat hoofde, het Klooster,

of Abdye, van Abdinghof in Paterborn die aanmerke
lyke goederen in inferiori terra, dat is, in GELDER

LAND, en vooral in vELUWE, gelyk de Kellenarye van

PUTTEN, en andere, verkregen heeft, en tot op den

huidigen dag, gelyk bekend is, bezit. - Dewyl nu

door dit verdrag van Adela het Klooster van Elten eerst

in het geruste bezit der hier by toegedeelde goederen
geraakt is, en zy naderhand haare verdere bezittingen

ook aan hetzelve gemaakt heeft, zal men zig niet ver
* * * WOtner
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nomine Lutgarda, praelibatae Adelae marita

tae quatuor Curtes, nomine Rinharn (gg),

Helikanbeki, Luithuſen, & Reela, cum

omnibus utenſilibus, ad ea pertinentibus, in

proprium tradendo ad ea recompenſavit, qua

tenus poſt haec, ſicut praediximus, pacis &

amicitiae pignus eo permaneat tenacius. Hanc

igitur idem BALDERICUs traditionem grata & hi

lari fronte recepit, nec non de Fidelium no

ſtrorum, ſcificet Willigiſt Archiepiscopi, Hil

wonderen, dat uit dien hoofde deeze ADELA byandere

oude Schryvers voor de eerſte Stigteresſe van 't

Klooster te Elten, en dus ook voor de eerſte Abdis,

hoe wel te onregt, gehouden wordt. Anno Domini

MXXXI. , verhaalt ons GoBELINUs PERsoNA in Cos

modrom. AEt. VI. Cap. 54. by MEIBoMIUs, SS. R.

Germ. Tom. I. p. 26o., Meinwercus Epiſcopus Eccle

ſiam Monaſterii SS. Petri & Pauli (Abdinghof na

derhand genaamd) in Paderborne, quam tunc conſum

maverat, dedicavit ſecunda die Novembris, & multa

praedia de paterna hereditate, tam in Dioeceſi Tra

jectenſi, quam Comitatu Teſterbant, &? de Comitatu

REDICHEN, [quae] in diviſione , facta cum quadam

Sorore ſtta, FUNDATRICE Monaſterii Monialium in

ELTEN, ei contingebant, (Dus moet men leezen. In 't

CHRONICON Magnum Belgicum, in deScript. R. Germ.

van PISTORIUs, Tom. III. p. 111. Ed. STRUvTI, al

waar dit zelvde verhaal woordlykook voorkomt, ſtaat,

qtad ad cum pertinebant.) quam in Dioeceſi

Paderbornenſt ac locis aliis exiſtentia, ipſi Monaſterio

liberaliter conferebat. - In dit daglicht nu dee

ze zaak beſchouwd wordende, zal men het onzekere

verhaal en twyfelingen van PoNTANUs Lib. V. p.

79., SLICHTENHORST, en anderen, gemaklyk kunnen

verbeteren, en uit den weg ruimen.

(qq) Helikaniſeki cet.J ,,By PoNTANUs, Helikau
bel, %inthuyſen. In den Beveſtigingsbriefvan 113#9

Rynharo, Helebanbecs, Lynehuyſen, Frecklo. LUNIG

heeft, Rynhare, Helchambelo, Luithuyſen, Rede.

By scHATEN vindt men, Rynhare, Helchambeli, Luit

huſen, Rede. - Rynhare is naar alle gedagten, ge

lyk wy hier vooren bl. 64. reeds toonden, het tegen

woordige Rinderen. Indien Rede, gelyk in

zommige Afſchriften ſtaat, deW# leezing is, zoumen

mogen denken, dat het in Veluwenzoom tusſchen

Doesburg en Arnhem aan den Ysſel #e Dorp

Rheede daar van zynen naam ontleend hebbe.

De twee overige plaatzen zyn my onbekend. Wat

ALTING over deeze vier Renthoeven, of Curtes, giste,

kan men vinden in ºyne Not. Germ. Inf. P. II. p.

149. 85. I 14 en 146. - -

(rr) Ecberti.] By PoNT. Heggebardi. In den Brief

van 1134. Eggehardi. By LUNiG en SCHATEN, Heg:

geberti. Dat de leezing van het Afſchrift van FALKE

niet deugt, blykt daar uit, dewyl de Meisſenſche

Markgraaf EcBERT, bygenaamd de Een jog, of Mono

culus, ruim twee jaar voor 't geeven van deezen onzen

Brief, in den jaare 994. naamlyk, reeds overleden

was. Men zie EccARD, Hiſt. Geneal. Princ. Saavo

niae, p. 273. Om alhier te denken op den zo

zeer in onze Nederlandſche Hiſtorie bekenden Mark

aaf Ecbert, den tweeden van dien naam, uit wiensver

# goederen de Utrechtſche Bisſchop

coNRApUs in den jaare 1077. de Graafſchap Staveren,

volgends den Brief, by HEDA p. 139. als mede in den

jaare 1o86. de Graafſchap Islegouwe, volgends den

# uitgegeeven by EccARD, d. l., p. #"# , voor zig

heeft weeten te verkrygen, zulks duldt de tyd niet,

waar op deeze Briefgegeeven is, dewyl die gemelde

Markgraaf byna een geheele eeuw later eerst geſtorven

is, en wel, volgends het CHRoNIcoN STEDERBUR

GENSE, by MEIBoMIUs SS. R, Germ. Tom. I.

452., als mede volgends andere Schryvers, aangehaald

by BUCHELIUs in Not. ad HEDAM p. 143., en by

EccARD, d.. l.. p. 285., in den jaare ro9o, of daar

omtrend. Hy kon derhalven in 997. niet als een der
Ryksvorſten in de vergadering, waar in deeze Brief

# is, tegenwoordig geweest zyn. Hieruit blykt

en duidelykſte, dat men alhier leezen moet, gelyk

de andere Afſchriften hebben, Eggehardi. . De naam

van deezen Markgraaf Iggchardus, Eggehardus, Ekki
w

dibaldi Epiſcopi, & Ecberti (rr) Marchio

nis, ceterorumque multorum Fidelium conſi

lio, ſicut idem BALDERICUs donando poſtula

vit, eidem Monaſteriopoteſtative conceſſimus,

ut a modo, ſicut cetera Monaſteria ſupradicta,

libero perenniter perfruantur arbitrio. Praeter

haec quidquid praedii divus Imperator Auguſtus

wICHMANNo in proprium donavit, praecipue

quae dicuntur (tt) Nerdinklant, Urck,

Barbnegot, Otwines, praedia inſuper in Fri

- ſioni

hardus, of Eccardus, is dikwils in andere Schrift

ten van dien tyd verwisſeld in dien van Ecbertus.

Voorbeelden hier van kan men vinden by SAGITTA

RIUS, in Exercit. Hiſtor. de Eccardo I. Misniae

Marchione, Sect. II. S. 3. Dat deeze Meisſenſche

Markgraaf EGGEHARD, of EccARD, zeer in de gunst

van Keizer oTTo ſtond, of, gelyk de ANNALISTAsAxo,

in het Corpus Hiſt. medii aevi van ECCARD, Tom

I. p. 372., ſpreekt, apud cum interpraecipuos habe

batur, en ten tyde van het uitgeeven van deezen Brief

nog leefde, als zynde op den laatſten April des jaars

ICO2. aan zyn einde# en vermoord, zou ge

maklyk met verſcheidene bewyzen te ſtaven zyn , doch

SAGITTARIUs heeft zulks reeds in de aangehaalde Hiſto

riſche Verhandeling overvloedig getoond. . Wy zullen

maar een eenig bewys aanvoeren, de woorden naamlyk

Van eenen## in den jaare 993. door Keizer oTiro

aan de Abdye van Quedlingburg gegeeven, en te vin

den by ECCARD d. Hiſt. Gen. Saxon. p. 187. om dat

daar uit onze Brief ook eenig nader licht nog kan ont

fangen. Aldaar leezen wy onder anderen ook dit vol

gende, Nos vero fidelium noſtrorum, WILLIGISI ſcili

cet, Moguntinae Sedis Archië ## (ZC HILDI

BALDI, VVormacienſts ## acerdotis, - nec

non & - Egberti Comitis (Deeze leefde toen ter

tyd nog, en kon dus ook genoemd worden; 't geen

in onzen Brief thands niet meer kon zyn.) EGGIHARDI

Marchionis - aliorumque complurium piis petitioni

bus aſſenſum praebentes, cet. Uit deezewoordenkun

nen wy tevens zien, over welke Kerken bepaaldelyk

Willigiſtus en Hildebald, welke alhier ook nevens E

gihard voorkomen, het Bisſchoplyk gezaggevoerd he
Il,

(ss) Auguſtus.] By PoNT. scHATEN en LUNIG,

Semper Aug. -

(it) praecipue quae dicuntur. cet.] Ook hier in

komen de verſchillende Afſchriften niet overeen.

PoNTANUs heeft,## quae dicuntur in Ner

dinklant, Urck, Barbnegos, Otmes. By scHATEN

leest men, praecipue quae dicuntur in Nardin klant,

Urck, Barbuorgt, Otwines. De Uitgave van LUNIG

komt daar mede over een, behalven dat men aldaar

vindt Otwinet. Doch in den beveſtigingsbrief van

1134. ſtaat, praecepto Curtis, quae dicitur Nerdingh

lant, Urck, Berbneget, Otuneus. Men beſpeurt hier

in wel eenige## der egte leezing, doch 'er

blyft nog zwaarigheid over. Indien men den Giftbrief

van Keizer oTTö den I., waarop alhier gedeeltelyk

zien wordt, en welke hier voören geplaatst is#
Num. 53. bl. 62. inziet, aldaar zal men bevinden, dat

gegeeven wordt, quicquid Wichmannus Gomes beneficii,
nos vero praedii in territorio Urch in Pago sALo ha

bere viſi ſumus; – Adhaec quicquid praenominatus

Comes in Comitatu NARDINcEANT beneficii, nos vero

praedii, ad eam diem habuimus. Aldaar wordt niet de

geheele Graafſchap Nardinclant afgeſtaan, maar alleen

geſchonken quicquid praedii IN Comitatu Nardinclant

habuimus, en dus de eigendom van het een of ander

ſtuk Leengoeds, het welk IN die gemelde Graafſchap

gelegen was. Het blykt derhalven, dat men de lee

zing van die Afſchriften alhier zal moeten behouden,

welke hebben, quae dicuntur IN Nardin klant. Doch

dan vervalt men in een tweede zwaarigheid; naam

lyk, dan zou men Urk, en de tweeandere opgenoemde

plaatzen moeten ſtellen gelegen te zyn geweest in Nar

dingland, of tot die Graafſchap behoort te hebben;

daar uit den Giftbrief van oTto den I. ten vollen

blykt, dat ten minſten Urk daar niet toe gebragt kan

worden, maar gelegen is geweest in Pago SALo, over

welken Pagus sAioN wy mogelyk in 't . vervol

breder zullen handelen. Ik zou derhalven niet gehee

T 2 vreemd
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ſionibus, &quidquid Abbatiſſa in quatuor#)
Comitatibus, videlicet Hunesgo, Fiyilgo,

Humerche, & Emiſche, tributia magnificen

tia Avi noſtri recepiſſet, nos noſtrae deſcri

ptionis praecepto(vv) ad utilitatem Abbatiſſae,

& ſororum, ibidem Deo & Sancto Vito fa

mulantium, largimur & concedimus cum omni

bus utilitatibus ſupradictis, ſicut & in iſta pro

prietate areis, aedificiis, terris cultis & incul

tis, agris, campis, (ww) paſcuis, ſilvis, pi

ſcationibus, molendinis, Eccleſiis, viis & in

viis, exitibus & reditibus, quaeſitis & inqui

rendis, cunétisque appendiciis, quae dicipOS

ſunt; nec non fiscum & telonium (xx) de pi

ſcatione in Pago SALON & in flumine Iſilla,

qui vulgari nomine Hacdol dicitur, & quod

dilectus Genitor noſter eidem Monaſterio con

ceſſit, eodem modo pro aeterna remuneratione

nos contradimus, & nos adhuc volumus, no

ſtroque Imperiali praecepto cunctis noſtris in

Chriſto Fidelibusfirmiter jubemus, utineodem

Monaſterio, vel locis ad id pertinentibus, nul

lus Dux, Comes, vel Vicecomes, nullus

Marchio, vel quilibet Schuldacio, vel alia ju

diciaria perſona, ullum habeat placitum, nec

parafredos, nec paratas faciendas, nec aliquod

exigatur ſervile ſervitium, prius quam (yy)

ejusdem Abbatisſaeſervus in cujuscunque Comi

tatu habitet alterius Comitis non eat ad placi

tum, ſed adejus ſolummodo, quemcunque Ab

vreemd zyn van die gedagten, dat alhier door over

haaſting der uitſchryveren, of ter kwader trouw, niet

alleen het woord Curtes, 't geende beveſtigingsbrief van

II34.. alleen bewaard heeft, maar ook de eigen naam

van die Curtis, of Renthoeve, welke in Nardingland

# was, hier uitgelaten, en overgeſlagen is, en

at men overzulks zal moeten leezen, praecipue Cur

lé5 , %## dicuntur * * * * in Nardiniklant , Urck,

cet. Zo lang wy geen egter en vollediger afſchrift van

deezen Brief hebben, zyn wy niet in ſtaat den naam

van die Renthoeve, of Curtis, welke in Nardingland

gelegen was, te herſtellen. Waar de twee laatſte

Curtes gelegen zyn geweest, en of de Uitſchryvers

ons de egte naamen der zelve bewaard hebben, durve

ik niet bepaalen, De eigendom derzelve ſchynt by ee

nen anderen Giftbrief, welke thands verloren, of ten

minſten ter myner kennis niet gekomen is, aan Graaf

Wichman door den zelven oTTogeſchonken te zyn. De

gedagten van ALTING, Not. Germ. Inf: Part II. p.

ï8. en 141. komen my niet aanneemlyk voor.

(uu) Quatuor Comitatibus. cet. J Men zie, het geen

wy hier vooren Num. 54, bl. 64. en 65. over deeze vier

Graafſchappen reeds hebben aangemerkt.

(vv) Noſtrae descriptionis praecepto.] Nostro dein

ceps praecepto, leest men by PoNTANUs, gelyk ook in 't

vervolg kwalyk by denzelven ſtaat, cum omnibus uti

litatibus inſuper dictis, ſimul & in iſta proprietate ar

cis, aedificiis cet, Nog meerder zyn deeze woorden

in den Brief van 1134. bedorven, alwaar men vindt,

cum omnibus utilitatibus in ſupra nominata, ſicut & in

ista proprietate arcis, aedificiis, cet.

(zow) Agris, campis, pascuis, ſilvis, ] In het Af.

ſchrift van PoNTANUs, agris, pratis, campis , pisci

zeis, ſilvis.

(at) Telonium. cet.J , By PoNTANUs, & Theolonen

(op den kant, Telonium ) de piscatione inpago Salon,

& inſluvio Iſula , quod vulgari numero Hachdol [en op

den kant, Cotertol) dicunt. In den Bevestigingsbrief

van 1134. ; & Tollenen de piscatione in pago Salon (op

den kant, Selhem.) & influvio Isla, quod vulgari no

mine Coetertol dicunt. De Afſchriften, welke scHA

TEN en LUNIG gebruikt hebben, komen genoegzaam

over een met het Afschrift van FALKE, 't geen wy in

onze uitgaave gevolgd hebben. - Ded#
*.

batiſſa ſibimet eligere velit Advocatum. Ce

terum pro animae noſtrae expiaculoetiam (zz)

largiti ſumus Monaſterio, ut poſt haec perpe

tualiter, cum ejusdem Monaſterii Abbatiſſa

morbo conſumpta moriatur, Sanctimoniales in

ter ſe unam, quamcunque velint, ſimul cum

conſenſu Trajectenſis Epiſcopi, in cujus poſi

tae ſunt Dioeceſi, absque mortalium omnium

contradictione licenter eligant. Et ut hujus

Monaſterii ſtatus ab adverſariorum omnium in

curſu (aaa) maneat intactus, ſicut wICHMAN

NUs Comes inſtituit, de eodem Monaſterioad

limina Sancti Petri Principis Apoſtolorum Ro

mani argenti quotannis libra deferatur. Po

ſtremo ipſà venerabilis Abbatiſſa cum omnibus

rebus ſuis noſtro ſemper pareat imperio, & ſub

noſtro conſiſtat mundiburdio, quatenus ipſam

ſororesque ejus jugiter pro nobis (bbb) éxora

re [melius] delectet. Et ut haecnoſtrae con

ceſlionis auêtoritas obtineat firmitatem & a ſan

étae Dei eccleſiae Fidelibus noſtrisque melius

credatur, & diligentius obſervetur, hoc prae

ſens praeceptum inde conſcribi, & anuli noſtri

impreſſione ſigillari juſlimus, quod & propria

manu ſubtus firmavimus.

Signum Domni (ccc) Ottonis Imperatoris

Auguſti. Hildibaldus Episcopus & Cancella

rius vice Willigiſi Archiepiſcopi recognovi &

Datum xv. Kal. Junii (ddd) annoDomini

C3G

ve van otto den II. waar op by deezen gezien wordt,

hebben wy hier vooren geplaatst ónder Num. 57. bl. 68

Men zie, het geen wy hier over aldaar hebben aange
teekend. -

Cyy) Priusquam ejusdem Abb. ſervus.º In dee

ze woorden is geen de minſte zamenhang. at de zin

vereiſcht, kan men genoeg zien uit den voorgaanden

Brief van 973, alhier onder Num. 57. geplaatst. Alle

de Afſchriften komen genoegzaam in deezeleezingover

een, behalven dat men in de uitgave van DITHMARUs

leest, nec aliud eaigatur ſervile ſervitium, voor ali

quid of aliquod, 't geen in de anderen voorkomt. Ik

twyfele geenzins, of hier is door onkunde en overhaa

ſting der uitſchryvers 't een of ander uitgelaten. Mo

gelyk zal men moeten leezen, nec aliid exhibeatur

ſervile ſervitium per eos, quamjuſſuejusdem Abbatisſae,

& ſervus, in cujuscunque Comitatu habitet, allerius

Comitis non eat adplacitun, ſedadejus ſolummodo, quem

gunque &e. Zo het al niet dezelvde woorden zyn, wel

ke in den oorſpronkelyken Brief gevonden wierden,

de zin vereiſcht ten minsten iets diergelyks. -

(zz) Etiam largiti ſº:# Eidem largiti ſumus

Monasterio;, ut posthac, cet. leest men by PöNTANUs,

en in den Brief van 1134. ScHATEN en LUNIG heb

# ook eidem. Ik twyfele niet, of zulks is de egte
eezing.

(aaa) Omnium## By PoNT. Omni incurſu.

In den Brief van 1134., als mede by LUNIG, en vAN

LooN, heeft men, omnium incurſione. *

(bbl) Evorare delectet..] Ter volmaking van den zin

hebben wy het woord melius hier tusſchen ingevoegd

uit de uitgave van PoNTANUs, waar mede het Afſchrift,

door LUNIG gebruikt, ook overeenkomt, gelyk het

zelve ook gevonden wordt in den Brief van 1134.

(ccc) Domni Ottonis. J By PoNTANUs, Divi Ottonis

Magni Imp. SCHATEN heeft Domni Ottonis magni Imp.

LUNIG, Domini Ottonis Imp.- Voor recognovi & Sss.

leest men bysCHATEN, reſignavi,en by LüNIG, conſig
/2(ZZVZ.

(ddd) XV. Kal. Junii.] By PoNTANUs, en by an

deren, welke zyne uitgave gevolgd hebben, heeft

men, quinto decimo Kalend. januarii, Anno Dom. Incarn.

AWoningenteſino nonageſimo ſexto Indictione decima.

Anno autem tertii Ottonis regnantis imperii vero ter

AY0,
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cae Incarnat. DccccxcvI. Indict. x. Anno

autem tertii oTToNIsregnantis XIIII. Imperii

vero I. Actum in palatio Noviomagi feliciter

Amen.

tio. Datum in Palatio Noviomagi. VAN LooN, wel

ke uit PoNTANUs deezenbriefheeft overgenomen, veran

derde, zonder zynen leezer daar iets van te melden, OP
eigen gezag, het zelve op volgende manier 3 Datum

ginto decimo Kalend. januarii, Anno Dom, lid.

zioningenteſimo nonage/imo, ſexta indictione, decino

anno autem tertii O. regnantis, imperio ver0 tortt0

Doch waar in niets deugt, dewyl noch de indictie,

noch het jaar zyner regeering als Koning overeenko:

men met het jaar 99o, zelfs is hy toen nog niet eens tot

Keizer gekroond geweest. By VAN MIERIs wordt de

tydrekening deezes Briefs dus verbeterd ; Anno Dom

Incarn. Noningenteſimo nonageſimo tertio, ſexta indicti

one, decimo anno autem tertii Ottonis regnantis. Doch

waar blyft men dan met de woorden, Imperii vero ter

tio? Als men zodanig met de egte ſtukken van den Ou

den tyd wil omſpringen, zal men nergens eenige zeker

heid meer hebben. Nader aan de waarheid komt de

leezing van 't Afſchrift van FALKE, 't geen wy hier

hebben laten nadrukken. Alleen is het jaar DCCCCXCVI

niet goed. Dit blykt ten duidelykſte en uit meer an

dere ſchryvers, aangehaald in 't CHRON. GoTTwICEN

sE p. 22.2. en ook uit het verhaal van den cHRoNo

GRAPHUs SAxo, by LEIBNITs, Accesſ. Hiſt. Tom. I.

p. 205, alwaar hy op het jaar 996. ook dit navolgende

aanteekent; Hic ergo (Gregorius) ſede inthronizatus

Naar het Afſchrift, door FALke ge- - E -

## Tradit.#

* P• 45I. Ook uitgegeeven b

### ## Lib.

• P: - LUNIG, Spieil. Eccl.

# III. Von# p. 358.

###ch zeer onnauwkeurig
by PoNTANus, Hji.# # ##

#,73 en, uit denzelven by Dr. HMA
RUS, Cod. Dipl. Clivens.” Nam, 36.

ſ?; ,,29, VAN MIERIS, Charterb. jan

Holl. I. D. bl. 51. SCHWARTZEN

#RG, Charterb. van Vriej, I j)

bl. 63. en osw. TULLEKEN, com

'lient... ad Dipl. REINALDI I. de #-

ſula & monte Dei pag. 65. In 't Ne

derduitsch ook overgezet by G. VAN

LOON, Aloud. Holl. Hist. II. D. bl.

329 en in de Kerklyke Oudhed, van

* Bisd. van Utrecht, II. D. bl, 457

Apostolica, Dominum, (Ottonem) hactenus R

vocaturn , non ſolum Romano,# lotius#
## acclamantc, XII. Kal. Junif, in ipſa ascenſionis

Christi festivitate, ImperatoremconſecravitAug,tum.

Is derhalven Otto op den XII. Kal, juni, of den #

May, te Rome plegtig tot Keizer gekroond, en is hy,

volgends, het verhaal van dien zëlven ſchryver, dit

Duitsland in de Lente, vernali tempore, opgetrokken naar

Italien, dan kanhy onmogelykopden XV Kai juni, of

op den 18 Mey van dat zelve jaar 996, en dus maar

drie dagen daar te vooren, zig nog in Nimwegenbevon

den hebben. Dus dit bewys alleen genoeg zou zyn,
Onl , 111 plaats van DCCCCXCVI., alhier te leezen

DCCCCXCVII. terwyl alle de overige tydmerkenons

ook op dat jaar wyzen. Doch hier komt nog by, dat

de Afſchriften, welke scHATEN en LUNIG gebruikt

hebben, uitdrukkelyk het jaar 997., en niet 996, op

leveren, terwyl dezelve in de overige tydskenmerken

overeenkomen met de leezing van FALKE, en wel voor

naamlyk in het I. jaar des Keizerryks, 't geen op den

18. Mey 997. nog het eerste was, daar niet dan drie

dagen later, of den 21. Mey, zyn tweede regeerings

jaar begint. Om deeze redenen hebben wy geen zwaa

righeid gemaakt deezen Brief ook op het jaar 997. al

hier te plaatzen. -

-

Q) -- -5

w-Wev- t

6o.) Giftbrief, waar by Bisſchop ANSFRIDus, eertyds Graaf van TEISTERBANT,

eenige &yner goederen aan de Kerk van Utrecht ſchenkt. /

In den jaare 997.

T" nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Operae pretium duximus, quae ſubſe

quüntur Ca), ſcriptis inſerere, ne poſteros
lateret, quod praeſens aetas faceret. Qua

propter deſideramus notum eſſe cunctis ſanctae

Dei Eccleſiae fidelibus, tam futuris » Glulalm

modo praeſentibus, quod ego (b) ANFRIDUs,

" (a) Subſequuntur..] Dus in alle MSS
4 - , als ook by

# van LEiD. De uitgave van HEDA heeft, ſequun

b) Anfridus..] Deeze Anfridus, o -

andere Afſchriften, en d:##
Ansfridus, of Aufridus, was eertyds Graafvan TE

STERBANT,en heeft dus overeengedeelte van GEEDE
LAND het# gevoerd, uit welken hoofde wy ook

gemeend hebben deezen Brief in onze Verzameling niet

te mogen overſlaan, ofſchoon de alhier opgenoemde
plaatzen meer haare betrekking hebben tot #A#ANT

dan tot ons tegenwoordige GELDERLAND. Hy is ge

trouwd geweest met Hilfundis, Gravin van Stryen »

doch welke nevens haaren Man der wereld afgeſtorven,

en insgelyks tot den Geeſtelyken Staat overgegaan is,

Dei ſolummodo gratia ſanctae Trajectenſis

Eccleſiae Praeſül indignus, jure confiſus in

Domino cum tranſitoriis acquirere perennis vi

tae gaudia, quandam mei juris hereditatem,

quam antea poteſtative poſfederam infra Co

mitatum, RIEN nuncupatum, quorum locorum

haec ſunt nomina: Weſterlo (c), Oudlo, Colo,

Miren

en met haare eenige Dogter zig heeft begeeven in het

Klooster, 't geen zy te Thorn uit haare Stryenſchegoe

deren in den jaare 992. ſtichtede. Zie dien Stichtings

brief byvAN MIERís in het Charterb.. van HoLL: I. De
bl. 5o - Dat deeze Anfridus den Bisſcho lyken

ſtoel van UTRECHT naderhand beklommen heeft, en »

behalven deeze Brabantſche goederen, ook verſcheide

me goederen in Teisterbant aan die Kerk geſchonken

heeft, is te over bekend, en zulks zal ook uit een en

ander der volgende ſtukken nader blyken
(c) Westerlo, Oudlo, Colo, cet.] In my: MS.

Cod: 75 adit, ſtaat, Westerloe, Odloe, Boloé, Merºe

ke, Honbeke, Buronthe. Het MS. Lily Collineſmar

heeft, Westerlo, Odlo, Bolo, Mierbeke, Honbeke:

Buronte. Het MS. Liber Caten. komt netmee:
p

-
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Mirenbeeke, Honbecke, Borchte, pro me

meorumque parentuin remedio cum omnibus

ad haec pertinentibus Eccleſiis, aedificis, man
cipiis, agris, paſcuis, pratis, cultis & incul

tis, ſilvis, aquis, aquarumque decurſibustrado

ad Eccleſias (d)ſanctae Mariae ſemper Virgi

mis, ſanctique Martini in Trajecto ad reſtau

randum ibidem Dei ſervitium. Si quis hujus

rei traditionem infringere nititur , . laqueum
omnipotentis Dei irae, ejusque Genitricis Ma

riae, ſanctique Martini incidat, & quaſi (e)

rofanus a ſanctae Dei Eccleſiae - liminibus

equeſtratus exſiſtat. Et ut verius credatur,

een, behalven dat in het zelve Merbeke ſtaat. HetEx

emplaar van SCRIv. heeft, Westerlo, Oedlo, Colo, Mier

beke, Honbeke, Buronte. In de MS. HEDA der Utrecht

ſche Bibliotheek, als mede van den Heer A. B., leest

men, Westerlo, Oedlo, Bolo, Mierbeke, Houbeke, Blu

ronte. Het Exemplaar van BUCHELIUS heeft, W. Oud

lo, Cole, Mirenbecke, Honbecke, Burchte. By Jo. VAN

LEIDEN leest men, Westerlo, Odlobolo, Mierbeke,

Honbeke, Bierente. By MIRAEUS, JV. Odlobolo, M.

Hoybeke, Burente. De eerſte uitgave van HEDA heeft,

Westerlo, Oedlo, Bolo, Mirenbecke, Honbecke, Bu

ronte. By BUTKENS eindelyk vindt men, W. Oedlo,

Bolo, Mirenbeke, Honbeke, Daureate. - Dewyl

deeze plaatzen op ons tegenwoordig Gelderland geene

betrekking hebben, zullen wy ons met dezelve niet

firmiusque obſervetur, ſigilli noſtri impreſſione

propria manu (f) deſignavimus.

HEDA Hiſt. p. 93. gecollationeerd met

de MSS. van BUCHELIUs, scRIvE

RIUS, der Utr Bibl., en van den Heer

A. B. , als mede met de perkamenten

Handſchriften, het Liber Catenatus

van oUDMUNSTER, Fol. 82. verſo,

het Liber Commemoration is de reb.

Eccl. Traf. Fol. 25., en myn Codev

Traditionum Trajectenſtum, Fol. 35.

Ook uitgegeeven by Jo. VAN LEIDEN,

Chron. Belg. Lib. IX. C. 2. p. I16.,

MIRAEUS, Cod. Donat. Piar. C. 42.

%# Tom. I. p. 52. en BUTKENS,

'ans les Preuves du Livre II. des Tro

phees de Brab. p. 18.

ophouden. Men kan onder anderen nazien de gisſin

gen, welke hier over gemaakt zyn door den Schryver

van het CHRONIcoN GoTTwic. p. 747. en door FAL

KE in Adnot. ad Tradit. Corbejens. p. 429.

(d). Eccleſias. ] . Alle onze MSS., gelyk ook een

en ander uitgave, leezen, Eccleſiam.

(e) Profanus.] Dus in de oudste Handſchriften, en *

eenige uitgaven. By HEDA ſtaat, & quaſi profanus

& a S. Dei E. liminibus ſequestratus ſecedat.

(f) Deſignavimus. ] Ofſchoon geen jaar of dagtee

kening hier gevonden wordt, hebben wy egtergemeend

op het gezag van HEDA deezen Brief, met den Heer

sAxe, in Monogramm. Hiſt. Bat. p. 27., te moeten

brengen op het jaar 997.

sekse AsakssºsiazssassxesakeesAksakssaexeeks akºesaks

61) Giftbrief, waar by door FRETHERALD verſcheidene Goederen, in het Graaf

ſchap TEisreRBANT gelegen, onder zekere voorwaarden geſchonken wor

den aan de Kerk van Utrecht.

Den 2o. September 997.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Operae precium duximus, quae (a) fe

quuntur, ſcriptis inſerere, ne poſteros lateret,

quod (b) prior aetas faceret. Quapropterde

ſideramus notum eſſecunctis ſanctae Dei eccle

ſiae fidelibus, tam futuris, quam modo (c)

praeſentibus, quod quidam Miles, nobili pa

rentum proſapia (d) genitus, nomine FRE

THEBALDUs, amore Dei falubriter inſtigatus,
- -

- /

(a) quae ſequuntur ] In zes Handſchriften, alsme

de by MIRAEUS, leest men, quae ſubſequuntur. -

Voor posteros lateret, hebben eenige onzer MSS. pos- ſ
teris lateret.

(b) quod J. Quid, heeft het MS. Lib. Commem

Alle de overige, quod.

(c) modo praeſentibus. ] In myn Cod. Trad., als

mede by MIRAEUS, ontbreekt modo. - - *

(d) nobili parentum ### genitus.] In drie ſpººr
zer MSS.### In de MS. HEDA der Utr. Bibl.

ontbreekt het woord, parentum. - Voor Frethe

baldas hebben zºmmige Exemplaren; Freth goldus,
Frethelbaldas heeft het MS. van den Heer A. B.

(e) Teisterbantiae.J Testerbant, of Teysterbanth,

hebben de meeste Afſchriften, -

(f) ad eam.] In drie MSS. als mede in de eerste

uitgave van HEBA, en by MIRAEUS, vindt men ad ea.

(g) quin & viginti, Gefel In de eerſte uitgave van

HEDA, quum & viginti, quad erant ſuae curtili cet.

De Handſchriften komen met de laatſte uitgave over

een, behalven dat by verkorting in het Lib, Catenat.
geſchreven ſtaat, q'n viginti. MIRAEUS heeft uitgegee

ven; cum omnibus ad ea pertinentibus, (exceptistribus

nil dubitans cum tranſitoriis acquirere perennis

vitae gaudia, omnem ſui juris hereditatem,

uam habuit infra Comitatum TEISTERBANTIAE

# nuncupatum, cum omnibus ad eam (f)

pertinentibus, exceptis tribus manſis, & man

cipiis in eismanentibus, quin & viginti (g),

quae erant ſuae curtilimancipata ſervituti, pro

animae ſüae, ſuorumque parentum, remedio,

tradidit&donavitſanctoMartino,ſuoſpeciali(h)

- patrono,

manſcs, &? mancipiis in eis manentibus, quae viginti

crant fui Curtilis mancipata ſervituti, D pro animale

luae - remedio tradidit. Cet. Om de leezing der

handſchriften, zo veel mogelyk, tebehouden, zou men

kunnen leezen, e.vceptis, tribus manſis, & mancipiis, in

eis manentibus, quinque & viginti, quae erant. Cet

Doch het is onnoodig iets te veranderen. De zin dee

zer woorden komt hier op uit, dat Frethebaldus wel

alle zyne eigendommelyke goederen, in Teisterbant ge

legen, overgeeft, doch daar van uitzondert drie Land

hoeven, met de eigenhoorige luiden, welke op dezel

ve woonden, als mede nog, of, daar en boven nog,

quin &', twintig andere, welke insgelyks aan hem ei

genhoorig, ofzyne ſlaaven, waren, en welken hy voor

zig behield.

(h) ſpeciali patrono.] In myn Cod. Tradit, als

mede by MIRAEUS, ſtaat ſpirituali patrono. - Voor

Trajecti hebben zommige## Trajecto, andere

in Trajecto. - Voor ſub castris Christi heeftscRIvERI

Us, volgends aanteekening op den kant van zyn Exem

plaar, in het C. Burch. gevonden, ſub disciplina Chris

ti. Verder voor pontificialis, leezen de meeste MSS

pontificalis.

i
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patrono, ad ſtipendialem videlicet uſum fiatri

bus Trajecti ſub caſtris Chriſticommorantibus;

ea ſcilicet ratione, ut Pontificialis Cathedrae

fratres Curtim ex integro in Hero (i) cum.

aedificiis, mancipiis, agris, pratis, paſcuis 3

aquis, aquarumve decurſibus, ut quicquid a

me (k) habuit, & id totum, quod de Eccle

ſa in Ükele (l)ſtructa ſuae ſubjacuit poteſtati,

ſemotum (m) haberent: cetera, quae ſuper

ſunt rebus in omnibus, cultis & incultis, utri
usque Monaſterii fratres, ibidem Deo ſervien

tes, aequa & paricommuniter dividerent (!)

interſe diviſione Poſt deceſſum vero hujus

vitae Praepoſiti Monaſteriorum ejus anniverſa

i) in Hero. T In onzer Handſchriften leest

E Here. ### ad Cod. Tradit. Cor

bejens. p. 424. verſtaat er door het tusſchen Maas en

Waal gelegene Dorpje en Heerlikheid Hermºſi,

twyfele zeer, of die plaats oudtyds wel onder Teister

bant gehoort heeft. De Schryver van den Tegenw:
Staat van GELDERL. bl. # verſtaat 'er door het

in de Bommelerwaard gelegene Heerwaarden, ofHer

werden. Doch in eenvoorgaanden Briefvan 972. Num.

56. bl. 67. wordt die plaats genoemd Haitivurde. -

ALTING, Not. Germ. Inf. P. II. p. 88., meent, dat

het is het in de Bommelerwaard insgelyks gelegene

Dorp Herwen, anders ook Hurwenen genaamd,

Met het zelfde regt zou men ook kunnen denken o

het in de Tielerwaard thands gelegene, en dus oud

tyds ook onder Teisterband gehoord hebbende, Dorp

Herwynen, reeds in den Briefvan 85o, hier vooren ge

laatst Num. 27. bl. 28. onder dennaam van Heritvina

kend, en voorkomende. Zie ook den Tegenw. Staat

van GELDERL. bl. 287.- Doch deeze alle zyn

bloote gisſingen

(k) ut quicquid a me habuit.

een fout door de uitſchryvers begaan is, behoeft men

niet te twyfelen. Want wie is die gene, welke hier

van zigzelveninden eerstenperzoon, a me, ſpreekt? Nogh

ſlot noch zin is in deeze woorden. MIRAEUS heeft uit

# & quicquid inde habuit. scRIvERIUS tee

ende op den kant van zyn Exemplaar aan, ,, in ſe. C.

Burch.,, In het Liber Caten. heeft men, ut quicquidin

me habuit. Dit in toont ten duidelykſten aan, dat

hier een eigen naam van een andere plaats moet geſtaan

hebben. echte leezing hebben ons bewaard hetper

kamente MS. Liber. Commemor. de rebus Traj. alsme

de myn Codex Tradit. In het eerste ſtaat uitdrukke

lyk in ine; in het andere zelfs met een capitaale letter,

gelyk de eigen naamen doorgaands met een groote letter

voor aan in hetzelve geſchreven zyn, ut quicquidin Ine

habuit. Volgends deeze leezing nu heeft Frethebald

aan het Domcapittel afzonderlyk gegeeven zyne gehee

Ie renthoeve, Curtis ex integro, welke hy in Hero, 't

Zy, men daar door Herwerden, Herwen, of Herwynen

wil verſtaan, hadde liggen, gelyk ook, ut et, zo als

ik denke, dat men leezen moet, alle goederen, welke

hy in Ine hadde, en hem toebehoorden. Dat de naam

van deeze plaats nog hedendaags overig is in de twee

Dorpen van de Tielerwaard, Neer-Tnen en Op-Tnen,

zal niemand ligt ontkennen, waar door dus déeze lee

zing nader nog bevestigd wordt. Dezelfde naam is door

de uitſchryvers meer verdonkerd geworden. Men zie,

het geen wy hier voren aanmerkten op den Brief van
85o. Num. 27. bl. 28. Lett. 47.

GD in Ukele ſtructa.] Eenige MSS. hebben in Uke

la conſtructa. By MIRAEUsſtaat de Utrele ſtructa. Waar

deeze plaats gelegen is geweest, durve ik niet benaa

len. FALKE, d... l. p. 424., meent, dat het is Uche.

len, zynde een Buurſchap, op Veluwe onder 't ſchout

ampt van Apeldoorn gelegen. Zie Geogr. Beſchryv.

van GELDERL., bl. 32I- en Tegenw. Staat van GELD.

bl. 5o8. Doch dlt# is geheel onaanneemlyk,

om reden, dat men dit ons Ukele in TEISTERBANT, en

niet op VELUWE, moet zoeken, dewyl het zeker is,

dat de Veluwe nooit een Onderdeel van den grooteren

Pagus TEISTERBANT, gelyk FALKE zig verbeeldde, ge- .

weest zy. ,,Men zie, 't geen wy hier voren reedsaan
- merkten, bl. 5.

-

Dat in deezewoorden

rium non immemores

pro eo luminaria prae

fratres laetificando

praeterirent, Eccleſiis

Gl# cibo potuque
e llOtanniS ali -

tem impendent. Dominus##

FRIDUs (P), Pin memoria recolendus pro

hujusmodi traditionis remuneratione Ult inior

& ſtabilior eſſet hujusmodi traditio COnceſſit .

eiſingulis annis de ſuaparte darixit. libras in

beneficium, dum viveret. Quinetiam addidit,

ut, ſi ipſe, vel ejus, quod abſit, ſucceſſor,

haec conceſſâ neglexerit, ipſe praeſatus Mies

de ſuo, quod dedit, faciat, ut velit. Anno

Dominicae Incarnationis DccccxcvII (4). In

dictione x. Annovero tertii oTroNisregnan

tIS

(m) ſemotum.]
In de twee o e

ſemotim haberent. udſte Handſchriften,

(n) dividerent. J B

het volgende decesſum

ces/uin.

. (g) aliquain parten, inpendent. ] Deeze woorden

vindt men alleen in de laatſte uitgave van HEDA. In

alle onze MSS., als mede in de eerste uitgave, en by

MIRAEUS, ontbreeken zy, gelyk ook de zindeezer plaats
### is.

nfridus. Zommige Exemplaren t
dus, in anderen# Aus# p , Ansfri

(4) DCCCCXCVII. J Dus ſtaat in het MS. Liber

Commemor., als mede in de beide uitgaven van HEDA.

BUCHELIUS, welke hier niets op den kant van zyn Ex

## aanteekende, ſchynt dus ook dit jaartal in zyn

MS. gevonden te hebben. Doch indevyfandere Hand

ſchriften, alsmede by MIRAEUs, heeft men het jaar

DCCCCXCIII. Meerder zwaarigheden egter doen

zig hier op in de overige tydskenmerken. Dat het jaar

993. volſtrekt in geen aanmerking kan komen, blykt

genoeg daar uit, om dat oTTo de III. drie jaaren la

ter eerst tot Keizer gekroond is, en deeze Brief in het

eerste jaar van zyn Keizerryk, anno Imperii ejus primo,

gegeeven is. Dan immers moest men die woorden hier

niet vinden. Daarenboven noch het jaartal van zyn

# , noch dat der indictie ſtrookt met het jaar

993. Dit kan, om geen meerder bewyzen aantehaa

len, ten vollen blyken uit eenen anderen Briefvan K.

OTTO van dat jaar, alwaar men dus vindt, Datum III.

Kal. Aug. a. d. i..993. Indict. VI. anno tertii Otto

mis regnantis X. Zie GEORGISCH, Regest. Chronolo

gico-Dipl. Tom. I. p. 283. - Dat de andere lee

zing, welke ons het jaar 997. oplevert, ook bedenking

onderhevig is, blykt, om dat oTTo op den 2oSeptem

ber van dat jaar reeds het XIV. jaar van zyn Koningryk,

en het tweede jaar zyns Keizerryks beleefde, en niet in

het XIII. en I. jaar nog was. Dus immers ſtaat te regt

in eenen anderen Brief van denzelven, welke in dat

jaar gegeeven is, Datum II. Jdus Octobris anna

DCCCCXCVII. Indictione XI. Anno Ottonis regnan

tis XIV. Imperii II., by MIRAEUs Not. Eccl. Belg

Cap. 33. Oper. Dipl. Tom, II. p. 658, en GEORGISCH,

d. l. Tom. I. p. 291. Wil men derhalven het#
DCCCCXCVII behouden, zou men alhier insgelyks

moeten leezen, Anno tertii Ottonis regnantis XIIII

Imperii autem ejus II. Of, wil men de Regeerings

jaaren behouden, gelyk dezelve in alle handſchriften

voorkomen, zal men het jaar DCCCCXCVII. dienen

te veranderen in DCCCCXCVI. en derhalven ſtellen,

dat deeze Brief een jaar vroeger is gegeeven. Dit laat

ſte komt my 't waarſchynlykst voor, om reden, dat de

# welke alhier ook gevonden wordt, beter

ſtrookt met het jaar 996. dan met 997. Uit het ſlot

namelyk van deezen Brief blykt . dat Frethebald deeze

gifte zyner goederen binnen UTRECHT, in Trajecto2

gedaan heeft. Doch een overgifte van vaste goederen

moest met de gewoone plegtigheden geſchieden, zºu

dezelve beſtand zyn. Dit kon niet binnen Utrecht

geſchieden, maar in dat distrikt, alwaar die goederen

gelegen waren, en dus mºesten die plegtigheden van

#atie verrigt, en de beide Capittelen van Utrecht
in 't bezit dier goederen geſteld worden op de plaats

zelve, dat is in de Graafſchap Teisterbant. Immers in

de LEx RIPUARIoRUM Tit. 6o. C. 1. wordt uitdruk;

V 2 kelyk

MIRAEUs, divident. - Voor

ebben eenige Exemplaren, dis
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tis xIII. Imperii autem ejus I. xII. Calend.

Octob. & in quinta feria. Actum eſt in Tra

jecto in praeſentia Domini piae recordationis

ANFRIDI Praeſulis, ſuique praeſulatus anno ſe

cundo, coram teſtibus quam pluribus, quorum

quorundam hic ſubnotantur nomina; Wlphere

(r), Godefrit, Wiroc (s), item Godefrit,

Erolf, Bono (t), Rebrant, Humezo, Lam

zo, Ansfrit, Gerbolt, Enzis, Hildebold,

Adelhardt, Atto, Poppo, item Poppo; quin

& his multo plures. Mox poſt haec ſubſe

quenti IIII. die, ut firmius & ſtabilius eſſet,

infra terminum praedicti Comitatus in villa(u)

quoque TRILE nuncupata, eisdem praenomi

natis teſtibus, & aliis nonnullis, aſtantibus,

kelyk bevolen, ſi quis villam , aut vineam, vel quam

libet poſſesſiunculam ab alio comparaverit, - ſi me

diocris res eſt, cum ſex testibus ; - quod ſi magna,

cum duodecim ad locum traditionis- accedat, & ſic

eis praeſentibus - posſesſionem accipiat. Hier aan

heeft men in deezen ook voldaan. Op den volgenden
vlerden # ſubſequenti IIII. die, heeft men op de

plaats zelf, waar die gegeevene goederen gelegen.

waren, de overdragt cum cespite & ramo, en wel ,

gelyk 'er uitdrukkelyk bygevoegd wordt, jure &

ritu populari, verrigt, en dus de beide Kapittelen

in het werkelyke bezit van die goederen geſteld.

Deeze beide onderſcheidene voorvallen en verrig

tingen worden hier bepaald geſchied te zyn, XII.

Calend. Octobris, ET in quinta Feria. Het Accoord

derhalven, en de gifte zelf, is geſchied op den XII.

Cal. Octobris, dat is, op den 2o September. Depleg

tige overdragt, of effestucatie, is op de plaats zelve ge

# ſubſequenti IV. die, op den Wierden dag daar

na, en dus op den 24. Septemb. Die dag wordt alhier

genaamd, quinta feria, dat is, devyſdedag vandeweek,

en gevolgſyk op een Donderdag. Valt nu de vier en

twintigſte September des jaars 997. op een Donderdag?

Immers neen, maar op een Vrydag, en overzulks, wil

men dat jaar behouden, dan zou men moeten leezen

ſexta feria, of Vrydag. ,,In tegendeel, indien men,

elyk ik vermoede, den Brief tot het jaar 996. moet

rengen, behoeft men niets in de dagteekening te veran

deren, want de 2o. September in dat jaar op een Zon

dag valt, en dus de 24 van die maand, of de vierde

dag daarna, op Donderdag, welke dan te regt alhier

quinta feria genaamd wordt. Dit vermoeden wordt

verder nader geſterkt, doordien deeze overgifte gezegd

wordt geſchiedt te zyn . Praeſulatus ANSFRIDI anno

sEcUNDö. Het tweede jaar immers van de Bisſchop

iyke regeering van denzelven, brengt ons ook, op het

jaar 996, want hy in 924, doorgaands geſteld wordt
den Bisſchoplyken Zetel beklommen te hebben. Men

zie, behalven anderen, BLONDEEL, Beſchr. van U

#recht, bl. 252. Ofſchoon men overzulks het jaar

996. alhier, gelyk ten uiterſten waarſchynelyk is, zal
moeten verkiezen, zo denke men egter niet, dat men

alsdan het getal der indictie ook zou moeten veranderen,

en dus alhier leezen indictione IX, voor X., om reden,

dat op het jaar 996, de negende, en niet tiende indic

tie moet geteld worden. Dit is een ſchynzwaarigheid,

die aanſtonds verdwynt, zo ras men agt geeft op den

dag, waar mede men een nieuwe indictie begint, en

tevens let op den dag, waar op deeze Briefgeſchreven

en uitgegeeven is. Apud Germanos, leert ons MABIl

ſine alicujus (y) retractatione cum ramo & ce

ſpite jure rituque populari ſancitum eſt, ratio

nabiliterque firmatum, ut hujusmodi traditio

intacta & inconvulſa permaneat feliciterſub (w)

Chriſto ſtipulatione ſubnixa.

HEDA,. Hiſt. p. 94., gecollationeerd

met de MSS. van scRIvERIUs, BU.

CHELIUS, der Utrechtſche Bibliotheek,

en van den Heer A. B. als mede met

drie perkamente MSS. ; myn Codec

Tradit. Traject. Fol. 31. verſo, het

Liber Catenatus van 't Kapittel van

OUDMUNSTER Fol. 8o. verſo, en het

Liber Commemoration. de Reb. Tra

ject., Fol. 22. verſo. Ook, doch ge

brekkig, uitgegeeven by MIRAEUs,

Dipl. Belg. Lib. II. Cap. 27. Oper

Tom. I. p. 262.

LON de Art. Dipl. Lib. II. C. 24. p. 179. jam du

dum obtinuit Indictio ab VIII. Kal. Oótobris, obti

netque etiam nunc... Dit zelfde getuigde reeds in zynen

tyd HARIULFUs, in Chron. Centul. Lib III. C. 1.

ook aangehaald by DU CANGE in Gloſſ. Tom. III. p.

1396. Menſe Septembri die 24. Indictiones mutantur.

Ingevolge nu van deeze genoeg bekendegewoontemoest

dus ook op den 24 September des jaars 996, eene

nieuwe Indictie worden begonnen, en wel de X, daar

men tot dusver de IX. geſchreven had. Op den 24.

September kreeg deeze overgifte door het doen van het

transport cum cespite & ramo haar volle beſlag. De

Brief, welke daarvan aan de Kapittelen ter hand is ge

ſteld, kon dus niet eerder dan op dien zelfden dag afge

# worden, zo al dezelve, gelyk zeer dikwils ge

urde, niet eenige dagen laater eerst uitgegeeven is.

De Schryver deszelvs moest overzulks de X. indićtie

gebruiken, en niet de IX, welke toen reeds afgeloo

en was. En even dit zelve levert ons weder een nader

ewys op, dat men deezen Brief tot het jaar 996. moet

brengen, want, indien dezelve werkelyk eerst in 997.

egeeven was, moest alsdan gebruikt zyn geweest de
# en niet de X. Indictie.

(r). Wlphere.] In de eerſte uitgave van HEDA,

Wolphere. In zommige MSS., Wlfbere. In dat van

sCRIvERIUs, Welhere.

(s) Wiroc.] By MIRAEUS, Wiric.

(t) Bono cet.] In het Lib. Comm. en by MIRAEUs

ſtaat Bovo. - Voor Rebrant leest men in zommige

Exemplaaren, Ribrant, Ribart, Ribrac, of Ribradt.

Het MS., van sCRIV. heeft, Sivardt. - Voor

Humezo ſtaat in zommige, Hunero; in anderen, Hi

mezo. - Voor Lamzo hebben eenige MSS, Lan

zo, ook Lanco, en Lamdzo. - Enzis wordt in

de meeſte MSS. genoemd Engis , doch de eerſte uit

gave heeft Rugis. - Voor Atto eindelyk heeft het

MS. van SCRIV., Otto.

(u) in villa quoque Trile. 1 In villa, quae Thrile

nuncupata, heeft # MS. van BUCHELIUS. In drie

andere MSS. leest men ook Thrile. Doch in het MS.

van scRIVERIUs, als ook by MIRAEUS, ſtaat te onregt

Thiele. Want dat men hier niet Thiel, maar het in de

Bommelerwaard gelegene Dorp Driel door dit Trile

moet verſtaan, heeft reeds de Heer VAN LEEUWEN aan

etoond in Not. ad CHRONIcoN TIELENSE, p. 76.

(v) retractatione. J - In de beste en oudſte MSS.,

als mede by MIRAEUS, leest men retractione.

(tv) ſub Christo.] By denzelven, als mede in een

myner handſchriften, vindt men, in Christo.

Gift
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62.) Giftbrief van Keizer oTTo den III., waar by aan de Kerk van Utrecht, on

der andere regten, door dengelºen ook geſchonken wordt het
régt van de

Tol, de Gruit, en de Wisſel, binnen het Dorp Bommel in de Graafſchap

yang TEISTERBANT.

t Den 11. April 999.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Orro ſuperna favente clementia Romano

rum Imp. Auguſtus. . Silocis, divino cultui

mancipatis, alicujus honoris ſeu proprietaris
ſupplementum praebere ſtudulerimus, in noſtrae

animae & carnis felicitate nobis divinitus remu

nerari procul dubio credimus., Quapropter

optamus, ut omnibus noſtris Fidelibus, Prae

ſentibus atque futuris, notum ſit, qualiternos

(a) ad remedium.] In zommige Exemplaren ob re
medium. En dus ook in den bevestigingsbrief van K.

HENRIK. - -

(b) et ſupplict.] Simplicique heeft het Lib. Caten.

In myn d# Trad. ſtaat ook kwalyk et ſimplici. -

De naam verder van Anfridus wordt in de Afſchriften

verſchillend geſchreven, Anfridus, Aufridus, Ansfri

dus, of Ausfridus. ...

(c) Sedi.] In de Uitgave van MIRAEUs leest men,

Franconis reverendi Praeſulis nostri praedictae ſedis

Trajectenſis, Eccleſiae in honore S. Martini Conf: con

ſtructae dedimus. Zeer te onregt, want deeze Franco

geen Bisſchop, of Praeful ſedis, Trajecten/is geweest

is, maar de Bisſchoplyke waardigheid te Worms be

kleed heeft, en te deezen tyd onder 't hofgezin van

Keizer oTTo te Romen ſchynt geweest te zyn. Men

zie den ANNALISTA SAxo, by ECCARD in Corp. Hiſt.

medii aevi Tom. I. p. 364. en 365.

(d) in honorem.] In zommige Exemplaren, in ho
720rd,

(e) omnen distričtum. ] In het Lib. Caten. ont

breekt het woord omhem. - Het is wel zo, dat

BOGHERMAN in zyn uittrekzel, of korten inhoud, wel

ken hy ons van deezen Briefgegeeven heeft, de woor

den districtus en bannum gemeend heeft te moeten

overzetten door rechticheit ende jurisdictie; gelyk ook

de oude Vertaaler in de Chronyck van HóLLAND dit

Overgezet heeft door dat Ambacht ende ban van Bom

mel. Ik weet ook, dat PoNTANUs, SLICHTENHORST,

en anderen, deezen Brief in dien zin hebben opgevat,
als of het regtsgebied, en de territoriale magt over de

zilla BOMMEL, met den aankleeve van dien, hierby

zou afgeſtaan zyn in eigendom aan de Kerk van Utrecht,

Ik erken tevens, dat indien zin die zelfde woorden dik.

wijs gebezigd worden, Doch ik twyfele zeer, of men

zulks wel in zo eenen ruimen zin alhier kan opvatten.

Het woord districtus, gelyk ook bannum, waar mede

het eerſte alhier verwisſeld wordt, beteekent zeer dik

wils niets anders, dan compoſitio, emenda, of multita

judiciaria, dat is, 'tgeen wyeigentlyk Wette, of Breu

ke, in tegenoverſtelling van Boete, noemen, dat geld

naamlyk , 't welk de Breukagtigen aan den Regtermoe

ten betalen voor hunne overtreding van de wet. Vºor

beelden van deeze beteekening kan men vinden by DU

CANGE in Glaſſ. V. Bannum, Tom. I. p. 987., en V.

#####, Tom II. p. 1560, als medeſby4Ai Ai sin
9/0/: Gerº-, p. 94.. en 188., en anderen. Wien zelfs

is onbekend de nog hedendaags by ons in gebruik zyn.

de ſpreekwys, iets op zyn eigen banenboete dºen? Van
deeze Breuken nu, welke de Graaf, ofRegter, in zyn

aanbevolen Ampt, of Graafſchap, van wegens den KE
zer moest invorderen, was oudtyds een derde gedeel

te ten voordeele van den Regter, de twee overige der

de gedeelten moest hy in de Schatkist van den Keizer

brengen, en aan denzelvenverrekenen. Zulks had reeds

KARE de Groot in den jaare 793. ingeſteld met deeze
woorden, welke insgelyks ook gevonden worden in het

Capitulare PIPINI Regis Italiae van dat zelve jaar, by

ad (4), remedium animae noſtrae, parentum

gue noſtrorum, nec non interventu & ſuppici

(b) rogatu ANFRIDI, ſanctae Trajecten is E

cleſiae venerabilis Epiſcopi, & Franconis re

verendi Praeſulis noſtri, praedictae ſedi (c)

Trajectenſis Eccleſiae, in honorem (d) Sancti

Martini confeſſoris conſtructie, dedimus, lar

gitiſumus, & omnino conceſſimus omnem

diſtrictum (e) ſüper villam BoMELE, & ſuper

cunéta,

#ALUZitº, C#itul. Regg. Franc. Tom. I. p. 259.
en P. 538. » De Compoſitionibus, quae ad Pálati,

» Pertinent; ſf Coluites ipſas cauſas commoverintad

», re4uirendum, iſlam” (Mogelyk moet men leezen

illarum, of illi... By GEORGISCH, Corp. #ur. Gern.

Ant. P. 1184 vindt men, ſt Comes- commoverit -

ille tertiam parten ad ejus recipiat opus), tertiam

•, parten ad corum recipiant opus, duas vero adpala

3, titani: Et ſi per ſuam negligentiam remanſerint, &?

» Misſies dominicus ipſas cauſas coeperit inquirere, tumc

,, volumus , ut ipſe Comes illam tertiam partem nonha

-, beat, ſed cum integritate ad Palatium veniat.” Dit

derde gedeelte, 't geen volgends deeze wet, (welke

nog hedendaags niet, geheel in GELDERLAND is afge

ſchaft, maar alwaar door de Officieren, gelyk te over

bekend is, een zeker gedeelte van de Breuken, welke

in ieders Ampt vervallen, aan de Provinciale Rekenka

mer moet verrekend worden) ten byzonderen voordeel

van den Graaf kwam, wierd tertius Bannus genoemd.

Dus leest men in een oude Charter by HUNDIUs Me

trop. Sal. Tom. III. p. 168, ook aangehaald by HAL

TAUs, d. l. p. 94. Praeter TERTIos BANNos, juxta

Conſuetudinem antiquam Advocatis perſolvendos, DUO

pertinent ad Eccleſiae ſatisfactionem pro damnis illatis

, emendandis. Dit voordeel nu, het welk de Keizerlyke

Schatkist uit de Breuken, in het Dorp Bommel. en

daar om ſtreeks, vervallende, kon trekken, denke ik,

dat by deezen Brief door den Keizer aan de Kerk van

Utrecht alleen wordt afgeſtaan, en geenzins eenig ver

der regt van jurisdictie, eigendom, of territoriale

magt, over het zelve. Te meer zal dit waarſchyn

lyk voorkomen, indien men op de volgende woorden

agt geeft, waar by insgelyks alle verdere opkomſten en

voordeelen, welke de Keizer uit Bommel trok, cuncta

publieae rei ſubjecta, afgeſtaan worden, als naamlyk de

Tol, Gruitgeld, en Moneta. Door welk laatſte woord

men , onzes bedunkens, alhier geenzins met FR. VAN

MIERIs, Biſch. Munten bl. 128. verſtaankan het Munt

huis zelve, dat hier door met de Kerk van Utrecht ver

eenigd zou zyn: ,want dat een zodanig Munthuis der
Koningen binnen Bommel oudtyds zou geweestzyn , ge

lyk dezelve te Duurſtede, binnen Utrecht, en elders

gehad hebben, daar van ismy nooit blvk of ſchyn voor

gekomen. Veel minder kan men met den Heer J. #
VAN HASSELT, in de Beſchryv. van Bommel bl. 138.

44, en 54. en in de Geograph. Beſchryving van GEL

DERL. bl. 42., door het woord Moneta alhier verſtaan

het regt van geld te munten. Om geen andere zwaa

righeden daar tegen thands te opperen, het regt im

mers van de Munte was by een Keizerlyken Voor

regtsbriefreeds te voren aan de Bisſchoppen van Utrecht

geſchonken, en bevestigd. Zie HEDA Hiſt. p. 81 en

85. Het was derhalven niet noodig, dat een zodanig

regt weder aan de Kerk, of den Bisſchop, geſchonken

wierd. - Om kort te gaan, wil men, in aan:

merking nemende het verband, waarin alhier het woord

Moneta met de overige voorkomt, aan 't Zelve een

voegzaamen zin geeven, zal men daar door alhier#
20C GTS



84
CHARTERBOEK D Es HERTOGDOMS GELRE,

cuncta, quae ad eandem villam pertinent, vi

delicet publicae rei ſubjecta, teloneum vero

(f), monetam, & negotium generale fermen

tatae cerviſiae, quod vulgo Grutt nuncupa

tur; immo quicquid in jam dicta villa ad pu

blicum bannum ſive diſtrictum pertinere viſum

eſt, in Comitatu HUNERICI (g) Comitis in

anders kunnen verſtaan, dan 't geen menoudtydsnoem

de het Regt van de Wisſel, in middeleeuwig Latyn,

Cambium numorum, en menſa numularia. Wat het

regt van de wisſel zy; hoe op verſcheidene plaatſen,

voornaamlyk daar veel koophandel gedreven wierd,

openbare Wisſelaren wierden aangeſteld, welke den

Koopman, voor inlandſche, vreemde, en voor vreem

de, inlandſche penningen moesten leveren, en daar voor

eenen zekeren penning van denzelvengenoten; Hoe die

IJſſel door de Vorſten ten hunnen voordeel plagte ver

pagt te worden, en ook zomtyds aan byzondere perſo

nen, en Steden, onder een jaarlykſche erkentenis,

of ook wel om niet, wierd weggeſchonken, zulks al

les zou gemaklyk in 't breede te bewyzen zyn. Wy

beroepen ons thands alleen maar op het geen de oud

heidkundige wAGENAAR dienaangaande heeft opge

merkt in zyne Beſchryving van AMSTERDAM, II. D.

2. Boek bl. 176. Indien menſlegts in opmerking neemt,

dat waarſchynlyk op alle plaatzen, daar men gewoon

was Tollen te beuren, en een Tolhuis hadde, ook dier

# Wiſſelaren, en een Wiſſelhuis, vond, ten einde

e vreemde Koopman, daar door trekkende, metgang:

baare muntſpeciën mogte kunnen geriefd worden, zal

men gemaklyk reden kunnen geeven, waarom, gelyk

in meer andere oude ſtukken dikwils, zo ook in dee.

zen onzen Brief, Teloneum en moneta, het Regt van

Tol, en Wiſſel, tezamen gevoegd worden. Het zal

'er maar op aankomen, of het Latynſche woord Mo

neta in dien zin by anderen in de middeleeuw gebruikt

is. DUCANGE ſchynt deeze beteekenis van Moneta niet

opgemerkt te hebben. Doch CARPENTIER in zyn Glos

ſar. Nov. Tom. II. p. 1317, brengt een eenig voorbeeld

by uit een Charter van den jaare IooI. door denzelven

Keizer OTTO den III. gegeeven, alwaar hy Moneta

in dien zin opvat, en door menſa nummularia, de wisſel,

uitlegt. Deeze zyn de woorden van den Brief, welke

zeer veel overeenkomst met den onzen hebben , Dedi

mus jus, fas, atque licentiam faciendi, ſtatuendi, at

que conſtruendi mercatum cum Moneta, telonio, ban

no, & totius publicae rei ministeriis, in quadam pro

prietate S. Cameracenſis Eccleſiae , in loco, qui voca

tur Caſtellum S. Mariae. Atque praedictum mer

catum, Monetam, teloneum, bannum, cum tota pu

blica functione, in proprium concedimus 2, Ubi,” voegt

'er CARPENTIER tot nadere verklaaring by, ,, haud ob

, ſcurum est, praecipuum hujusce eoncesſionis propo

, ſitum ad Mercatuin ſpectare, ſeu fori inſtituendi

,, facultatem, cujus appendices enumerantur Omnes,

,, Menſa nummularia ſcilicet, jus exigendiſtributa eX

, mercibus, banna indicendi, atque officiarios conſti

tuendi, qui is ſervandis invigilarent. . Neque alio

ſenſu# videntur Chartae huic ſimiles, in
quibus monetae percusſio non exprimitur. Aliunde

,, vero jus cudendi monetam Eccleſiae Cameracenſi3S

, ſertum infra oſtendimus.” Moet nu in zoortgelyke

Charters het woord Moneta, volgends het gevoelen

van dien geleerden Benedictiner, in zodanigen zinyor:
den opgevat, en heeft dezelfde reden, in onzen Brief

plaats, daar het insgelyks zeker is, dat reeds van el:

ders, en te voren, de Bisſchop van Utrecht even als

die van Camerik, het regt van geld te munten gehad

heeft, zo zie ik ook geen reden, waarom wy alhier aan
het zelfde woord die beteekenis niet zouden kunnen
geeven, te meer, daar reeds GoI-PASTUS, Cathol.

rei Monet. Tit. 63. p. 175. verſcheidene voorbeelden

uit Charters bybrengt, n het zelve woord dus
Waar 1

opgenomen moet worden, en daarom tot nadere verkla
ring 'er deeze aanmerking opdenkant byvoegde, ,, Au
, ri & argentinegotiatio, Cambium monetarium inCi

,, vitatibus, ſimpliciter Moneta vocatur, Germanice,
, die ij echſel." In even diezelve beteekenis, denke

ik, dat dit woord ook voorkomt in het Jus Feudale
Savonicum Tit. 12. S. 2. by sENCKENBERG, Corp. I.

Feud. Germ. p. 223. - In molendinis, &? monetis &?

theloneis & in vineis, & in decimis, & in talibus re

Pago, TESTERBANTIA dicto, ſitum; atque

eundem diſtrictum cum moneta, banno, &te

loneo, & totius publicae rei (h) functione,

praelibato Coenobio Sancti Martini confeſſoris

penitus in proprium tradidimus. Inſuper ſibi

donavimus, quicquid Poppo, Filius (k) wAL

GERI, habuit in miniſterium in eodem Comi

tatu,

bus, ſi quis fuerit feudatus; cet. Als mede Tit. 31.

S. 12. p. 243. Molendina vero, &? Monetas, & quae

gunque Thelonea & curias, & alia bona cenſualia, jam

locat4, non licet denuo locare propenſione majori, ita quod

oporteat hoc ſustinere. Op deeze manier, wil men ee

nen voegzaamen zin aan de woorden geeven, zal men

ook moeten verſtaan eenen Brief van Keizer oTToden

I. by HEDA, Hiſt. p. 85. waar by dezelve bevestigt

omnia a praedecesſoribus Regibus Trajectenſicollata Eé

cleſiae, ſcu etiam a ceteris quibuslibet fidelibus, ſcili

eet decimam parlem omnium regalium, praediorum,

& monetarum, & teloneorum , quae intra ſui Episco

ºpſtus terminos eaiguntur, inſuper & tributorum, quae

Huslata & Cogſchult dicantur, Wanneer in den jaare

1236. de Gelderſche Graaf oTTo de III. van Henrik

van Borkulokogt de villa en Curtis GRUNLoE, thands de

Stad GrolofGroenlo, verkreeg hy daar by tevens deeze

geregtigheden, zoals dezelve in den Brief, by PoNTANUs

Lib. VT. p: 139., opgeteld worden, jurisdictionem,

firmentum (Lees fermentum, gelyk in tweehandſchrif

ten ſtaat, en ook door scHRAssERT Obs. Praâ. Tom.

II. p. 693. reeds is opgemerkt, en verſtaa er doorhet

regt van de Gruite.) & Monetam, areas, aquam &

montem , - molendinum. cet. Zou men zig niet be

laggelyk aanſtellen, indien men door het woord Mone

ta in dien Brief wilde verſtaan de Munte, of het regt

OIn# te ſlaan, daar het hier onder de overige

# en, welke aan een Renthoeve, of Curtis,

ehoorden, en derzelver gevolgen, opgeteld wordt?

In tegendeel alles ſtrookt zeer wel, zo men ook daar

ter plaats Moneta neemt voor het regt van de Wit

ſel. - Wy zouden gemaklyk meerder voorbeelden

tot ſtaving van deeze beteekenis kunnen aanvoeren;

doch de bygebragte zullen genoeg zyn ter overtuiging,

dat men de gifte, by deezen Brief gedaan, veel te ruim

doorgaands heeft opgenomen en verklaard,

(f) Teloneum vero. J. Dus in alle onze handſchrif.

ten - uitgenomen het MS. van BUCHELIUs, 't welk

heeft, Teloneum quoque. - Het woord Grutt wordt

in de MSS. op verſchillende wyze geſchreven gevon

den, Gruit, Grut, Ghrut, Grwt, en Gruyt,

(g) Hunerici.], Op zeer verſchillende wyze wordt

ook de naam van deezen Graaf in de MSS. geſchreven

gevonden, naamlyk Huneri, Hunrigi, Hunrogi, Uro

chi, Vnrochi, Humroci, en Humrochi. -

(h) functione. J, Dus hebben alle Exemplaren. By

MIRAEUS alleen, alsmede in den volgenden Bevestigings

# van K. HENRIK, leest men fruitione; doch te on

TeCht.

(i) in proprium tradidimus. J By denzelven ſtaat

insgelyks kwalyk, in perpetuum tradidimus. Het Af

ſchrift van BoGHERMAN, als mede Jo. vAN LEIDEN,

hebben tradimus.

(k) Walgeri..] In de MSS. wordt ook deezesnaam

verſchillender wyze geſchreven; Waldgeri, Wedige

ri, Widigert, of Wedegeri. By Jo. vAN LEIDEN vindt

men Raegeri. Dus ſchynt de oude Vertaaler ook in

zyn Afſchrift gevonden te hebben. ScRIvERIUs teeken

de op den kant van zyn exemplaar dit navolgende aan.

» Al. Weygeri; al. Wedigeri. Hunc Theodorici

,,I. Comitis Holl. fratrem finisſe putarem, niſi tem

», porum ratio obſtaret, Tamen hacc conciliari posſe

,,videntur, quum Habuit dicit, tanquam de defuncio

•, loquens.” Doch wanneer wy in opmerking neemen,

dat wALGER, de Broeder van den Hollandſchen Graaf,

het Graaflyke bewind over Teisterbant gevoerd heeft,

en dus een voornaam Leenman des Keizerryks geweest

is, en uit dien hoofde ook onder deoverige Ryks-leen

mannen tegenwoordig geweest is by het maken van 't

vredesverdrag van Bon van den jaare 921. als mede

in andere ſtukken in die hoedanigheid voorkomt. Zie

hier voren bl. 5o. 51. en 53. Wanneer men verder aan

merkt, het geen van hem in 't CHRON. EGMONDANUM,

in de Hiſl. Crit. Com. Holl. van den Heer KLUIT, Tom.

I. Part. I. p. 25., verhaald wordt op het jaar 914.

* Walge.
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tatu, & in villa Arclo, proprietario (l) jure

habendum tali ordine, ut praefatus Anfridus,

venerabilis Praeſul, ſuique ſucceſfores, easdem

res per noſtram confirmationem traditas teneat,

disponat, ordinet, & perſruatur, noſtra omni

umque noſtrorum perpetualiter remota (m)

contradictione. Et ut haec noſtrae authorita

tis pagina firma permaneat, hanc manu noſtra

(n) propria corroboravimus, & ſigillari prae

eepimus. Signum Domini Ottonis Caeſaris

(o) invictiſſimi. Heribertus Cancellarius vice

Willigiſ Archiepiſcopi recognovi. Data lik

Idus Aprilis, anno Dominicae incarnationis(p)

DccccxcvIIII. Indictione XII. Anno tertiiOtto

Jalgertus Comes, nepos Imperatoris, his diehus ma

## # uit blykt, dat hy zelfs aan het

toen regeerende Keizerlyke Huis vermaagſchapt was,

is het onmogelyk, dat wy door Walger, in deezen

Brief genoemd, dien Teisterbantſchen Graaf wAl GER

kunnen verſtaan. Dan immers moest in onzen Brief

ſtaan, quid juid Poppo, filius Walgeri, hal uit in be ſele Bibliotheek, in de laatſt

neficium in codern Comitatu, en niet, gelyk 'er thands

ſtaat, in ministerium, 't geen tegen het Leenregt van

dien tyd zou aanloopen. Want zo deeze Poppo een

Zoon van den Graaf WALGER geweest ware, moest hy

zyne goederen jure beneficiali, offeudali, gelyk aan wAL

GER de Tol te Muiden gezegd wordt in beneficium can

cesſum te zyn in een Brief van 953. by IIEDA p. 88.,
en niet jure ministerialitatis, als een Leenman, ll1t

hoofde van zyne geboorte, en niet als een Dienstman,

of Knaap, bezeten hebben; daar het zeker is, dat, ten

tyde van deezen Brief, de Dienstmannen geene goede

renten Leenregte konden bezitten. Zulks is eerst lang

daar na ingevoerd. Men zie Jo, JAC. MAscovrUs in

Comment, de Reb. Imperii ſub Henrico V. Lib. III.

c. 55. p. 235. - -

(l), Hºggprietaria jure, J, BUCHELIUs teekent aan, in
zyne MSS. gevonden te hebben,perpetuario jure. Doch

in alle onze Handſchriften ſtaat proprietario jure. Dat d

dit de egte leezing is, behoeft geen bewys.

m) remota.] - Amota by J. vAN LEYib.

n) nostra.] In onze vier oudſte Handſchriften, als

mede byVAN LEYDEN, enMIRAEUS, ontbreekt dit woord.

(o) lijviëtisſimi.J In zes MSS., als mede by vAN

LEYD., ſtaat invidi. - Voor Domini hebben een en

ander MTS. te regt Domni. - Voor Helibertas, ge
lyk in de eerſte uitgave van HEDA, heeft BUc#Us

in Not, in p: 1ç3. verbeterd Heribertus, gelvk ook

uitdrukkelyk in de meeſte, en oudſte Handſchriftenge
vonden wordt.

#S regnant's XVI, imperantis III. Actum in

Romano Palatio felici Iſlânul,

HEPA, Iliſi. ». os gecoila:
de MSS ? 95 gecollationeerd met

,Yan BUCHELIUs, sCRIvE

#US der Utrechtſche fººt, en Van#
Heer 4. B. , als mede met een Af

ſchrift van #MAN; gelyk

Ook met deperkamenten MISS., het Li

ber Commemor. de Reb. Traject. Fol.

23: 3, het Liber Catenatus van 't Ka

pittel van oUDMUNSTER, E. 8I. •

en met myn Cod. Tradit. Traje#. ##

32 verſo. Ook uitgegeeven by JoAN.

A LEYDJs, Chron. Bººg. Lib,'fºx, Gº

4:P 116. ; MIRAEUs, Dipl. Belg. Lib.

11. C. 28. Oper. Tom. % p. 263. en

VAN, MIERIS, Charterb. ván Hoi L. i.
Decl. bl. 55.

(A) DCGCCACVIIII.] wy hebben geen de minſte

Zwaaiigheid gemaakt, om in onze uitgave de ſtandvas

#leezing van alle onze oudſte MSS #er te volgen,
welke ook by VAN LEYDEN, MIRAEUS in de oude Ver

tººling, en in de eerſte uitgave van HEDA gevonden

Wºrd: ,,Alleen in den MS HEDA" van je Utrecht

e uitgave van den zel

Ven, en in het Afſchrift van#AN , leest men

DCCCCACVIII., doch zeer te Onregt, want en de

Indictie, en de bygevoegde Regeeringsjaaren van onro

ons van zelfs moeten brengen op het jaar 999. Te

meer zal men deezen brief tot dat jaar, en niét tot 993.
InOeten brengen, indien het gevoelen van den Schry

Ver Van 't Chron. Gottwicenſe p. 22o. doorgaat, mee

nende, dat de Keulſche Aarts isſchop Heribertus het

Amptvan Cancellier niet voorden jaare 999. heeft waar

genomen, en dat Hildibald, Bisſchop van Worms, in

den jaare 998. alle de Keizerlyke Brieven als Cancel

lier nog onderteekend heeft. Maar tot ſtaaving van dit

Zyn gevoelen voert hy juist deezen onzen Brief uit HE

DA aan, waar in die Geleerde Abt zig zekerlyk vergis

te, want uitdrukkelyk alhier Heribert, en niet Hjdi

lald, als Cancellier voorkomt. Doch, ofſchoon hy

dus voor dat zyn gevoelen geen ander blyk voorbrengt,

an een eenigen Brief van 't jaar 998, welke door ſjii.

ikald, onderteekend, en by RAM. DUELLIUs, Mig

cell. Tom. II. p. 38o, te vinden is, kunnen wy dit zyn
gevoelen nog nader ſterken door eenen anderen Brief,

welke in dat zelve jaar 993. gegeeven, en insgelykson
derteekend is in deezer voegen; Hildibaldus Episcopus

& Cancellarius vice Viligiſt Archiepiscopi recognovi;

ten overtuigenden blyk, dat onze Brief tot dat jaar niet

kan gebragt worden, want dan moest dezelve oºk door

Hildi ald, en niet door Heribert geteekend zvn. Men

kan dien Briefvinden by HERGoTT, Geneal. Habsburg.

Vol. II. p. 95. n. 153.

» Sequitur sUMMARIUM in Duytſche van dyt vorſt. Privilegium.”

- Door REYNIER BoCHERMAN.

K# OTTO de derdde hefft om zalichoit

- ſyns ende ſyner Older zielen, ende
durch Oetmoedige bede des Eerweerdigen He

ren. ANSFRIDI, Bysſchops der heyliger Kercken

t Utrecht &c. gegeven, ende ten ewigen da

ghen vor hem ende ſynen nakomelingen ſonder

wederſeggen toegeſtaen derſelver Kerken die

gantſe gehele rechticheidende jurisdictie, hoe

rende totten Dorpe van BOMMEL, als toile 9

munte, axcyſe, of gruyte, ende myt al tghee

ne ende ge..... ne, behorende tottet G#ef

ſchap van TESTERBANT; Ende wes. Po

Wedegerus ſoen, in dienſte gehadt he# in

den Dorpe van Ercklo, gelegen in denſelven

Graeffſchap van Teſterbant; eygentlick alſoe,

dat die vorſz. Ansfridus Biſcop, ende ſyne

naekomelingen, die vorſz. dynghen, rechtic

heyden, eygendom, guederen, ende ghyff

ten, in cracht van deſen Brieve overgelevert,

ſal holden, ende die moeghen disponeren,

ordineren, ende ten ewigen dagen gebruken

ſonder wederſeggen van yemant. &c. Datum

to Rome int Pallais. Anno Dni. Ixº. xcvIII.

onder ſynre Mat. hant ende ſeghel. &c.

Uit de MSS. Privilegien, Rechten, Sta

tuten ende Plebiscitcn der Stadt CAM

PEN, verſammelt ende by een gebracht

door R. B0GHERMAN, Fol. 25.

X 2 OUDE



86 CHARTERBOEK Des HERTOGD OMS GELRE,

n den Name der heyligherende onverſchey

dener dryvoudicheyt, Amen. OTTO by

der gracien Gods Keyſer van Roomen, wy

begheerendattetallen menſchen condichſy ende

openbaer, hoe dat wy tot mynerende der zie

len myner Ouderen remedie, door bede ende

inſtancie Ansfryt des eerweerdigen Bisſchop

van Wtrecht, ende Francke ons eerweerdigen

Bisſchops, der H. kercken van Wtrecht, in S.

Martyns eere geſticht, geuen ende gegeuen

hebben alle datambacht ende ban van Bommel

met datter aen hoort, de tollen ende dat gruyt

int Graefſchap van Hunrugijs Graef van Tey

ſterbant metter munte ende tollen vande heele

Ghemeente in eenen vryen eygendom. Voort

geuen wy de Kerck ende Clooſter S. Martyns

voorſeyt, alle die goeden die Poppo Roetgie

OU DE VER T A A L IN G.

renſoon int ſeluer Graefſchap totten Keyſers

dienſt plach te beſitten, ten eewigen daghen

die te gebruycken, te beſitten, te ordineren

alſt deſen Bisſchop Ansfryt ende zyne Succes

ſeurs ende Nacomelinghen belieuen ſal, ſon

der onſen oft onſer Nacomelinghen wederſeg

ghen. Ende om dat dit ſchrift myner auctori

teyt mach vaſt ende onverbrokelick blyuen,

hebben wy dat met onſer eyghen hant ghe

ſterct ende geboden te bezeghelen. Ghege

uen op die III. Idus in Aprille, int Pallays

van Roomen, int ſeſte Jaer ons Rycx, intJaer

ons Heeren Ix. hondert ende xclx.

Chronycke van HoLLANT, VII. Diviſ:

8. Cap. Fol. 117.

al te grºte sºrte-º-tesººrte-tes te verte sººrtestress-tesse-tess-tº

63.) Bevestiging van den voorgaanden Brief, door Koning HENRIK den II.

Den 3. September 1oo2.

T" nomine (a)ſanctae & individuae Trinitatis.

HENRICUS ſuperma favente clementia Rex.

Si locis divino cultui mancipatis alicujus hono

risſeu proprietatis ſupplementum praebere ſtu

duerimus, in noſtrae animae & carnis felicitate

nobis divinitus remunerari procul dubio credi

mus. Quapropter optamus, ut omnibus no

ſtris fidelibus notum ſit, praeſentibus atque

futuris, qualiter nos ob animae noſtrae reme

dium, parentumque noſtrorum, nec non in

terventu & ſupplici (b) rogatu ANFRIDI S.

Trajectenſis eccleſiae venerabilis Episcopi, &

Franconis venerandi (c) Praeſulis noſtri,

praedictae ſedi Trajectenſis eccleſiae, in honore

ſancti Martini conſtructae, dedimus, largiti

ſumus, & omnino conceſſimus omnem diſtri

étum ſuper villam BOMELE, & ſuper cuneta,

quae ad eandem villam pertinent, videlicet pu

blicae reiſubjecta, teloneum vero, monetam,

& negotium generale fermentatae cereviſiae,

(a) In nomine.] ,, Invaluit a ſeculo potisſimum 770

,, no, decimo, ac ſequentibus Confirmationum uſus, fl/

,, nullum valere creditum fuerit Privilegiº: , miſt acce

, dente nova ejusdem confirmatione.” Gelyk de Door

luchtige Schryver van 't Chronic- Gottsgie: p. 78. te

regt opmerkt. Zodanige Bevestigingsbrieven waaren

doorgaands in dezelve woorden bevat, als de eerſte Gift

brief. Bewyzen hier van by te. brengen is onnoodig.

Even dit zelve heeft ook plaats in deezen, Brief, wel

ke, uitgenomen het hoofd en ſlot, woordlyk overeen
komt met den voorgaanden Brief van Keizer oTTo. Het

zelfde heeft Kon. "HENRIK ook gedaan met eenen an

deren Brief van Keizer oTT o, aan den Bisſchop van

Paderborn gegeeven in Ioor. en door hem woord

lyk herhaald en bevestigd in 1oo3. Men vindt die bei

de Brieven in de Monumenta Paderbornenſta van FUR

STENBERG, pag- 2 II. Cn 2I3

quod vulgo Gruit nuncupatur; imo quicquid

in jam dicta villa ad publicum bannum ſive di

ſtrictum pertinere viſum eſt, in Comitatu

wRoCHI (d) Comitis in pago, Teſterbantdicto,

ſitum, atque eundem diſtriétum cum moneta,

banno, teloneo, & totius publicae rei fruitio

ne (e) praelibato coenobio S. Martini confes

ſoris tradimus. Inſuper ſibi donavimus, quic

quid Popp0 filius wALGERI (f) habuit in mi

niſterium in eodem Comitatu, & in villa Arclo,

proprietario jure habendum, tali ordine, ut

praefatus Anfridus venerabilis Praeſül, ſuique

ſucceſſores easdem resper noſtram confirmatio

nem traditas, teneat, diſponat, ordinet, &

perfruatur noſtra omniumque noſtrorum perpe

tualiter remota contradictione. Et ut noſtrae

authoritatis pagina firma permaneat, hanc manu

propria corroboravimus, & ſigillari praecepi

mus. Signum Domini Henrici Regis invictis

ſimi, Egilbertus (g) Cancellarius vice Willigiſi

Archie

(l) ſapplici.] In twee onzer MSS. als mede in de

eerſte uitgave van HEDA, ſimplici.

(e) venerandi. ] In de meeſte en oudſte Exemplaren,

gelyk ook in den voorgaanden Brief, reverendi.

d) Wrochi. J Unrochi, en Wirochi, hebben de

meeſte onzer Exemplaren. -

, (e) fruitione.] VyfonzerMSS., en wel de oudſte,

hebben hier, te regt, functione; gelyk ook in den voor

gaanden Brief ſtaat.

nºf) Walgeri.] In onze drie perkamenten MSS. ſtaat

etgert.

(g) Egilbertus. ] . In alle onze Handſchriften, als

mede in de eerſte uitgave van HEDA, vindt men En

gelbertus. Op beide wyzen wordt deszelfs naam ge

ſchreven gevonden. Zie het Chron. Gottwicenſe #

24o. en HERGoTT, Hiſt. Geneal. Habsburg. Vol. II.

p. 97. Not. 4.
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Archiepiſcopi recognovi. Data III. Nonas

Septemb. anno Dominicae incarnation is die

xml (h). , Indictione I. Anno vero Domini

Henrici Regis 1. Actum (i) Eliſta.

HEDA, Hiſt. p. 1oo. gecollationeerd

met de MSS. van BUCHELIUS, SCRI

* * vERIUs, der Utrechtſche Bill. en van

*. . den Heer A. B. als mede met deper

- kamenten MSS. het Liber Compagnie

de Rebus Traj. Fol. 24. verſo., het

Liber Catenatus van 't Kapittel van

oUDMUNSTER, Fol. 8I. verſo, en

cioxm. cet. 1 Dus leest men in de laatſte
u: # HEDA 3# in de eerſte ſtaat, anjo D.

#ffff. Inditione 15. annovero Domini Henrict I. BU,
cHELIUs teekende opden kant daarby aan. ,, Al. IOC2.

By joh. v. EEvD. vindt men, anno D'; in dit
indićtione ſecunda, zonder iets meer- De zogenaamde

Diviſie - Chronyck heeft, In 't jaar ons, Heeren M. en

de een opter II. Indidie. Indien men den voorgaanden

Brief van K. HENRIK by HEDA met deezen vergelykt,

zal men bevinden, dat die beide Brievenopden Zelven

dag, en in dezelve plaats gegeeven Zyn, doch in den

eerſten vindt men het jaar MIII. Indiëtione A V: en iſ!

den onzen, MXIII. Indictione I. Om dit onderſcheid

van de indictie in die beide brieven te vereffenen,

meent vAN MIERIS, bl. 56. dat men het jaar, 1922 in

beiden moet verkiezen, dog dat menin onzen Brief voor

Hii. Nonas Septemb. zou moeten leezen, Ill, Nongs

Novemb., op welke manier de verſchillende AW. en I.

Indictie wel kan overeengebragt worden. Doch het geen

dan ten eenenmaal, waarop egter VAN MIERIs niet ſchynt

gedagt te hebben, tegen de Hiſtoriſche waarheid zou

aanloopen. Want Kon. HENRIK in nativitate S. Ma:

riae, dat is op den 8. September, van 't jaar ICO2, te

Aken geweeſt is, inde Franciam reviſºre, atqueim
'minentem htemis asperitaten ibi deducere decre

vit. Op den I. October is hy geweest in Bruſele, al

waar hyzig verzoend heeft met Hertog HERIMAN. His

ita dispoſitis, vervolgt de ANNALISTA SAxo by EccARD,

Corp. Hiſt. medii aevt Tom. 1. p. 387. uit wiensver

#f wy dit hebben overgenomen, Rev ad Bawariam

perrexit, quem Ratisponam venientem Gebehardusejus
dem## praeſul egregius cum Cleri, totiusquepo

puli tripudioſuscepit, ibiq#efestum S. Martini celebran

ſtem in multis honoravit. Terwyl nu uit dit verhaal zon

neklaar blykt, dat Henrik in de Maand October naar Bei

Ieren vertrokken, en binnen Regensburg het S. Martens

feest op den xI. November gevierd heeft, is hetonmo

elyk, dat hy op den 3. November in het Gelderſche

# Elst, tusſchen Arnhem en Nimwegen, zou kun

nen geweest zyn; 't geen egter zou moeten volgen,

indien wy de verbetering, door VAN MIERIs alhier ge

maakt, wilden aannemen. Doch dezelve ſchynt niet

geweten te hebben, wat hy hier zou kiezen, want hy

in zyne aanteekening op deezen onzen Brief bl. 57.

meent, dat men denzelven op het jaar 1co3. moetbren

gen, op welk jaar dezelve ook gebragt wordt door vAN

LooN, en den Heer SAXE, Monogr. Hiſt. Bat. p. 28.

Doch welk gevoelen insgelyks zyne zwaarigheid ont

moet. Het is wel zo, dat Kon. Henrik zig in Ioo3.

in GELDERLAND, en wel bepaaldelyk te Nimwegen,

en dus niet ver van Elst, gedurende eenige dagen heeft

opgehouden. Doch op welken tyd van dat jaar? Ze

kerlyk niet in September, maar, na dat hy te Aken

Purificationen Dei Genitricis venerabiliterperegit, in

de ad Niumagum domineans, plurimis diebus Quadra

geſimae, en dus verſcheidene dagen na den 14 Februa

rit van dat jaar, ibi commoratur. Op den 28. Maart

vierde hy het Paaschfeest in de Abdye van Quedling

burg, en op den 16 Mey het Pinxterfeest binnen Hal

berſtad. Van daar trekt hy met zyn leger te velde te

-gen BoLIZLAUs, Boémiorum invaſor, en den Markgraaf

HEINRICUs, en, volgends het verhaal van dien zeiven

n

"# myn Cod. Tradit. Trajegens.
ful. 34. – Ook uitgegeeven by

# N"Ris, Charterb, van HoLLAND

', ', bl. 56. en gedeeltelyk by Jo.

Y" "EN, Chron. Lib, Lx 'Cºp.

### #7 en uit denzelven in hetNeder

. duitsch gedeeltelyk vertaald in de#-
s nyk 24” HOLL. VII. Divis. 9. Cap.

# #Y#: ,,In zyn geheel, doch

ºp verſchillende wyze, ook vertaald
by V. MIERIs, Bisſchopl. Munt, en

%eg, bl. 128. en in 't Cha,5. f:
D. bl. 57. als mede by V. LooN, Al

oude Holl. Hiſt. II. D. bj. 23a.'

Saxiſchen Jaarboekſchryver p. 389, 391. en 393., de

vaſtata omlui proprietate Marchionis, & late # bene

Jicium diviſa, ad Bavenberch venit, ibique, exercitu

in pace, ditmisſo, Nativitatem Dei Genitricis, (dat is

op d# 8., September) festivis gaudiis celebratiº. Hy

kon derhalven met geen mogelykheid op den 3. Sº

ptember van dat zelfde jaar ICS3 binnen Ékt deeze bei

de Brieven gegeeven hebben. En dit kan ten overtui

gende blyk verſtrekken, dat men in die beide Brieven

zal moeten verkiezen het jaar MII. en dat men in on

zen Brief voor Indiëtione I. moet leezen indigione XV.

gelyk de eerſte uitgave van HEDA reeds te regt heeft.

BUCHELIUS in Not. p. IO6., getuigde reeds, in alle

MISS. het jaar M/I. gevonden te hebben. Ónze drie

Perkamenten Handſchriften, alsmede de MS. HEDA van

de Utr. Bib% en van den Heer A. B. bevestigen zulks,

in welken alle gevonden wordt Anno MII. indictione/.

Dit jaar nu ſtrookt niet alleen zeer wel met het alhier

uitgedrukte jaar zyner regeering, want hy op den 6.

Junii van dat jaar tot Koning verkooren is, en dus Op

den 3. September 1oo2. nog in zyn eerſte jaar was, maar

ſchynt ook ten vollen overeentekomen met de Hiſtori

ſche waarheid, want volgends het verhaal van dien zelf,

den ANNALISTA SAxo p. 386, is K. Henrik op den9

Augustus uit de Abdye van Corvey naar Paderborn ver

trokken, en daags daar na, postera htce, quae festiva

erat Beati. Laurentii martyris, dat is den 1a Augustus,

is zyne Vrouw Cunigunda aldaar door den Aartsbis

ſchop van Ments tot Koningin gekroond. Reſto itinera

hinc ad Diusburch perveniens, Lotharios dia tardan
tes*## Hy heeft derhalven, volgends dit verhaal

van dien ſchryver, zig eenige dagen te Duisberg aan

den Rhyn opgehouden, en de hulde ontfangen van den

Aartsbisſchop van Keulen en de Bisſchoppen van Luik,

en Cameryk. Deeze Bisſchoppen nu, óf, om deeigen

woorden van dien ſchryver te gebruiken, hi Coëpisco

pi, Regem eum pariter cligentes, & ſacramentis ſidem

firmantes, usque ad Aquisgrani cum comitantur, ubi

in Nativitate Sanctae Mariae, (dat is den 8. Septem

ber) a primatibus Lothariorum in Regem collaudatur,

& in ſedem regiam more Antecesſorum ſuorum eralta

tur & magnificatur. Maar hoe heeft hy nu die reis

van Duisberg naar Aken genomen? Ongetwyfeld over

Nimwegen, van welk Koninglyk Paleis hy immers ook

bezit moest nemen, en aldaar van de Keizerlyke Bedien

den, en Leenmannen , den eed en leenhulde ontfangen,

gelyk hy ook in het volgende jaar, van Aken weder

naar Duitsland vertrekkende, zyne reis over Nimwegen

genomen, en aldaar eenige dagen vertoefd heeft. By

gelegenheid nu van die reis naar Nimwegen, het Dorp

Elst doortrekkende, zal Bisſchop ANSFRID aldaar zy

ne hulde aan den nieuwen Koning gedaan hebben, en

by die gelegenheid op den 3. September deezen on

zen Brief van hem verworven hebben. ,,Op die manier

komen de omſtandigheden van deeze reize met tyd en

plaatze zeer wel overeen. Om deeze reden hebben wy -

ook geen de minſte zwaarigheid gemaakt, om deezen

Brief niet op 1o13, wanneer Biſſ ANSFRID, op wiens

verzoek egter dezelve gegeeven is, reeds lang overle

den was, noch op Ioo3, maar op den jaare Ioo2, in

deeze onze Verzameling te brengen. ,,

(i) Elista.] In zommige MSS. Elisla. -
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64) Giftbrief, waar by Bisſchop ANSFRID, aan het door hem geſtigte Benedictiner

Klooſter op den Hogen Horst by Amersfoort, onder meer andere goede

ren ook ſchenkt, het geen hy te Driel in het Graafſchap TEISTERBANT

bezat, als mede aan het zelve onder anderen ook geeft de Kerken van

Ermelo, Reden, Sandwich, en Hamerthe.

Den 18 November 1oo6.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Notum ſit omnibus, ſub Chriſtianae reli

gionis norma degentibus; qualiter ego ANSFRI

DUs, licet indignus, Trajectenſis Episcopus,

in loco, qui vocatur Hohorſta, aedificariprae

cepi Cellulam, inprimis in honorem Domini

noſtri (a) Jeſu Chriſti extructam (b), nec

non glorioſiſſimae Genetricis [ejus] Mariae,

ſed & beatorum Apoſtolorum Petri & Pauli,

meique Patroni ſpecialis (c) Sancti Martini,

ea ratione, ut inibi Fratribus Monachis, ſub

ſancti Benedicti regula fideliter (d) vivere cu

pientibus, dies ducere liceat huic vitae con

ceſſos. Ut autem locus praedictus in Deiſer

vicio firmius poſſiteſſe ſtabilitus, jam dictis

Fratribus tradidi, quidquid viſus fui habere in

Villa (e) DRYELE in PAGo TESTERBANTENSI,

(a) Domini nostri.1 In zommige uitgaven, Dei

#05tri.

(b) extrudam.] In alle de overige uitgaven, con

ru&am, uit welke wy hier ook het woord ejus inge

voegd hebben, 't geen by PoNT. en v. MIERIs ont

breekt. -

(c) Sanſtl Martini.] B. Martini by VERHoEvEN.

(d)## In de andere uitgaven Feliciter.

(e) Dryele. ] In de andere uitgaven Thrile. In de

Fundat. Eccl. van MATTHAEUS alleen vindt men,doch

zeer kwalyk, Villa Thile. Dat men niet THIEL, maar

het bekende Dorp DRIEL by Bommel hierdoor verſtaan

moet, heeft reeds de Heer vAN LEEUwEN aangetoond

in Not. ad Chron. Tilenſe p. 76.

(f) regali ſcilicet manu , traditione,, ac conſtipula

tione. ] Deeze woorden ontbreken in de Fund. Eccl.

van MATTHAEUS. Voor conſtipulatione hebben de ove

rige uitgaven ſtipulatione.

(g) Fugthe. J. Dus hebben PoNTAN. en v. MIERIs

in hunne Afſchriften gevonden. Alle de overige uitga

ven hebben Twenthe. VERHoEvEN teekende op den

ant hier by aan, ,, alii legunt Fughte.” Gelyk in

't vervolg deeze Brief zeer vervalst en vermeerderdis,

zou ik byna niet twyfelen, of door eene latere hand is

dit Fugthe ook verwandeld in Twenthe, 't welk meer

bekend zal geweest zyn aan de oude Afſchryvers. Het

ſtraks hier op volgende Boſch Fughoute, of, gelyk by

anderen gelezen wordt, Fugenhoute, Fuchthautº, en

Fugth-hoiſte, heeft zekerlyk zynen naam van dit Pughte

ontleend, als ongetwyfeld daar by zynde gelegen ge

weeſt, en laat overzulks niet toe, dat men hier 9P

Twenthezou kunnen denken. Te meer blykt dit, de

wyl in twee andere Brieven van ro233 en 1959, by

MATTHAEus Re, Amorf: Script. p. 189 uitgegeeven,

en in welke deeze nader bevestigd wordt, ook uitdruk

kelyk Fughte,en niet Twenthe, gevonden wordt. Waar

egter dit ## hte, en Fughtehout • Vºor welk laatſte men

in den Brief van 1o5o. vindt Ooterholt, gelegen zy ge

weest, bekenne ik niet te weten. ALTING, Not. Germ.

Inf. P. II. p. 65. ſtelt Fugenhoute in Twenthe, doch

voegt 'er by: ,, Silva dudum forte cum nomineexciſa.”

Indien het tuſſchen beiden ingevoegde Foreste in Er

melodigt by deeze twee gelegen zy geweeſt, zou men

dezelve op Veluwe moeten zoeken. Doch het is zeeron

zeker, of dat ook wel de egte leezing is, want men

cum omni familia, cunctoque ſervicio & di

ſtrictione, ita ut omni tempore tenui atque

poſedi absqueullius contradictione, regali(f)

ſcilicet manu, traditione ac conſtipulationeno

bis conceſſüm, & in Fugthe (g) dimidium

cenſus theolonarii & monetae, & Foreſte in

ERMELO; & quartam partem ſilvae in Fughoute.

Praeter haec tradidi inter villas Heſe & Zoyſt

(h) quatuordecim manſos cumpraedio Hohorſt

Praedicto, cum mancipiis & omnibus appen

diciis, id eſt, ſilvis, pratis, Ipaſcuis (i), mo

lendinis,Jaquis, aquarum [que] decurſibus, ac

quiſitis, vel acquirendis, quos dedit quidam

Gerhardus (k) Miles Sancto Martino, &

novale quoddam de monte Hohorſt usque in(l)

Stuthenborch. Addidi etiam has Eccleſias,

ERMELO cumplacito (m) univerſo, Groninga,

- Dok

voor Foreſte in Ermelo, of, gelyk by PoNT. ſtaat,

Foreſtae in Ermelo, in alle de andere uitgaven leest,

Foreſte, of Forestae, in Rumelo. VERHOEVEN zelfs

teekent opden kant aan, ,, Alii, Almelo.” Doch deeze

leezing ſchynt haaren oorſprong verſchuldigt te zyn

aan 't voorgaande Twenthe. In den bevestigingsbrief

van 1o5o. ontmoeten wy ook Foreſtae in Rumelo, en

niet in Ermelo. Wat te verkiezen zy, durve ik niet

bepaalen. , Best is het zyn oordeel op te ſchorten, tot

dat men uit naauwkeuriger Afſchriften, of andere be

wyzen, hier omtrend meerder licht ontfange. .

(h). Zoyst.J In zommige uitgaven, Sous, in ande

re, Soys. VERHOEVEN heeft Seyst. ALTING, Not

P. II. # 162. twyfelt, welk van beide, genoeg be

kende, Utrechtſche Dorpen, Zoest, of Zeist, menhier

te verkiezen hebbe. Dat men hier alleen op Zoest moet

denken, lydt geene bedenking. Zie ook den Tegenw.

Staat van UTRECHT, II. D. bl. 264.

(i) pascuis, molendinis. J. Wy hebben deeze woor

den, welke in alle de overige uitgaven gevonden wor

den, gemeend hier in te moeten voegen. In de Af

ſchriften van PONT. en V. MIERIS ontbreken dezelve.

(k) Gerbardus.] In de andere uitgaven vindt men

ook, Gerwardus, Garwardus, en Gerardus. Indien

men het oude Verhaal, 't geen by vERHOEVEN uit de

archiven van de Abdye van S. Paul wordt bygebragt,

inziet, is het niet onwaarſchynlyk, dat deeze#
zal gebragtmoeten worden tot het oude Adelyke geſlacht

Van LOCHORST,

, (!) Stutenborch.J In de andere uitgaven doorgaands

Bachevort... Deeze bedorven leezing bragt ALTING,

Not. P. 11. p. 16, tot een gisſing, welke ten eenen

maal onaannemelyk is. De oude naam Stutenborch is

nog hedendaags behouden in de Ambagtsheerlykheid

van Stoutenburg, welke niet ver van Hohorst, of, ge

lyk naar dit klooſter die Berg naderhand genoemd is,

den Heiligenberg, gelegen is. Zie den Tegenw. Staat

van UTRECHT, II. D. bl. 7. 279. 28r. en 439.

(m) cum placito univerſo, Groninga, Dokkinga. J

In alle de uitgaven ontbreeken deeze woorden, behal

ven in die van PoNTANUs, MATTHAEUs, en van VAN

MIERIS, Doch geene van die drie getuigen denoorſpron

kelyken brief gezien, of gebruikt te hebben. PoNTA

NUS erkent denzelven genomen te hebben uit een Apo

graphum, quod in Abbatia S. Pauli apud Trajectenſes

repe
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de voorre

bruikte hy onder anderen in zynen Bri

ook deeze woorden , ,, Haec

,, ANSFRIDO eidem Coenobio ſtint collata

bokkinga, Maſemunſter, Livemunſter, Leyre,

Swindregth, HAMERTHE, Loysden. Actim

eſt hoc publice coram idoneis teſtibus, in Ba

ſilica Beatae Mariae, Sanctique Martini in
Hohorst, ipſo die dedicationis ejus, lid eſt,

quatuordecimo (o) Calendas Decembris, anno

ab incarnatione Domini milleſimo ſexto, In

dictione (p) quarta, regnante HENRIcoſe

cundo imperii ſui anno V. - - - -

, Haec ſunt (q) pertinentia ad ſervicium

, Advocati in ERMELo, ter (r) in anno Pla

, citum tenere debet, ſemel (s) cum anno

, na, bis cum herba; ad ſingula ſerviciaſe

, ptemamforas vini, tresmodios cerviſiae, II.

reperire est in libro MS. qui dicitur Copiarum., Hy

heeft derhalven gebruikt een later Register, waarin de

Giftbrieven van de Abdye van S. Paul door den een of

anderenMonnik waren afgeſchreven. Zoniet het zelfde,

ten minſten een zoortgelyk Register heeft VAN MIERIS

ook gebruikt, want hy in zyne uitgave getuigt: ,, Dees

, Brief, door BUCHELIUs in HEDA p. IC6 gecastreerd,

, en gebrekkelyk uitgegeeven, is hier geheel uit een

,, oud MS. getrokken.” Waar uit MATTHAEUS den

zelven in zyne Fundat. Eccleſ genomen heeft, meldt

hy niet. BUCHELIUs zegt denzelven getrokken te heb

ben, ex monumentis Abbatiae, doch VERHOEVEN meldt

uitdrukkelyk dit ſtuk insgelyks overgenomente hebben

ex ejusdem Abbatiae Libro MS. qui dicitur Copiarum.

Hoe komt het nu, dat die Registers, Libri Copiarum,

zo aanmerkelyk hier verſchillen? Wat reden moetmen

geeven, dat in het eene Register naamen van Kerken

voorkomen, welke in 't andere niet gevonden worden?

Dit kan of door onagtzaamheid der uitſchryvers ver

oorzaakt zyn, of men heeft den oorſpronkelyken Brief

met eenige naamen van Kerken vermeerderd, 't zy dat

dezelve naderhand op de een of andere wyze aan dat

Klooſter, ofAbdye, gekomen zyn , 't zy ook, dat zulks

ter kwader trouw door de Monniken geſchied zy, om

in vervolg daar door de regten van hunne Abdyetever

meerderen. Het eerſte zou ik omhelzen, zo niet van

elders het tegendeel bleek. Immers, hoe konBisſchop

ANSEAID in den jaare Ioo6. de Kerk van Groningen aan

dit Klooster wegſchenken, daar Groningen eerst in den

jaare Io4o. door HENRIK den III. onder de regeeri

van Bisſchop BERNULPHUs aan het Sticht geſchonken
is? Zie den Giftbrief by HEDA, P. I2 I., en IDSINGA,

in 't Staatsrecht, I. D. bl. 32. Zelfs, wat meer is,

ik vermoede, dat, behalven deeze twee naamen, ook

# de vier volgende, Maſemunſter, Lievemunſter

eyre, en Swindregth, in den Oorſpronkelyken ##
niet gevonden worden, terwyl in tegendeel twee ander

ren ſchynen overgeſlagen te zyn. Hoe het hier ook me

de gelegen moge zyn, dit ten minſte is zeker, dat #s.

ſchop ANsrRib in deezen zynen Brief niet meer dan Vyf

kerken, 4uingige Eccleſiae, aan dit nieuwe Klooster gá.

ſchonken heeft. Wanneer Keizer KoENRAAD in den

aare Io28,

rief nog in verſche# en voor handen was,

- en en goederen van dit klooſter,

uitdrukkelyk deezen Giftbrief nader##
- - ef, te vi

MATTHAEUS, in Not. ad Script. R.An##

ſunt ea bona, quae ab

- , atri i

,, hele- dimidium thelonarii cenſus in###
» QUINQUE EGELESIAs, ſitas in loco Hermele 'R

,, Sandwich, Hamerte, Loysden; inte, villa,#
:: & Zoys quatuordecim manſos cum omnibu,familiis.”
In den jaare# en dus ook in een tyd, dat men van

den oorſpronkelyken Brief nog zeer wel

kennis kon hebben, bevestigde##
#' en vermeerderde, de bezittingen van dat

O

,, Fughte dimidium thelonel -

- ,, Addidit etiam has Ecc

-

vergelyking des ſtraks aangehaalde

oſter. In dien Brief, welke nsgel
he nsgelyks door MAT

THAEUS, d.. l. p. 189 is uitgegeeven, vindt men dit

navolgende ; ,, Haec ſunt ea bona, quae ab ANsFRIDo

• Gideº Coenobiaſant collata, atrium Trihele ,

Praeter haec tradidit
,, in villis Zovs &? Heze - -

gſfas cum placitis# # n

Sandtwich, 'Hamerten.” Uit

n brief, van K. Koen

Rethem, Loesden,»"

- *-

en dus op een tyd, dat de oorſpronkelyke

datuordecim manſos- 1

»maldaria feliginis, vmi. denariorum panes (t

» annone (3) in pabulum ediorun."

Naar de uitgaven van PoNTANus. En
, , "- , TANUs, Hiſ?.

###
Miekus, Charterb. van #or E. I. D.

bl. 57: Ook uitgegeeven door EU

CHELIUS in Not. ad Hedam, p. 1o6.

#H VERHOEVEN, in SS. Rer. -

fort. van ANT ###
als mede door denzelven MATTHAEus

# Fundat. Eccles. p. 192. BUTEEs
reuv. du Livre f, s Trophée de

Brab. p. 16., FALKE 7 radiº, Corbe

# P,425, en FoppeNS, Suppl.
'per. Dipl. MIRAEI Tom. If.P• 6O9.

raad, blykt, dat indeezendoor ſlordigheid deruit

vers de naam van eene deezer vyf# ##
gen , en dat men leezen moet, addidi etian, eccle

A4, 2 Ermelo cum placitis univerſi, Rethem, cet. -

anneer wy nu deeze twee Brieven, zo korte jaaren na
den onzen## ; in 9pmerking neemen, hoe komt

het dan toch, dat alhier in plaats van Vyf, welke door

AN#RID gegeeven zyn, negen Kerken worden opge

teld? en wat is de reden, waarom onder die negen maar

drie gevonden worden, welke in die twee bevestigings

brieven voorkomen? waarom worden onder die zeive

ook niet genoemd Rethem, of Reden, en Sandwich?

Ik weet van dit alles geen andere reden te geeven, dan

deeze, dat dezelve door de uitſchryvers ter kwader

trouw is aangevuld, en aangelapt met naamen van Ker

ken, welke door Biſſchop Ansfrid nooit aan dat Kloo.

ſter by deezen Briefgegeeven zyn. Mogelyk zyn ee

nige derzelve naamen uit Giften van volgende Bisſchop

pen hier in overgenomen. Ten minſten ten opzigt van
't alhier genoemdeSwindregth ſchynt zulks zeker, door

dien in die gemelde twee bevestigingsbrieven onder de

# welke door Bisſchop ADELBOLD naderhand

aan dat Klooſter geſchonken waren, ook opgeteld wordt

fuata. Merwede, locus,, qui vocatur Swindrechtwere,

en wel, gelyk het in den Brief van 1o28. nader om

ſchreven wordt, habens in longitudinem & latitudinem

cem miliaria & dimidium. in het eerſte jaar nadoo

de van Biſſchop Adelbold had men immers een volle

kennis van 't geene door denzelven aan dat Klooſterge

ſchonken was. Hoe kan dan Swindregth in deezenon

zen Brief, zo dezelve niet door een later hand is aange,

vuld, onder de overige Giften van ANSFRID opgeteld

worden? Ik weet wel, dat men onderſcheid moet ma
ken tusſchen Eccleſia Swindregth, en locus Swindrecht

tvere: Ansfrid kon in zynen tyd de opkomſten, welke

hy als Bisſchop uit die Kerk trok, aan dat Klooſterge

ſchonken hebben, en zyn opvolger Adelbold kon die

gifte met den eigendom van eenige Landeryen, of plaats,

welke Swindrechtwere genoemd wierd, als gelegen in

of by Swindrecht, vermeerderd hebben. Dit zy zo,
maar moeſt dan ook niet in die zelve twee Brieven on

der de overige goederen, welke Ansfrid geſchonken

had, opgeteld geweest zyn de Kerk, of Eccleſia Swin

# Zo wel, als de overige Kerken? Of wistmen in

Io28. niet, welke Kerken, en hoeveel, door Ansfrid

twee en twintig jaar te vooren, geſchonken#?

aarom worden dan juist bepaaldelyk Vyf Kerken,

quinque## in dien Brief met namen genoemd,

en niet meer? Ongetwyfeld zal de vervalſcher, gedag

# aan de Gifte van Adelbold, daar van ook al eene

Kerk gemaakt hebben. Ten minſten uit hoofde van die

twee bevestigingsbrieven, zo een korten tyd na hetover

lyden van Ansfrid gegeeven, wanneer de oorſpronke

lyke Briefzonder twyfel nog in wezen, en niet verdon

kerd was, komt het my waarſchynlyk voor, dat in dee

zen onzen Brief veel meer naamen van Kerken voorko

men, dan werkelyk door Ansfrid toen geſchonken zyn.

Dit waarſchynlyk zynde, zal men niet meer dan de vyf,

in de bevestigingsbrieven opgenoemde, Kerken moeten

ſtellen #%# onzen Briefgegeeven te zyn, ERME

Lo, op Veluwen niet ver van Harderwyk gelegen, en
't geen al nog zyn ouden naam behouden# RE

DEN, of RETHEM, mogelyk het tegenwoordige in Ve

uwenzoom gelegene Dorp Rheede, sANDwich, het
tegenwoordige in de Tielerwaard gelegene Zand

wyk, HAMERTE, welkers naam in het hedendaagſche

g:" in de Tielerwaard, of in Neder- Hanº,
2. e - - - -
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in de Bommelerwaard, al nog overig is, en eindelyk

LorsDEN, of LoysoEN, ongetwyfeld hettegenwoordige

Stichtſche Dorp Leusden. Alle de overige alhier op,

getelde naamen der Kerken, ſchynen door een latere hand

ingevuld te zyn. Wy zullen ons met dezelve, als geen

betrekking tot GELDERLAND hebbende, niet verder

ophouden. - - - -

(n)# In zommige uitgaven, Sanſtae.

(o) Quatuordecimo.] XIV. Kal, of, decimo quar

to, vindt men in andere uitgaven. w

(p) Inditione quarta. J Dewyl men, gelyk wy hier

voorén bl. 82. reeds opmerkten, op den 24 September

van ieder jaar een nieuwe Indictie begon, zou, volgends

die gewoonte, op den 18. November des jaars 1906,

waar op deeze Brief gegeeven is, eigenlyk de Vyfde

Indictie, quinta, en niet de vierde, quarta, alhier moe

ten ſtaan. Doch zulks heeft wel plaats in Keizerlyke

en andere publyke Charters, maar in Bisſchoplyke

Brieven, en andere# Inſtrumenten, heeft men in

het Sticht van Utrecht ook dikwils de Pauſelyke Indi

&#ie, welke op den eerſ'en januarii van ieder jaar ver

andert, gebruikt. Deeze wordt ook gevolgd in onzen

Brief. Men heeft derhalven geene verandering alhier

te maken. Dat nu de Bisſchoppen, en in navolging van

dezelven ook andere Particulieren, en voor al de No

tarisſen in hunne Inſtrumenten, de Pauſelyke Indictie

meermalen gebruikt hebben, zou met verſcheidenebe

wyzen gemaklyk te ſtaven zyn. Doch het zy genoeg

ons te beroepen op de Brieven van IC57. en 1127. wel

ke men vindt by den Heer DRAKENBORCH in 't Aan

hangſel op de Kerk. Oudheden, Num. 2. bl. 290. en

Num. 6. bl. 296.

(g) Haec ſºnt pertinentia. cet..] Deeze aanmerke

lyke aanteekening der voordeelen, en emolumenten,

welke oudstyds de Kerkelyke Voogd, of Voorſtander,

voor zyne moeite wegens het houden van drie openeGe

richtsdagen, van de ingezetenen van 't Kerspel Ermelo

trok en genoot, vindt men alleen in de uitgaven van

PoNTANÜs, en van VAN MIERIS. In alle de overige

-u: ontbreekt dezelve.

r). Ter in anno Placitum. ] . Dat oudtyds de Reg

ters, ieder in hun aanbevolen Ampt, drie jaarlykſche

Gerigtsdagen, Placita annualia, op gezette tyden,

moeſten houden; dat verder die drie Placita zogenaam

de opene Regtsdagen zyn geweest, dat is zodanige ,

waar op de Re#ef, zonder eenige ontgeltenis voor

zyn moeite van den rechtsvorderaar te ontfangen, ver

igt was regt te oefenen, terwyl men buiten die opene

regtsdagen den Regter daar toe willigen moste, gelyk

men leest in den Landbrief van tusſchen Maas en Waal

van den jaare #. in den# van 't Placaatb.

van GELDERL. bl. 18.; zulks hebben wy breedvoerig

reeds getoond in onze Aanmerkingen op de oude KEY

ZERS RECHTEN , of het SPECULUM FRANcoNICO - BEL

GICUM, Lib. II. Cap. 48. Moest derhalven van ampts

wegen de# zig op die drie Op - gerichts - dagen,

gelyk zy in den aangehaalden Landbrief, en elders,

ook genoemd worden, verledigen om regt te oefenen,

kon hy ook van de ingezetenen volgends gewoonte vor

deren vrye verpleeginge voor zig, en zyn gevolg. Men

zie, het geen wy dienaangaande reeds hebben opge
- A

merkt bl. 69. Lett. m. Op dat egter die onkosten voor

de gemeene Ingezetenen, welke dezelve by omſlag, de

conjecto,, moeſten opbrengen, niet te zwaar wierden,

ofdoor den Regter te hoog gevorderd mogten worden,

zulks ſchynt men door deeze Aanteekening te hebben

willen voorkomen, en te bepaalen, wat en hoe veel

telken reize, dat de Regter van amptswegen huntendien

ſte ſtond zonder geld daar voor te ontfangen, adſingula

ſervitia , de Ingezetenen in 't gemeen aan denzeſven tot

Zyne verpleeging zouden moeten opbrengen. -

(3) ſemel cum annona, bis cum herba. ] Wanneer

Bisſchop FLORENs aan die vanovERYSSELinzynen Brief

Van den jare 1385, te vinden by DUMBAR, Kerk en

Werelt. Deventer bl. 564., beloofde, dat hy twewerf

des jaars , eens bi graſe, ende eens bi ſtroe, Claringe

doen zoude, beloofde hy het zelfde, 't geen hiergezegd
wordt, dat de Regter moest doen ten opzigt van den

tyd, op welken hy zyne drie Op - gerichts dagen moest

houden, eens by ſtroo, cum annona, dat is wanneer

het koorn en verdere veldvrugten ingezameld waren,

en dus na den oogst, en tweemaal bygras, cum herba,

dat is, voor den oogsttyd, en het maajen van hetgraS

(t) Panes frumentarii.] Panis frumentarius, in

deezen zin, is het zelve, 't geen PLINIUs Lib. XIX.

C. 4. noemt Panis Procerum, en onderſcheidt van de

Panis vulgi. Men moet er door verſtaan ons heden

daags zo genaamde wittebrood, of fyn tarwenbrood,

in tegenoverſtelling van ongebuild of grof wittebrood,
als mede van &# brood, of, gelyk het oudtydsge

noemd wierd, Panis ſervientialis: Zie DU CANGE,

Gloſ in V. V. Panis frumenti, en Panis ſervientialis,

Tom. V. p. Io3. en Io7.

(u) frisking.] Het woord friscinga, en friskin

ga, komt in tweederlei beteekenis doorgaands voor in

de Schriften der middeleeuw. . Men gebruikte het

naamlyk voor een Verken, en wel voor 't geen deoude

atinen noemden Sus annicula, en Porcus delicus. Zie

VARRO. de R. R. Lib. II. Cap. 4. of het geen men

eigenlyk een Bigge noemt, , onderſcheiden van een

ſpeenverken, en overjaarig verken. Ook wordt hetzel

ve woord dikwils gebruikt voor een Schinke of Ham,

by de Latinen perna genaamt. In deeze laatſte betee

kenis, denke ik, dat men 't zelve alhier gebruikt heeft.
Voorbeelden van deeze beide beteekenisſen kan men

vinden by denzelven DU CANGE, Glosſ. Tom. III.'p.717.

(v) Annonae. J Ligtelyk zou iemand in diegedag

ten vallen, om voor annonae alhier te leezen avende.

Doch dat deeze leezing niet behoeft veranderd te wor

den, blykt uit de CAPITULARIA Reg. Franc. van BA

LUZIUs Tom. I. p. 619. en 79o. De woorden van die

Wet zullen wy hier byvoegen, om dat dezelve tot op

heldering van dit ons ſtuk zeer dienen. De dispenſa

Misſorum nostrorum, qualiter unicuique juxtaſuam qua

litaten dandum vel accipiendum ſit; videlicet Episcopo

panes quadraginta, friscingae tres, depotu modiitres,

&# us unus, pulli tres , ova quindecim, annona ad

'aballos modii quatuor. Abbati, Comiti, atque Mi

nisteriali nostro unicuique quotidie panes triginta,

friscingae duae, de potu modii duo,## tunus,

pulli tres, ova quindecim, annona adſ caballos modi
tré5. Cet- -

O U DE V ER TA A L IN G.

hebbe doen timmeren een Celle inder ſtee

de, die Hoogerhorst hiet, inden eeren ons

Heeren Jeſu Chriſti, ſynre H. Moeder, S.

Peter, S. Paulus, ende S. Martyn myn Pa

T" name, &c. Hoe ick Auffridus Bisſcop

troon; dat Monicken ende Broeders begeeren

de te leven onder den Regule van S. Bene

dictus hier moegen onderhouden worden, ge

vende daer toe al dat ick plach te beſitten in

DRIEL in den Lande van TEYSTERBANT metal

len luden, dienſten en verbant. Te fuetge

half den thins ende van tollen ende van der

munten, en dat vierendeel van den Boſſche

dat Fuetgehaut hieet. Voort tusſchen den

Dorpe Heeze ende Zoes 14. hoeven met den .

Hoeven te Hohorst met allen toebehooren,

Boſche, Greunlant, Weyde, Neerlant, Wa

teren, &c. Nielandt van Berge HOHORST tot

Backevoort, noch die Kercken van ARMELo,

Greuningen, Maſemunſter, Livemunſter,

Legre, ZWyndrecht, HAMERSCHE, Lijsden.

Dit is geſciet openbaerlyck voor eerweerdigen

getuygen inder Kercken onſer Vrouwen ende

S. Martyn te Hohorst, op ten dach als die

Kercke gewydt wert. DenxIv. Kal. Decemb.

onder ons teycken. In 't jaer ons Heern M.

ende vI. by Keyſer Hendrix tyden den ander

den van dien naeme in 't v. jaer. * *

By LINDEBORN, Hiſt. Episc. Daventr.

Cap, IA. S. 6. p. 46ô.. Eene ande

re Overzetting hier van is ook te vin

den in de Kerkel. Oudhed. van 't

Bisd. Utrecht, II. D. bl. 88, en by

vAN MIERLs, d. l. p. 58.

Ko
t
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65.) Koning HENRIK de II. geeſt, onder anderen, een Marktdag, en het regt

van de Markttollen, als mede de Kerken van Hemert en Avezaat, aan
2

het Klooſter van Thorn.

Den 4. Junii, Ioo7.
A

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

I HENRicus divina ſavente clementia Rex.

Nobis profuturum, & ad vitam praeſentem

(a) tranſigendam, & ad futuram feliciter ob

tinendam, credimus & ſcimus, ſi ſecundum

#eim noſtrorum juſtas petitiones Eccleſiaſti

cas facultates & augmentaverimus (b) & au

mentatas Regalis Praecepti munimine tuendas

eſſe firmaverimus. Quapropter notum eſſevo

humus omnibus noſtris Fidelibus, tam futuris

quam praeſentibus, quod per interceſſionem

venerabilis Viri Notgeri, Tungrenſis, -ſeu

Leodicenſis (c) Epiſcopi, Thorneliſt Mo

naſterio, ejusden Epiſcopi Epiſcopatui ſub

jecto, mercatum ejusdem loci, telonium, &

diſtrictum conceſſimus. Inſuper Eccleſias de

Britte, de HAMERITE (d), & AVESATE,

quas idem Epiſcopus in amplificationem Ec

cleſiaſticae facultatis, & aggerationem (e) re

munerationis ſupernae, eidem Monaſterio con

ceſit, [per interventum (f) ejusdem Venera

g? tranſgendam.] By LUNIG, tranſeundam.

(by & augmentaverimus. cet. ] . Dus leest men te

regt by LUNIG, 't geen wy gevolgd hebben. In de

uitgave van MIRAEUS ſtaat kwalyk, facultates augmen

tatas verius & augmentandas. -

(c) Leodicenſis. J Leodienſis Eccleſiae Epiſcopi, vindt

men by LUNig. Voor Thornenſt heeft dezelve Thoren

ſi. Dat dit Klooſter door Iſilfundis, Gravin van Stry

en, en Huisvrou van onzen Teiſterbantſchen Graaf ANs

FRID, in den jaare 992. uit haare Stryenſche goede

ren geſticht is, is te over bekend. Den Stichtingsbrief

zelven vindt men, onder anderen, ook by VAN MIE

RIs in 't Charterb. I. D. bl. 5o.

(d) de Hammerite. ] , Wy volgen hier de uitgavevan

LUNTG. By MIRAEUS ſtaat te onregt, & Chamérite –

## iden Ep. cet. De eerſte deezer opgenoemde

erken durve ik niet bepalen. Door Hamerite moet

men ongetwyfeld verſtaan of het tegenwoordige Op

Hemert, of Neder, Hemert. . Aveſate, of, gelyk men

by LUNIG leest, dviſeta, is het in de Nederbetuwege

legene Dorp Avezaat, 't geen in een voorige Charter

van 85o. Num. 27. bl. 28. ook reeds Aveſategenoemd
wordt. l

(e) aggerationem..] By LUNIG, exaggerationemr:## ſtsprdinae. H S

per interventum cet. et

alhier geplaatst is,##o:#
gave van LUNIG. By MIRAEUS ontbreekt zulks

(g) ſecunda Nonas Junii.] Dus vindt men by LU

NIG., In de uitgave van MIRAEUS is door een drukfout

ingeſlopen, XT, Nonas Junii, voor II. Non. junii.

De overige tydskenmerken ſtrooken zeer wel met het

jaar 1oo7. . Doch een zwaarigheid van een andere na

tuur doet zig hier op. Volgends het verhaal van AE

giDIUs A LioDio, by CHAPEAvILLE in Geſt. Pontif

Tungrens. Tom. I. p. 222., 't geen BARTH. eisen,

Hiſt. Eccl. Leod. Part. I. Lib. VII. p. I59. , en an.

deren, ook volgen, is de Luikſche Bisſchop KoTGEEs
overleden anno dominicae incarnationis milleſimoJapii

bilis Epiſcopi] ad pertinentiam dictiMonaſterij

auctoritate noſtri conſenſus aſſignavimus. Et

huius praecepti auctoritatem, ut in nomine

ipſius, quinobis praecipiendi conceſſit poteſta

tem, pleniorem obtineat vigorem, & a fideli

bus ſanctae Dei Eccleſiae ac noſtris [diligen

tius] conſervetur, more Anteceſſorum noſtro

rum, & manu propria firmavimus, & ſigilli

noſtri impreſſione ſignarijufſimus. Signum Do

mini HENRICI Regis invictiſſimi. Heribertus

Cancellarius vice Willigiſi Archicapellani re

cognovi. Data Secunda (g) Nonas Junii,

Indictione v. anno Dominicae Incarnationismil

leſimo ſeptimo, anno vero Domini Henrici II.

regnorum Quinto. Actum Moguntiae feliciter,

àIIlCIl.

MIRAEUS, Donat. Belg. Lib. II. C. 21.

Oper. Dipl. Tom. I. p. 5o7. - Verbe

terd uit LUNIG Spicil. Eccleſ. Tom.

III. Von Aeºliszinnen, p. 354.

mo, quarto Idus Aprilis. Hoe is het nu mogelyk, dat,

op verzoek en door tusſchenkomst van hem, deeze

Brief op den vierden junii des jaars Ioo7. kan gegee.

ven zyn, daar hy reeds te vooren op den tienden. April

van datzelve jaar overleden was? Om alhier het jaar

1oo7. te veranderen in 1oc6., gaat niet aan, om dat

men dan ook het getal der indictie;, en het Regeerings

jaar, zoude moeten veranderen. Men zou ook kunnen

leezen 11. Non. janu. by verkorting voor januarii »

't geen dan gemaklyk door de uitſchryvers kon ver

wandeld zyn in 11. Non. junii. Op die manier kon

men deeze zwaarigheid te boven komen. NoTGERUS

immers kon op den 4 januari van dat jaar dit ver

zoek aan K. HENRIK gedaan hebben. Doch het is niet

waarſchynlyk, dat HENRIK zig op dientyd binnen Mentz,

Moguntiae, alwaar dit voorgevallen is, zou bevonden

hebben, om reden, dat hy volgends het verhaal van

den ANNALISTA SAxo by EccARD, Corp. Iliſt. medit

aevi Tom. I. p. 405., het drie- Koningen - Feest in de

Abdye van Gandersheim in het Brunswykſche gevierd

heeft, en dus op den 6. Januarii reeds aldaar geweest

is, gelyk hy het Kersfeest even te voren gevierd had

in zyn Koninglyk Slot Palithi, of Poelde, insgelyksin

het Brunswykſche niet ver van het Steedje Walken

ried, volgens het CHRoN. GoTTwICENSE p.,732:: ge

iegen. Te regt giste MIRAEUs, dat men uit hoofde van
déezen Brief den dood van NoTGERUs niet op IQ97. •

maar op het volgende jaar zou moeten brengen: Deeze

gisſing wordt geſterkt door LAMBERTUS PARVUs, aan

gehaald by CHAPEAvItLE, d. l. p. 222 in Not. welke

uitdrukkelyk meldt, Anno Ioo8. oliit Notgeriº Epi

ſcopus Leodienſis felicis memorige: Baldriciº ſucceſſie

Hét verhaal van dien ouden Schryver, welke op het

einde van de XII. Eeuw leefde, is derhalven geen ſtils

ſlag, gelyk de Jeſuit FoULLoN Hiſt. Leodienſ Tom.

I. Lib. IV. p. 2o2. meende, maar overeenkomende

met de waarheid, en wordt 't zelve door deezen Brief

ontegenzeggelyk geſterkt.

De
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66.) De Giſte van verſcheidene goederen, door Bisſchop MEINwERCUs, en desselſ,

Moeder ADELA, Gravin van Renkum, aan de Kerk van Paderborn ge

ſchonken, beveſtigd door Koning HENRIK den II. -

Den 3. Maart, Io I 3.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis,

I HEINRICUs divinaordinanteprovidentia Rex.

Si Eccleſiarum Dei ſublimationibus omniſtudio

inſervimus, aeternae retributionis praemia no

bis affutura eſſe ſperamus. Quapropteromnium

fidelium Chriſti, praeſentium ſcilicet & futu

rorum, noverit univerſitas, qualiter MEIN

wERCUs, ſanétae Patherbrunnenſis Eccleſiae

venerabilis Epiſcopus omnia praedia, quae

hereditario jure poſſederat , matri ſuae

ADALAE (a) contradidit. Dehinc ipſà cum

manu mariti & advocati ſui BALDERICI (b)

Comitis, cum conſenſu etiam heredum, eadem

praedia poteſtative nobis donavit. At nos per

petuae beatitudinis ſpe, ac piapraeſati Epiſcopi

dilectique nepotis noſtri, qui ſe Omniaque ſua

divino ſervitio mancipare gaudet, prece & de

votione commoniti, praedia eadem, legitime

nobis tradita, (inter quae principales ſortesſunt

iſtae, Widun, Rimi, Meribiki, Goltbike,

Dodenhilſon,) cum appertinentiis, villis &

mancipiis utriusque ſexus, ſilvis, viis & inviis,

exitibus & reditibus, molendinis, piſcationi

bus, paſcuis, venationibus, quaeſitis & inqui

rendis, omnibusque utenſilibus, quae quolibet

modo dici vel nominari poſſiint, ſanctae Pa

derbrunnenſi Eccleſiae, in honorem ſanctae

## Adalac.] Om dat zy tot haaren eerſten mange

had heeft IMADÜs, of 1MED, denderden van dien naam,

welke, zo al niet over de geheele VELUWE , ten min

ſten over dat Onderdeel, of Pagis minor, van de Zel

ve, waarin Redichem, of Renkum, gelegen is, gelyk

wy hier vooren reeds toonden bl. 76., het Graaflyke

bewind gevoerd heeft, hebben wy gemeend deezen

Brief, ofſchoon wel regtſtreeks geene betrekking zo

zeer tot ons tegenwoordig GELDERLAND hebbende, egter

in deeze onzé Verzameling te moeten plaatzen, als

kunnende tot opheldering van de Hiſtorie der oudeGel

derſche Graaven verſtrekken. - Uit dit eerſte hu

welyk van ADELA met IMED was Bisſchop MEINwER

Dei Genetricis Mariae, ſanctique Kiliani mar

tyris, ac beati Liborii confeſſoris conſtructae,

per hanc regalem paginam largimur, omnium

hominum contradictione remota. Inſuper etiam

regali auêtoritate praecipimus, ut nulla major

minorve perſona aliqua judiciaria poteſtate in

eisdem praediis ſe intromittat, niſiAdvocatus,

quem ejusdem Eccleſiae Epiſcopus ſibi eligat.

Si quis autem, quod abſit, hoc noſtrae dona

tionis praeceptum infringere auſus filerit, cen

tum libras auri perſolvat, L. eiden Eccleſiae,

& L. noſtrae Camerae. Et ut haec noſtraelar

gitionis auctoritas firma & inconvulſa perma

neat, hoc praeceptum, inde conſcriptum, ma

nu propria roborantes ſigillo noſtro juſtimus in

ſigniri. -

Signum Domni HEINRICI Secundi, Regis in

Viëtiſſimi.

Guntherus Cancellarius vice Erchanbaldi

Archicappellani recognovit. Data v. Non.

Martii. Indict. XI. Anno Dominicae Incarnat.

M. XIII. Anno vero Domni Heinrici ſecundi

regnantis XI. Actum Werlae feliciteramen.

Nic. scHATEN, Annal. Paderborn.

Part. 1. Lib. V. p. 4o2.

CUs geſprooten. Hy zal derhalven die goederen, over

welke hy alhier beſchikking maakt, en welke hy ge
tuigd hcreditario jure te bezitten, uit de erfenis van

zynen overledenen Vader gekregen hebben. Over dee

ze Erffelyke goederen van Bisſchop Meinwercas heeft

FALKE in 't breede gehandeld in Aalnot. ad Tradit.

Corbejenſ. p. 457. & ſeqq.

(b) BALDERICI.] Uit deezen Brief, als mede uit

den volgenden van den jaare 1o16., blykt ten duidelyk

ſte, dat en PONTANUs Hiſt. Lib. V. p. 75. en TE

sCHENMAKER Ann. Cliv. Part. II. p. 212. in het

ſterf-jaar van deezen Graaf zig zeer vergist hebben.
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67.) De voorgaande Gifte met eenige goederen vermeerderd, en op nieuws door

Keizer HENRIK den II. beveſtigd.

Den 1o. Januarii, Io16.

T" nomine (a) ſanctae & individuae Tri

JL nitatis.] HEINRICUs Dei gratia Roma

norum Imperator Auguſtus. Si Eccleſiarum

(a) In nomine.]. Het geen wy in deezen Brief tus

ſchen twee [ ] hebben ingevoegd, is overgenomen uit
het Afſchrift van FALKE. - In de uitgave van SCHATEN

ontbreekt hetzelve. Wy hebben verder om

dezelve reden, waarom wy denvoorigen Briefgemeend

Dei ſublimitatibus inſervimus omni ſtudio,

aeternae retributionis praemia nobis ſperamus

eſſe affutura. Quapropter omnium fidelium

Chriſti,

hebben in onze Verzameling te moeten brengen, ge

oordeeld deezen, hoewel in dezelve bewoordingen ge

noegzaam bevat, insgelyks niet te mogen overſlaan, te

meer, daar dezelve eenige plaatzen meer, dan de voo

rige, bevat.
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Chriſti, praeſentium ſcilicet & futurorum, no

verit univerſitas, qualiter MEINwERCUs, ſan

&tae Paderburnenſis Eccleſiae venerabilis Epi

ſcopus, omnia praedia ſua, quae hereditario

jure poſfederat, matri ſüae ADELAE contradi

dit. Dehinc ipſà cum manu mariti & advo

cati ſui BALDER!ci Comitis, cum conſenſu

etiam heredum, eadam praedia poteſtative no

bis donavit. At nos perpetuae beatitudinis

ſpe, ac pia praeſati Epiſcopi dilectique nepo

tis noſtri, qui ſe ſuaque omnia divino manci

pare gaudet ſervitio, prece & devotione com

moniti, praedia eadem, legitime nobis tradita,

(inter quae principales Cortes (b) ſunt iſtae,

fijnmedeshuſen (c), Walmonthem, Haver

loy, Hukilheim, Mandelbiki, Golthbiki,

Doddohuſen, Hokinesleve, Wackeresleye,)

cum appertinentibus villis & mancipiis utrius

que ſexus, ſilvis, viis & inviis, exitibus & re

ditibus, molendinis, piſcationibus, paſcuis,

venationibus, quaeſitis & inquirendis, omni

bus (d) utenſilibus, quae quolibet modo dici

vel nominari poſſunt, ſanctae Paderbrunnenſi

Eccleſiae, in honorem ſanctae Dei genitricis

Mariae, ſanctique Kiliani martyris ac beatiLi

borii confeſſoris conſtructae, per hanc imperia

(b) Cortes.] In de uitgave van FALKE, als mede in

den voorgaanden Brief, leest men Sortes., Te regt im

mers kunnen die goederen, welke hem by verdeeling

zyner vaderlyke erfenis met zynen Broeder en twee

Zuſters waren te beurt gevallen, ſortes genaamd wor

den; of ſchoon 't woord Cortes , of Curtes, ook een

goeden zin oplevert.

(c) Immedeshiſen. cet.J By FALKE, welke breed

voerig over deeze goederen handelt, leest men, Im

lem paginam largimur, omnium hominumcon

tradictione remota. Inſuper etiam imperiali

auctoritate praecipimus, ut nulla major minor

ve perſona aliqua judiciaria poteſtate in eisdem

praediis ſe intromittat, niſi Advocatus, quem

ejusdem Eccleſiae Epiſcopus ſibi eligat. Si

quis autem, quod abſit, hoc noſtrae donations

praeceptum infringere auſus fuerit, centum li

bras auri perſolvat, L. eidem Eccleſiae, & L.

noſtrae Camerae. Et ut haec noſtrae largitio

nis auctoritas firma & inconvulſa permaneat,

hoc praeceptum, inde conſcriptum, manu

propria corroborantes ſigillo noſtro juſlimus in

ſigniri. [Signum Domni HEINRICI Romanorum

invictiſſimi Imperatoris Auguſti.] Gunthe

rius Cancellarius vice Erkenbaldi Archicappel

lani (e) recognovi [& ſſſ..] Data IIII. ſdus

Januarii Indiëtione (f) XIII. Anno Domini

cae incarnat. MXVI. Anno vero Domni Heinrici

ſecundi regnantis XIIII. Imperii autem II,

LActum] Drodmannia feliciteramen.
1

Nic. SCHATEN , Annal. Paderborn.

Paſs. 1. Lib. V. pag. 417. Verbe.

terd uit FALKE, Cod. Tradit. Corie

fenſ, pag. 453.

medeshiſon - Haverlon, - Golzbiki, Dodon

huſon, Hokineslevo, I/Wakereslevo.

(d) omnibus.] Beter in den voorgaanden Brief,
omnibusque utenſilibus.

(e) recognovi & /// J Dus by FALKE. In de uit

gave van SCHATEN ſtaat recognovit.

(f) indictione XIII.] Lees XIIII., gelyk scHA

TEN getuigt, dat in andere afſchriftengevonden wordt,

68.) Memoriale

Sticht,

te &)'/7,

ſthops,

ADELBOLDI Epiſcopi, of oude Lyſte der Leenmannen van het

So als gezegd wordt ten tyde van gemelden Bisſchop gemaakt

en in welke de Graaf van GELRE, als Opperjagermeeſter des Bis

onder anderen, ook opgeteld wordt.

Den 2 januarii, 1o21.

Tn nomine (a) Dei (b) amen. Operae

pretium duxi ea, quae ſequuntur, ſcriptis

inſerere, ne poſteris lateret, quod praeſens

(a) In nomine.] Zeer verſchillende zyn de gedag

ten der Geleerden aangaande dit aanmerkelyk Stuk. Het

gevoelen derzelven afzonderlyk in 't breede aantetoo

inen, zou te lang vallen. Men zie PoNTANUs, IIiſ'.

Lib. V. pag. 78., SLICHTENHORST, Geld. Geſch. V.

B. bl. 54., MATTH. voSSIUS, Annal. Lib. I. p. 35.
BUCHELIUs, in Not. ad IIEDAM, p. 117., ALTING,

Not. Germ. Inf. Part. II. p. 35. en 68. MAT

THAEUS, de Nobil Lib. I. p. 147. en Analcé?. Tom.

V. p. 331. VVAGENAAR, Vaderl. Hiſt. II. D. bl.

148., IDSINGA, Staatsrecht 1. D. bl. Io5. VAN

MIERIS, Chart. van HoLL. 1. D. bl. 6o. Jo. PETR. LU

DEwIG, Opusc. Misc. Toni. I. p. 651. Jo. CONR.

coPEs vAN HASSELT, de jurisd. Crim. in Gelr. p.

42. & ſeg. Den Schryver van de Algemeene Voorre.

den in 't Aanhangſel op de Kerk. Oudhed, bl. 56.-67.

J. W. VAN LAAR , in Specim. Acad. varia Jur.

Belg. Capp. illuſtr.# Cap. V. p. 32. 1Z. VAN

DER DOES, Diatr. de vincuſo inter Diocc. Traject.

aetas faceret. Quapropter deſidero notum eſſe

cunctis ſanctae Dei Eccleſiae fidelibus, tan

praeſentibus, quam futuris, quod ego ADEL

BOLDUS,

& Regn. Franc. pag. 58. JUNGIUs, Hiſt. Com.

Benthem. Lib. II. C. 3. S. 2. p. 90. - Io3. VAN

LEEUwEN in Not. ad CHRON. TIELENSE pag. 95. en

anderen. Doorgaands komt men hier in overeen, dat

deeze Lyst of geheel valſch en verdigt is, of ten min

ſten, zo al ten tyde van Bisſchop ADELBOLD eene

zoortgelyke lyſte van Leenmannen gemaakt zy, dat de

zelve dan in latere tyden zodanig veranderd is, gelyk

wy dezelve thands hebben. Wy houden het met die

genen, welke dit Stuk voor onegt houden. Om zulks

in 't breede hier te toonen, lydt ons beſtek niet... Al

ware het, dat de hier in gemelde zaaken met de Hiſto -

rie van dien tyd konden overeengebragt worden, zou

egter de ſtyl alleen, en de geheele zainenweeving van
dit Stuk, iemand, welke maar eenigzins kºndig is in

zoortgelyke ſchriften, doen twyfelen aan de egtheid.

Doch let men op den inhoud der zaaken zelve: alies

toont ten duidelykſte aan de valsheid van deeze Lyſte,
en dat dezelve een uitbroeiſel van den eenen of anderen

Z 2 /
Monnik
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BoLDus, Dei ſolummodo gratia ſanctae Tra

jectenſis Eccleſiae Praeſul indignus. Cum

Monnik van lateren tyd is. Teregt derhalven teekende

BUCHELIUS eertyds op den kant van zyn Exemplaar dit

navolgende aan. ,, Haec non ſuo loco ut ſint poſita,

•, vercor, ita ab iſforum tentporun ſimplicitate ad po

,, ſterioris aevi fastum abeunt.” De waarheid vandit

gevoelen blykt handtastelyk, indien men, om van de

overige hier opgetelde Leenmannen niets te melden,

alleen maar zyne gedagten veſtigt op het geen alhier

voorkomt, voor zo ver het zyne betrekking tot ons te

genwoordig GELDERLAND heeft. - De Hertog van

BRABAND wordt gezegd van den Bisſchop te leen te

houden, tenere in feudum Civitatem lapideam in TIE -

LE - & Salictum juxta praediétam Civitatem Tiele

Jittem. Een ieder ziet ligtelyk, dat de Verdigter deeze

woorden overgenomen heeft uit den Giftbrief van Ko

ning OTTO den I. van 95o., hier vooren geplaatst on

der Num, 5o. bl. 59. Doch wanneer? Zekerlyk geen

zeventig jaar na het geeven van denzelven, wanneer de

oorſpronkelyke Brief nog voorhanden was, maar onge

twyfeld langen tyd daar na, wanneer de woorden der

zelven, cum nova atque lapidea in eodern loco & civi

tate (Tiele) Eccleſia, omnibusque praediis, door een

lateren uitſchryver reeds veranderd en verbaſterd waren

in deezer voegen, cum nova atque lapidea tneodem loco

civitate, omnibusque Eccleſiis, pracdiis, cet. Of, omni

busque Eccleſiae praedtis; door welke omzetting van 't

woord Eccleſia men eindelyk, in plaats van een nieuw

gebouwde ſteenen Kerk, 't geen niet ongewoon is, een

nieuwe ſteenen Stad, nova lapidea Civitas, even als of

'er te vooren reeds eene van hout gebouwde Stad ge

weest ware, gekregen heeft. - De naam verder

van Graaven van GELRE was te deezen tyde nog ge

heel onbekend, dewyl het zeker is, dat de zoogenaam

de vooGDEN van GELRE eerst lang daarna dien. Titel

gevoerd hebben: uit welken hoofde ookde oudeSchry
ver van de CHRONICA DE TRAJECTO, by MATTHAEUS

Anal. Tom. V. S 324, in# tyd reeds te regt de

egtheid van dit Stuk in twyfel trok, wanneer hy aan

teekende; ,, Quidam , qui Cronicasſcripſerunt, ſcri:

, hunt, guod Epiſcopus ille ApELhoi bUsfeeit conſcribi
, omnes fuos praedeceſſore: Epiſºoſ: 3,6% nobiliores

, Dominos illius terraſ ! ſicut eſt, Brabantia, Hollan

, dia, GELRIA 3, Cleve, Benthem, Cuyck, Ghoer.

, Quod tanten fallit, quig tunc temporis NoNDUM /uit

&#nes in GELRIA.” Dit getuigenis van dien Chro

#ykſchryver heeft vELDENAAR genoegzaam woordelyk
overgenomen in zyn Chronyck, waarom ook de Heer

KASE BURMAN op den kant van Zyn exemplaar aantee

kende , , , Opig hoc tempore nondum Comes# 9

,, ideo ad poſteriora, teg" hoc## C/////////,

, vELDEN. p. 256. Deeze zwaarigheidſchyntJOAN.

VAN #DEN, wanneer hy deeze Lyst in zyn Chroni

con, Lib. IX. C. 19. ? 129: bragt, ook opgemerkt te

hebben, en, om dezelve wegteneenen, voegde hy

#woord Tutor by; Item, TUToR, ſive Comes

din EIAE, etiam eſt liber, feudalis ' cet. - Dezelf.

de zwaaiigheid zogt de Schryver van de oude Holl.
Chronyk, Div- II. Cap. I4. ſol. 117. ook te ver

beteren, wanneer hy Overzette, en erbyvoegde; ,, Die

, voecht van GELRE [wantet noch geen Graefſcap

, en was] is des Bisſchop: Meister, #dger, ende hout te

, iene enz. - Dochalware het al, dat de Voog

den, praeſedi Gelriae, te deezen tyd van een of an

deren ouden Schryver Comite, Gelriae genoemd wier:
den, loopt het egter tegen alle Hiſtoriſche waarheid

aan, dat dezelve ooit de Graafſchap ZUTPHEN van den

Bisſchop te leen zouden gehouden hebben. Waar

vindt men eenig blyk of ſchyn, dat die Graafſchap ooit

aan de Bisſchoppen door den eenen of anderen#
of Keizer, geſchonken zy , uit krag van welke C

zy dezelve weder als een Leen aan de Graaven van GEL

# hadden kunnen uitgeeven? Was zelfs te deezen

tyd de Graafſchap zUTPHEN nog niet afgeſcheiden van

GELDERLAND? En is niet dezelve lange daar na eerst

door een huwelyk overgegaan aan de Graaven van GEL

RE, en op die manier met GELDERLAND vereenigdge

worden? * Wat meer is, debenaaming zelve van Comi

tatus ZUTPHANIAE toont genoeg aan, dat dit Stijk van

een lateren tyd is, zeker immers is het, dat die benad:

ming eerst in gebruik geraakt is, na dat Zutphen tot

een 'Stad verheven is, en Stadsgeregtigheid gekregen

heeft, wanneer naar den naam der Hoofdſtad alleng

feudales liberi Trajectenſis Eccleſiae a me feu

dum ſuum requirerent, praedeceſſorum meo

rum

kens in gebruik is gekomen de benaamingvan de Graaf

ſchap van ZUTPHEN , welke te vooren, en ook nog in

deezen, en volgenden tyd, de Graafſchap van HAME

LAND genoemd wierd. -. Even eens is het gelegen

met de alhier voorkomende benaamingen van de Tielre

zvert, en Bomclrewert, welke in deezen tyd onge

hoord 2. en eerst lang daarna in gebruik gekomen zyn.

- Eindelyk hoe zal men met de waarheid overeen

brengen, 't geen alhier ten opzigte van Embrik voor

komt? Hoe kan die plaats voor de helfte, pro parte

media, door den Bisſchop te leen gegeeven worden,

en de andere helfte, alia pars, gezegt worden te bly

ven aan den Bisſchop? Daar het zeker is, dat de cene

helfte van Embrik by een plegtig verdrag van den ja

re 997. hier vooren geplaatst onder Num. 59. bl. 72.

in vollen eigendom reeds was overgegeeven aan de Ab

dis van ELTEN; en door dezelve langen tyd daar na

gerust bezeten is geworden, zelfs zodanig, dat in den

jare 1134. het gemelde Klooſter in 't geruſte bezit van

die helfte door Keizer LoTHARIUs nog nader beveſtigd

is geworden, gelyk blyken kan uit den Brief van den

zelven by PoNTANUs, Hiſt. Lib, VT. p. 1o3.

Geen minder tegenſtrydigheden doen zig op in de ove

rige alhier opgetelde Leenmannen, welke, als zo veele

klaare bewyzen van de onegtheid van dit ſtuk, zouden

kunnen aangevoerd worden. Doch zulks is buiten ons

beſtek, en ook reeds voor een groot gedeelte door an

deren aangetoond. – Let men verder op de Getui

# , ten overſtaan van welken deeze Leenverheffingop

en 2 januarii des jaars Io21. alhier gezegd wordt

geſchied te zyn, zal men handtastelyk de valsheid van

dit Stuk moeten erkennen. Te regt heeft de geleerde

JUNGIUs, Hiſt. Comit. Benthem, p. 1o3. , reeds op

gemerkt, dat de alhier opgenoemde drie Aartsbisſchop

pen , ANNo, EVERHARDUs, en ADELBERTUS eerst

lang na doode van onzen Bisſchop ADELBoLD, welke

in Io27 geſtorven is, tot die waardigheden verheven

zyn geworden. ANNO is op den Aartsbisſchoplyken

zetel van Keulen eerst geplaatst in den jaare io56.;

EVERHARD is Aartsbisſchop van Trier geworden in

Io47.; ADELBERT eindelyk is tot Aartsbisſchop van

Hamburg verkoren in den jaare Io43. Hoe is het dan

mogelyk, dat dezelve als Aartsbisſchoppen in een ſtuk

Van den jaare Io2I, kunnen opgenoemd worden, en als

Getuigen voorkomen? Ongetwyfeld heeft de Verdig

ter van dit Stuk kennis gehad aan deeze drie Aartsbis

ſchoppen uit eenen Brief van den jaare 1o64. by HEDA

p. 129. alwaar deeze drie Aartsbisſchoppen te regt ge

noemd worden. . Hy heeft dus gemeend dezelven, als

Getuigen, ook in dit ons Stuk te kunnen opnoemen ,

doch ongelukkig heeft hy niet in aanmerking geno

men, of mogelyk nietgeweeten, denjuisten tyd, wan

neer zy gekomen zyn tot die waardigheden, in welke

hy dezelven alhier aanvoert , en even hier door ver

raadt hy zig ten eenenmaal. De overige drie, alhier

opgenoemde, komen wel overeen met den leeftyd van

Bisſchop ADELBoLD, en konden overzulks als Getui

gen by deeze Leemverheffing tegenwoordig geweest zyn;

doch in allen ontmoet men weder eenige Zwaarigheid,

of bedenkelykheid, waarop de Heer JUNGIUs niet

ſchynt gedagt te hebben. UDALRICUs wordt alhierge

noemd Vicecancellarius ; doch het komt bedenkelyk

voor, dat men denzelven in egte ſtukken niet vroeger

aantreft dan in het laatſte jaar der regeering van Keizer

HENRIK den II., terwyl tot den jare Io23. GUNTHE

RIUs, Aartsbisſchop van Salsburg, als Onder-Can

cellier de Keizerlyke Brieven in plaats van den Opper

Cancellier, onderteekend heeft, gelyk door den geleer

den Abt BESSEL bewezen is in 't Chron. Gottwicenſ: p.

241. Zo zig hier geene anderebewyzenvan onegtheid

opdeeden, zou deeze bedenkelykheid weinig by mygel

den. Het komt my egter ten uiterſten waarſchynlyk

voor, dat deeze UDALRicUs, of ODALRICUs, niet voor

den jaare 1o23., in plaats van den gemelden Gunthe

rius, tot Onder- Cancellier is aangeſteld. Ten minſten

van het begin der Regeering van Keizer KoENRAAD den

II. af, en dus van den jaare Io24. tot Io32. heeft hy,

als Cancellarius vice ARIBoNIS Archi-Capellani, alle

Keizerlyke Brieven onderteekend, gelyk ten vollen in

't gemelde cHRoN. GoTTw1c. p. 256. betoogd wordt,

en ook nader blyken kan uit de Brieven, welke men,

onder anderen, by scHATEN, Annal. Paderborn. Part.
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rum Epiſcoporum Trajectenſium mihi literas

I. Lib. V. p. 463. 467. 468. 469. 471. 474.477.

79. 48o. en 431. , als mede in het Chronicon Episº.

Alindenſium by PistoRIUs, SS. Rer. Germ. Vol. III.

. 822., en 826., vinden kan. In die zelfde hoeda

nigheid als Cancellier, in plaats van den Opper: Cancel

liër, en Mentziſchen Aartsbisſchop ARIBo, heeft hy

ook onderteekend drie andere Brieven, welke by HEDA

voorkomen Hiſt. p. 114. en 115. Uit deeze Brieven

nu, welke maar weinige jaaren later, dan deeze onze

Lyst, gegeeven zyn, kan onze Verdigter en den Aarts

bisſchop ARIBo, en den Onder-Cancellier UDALRICUS

hebben leeren kennen, en dus dezelve in zyn ſtuk als

Getuigen ook gemeend hebben te mogen aanvoeren,

zonder te letten, of dezelve op dien tyd, waar op hy

zyn verdigt ſtuk ſtelt gegeeven te zyn, werkelyk die

waardigheden en ampten bekleedden, welke hy in dee

zen aan hun toeſchreef, door welke onoplettendheid,

of liever onkunde, hy wederzig handtaſtelyk verraadt.

Dit blykt verder ten duidelykiten in ARIBo, welken

hy alhier insgelyks noemt als Aartsbisſchop en#
Cancellier. Het is te over bekend, dat deAartsbisſchop

pen van Mentz Opper: Cancellieren der Keizerste dee.

zen tyd waren. Is derhalven deeze ARIbo opden twee

den januarii 1o21. reeds tot de Aartsbisſchoplyke

waardigheid verheven geweest? Zo ja, dan kan hy

ook te regt Archicapellanus alhier genoemd worden ;

zo niet, dan is dit weder eene nieuwe preuve voor de

valsheid van dit ſtuk. Ik verwondere my zeer, dat de

anderzins zo naauwkeurige en oplettende JUNGIUs dit

niet genoeg in opmerking genomen heeft, wanneer hy

over onze Lyſte handelende d.. l. p. 103, , onder an

deren dit navolgende aanteekende. ,, Imperatoren

,, Henricum ll. hic reſte appellari potuiſſe, dubio ca

, ret. – Aribo etianu hic locum ſtuum tueri poteſt,

,, fluit enim anno Io2 I. • - 4110 haec Charta conſcripta

erttur, Erchanbaldi Archiep. Moguntini ſucceſſor,

, & Adelboldi utigge aequalis.” . Ik erken, dat hy in

To2 1. tot die gemelde waardigheid verheven is. Zulks

blykt ook uit de by JUNGIUs aangehaalde Schryvers ,

waar by men nog voegen kan het CHRONIcoN AUGU

sTENSÉ by FREHERUS, SS. Rer. Germ. Tom. I. p.

495., alwaar men 't volgende op het jaar MXXI. vindt

aangeteekend. ,, Terrae motus IV. Id. Maji factus

, eſt. Heribertus Colonienſis Epiſcopus obiit. | ER

,, cHINBALDo Moguntinae Archiëpiscopo deſunétoARI

, Bo ſucceſit.” In dezelve order, en met genoegzaam

dezelve woorden, wordt dit ook aangeteekend gevon

den by MARIANUs scoTUs in Chron. in de SS. Rer.

Germ. van PISTORIUs, Vol. I. p. 648. Edit. STRUVII.

Doch het zal er maar op aankomen, in welke maand,

en op welken dag van dat jaar, hy zynen voorganger

is opgevolgd. Volgends onze Lyst, welke geſteld

wordt op den tweeden januarii 1o21. gegeeven te zyn,

moet hy voor dien dag reeds tot die waardigheid ver

koren zyn geweest; en gevolgelyk, indien men het

begin van het jaar met Kerstyd ſtelt, kan hy ten hoog

ſten vyf dagen die waardigheid, waarin hy alhier voor

komt, bekleed hebben. Is zulks waarſchynlyk ? Zou

den dan niet de gemelde Chronykſchryvers onder de

drie gebeurtenisſen, welke zy op dat jaar aanteeken

den, de dood van Erkenbald moeten in rangſchikking

eplaatst hebben voor de Aardbeving, welke zy ver

# op den 12. Mey van dat jaar voorgevallen te

zyn ? Verder, indien hy op den 2. januarii reeds

Opper- Cancellier geweest was, hoe komt het dan, dat

men hem in die hoedanigheid nergens aantreft, dan in

een eenigen Keizerlyken Brief van dat jaar, doch wel

ke eerst, volgends het getuigenis van den Schryver van

't Chronicon Gottwicenſe pag. 24o. op het einde van het

jaar Io2I. gegeeven is? Zou men daar niet uit mogen

beſluiten, dat hy eerst in de laatſte maanden van 't ge

melde jaar, en niet in de eerſte maand, tot die waar

digheid verheven zy ? Om dit ten eenemaal te voldin

gen, zullen wy voor eerst aanvoeren eenen Brief van

den 16. Februarii Io21., uitgegeeven by scHATEN,

Annal. Paderb, Part: 1. Lib. V. p. 442, waar in

Guntherius als Cancellier, en Erchinbaldus als Opper
Cancellier voorkomen, alsmedeeenen anderen van den

derden julii des gemelden jaars ro2r., en dus een

half jaar laater, dan onze Brief, gegeeven, welke, uit

den oorſpronkelyken, in een koperen plaat geſneden, en
in 't zelfde CHRON. GoTTwIc. p. 238. te vinden is.

oſtenderunt, continentes, quae & qualia bona

ipſi

Aldaar leest men uitdrukkelyk, GUNTHERIUs Cancel

larius ad... vicem ERKENBALDI Archicappellani reco

gnovi. Uit dit egte Stuk blykt derhalven ook ontegen

zeggelyk, dat op den 3. Julii en Guntherius nog den

post van Onder-Cancellier waargenomen heeft, en dat

de Opper-Cancellier Erkenbald, in wiens plaats Aribo

gekomen is, toen nog in leven was. Zelfs uiteen der

den Brief, uitgegeeven insgelyks by SCHATEN, d l.

p. 444. moet volgen, dat die beiden op den 23 julii

van dat zelfde jaar IoaI., deeze hunne opgenoemde

waardigheden aan 't Keizerlyke Hof nog werkelyk be

kleed hebben; zo dat de oude Schryver van de ANNA

LEs HILDESHEMENSEs in de Script. Rer. Brunswic.

LEIBNITII, Vol. 1. %. 724., zig vergiste, wanneer hy

den dood van Erkenbald bragt op het jaar 1o2o., daar

uit de aangehaalde Brieven blykt, dat hy in het vol

ende jaar nog leefde, doch tevens leeren wy uit het ver

iaal van denzelven, dat hy op den 18. Auguſtus van dat

jaar eerst overleden is. MXX. ind. III. zegt hy,

ERKEMBALDUS, Mogontiae Metropolitanus, xV. Kal

Septembris /tiſtollitur, poſt quem ARIBo, vir ſanſtae

Eccleſiae probatiſſimus, ſubſtituitur. Hoe is het nu

mogelyk, dat op den 2. Januarii, en dus verſcheidene

maanden te vooren, en Udalricus, als Onder- Cancel

lier, en Aribo, als Opper-Cancellier in dit ons Stuk

kunnen voorkomen, zo men 't zelve niet voor onegt wil

houden? Het blykt dus, dat de vyfalhier opgenoem

de getuigen alle valſch zyn. Maar hoe ſtellen wy het

met den zesden; met Keizer HENRIK zelven? By den

Heer JUNGIUs lydt dit wel geen twyfel; Imperatorem

Henricum II, zegt die. Geleerde, hic reſte appellaripo

tuiſſe, dubio Caret , idyue jam in principio Capitis oſten

dimus. Doch wat heeft hy bewezen op pag. 95. van

zyn voortreffelyk werk ? Niets anders, dan dat de

leeftyd van Keizer HENRIK met den tyd van Bisſchop
ADELBOLD overeenkomt, en dat de laatſte in de Brie

ven van den eerſten dikwils als Getuigegenoemd wordt.

Dit zy zo. Maar komt het alhier daar op aan? Is niet

de groote vraag alhier, of Keizer HENRIK werkelyk op

den 2. januarii Io21. tegenwoordiggeweest is te Zuſ

pich, in Tulpiaco Caſtro, alwaar deeze Leenverheffing

gezegd wordt op dien dag coram eo, often zynen over

ſtaan, en in zyne tegenwoordigheid, geſchied te zyn? Dit

is zo zeker niet. Volgends het verhaal van SIGEBERTUs

GEMBLACENSIs by PISTORIUs, SS. Rer. Germ. Vol.

I. p. 829, wiens eigen woorden ook overgenomen zyn

door ALBERICUs, Monachus trium Fontium, in zyn

Chronicon by LEIBNITIUs, Acceſſ Hiſt. Vol. II. Part.

II. p. 53. , zou Keizer Henrik het Kersfeest te Keulen

gevierd hebben, Hy konderhalven op den 2. Januarit

daar aan volgende in het Keizerlyke Slot Zülpich, 't

welk niet ver van Keulen afligt, tegenwoordig geweest

zyn. HERMANNUs coRNERUs, een later Schryver

van deXV. eeuw, ſchynt dit ook te volgen, in zyn Chro

nicon by EccARD, Corp. Hiſt. med. devi Tom. II. p.

567. Doch in de ANNALISTA sAxo van EccARD, d.

l. Tom I. p. 453. leezen wy uitdrukkelyk; ,, Anno

,, Dominicae incarnationis MXXI. Imperator juſticiae

, fidens Hamerſtein firma obſidionecircumdedit, ibique

, Dominici Natalis diem egit. Tandem famis inopia

,, coa&i celebri per orben Stephani Protomartyris feſto

,, ſe ſuaque omnia Imperatoriae poteſtati dedunt. Im

,, ºperator, poſt victoriam, SaxoniamK## Fe

, ſtum palmarum Walbike, Paſcha Mersburch debita

,, devotione celebraturus.” Het zelve ſchynt ook be

veſtigd te worden in de ANNALES HILDESHEMENSEs,

bv LEIBNITIUs, SS. Rer. Brtinstv: Tom. I. p. 724.

Wie zal men nu hier in gelooven? Voor 't laatſte ver

haal is ruim zo veel waarſchynlykheid, als voor het

eerſte, doch dan kan onmogelyk Keizer Henrik op den

daaraan volgenden 2. Januarii te Zulpich bydeeze onze

Leenverheffing tegenwoordig geweest zyn. Ten min

ſten hier uit blykt, dat het zeer onzeker, en geens

zins, gelyk de HeerJUNGIUs meende, van allen twyfel

ontbloot is, of men in dit ons Stuk Keizer Henrik te

regt als getuige kon aanvoeren,- . Meer redenen

voor de onegtheid van deeze Lyst zouden wy kunnen

bybrengen, doch wy gaan dezelve kortheidshalven

voorby. Alleen kunnen wy niet nalaten

nog aantemerken, dat, zo dit Stuk egt, en werkelyk

te deezen tyd in geſchrift gebragt was, men het zelve

ook in de oude Regiſters der Privilegien van de Kerk

Aa Van
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ipſi & eorum progenitores ab Eccleſia Tra

jectenſi tenuerunt: quibus viſis, in ſcriptis

feci redigi, quae ſequuntur. -

Dux BRABANTIAE eſt liber feudalis Eccle

ſiae Trajectenſis, & tenet in feudum Civita

tem lapideam in TIELE, cum praediis, fami

liis, mancipiis, ſylvis, aquis, piſcationibus,

paſcuis, pratis, & Salicium (c) juxta prae

dictam Civitatem TIELE ſitum, & omnibus,

ad Civitatem pertinentibus eandem. Item to

tam Campiniain (d) usque Tournoutervoer

de, cum mancipiis, [praediis,] ſylvis, cam

pis; officiumque ejus eſt, quod vocatur, &

eſt Dapifer Epiſcopi Trajectenſis.

Item Comes (e) GELRIAE eſt etiam liber

feudalis Eccleſiae Trajectenſis, & tenet in

feudum Comitatum ZUTPHANIAE, cum multis

praediis, mancipiis, pratis, ſylvis, aquis,

van Utrecht, hoedanige in alle de vyf Kapittelen oud

tyds bewaard wierden, zou vinden. In het oudſte per

kamente Regiſter, 't welk wy gebruikt hebben, ten

titel voerende, Commemoratio de rebus ſaſ.ctae Traje

ftenſis Eccleſiac, en 't geen ongetwyfeld in de XIII.

Eeuw , of ten hoogſten in 't begin van de XIV., ge

ſchreven is, en waarin men geen later Brieven dan van

't jaar 1243. geregiſtreerd vindt, heb ik dit Stuk te

vergeefs gezegt. Wat reden nu kan men geeven, waar

om zo een aanmerkelyk Stuk, als dit, zou overgeſla

gen zyn , daar men verſcheidene andere Stukken van

vry minder belang in het zelve geregiſtreerd heeft?

Immers geene andere, dan deeze, dat ten tyde, want

neer dat Regiſter ten gebruike van den Bisſchop, onder

wiens Archiven 't zelve eertyds bewaard is geweest, in

het laatst der XIII. of in het begin der XIV. Eeuw af

geſchreven wierd, dit Stuk onbekend, en nog niet ver

digt was. Het is wel zo, dat hij GHELIUS in Not: gd

HËDAM p. 117., getuigd, in de Archiven der Kapit

telen een en ander Afſchriften van 't Zelve, antiquo

ſatis charactere conſcripta, aangetroffen te hebben ,

doch welke omſchryving genoeg te kennen geeft, dat

die Afſchriften niet onder de alleroudſte moeten geteld

worden, en dus mogelyk niet voor deXV. Eeuw zullen

geſchreven zyn geweest. Ten minſten het alleroudſte

Afſchrift, dat my 'er van voorgekomen is, bevindt zig

in het Perkamente Regiſter, doorgaands by BUCHELIUS,
en in navolging van hem ook door ons dus genoemd,

Lite, Catenatius van het Kapittel van OUDMUNSTER te

Utrecht. Het zelve kan niet vroeger, dan op het einde
van de XIV., of in het begin, Van de XV. Eeuw ge

ſchreven zyn, dewyl in het zelºe voorkomen, en wel

met dezelfde hand geſchreven, ſtukken van 1374 , en

1386. , doch, het geen zeer opmerkelyk is, in dat Re.

giſter wordt dit ons Stuk niet in #vdorder onder de
overige Charters, ten tyde van Keizer HENRIK den II.

gegeeven, geplaatst gevonden, maar komt in dat MS.

5p 't einde vóór, en is het allerlaatſte ſtuk, 'tgeenmet

die zelfde oude hand in dat Register geſchreven is. Zou

men daar uit niet mogen een beſluit opmaken, dat in

het oudere Regiſter, 't geen de uitſchryver van dit ge

volgd heeft, onze Lyst niet bevat is geweest, en dathy

dezelve egter gemeend heeft agter aan te moeten ſchry

ven? Doch blykt hier tevens niet uit, dewyl in

het oudſte Regiſter het zelve niet gevonden wordt, en

het Liber Catenatus ruim een Eeuw later, dan dat, ge

ſchreven is, dat mogelyk dit ons Stuk in die XIV.

Eeuw dus ontworpen, en verdigt kan zyn? - Dat

het zelve verder in myn perkamenten Codex. Traditio

zatem Trajectenſtutu gevonden wordt, behoeft men zig

niet te verwonderen, dewyl dat MS. eerst op het einde

van de XV. of in het begin zelfs der XVI. Eeuw ge

ſchreven is. - Doch meerder opmerking verdient

het zeggen van BUCHELIUs, getuigende, dat, behal

ven HEDA, ook eenige geſchrevene Exemplaren van

BEKA gewag van dit ons Stuk maken. In de gedrukte

Exemplaren van BEKA wordt hetzelve niet gemeldt.

Hv leefde even na het midden van de XIV. Eeuw.

Toen was mogelyk het Stuk nog niet verdigt, tenmin

aquarumve decurſibus & juſtitiis; item EM

BRICAM cum ſuis attinentiis pro parte media,

& alia pars eſt Epiſcopi Trajectenſis. Itemin

Pago BATUA magnam partem, cum [manſis (f),

terris, caſis, domibus,] mancipiis utriusque

ſexus, & juſtitiis; Item TIELREwERT & Bo

MELREWERT, cum multis mancipiis, manſis,

terris, caſis, domibus, campis, pratis, aquis,

aquarum [que] decurſibus, & juſtitia. Et

dicti Comitis officium eſt, quod vocatur, &

eſt Venator Epiſcopi Trajectenſis.

Item Comes HOLLANDIAE eſt liber feuda

lis Epiſcopi (g) Trajectenſis, & tenet in feu

dum Comitatum Hollandiae, & terram Kene

mariae, cum terris, manſis, ſylvis, campis,

pratis, paſcuis, mancipiis, aquis, aquarum

[que] decurſibus, & juſtitia; exceptis dictarum

terrarum decimis, & terra Waterlandiae &

/West

ſten nog te nieuw, om 'er gewag van te maken, dewyl

men met reden aan de egtheid van zodanig verhaal zou

twyfelen. Dit is zeker, het zy hy hetzelve gekend

heeft, of niet, dat hy het met ſtilzwygen heeft voor

bygegaan. Naderhand heeft een latere, en by my on

bekende, Schryver de Chronyck van BEKA op veele

plaatzen vermeerderd, aangevuld, en vervolgd. Zodanig

een vermeerderde Chronyk, welke vervolgd is tot den jaa

re 1467. en mogelyk zelfs verder, dewyl in ons Exem

plaar 't ſlot en einde ontbreekt, hebben wy tot ons

ebruik gekregen uit de Bibliotheek van den Heer A. B.

in het Latyn geſchreven, en den titel voerende van

Chronographia Joannis de Beke. Uit een zodanige ver

meerderde Latynſche Chronyk heeft de oude Neder

duitſche Vertaaling: door den HeerMATTHAEUs onder

den titel van 't Chronicon Auctius JoANNIS DE BEKA

in het V. Deel der eerſte uitgave, of het III. Deel der

laatſte uitgave van de Analeſta medii aevi, uitgegee

ven, haren oorſprong genomen. Dewyl derhalven de

aanvuller en vermeerderaar zo lang daarna eerst geleefd

heeft, zal men zig niet verwonderen, dat in die byge

voegde vermeerderingen niet alleen gewag van dit ons

ſtuk gemaakt, , maar het zelve geheel ingevoegd is,

doch zodanig, dat het zelve in die Vermeerderde Chro

nyk nog meer vervalſcht is. Ongetwyfeldzal BUCHELIUs

door Zyne MSS quaedam BEKAE Exemplaria een zo

dnigen vermeerderden Latynſchen BEKA, of de oude Ne

derduitſche Overzetting van dien, verſtaan hebben. Dit

Zo Zynde, zal dit bewys voor de egtheid van ons ſtuk

ook van weinig klem zyn.– Wy hebben ge
meend dit wat omſtandiger te moeten aantoonen, om de

gevolgen, welke uit dit aanmerkelyke Stuk, zo het

egt was, voor onze Vaderlandſche Hiſtorie in 't ge

meen, en voor die van GELDERLAND in 't byzonder,

zouden kunnen getrokken worden, te ſtuiten, en weg
te neemen. e

(b) Dei.] In zommige MSS, Domini. Voor nepo

ſteris laterêt, hebben vier MSS., als mede de eerſte

uitgave van HEDA , ne in poſterum lateret. By VAN

LEYDEN leest men, ne poſteros lateret.

(c) Salićtum–ſitum.] In 't MS. van scRIv. Sa

lićtis - ſitis.

(d) Campiniam.] , Kempiniam, Campaniam, en

Campiniam, hebben de Handſchriften.- Voor Tottr

noutervoerde, ſtaat in dezelve Tournoutvoerde , Tur

nouter Vorde, Turnouterwoude, Turnoutworde, of

Turnout Woude. In de eerſte uitgave van HEDA ,

Turnout &? Voirde.

(e) Item Comes Gelriae.] Jo. vAN LEIDEN veran

derde dit, en heeft, Item tutor , ſve Comes Gelriae.

Dezelve veranderde ook de rangſchikking, en ſtelde

den Graaf van HOLLAND voor dien van GELRE.

(f) manſis.] De woorden, welke wy alhier tus

ſchen IJ ingevoegd hebben, zyn overgenomen uit de

MSS. en andere uitgaven. Dezelve ontbreken in de

laatſte uitgave van HEnA.

(g) Epiſcopi.] In myn MS. Cod Trad, leest men

Eccleſiae.
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ifestfriſiae, quae totaliter pertinet (h) ad

Epiſcopum, & Eccleſiam Trajectenſem; &

dictus Comes Hollandiae vocatur & eſt Mare

ſchalcus Epiſcopi Trajectenſis.

Item coMEs CLIVENSIs eſt liber feudalis

Eccleſiae [Trajectenſis,] & tenet in feudum

in Pago BATUA in ſuperiori parte ſupra (i)

Rhenum magnam partem terrarum, & manſo

rum, cum caſis, domibus, mancipiis, cam

pis, pratis, paſcuis; & ex alio latere Rheni,

& in aliis quibusdam locis terras, manſos, ca

ſas, domos, ſylvas, campos; item Woudri

chem cum agris & campis, cum aquis aqua

rumve decurſibus, & juſtitiis. Eſt, & voca

tur (k) Camerarius Epiſcopi Trajectenſis.

Item Comes de BENTHEM eſt liber feuda

lis Eccleſiae [Trajectenſis,] & tenet in feu

dum Burchgraviatum, ſive Praefecturam (l)

Trajectenſem, cum plurimis manſis, terris, in

ſulis, campis, mancipiis, ſylvis, pratis, pa

ſcuis, aquis, aquarumve decurſibus, & juſti

tia (m) in pluribus locis Civitatis, & Dioece

ſis Trajectenſis, qui vocatur, & eſt Janitor

Epiſcopi Trajectenſis.

Item Dominus (n) de cUKE eſt liber feu

dalis Eccleſiae [Trajectenſis,] & tenet in feu

dum multas terras, inſulas, & decimas, cum

caſis, domibus & ſylvis, campis, pratis, &

paſcuis, aquis, aquarum [que] decurſibus, &

juſtitia in diverſis locis Dioec. Trajectenſis,

quivocatur, & eſt Pincerna Epiſcopi Tra

jectenſis.

Item Dominus de GHOER eſt liber feudalis

Eccleſiae (0) Trajectenſis, & tenet in feudum

(h) pertinet.], In het zelfde MS., als mede by vAN

LEIDEN, en in de uitgave van v. MIERIS, heeft men,

pertinent.

(i) ſupra Rhenum.] In zommige Exemplaren, ſu
er Rhenum.

(k) Eſt & vocatur.] Onze oudſte MSS. lezen, qui

vocatur, & eſt. In zommige heeft men alleen, &? eſt.

(l) ſive## n zommige, en wel de oud

ſte. Exemplaren, ontbreken deeze beide woorden, ge

lyk ook by VAN MIERIS, en Jo. VAN LEIDEN.

(m) Juſtitia.]. By Jo. VAN LEIDEN, juſtitiam.

(n) Dominus de Cuke.J. Jo. VAN LEIDEN heeft Co

mc, de Guick, gelyk ook in het volgende dezelve leest

Comes Ghore, voor Dominus de Ghoer.

(o) Eccleſiae.] Epiſcopi, by denzelven.

(p) Ameide.] SCRIvERIUs teekende op den kant

van zyn Exemplaar dit#"# aan , ,, F. Amude,

,, ut Muyden ſignificet.” och in alle onze MSS.

vindt men Ameyde.

(q) in homagium.] Dus in zommige Exemplaren.

In anderen, & homagium, & fidelitatem praeſtiterunt.

Welke ":# van beide met het Leenregt van dien tyd,

waar in dit Stuk verdigt is, best overeenkomt, durve
ik niet beſlisſen. - t -

(r) Henrico II.] Henrico primo, leest men by Jo.

ºnderinmee Artiesten J I Ms(s) Archiepiſcopo Irchicapellano.] In m T O.

Cod. Trad, vindt men alleen Archicapellano. y": de

eerſte uitgave van HEDA , als mede in het MS. der U

trecht. Bibl. leest men Archicancellario.

(t) Everardo.] Conrado heeft het MS. Cod. Trad.

Insgelyks kwalyk, want van den jaare Io16. tot 1o47.

PopPo Aartsbisſchop van Triergeweest is. Zie HoNT

HEJM Hiſt. Dipl. Trevir. Tom. I. p. 351.-384.

(u) Udalrico Vicecancellario.] BE woorden ont

breken by Jo. vAN LEID.

(v) Caſtro.] . In twee MSS. caſtro noſtro. Indien

door den Keizer deeze Briefafgegeeven was, konhy dus

ſpreken. Hier mede zouden wy van deeze onze

g7

caſtrum Ghoere, & terram, dictam (p) Amei

de, cum multis terris, manſis, caſis, domi

bus, ſylvis, campis, mancipiis, pratis, pa

ſcuis, aquis, aquarum [que] decurſibus, mo

bilibus & immobilibus, & omnibus ad diétos

diſtrictus de Ghoer, & Ameyde, pertinenti

bus, qui vocatur, &eſt Signifer EpiſcopiTra

jectenſis.

Praenominati omnes Feudales Eccleſiae in

generali ſynodo Epiſcopi Trajectenſistenentur,

& debent perſonaliter intereſſe, qui feudum

ſuum a me receperunt (g) in homagium, ac

fidelitatem praeſtiterunt coram Domino HEN

RIDo (r) II. Rom. Imp. invictiſſ. Auguſto,

praeſentibus Aribone Archiepiſcopo (s), &

Archicapellano, Annone Colonienſi, Ever

hardo (t) Treverenſi, Adelberto Hammel

burgenſi, Archiepiſcopis; Udalrico Vicecan

cellario (u), & pluribus aliis Epiſcopis, Co

mitibus, & regni fidelibus. Actum in Tul

piaco caſtro (y) anno Domini Mxxi. Iv. Nonas

Januarii feliciter, Amen.

HEDA , Hiſt. p. 11r. en 112. Gecolla

tioneerd met de MSS. van BUcHELIUs,

SCRIVERIUS, der Utrechtſche Bibl, en

van den Heer A. B. als mede met het

MS. Liber Catenatus van 't Kapittel

van OUDMUNSTER Fol. Io4., en met

myn Cod. Tradit. Traject. Fol. 83.

Ook uitgegeeven by JOAN. A. LEIDIs,

Chron. Lib. IX. C. Io. p. 12o. ; FOP

PENs, Supplem. #", Dipl. Van A.

MIRAEUs, Tom. IV. p. 337.; VAN

MIERIS, Charterb. van HOLL. I. D.

bl. 59., en Jo. H. JUNGIUs, Cod. Dipl.

pro Hiſt. Benthem. Num. Il. p. 3.

Lyst kunnen afſcheiden, doch dewyl wy hier vooren

aanteekenden, dat wy dezelve Lyst ook aangetroffen

hadden, doch merkelyk veranderd, in een NIS. van

BEKA, het geen door een lateren Schryver merkelyk

aangevuld en vermeerderd was, denken wy den Lezer

geen ondienst te zullen doen, indien wy uit die ver

meerderde, doch tot nog toe in het Latyn onuitgegeeve

ne Chronyk, dat Stuk hier woordelyk agter voegen.

Namelyk agter de woorden van BEKA, welke men in

de uitgave vindt p. 38 Lin. 21., cum magna ſolennitate

honorifice dedicarunt voegde de Vermeerderaar dit na

volgende ;

,, Eodem tempore venerabilis Praeſul ADELBOLDUS

,, in praeſentia Imperatoris, & ſuorum Principtum,

, procuravit conſcribi ſupremos Vaſallos Eccleſiae Tra

,, jecten/is & territorii ejusdem.

,, Quorum primus eſt Dua: BRABANTIAE , qui tenet

, ab Eccleſia Civitatem Tylenſem cum ſuis attinentiis,

., inſuper totam terram, dićtam Kempenlandt uſque

,, Turnout, & vocatur Droſſatus Epiſcopi.

,, Comes FLANDRIAE, ſecundus cum” (mogelyk moet

men lezen, ſecundus poſt eum) ,, tenet ab Eccleſia die

,, vier Ambachten.

,, Comes HOLLANDIAE tertius, &? tenet ab Eccleſia

,, totam Zeelandiam , & Waterlandiam, & vocatur

,, Marſcalcus Episcopi.

,, Comes igitur GHELRIAE quartus, & ſervat ab

,, Eccleſia Comitatum Zutphaniae, & medietatem Ci

,, vitatis Embricenſis, & majorem partem Inſularum

,, de Tyele, & Boemel, & appellatur Epiſcopi Ve

oºy natOr.

,, Comes igitur CLIVENSIS quintus, & tenet in feu

,, dum# deW# cum ſuis attinentits , .

,, & partem Batuae prope Rhenum, & dicitur Came

,, rarius Epiſcopi. -

,,, Comes de BENTHEM ſcatus, & recepit in feodum

99 Borchgraviatum Trajectenſem, & alia plurima, &?

,, nominatur Janitor Epiſcopi.

,, Dominus de cUYCK ſeptimus, & ſervat ab Eccleſia

Aa 2 ,, muſta
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, mult.a jura & praedia,4lige ſcripta non reppert,

, & ,naapatur Pincerna Epiſcopi. -

2 • •## de GoER octavus, & tenet in feodum ab

,, Eccleſia omnia bona ſua, & vocitatur Portarius Epi

5» ſco i. -

•op #nina de HARLER nonus, & tenet in feodum

,, Dominium de Ameyda cum ſuis attinentiis, & no

minatur Vexilliger Epiſcopi.

,, Unde verſus ſequentes.

,, Praeſul eſt Utrecht, Brabantinus dapifex Dux,

, Hollant Marſcalcus, Venator Gelrie verus ,

, Cleve Camerarius, & Benthem Janitor ejus,

, Et Kuyck Pincerna, pro ( Lees Goer) Belliger
tenet arma.”

oo

Een oude Vertaaling hier van kan men vinden in het

Chronicon Auctius JoANNIS DE BEKA , zo als hetzelve

in het Nederduits is uitgegeeven door MATTHAEUS,

Anal. Tom. III. p. 73. Men ziet er uit, dat zelfs

&#= w
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de oude Schryversgants niet overeenkomen in 't getal
der Leenmannen. Dit# te meer, Wanneer men ee

ne zoortgelyke, doch merkelyk nog vermeerderde, Lyst

van Leenmannen inziet, welke ten tyde van Bisſchop

BALDEwYN zoude gemaakt zyn volgends het getuige

nis van den ouden Schryver van de Chronica de Tra

jecto by MATTHAEUS Anal. Tom. V. p. 331. en van

welke eene Nederduitſche Overzetting, uit de Oude

Hollandſche Chronyck, door VAN MIERIsgegeeven is in het

Charterboek van HOLL. 1. D. bl. 6o. Doch geenmin

der reden heeft men, om ook de egtheid van die Lyſte

in twyfel te trekken. Om ditthandsbreedvoerigte too

nen, is buiten ons beſtek. Wy verwyzen den Lezer

tot den Heer J. c. coPEs vAN HASSELT, de jurisd.

Crim. in Gelr. p. 44., als mede tot die Schryvers,

welke dienaangaande opgeteld worden in de geleerde

Verhandeling van den Heer Iz. vAN DER DöEs, de

vin.culo, quod olim inter Dioeceſin Trajectinam & Re

gnum Francicum ac Imperium Romano- Germ. inter

ceſit, p. 58. te Utrecht in 1775. uitgegeeven.

Keiser HENRIK de II. beveſtigt de gifte der goederen, welke zo door ande

ren, als voornaamlyk door Bisſchop MEINwERcUs uit gyne Ouderlyke

Erfgoederen geſchonken waren aan de Abdye Abdinkhof te Paderborn.

Den 14 januarii Io23.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

HENRICUs Divina favente clementia RO

manorum Imperator Auguſtus. Quoniam di

vinae dignationis clementia ad regendum totius

reipublicae ſtatum nos provexit, ſuae immen

ſae pietatis magnificentia ante omnia ad hoc la

borare debemus, ut, qui coronaterreni Imperii

gloriamur, illa inaeſtimabilis gaudii gloria non

privemur. Quod certiſſime poſſe fieri credi

tur, ſi loca, Eccleſiaſticis obſequiis a Chriſtia

nis veris deputata, noſtra auctorſtate confir

mentur, & corroborentur, ut, omni exteriori

inquietudine remota, divinis laudibus in eis
mancipati in pace & quiete Domino ſervirede

lectentur, & qui curis & negotiis ſecularibus
gravamur, eorum, qui inlege ejus die ac nocte

meditantur, precibus a peccatorum noſtrorum
nexibus liberemur. Quapropter omnium fide

lium Chriſti noſtrorumque noverit univerſitas,

qualiter dilectus nobis venerabilis M#GINWER

cus, Paderbrunnenſis Eccleſiae. Antiſtes, cel

ſitudinem noſtram adiit, ſuppliciter exorans,

ut Monaſterium, in occidentali parte Pader

bronnenſis Suburbii ab eo in honore ſanctae

Dei Genitricis & perpetuae Virginis Mariae,

(a) moniti.] Dus ſtaat by scHATEN, doch ik den

ke, dat men muniti zal moeten lezen. -

(b) de ſua hereditate] De Vader van Bisſchop
MEINwERcUs is geweest Graaf IMEDUs, of IMEP de

III. Dezelve heeft het Graaffelyk bewindgevoerd, zo

niet over de geheele Veluwe, ten minſten over dat

Rigterampt, of Comitatus, in Veluwe, waarin Radiº
chem, of Renkum gelegen was. Zyn Moeder isgeweest

ADELA, een Dogter van den Hamelandſchen, of Zut.

henſchen Graaf wiGMAN den II. Beide deeze Ouders

# aanmerkelyke goederen in GELDERLAND. Uit

'die goederen, welke MENwERcus voor zyne erfportie

na doode van dezelven kreeg, heeft hy voornamelyk

dat nieuwe Klooſter, of Abdye, geſticht. Dezelve

worden hier omſchreven, als de zodanige, welke ab

ipſo de ſua hereditate eidem Monaſterio collata ſunt.

omniumque Sanctorum, fundatum, noſtra Im

periali auêtoritate confirmaretur, quatenus Fra

tres ipſius Monaſterii, in divino ſervitio jugiter

permanſuri, ab omni ſeculari violentia & mo

leſtia remoti ac (a) moniti, tanto expeditius

viam mandatorum Dei currerent, quanto eis

terrenae incommoditatis impedimenta nulla ob

ſtarent. Cujus laudabilis # dii intentione con

gaudentes, & per interventum dilectiſſimae

Conjugis noſtrae, videlicet Imperatricis Augu

ſtae, aliorumque fidelium noſtrorum juſtis pe

titionibus gratuito aſſentientes, Imperiali au

étoritate decrevimus, ut omnia a nobis, vel

ab ipſo Venerabili Epiſcopo (b) de ſua here

ditate, vel aliunde per commutationem, aut

precariam, vel ab aliis Dei cultoribus eidem

Monaſterio collata, videlicet in territoriis,

villis, areis, curtibus, aedificiis, mancipiis

utriusque ſexus, terris cultis & incultis, pra

tis, campis, paſcuis, aquis, aquarumque de

curſibus, molis, molendinis, piſcationibus,

ſilvis, venationibus, exitibus & reditibus, viis

& inviis, quaeſitis & inquirendis, cum omni

utilitate & integritate, quae ullo modo ex eis

provenire poterit, ipſius Monaſterii Abbascum

ſuis

Men zie, het geenwy dien aangaande hiervooren reeds

wydloopiger aanmerkten bl. 57,-77. Deeze gifte, nu

wordt door deezen Keizerlyken Brief beveſtigd, welken

wy gemeend hebben in deeze onze Verzameling uitdien

hoofde te moeten plaatzen, om dat daar door ten duide

lykſte blykt, op wat manier, en met wat regt, de Ab

dye Abdinkhof die aanmerkelyke goederen in Gelder

land nog tegenwoordig bezit, en door den Kellenaar

van Putten, namens die Abdye, hedendaags beſtierd

worden. Waarin de regten van die Abtsgoederen, ge

lyk dezelve alnog genoemd worden, beſtaan, zaluitver

ſcheidene Stukken, welke wy in 't vervolg in tydorder

zullen plaatzen, kunnen afgenomen worden. Menzie

ook, onder anderen, scHRAssERT Cod. Gelro- Zutph.

I. D. bl. 2.-9.
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ſilis Fratribus proprietario jure poteſtative ha

beat, atque poſſideat, & cum Epiſcopi licen

tia, quidquid illi placuerit, ad communem

uſum Eccleſiae faciat. Inſuper etiam firmum

& ſtabile perpetuo jure ſancimus, ut nullus

Dux aut Comes, aut aliqua perſona parva, vel

magna quomodolibetAbbatem ipſius Monaſterij

cum ſuis Fratribus ſuper eisdem bonis inquie

tare, moleſtare, aut diveſtire, aut aliquajudi
ciaria poteſtareſe intromittere praeſumat, niſi

Advocatus (c) Eccleſiae, ab Abbate & Frd

tribus in defenſorem electus, & ab Epiſcopo

conſtitutus, eo videlicet tenore & jure conten

tus Eccleſiae cum praecepto & conſilio Abba

tis omnia faciat atque disponat. Siquis autem

hoc noſtrae Imperialis confirmationis edictum

(c) Advocatus Eccleſiae,] Reeds zederd ondenke

Iyke tyden zyn de Graaven en Hertogen van GELRE

over deeze goederen Erfvoogden, Advocati hereditarii,

geweest, en hebben uit dien hoofde ook den bannus

tertius, ofhet derden deel van alle breuken en gewinne

van die goederen genoten. Zie, onder anderen, het

Verdrag tusſchen Hertog ARNoLD, en den Abt, van

den jaare 1457. by denzelven scHRAssERT, d., M., II.

D. hl, 3. Hier om is het, dat zelfs nog heden

daags zodanige Volſchuldige, of Hoſhorige, Abtsgoe

deren niet kunnen vrygekogt, of in Thinsgoederen ver

anderd worden, ten zy na vooraf daarop degoedkeuring

aliqua praeſumtione infringere tentaverit, cen

tum librarum examinati auri ad noſtrum pon

dus compoſitione multetur, ut quinquaginta

noſtrae Camerae perſolvat, quinquaginta eidem

Eccleſiae, quam auſu temerario inquietare

praeſumpſit. Et ut haec confirmatio verius

credatur, ſtabilisque & inconvulſa omni tem

pore habeatur, hanc Imperialis Edictipaginam

inde conſcribi, & manu propria confirmantes

ſigillo noſtro inſigniri jufſimus. Actum Pader

brunnon. Datum XVIIII. Calend. Februarii,

Indict. vI. Anno Dominicae Incarnationis

MXXIII.

NIC. SCHATEN Annal. Paderbornens.

Part I. Lib. V. p. 454.

en# der STAATEN, als Erfvoogden, ver

kregen te hebben, en is by Hun Edelmogende dien

aangaande op den I7. Junii 1636. verſtaan, dat van nu

aff geene dergelycke vrycoepingen ofte veranderingen by

die Lantſchap toegeſtaen ofte geapprobiert zullen wor

den, ten zy daar over mede compºſitie met die Caemer

van Reeckeninge gemaakt ſy. - Zie Landdags - reces

van 17 juni 1636. De reden van dit beſluit moet men

zekerlyk zoeken in 't genot van dat derdendeel, 't geen

de Advocatus trok, en waarin dezelve kon benadeeld

worden, indien de vrykoopingen, van 't goedvinden des

Abts en van zyn Kapittel, alleen afhingen.

*s-te-ºrge-ºrkessºrteerrºe-gerºe-gerºe-gerºe-gerºe-ºe-ºe-ºe-ºe-3-ste-grote

7o.) Giftbrief, waarby door Koning KoENRAAD den II. al het regt, het geen hy

op de Eigenhoorige Luiden in den Hof te GENT hadde, afgeſtaan wordt

aan het Klooſter van Laurisheim, ofLörſch.

Den 14. November, 1o24.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

CUNRADUs divina favente clementia rex.

Si jura nobis regali potentiacollata eccleſiis Dei

benivola devotione concedimus, nobis hoc

maxime ad ſtatum regni & ad remedium animae

noſtrae profuturum confidimus. Quapropter

noverit omnium Chriſti, noſtrique fideliumtam

praeſens aetas, quam & ſucceſſura poſteritas,

qualiter nos interventu ac petitione GISELAE,

conjugis noſtrae dilectiſſimae videlicet reginae,

nec non ob aſſiduum, fideleque ſervitium Re

ginbaldi abbatis omne jus, quod ad noſtram

regalem reſpicit manum in mancipiis, ad cur

tem GANNITA (a) pertinentibus, Laurisham

menſi monaſterio, in honore ſancti Nazarii

martyris conſtructo, cui idem venerabilisabbas

praeſidet, larga donatione conceſſimus, ea ſci

licet ratione, ut nullus comes, vicecomes, aut

(a) Gannita, J. De tegenwoordigein Overbetuwe ge

legene Heerlikheid Gent. Zie hier voren de Brieven

alia quaelibet judiciaria perſona in eisden

mancipiis aliquam deinceps habeat ſuijuris exer

cendi poteſtatem, ſive ad placitum ſuum con

ſtringendi, ſeu bannum perſolvendi, niſi prae

dictus abbas, ſuique ſucceſſores, & quem ipſi

advocatum elegerint. Et ut haec noſtrae con

ceſſionis auêthoritas ſtabilis & inconvulſa omni

permaneat aevo, hanc paginam inde conſcri

ptam manu propria roborantes, ſigilli noſtri

impreſſione juſſimus inſigniri. Udalricus can

cellarius vice Aribonisarchicapellani recognovi.

Data xvIII. kalendas Decembris anno Domi

nicae incarnationis MXXIIII. indiétione vII. anno

vero domini Cuonradi ſecundi regnantis primo.

Actum Nivhſe.

Cod. Laurishamenſis Diplom. Tom, I.

p. 16o.

onder Num. 6. II. 17. 23. 28. 33. 34 en 35.
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Een Onderdeel, of Comitatus, in TEISTERBANT door Koning KoENRAAD den

- II., geſchonken aan de Kerk van UTRECHT. Met een Transſumptum Ju

- diciale, of Vidimus, van den Officiaal des Bisſchops, van den 17. Novem

w ber 1531.

Den 14. Junii, 1o26.

n nomine Domini Amen. Officialis(a),

Curiae Trajectenſis judex ordinarius,

univerſis & ſingulis Chriſti fidelibus, tam

praeſentibus quam futuris, praeſentes litte

ras, ſive praeſens publicum tranſumpti inſtru

mentum viſuris, lecturis & audituris, no

tum facimus per praeſentes, quod citatis

peremptorie coram nobis omnibus & ſingulis,

ſita quomodolibet intereſſe putantibus, eo

rumque procuratoribus, ſi qui tunc fuerant

in civitate Trajectenſi pro eisdem, adinſtan

tiam venerabilium, egregiorum, & circum

ſpectorum virorum Dominorum, Decanorum

& Capitulorum Majoris, Sancti Salvatoris,

Sancti Petri, Sancti johannis, & Beatae

Mariae Eccleſiarum Trajectenſtum, advi

dendum & audiendum inter alias diverſas

patentes literas, in Archivis dictae Majoris

Eccleſiae Trajectenſis reſervatas, & exinde

extractas, ac coram nobis producendas, &

noſtro de mandato ſingulariter ſingulas, ac

diviſim ſèu ſeparatim etiam tranſitmendas,

etiam quandam patentem literam, in eisdem

Archivis etiam reſervatam & inde extractam,

Illuſtriſſimi quondam Principis & Domini,

Domini cHUONRADI, dum yixit, Regis

Francorum, Longobardorum, & ad Impe

rium deſignati Romanorum, donationis ejus

dem de coMITATU in TESTERBANT, de data,

anno Dominicae incarnationis milleſimoviceſi

mo ſexto, in originali illius forma coram no

bis produci & exhiberi, illamque ad opus

diftarum quinque Eccleſiarum Trajectenſium,

omniumque & ſingulorum aliorum, quorum

intereſt, ſeu intereſſe poterit quomodolibet

in futurum, tranſumi & exemplari, ac in

publicam & auêtenticam tranſumpti formam

redigi per nos mandari, noſtramqueordina

riann

pariter & decretum, ut eſt moris, per nos

interponi, vel dicendum, & cauſam ratio

mabilem, cur id minime fieri debebat, coram

nobis proponendum & allegandum, per cer

tas noſtras citatorias literas, deſilperper n0s

v,
e

(a) Officialis. cet. J. In 't eerst waren wy voorne

mens den Brief van Koning KoENRAAD alleen, zo als

dezelve by HEDA, en vAN MIERIS, voorkomt, doch uit

onze Handſchriften merkelyk verbeterd, uittegeeven,

zonder denzelven met dit Transſumptum Iudiciale van

den# des Bisſchops te vermeerderen; egter de

wyl de geleerde Abt BESSEL in zyn Chronicon Gottwi

cenſe p. 251. en 797, heeft## dat HAHNIUS

Hiſt. Imper. Part. II. # 258. aan de egtheid van dee

zen Brief twyfelde, hebben wy gemeend dit Regterlyke

*** - --
*-

dictae Curiae noſtrae autoritatem

decretas, & in valvis rubeis, ſêu occidenta

libus, diétae Majoris Eccleſiae Trajectenſis

executas adcertum videlicet diem & horamin

ferius annotatos, in quibusprovidus Vir, Ma

giſter Johannes Philippi ſindicus, ſive procu

rator, ut aſſeruit, & eo nomine praeſato

rum Dominorum Decanorum & Capitulo

rum quinque Eccleſiarum Trajectenſium prae

fatorum coram nobis comparens dictas litte

ras noſtras citatorias, debite in diëtis walvis

executas, coram nobis judicialiter, facto re

aliter, &# in ſcriptis, reproduxit, citato

rumque inibi contentorum non comparentium

contumatiam accuſavit, ipſos contumacesre

putari petendo. Et in eorum contumaciam

hujusmodi inter alias diverſas patentes litte

ras, in Archivis diétae majoris Eccleſiae Tra

jectenſis reſervatas, & exinde extractas, ac

ibidem etiam originaliter coram nobis exhibi

tas & productas, & etiamper nos transſumi

mandatas, praetactam etiam patentem Litte

ram diëti Regis, & deſignati Romanorum

Imperatoris, donationis ejusdem de dićto Co

mitatu in TESTERBANT, inpergameno conſcri

ptam, ac ſigno regali ejusdem Regis inferius

appoſito, ſigillique ſui rotundi etiam inferius

de cera alba impreſſione, prout prima facieap

paruit, videbatur, & narrabatur, in eadem

reſpective ſignatam, munitam, & ſigillatam,

in dictis Archivis etiain reſervatam, & inde

extractam, et, licet in aliqua ſui parte ex

ejus antiquitate parumper conſumtam & at

tritam, alias tamen ab omnibus aliis prorſus

vitio & ſuſpicione, uti primo in ea apparebat

intuitu, alienam, per circumſpectum Virum

Magiſtrum Wilhelmum de Trajecto Superiori

Notarium & ſecretarium inſignis Capittuli

dictae Majoris Eccleſiae Trajectenſis, ibident

praeſentem, & propterea judicialiter compa

rentem, ex Lada quadam lignea, ibidem per

eundem Secretarium producta, in qua inter

alias diverſas patentes litterasproductas eadem

Littera hujusmodi etiam repoſita erat, coram

nobis in originali illius forma originaliter, ac

facto

getuigenis, waar mede deeze Brief geſterkt is, thands

niet te mogen overſlaan, om daar door de egtheid des

zelven nader te ſtaven. Men ziet uit dit Transſumptum

ten duidelykſten, dat de oorſpronkelyke Brief in den

jaare 1531. nog voor handen is geweest, en onder de

overige Archiven van 't Bisdom by het Dom-Kapittel

bewaard is geworden. Of dezelve al nog aldaar voor

handen is, weete ik niet. Voor zo ver het my heeft

mogen gebeuren die Archiven te doorzoeken, is my

dezelve voor als nog niet voorgekomen.
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facto realiter, & in ſcriptis depromi, ac ex

hiberi et produci petiit et fecit. Cujus qui

dem Litterae Regalis hujusmodi tenor de

verbo ad verbum ſequitur, et eſt talis.

(b) rex Francorum. cet.J ,, Singularis plane titula

, tura in diplomate Ultrajectenſi apud Hedam in Hi

, ſtor. Episcopor. Ultraject. p. 114, ac ſequens titulus"

, legitur: Conradus divina faventeclementia Rex Fran:

, corum, Longobardorum . & ad Imperium deſignatius

, Romanorum. Inſolitum fatemur titulaturae genus,

, quod eo magis ſuspectum reddit hocdiploma Ultrajec

, tinum, cum Carolingica referat tempora, & ſtylum,

, notaeque Chronologicae, quae annum MXXVII: ,

, XVIII. Kal. Julii, indictionem IX. referunt, ſatis

-,. indicent, eum non amplius deſignatum ad Imperium

, Romanorum appellari potuiſſe menſe Julio, quilan

,, menſe Martio praecedenti - coronam Imperialem

, Romae ſusceperat, cui pariter non IX. ſedX. Indi
, étio correspondet: praetereundo, quod ſtylo lane

, inſolito, praetermisſis annis, vel anno primo Impe

, rii, annos ſolummodoregninumeret, quemadmodum

, has ſu picionis notas in hoc diplomate erudite etiam

, animadvertit Cl. . Frider. Hahnius, Histor: linper;

, parte II. Cap. VII. S. xI. p. 258. in not, lit. r.”

feeze eigene woorden van den Doorlugtigen Schryver

van het CHRONIcoN GoTTwICENSE p. 251. hebben

wy gemeend alhier te moeten overnemen, te meer, de

wyſ dat voortreffelyke Boek in handen van weinigen

is, ten einde men uit dezelve aanſtonds moge zien de

redenen, waar door die geleerde Abt gemeend heeft

met HAHNIUs de egtheid van deeze onze Charter te

mogen in twyfel trekken. Doch laat ons bezien, ofde

zelve van dat gewigt zyn, om daarom deezen Giftbrief

voor verdigt en valſch te verklaren. Wat de

ongewoone manier van Titulature betreft, wy erkennen

zuïks gaarne. In geene der Charters van K. KoEN

RAAD, welke ter onzer kennis gekomen zyn, noemt

hy zig Rex Francorum en Longabardarum, in tegen

deel noemt hy zig doorgaands eenvoudig, gelyk ook,

om thands geene anderen bytebrengen, in detwee voor

gaande Brieven bv HEDA p. 113. Conradus divina fa

vente clementia Rex, zomtyds voegde hy 'er by invi

etisſimus, pacificus, of excellentisſimus. Dit zy zo;

maar kan daar een wettig gevolg uit getrokken worden

voor de onegtheid van dit Stuk, indien geene andere

bewyzen te zamen loopen? Hoe veel egte Stukken en

Brieven, waar in iets ongewoons, en 't geen afwykt

van den gewoonen Styl, welke in andere Brieven van

zodanigen Vorst voorkomt, zouden dan niet moeten

verworpen, en voor valſch verklaardworden? Zoumen

dan niet met hetzelfde regt moeten verwerpen eenen

Brief van HENRIK den I. van den jaare 973. bySCHAN

NAT Tradit. Fuldens. p. 234, in welken hy zig noemt,

Rex & Advocatus Romanorum Augustus ? Hoedanigen

Titel de Abt BESSEL zelve d. Chron. Gottw, p. 145.

noemt inſolitus & plane inconſuetus , doch, niet tegen

ſtaande die ongewoonheid, de egtheid van dien Brief

ten vollen ſtaaft, en met veele bewyzen geleerdelykbe

toogt. Meer voorbeelden hier van by te brengen zou

overtollig zyn. En waarlyk waarom kon KoENRAAD

zig niet zo wel Rex Francorum, Koning der Oostfran.

ken, noemen, en met het zelfde regt, als HENRIK de

I. in het Verdrag van 921, hier voren Num. 46. bl.

82. , Rea: Francorum Orientalium genoemd wordt?

Neque mirum hoºg. erkent zelfs de Abt BESSEL d. l. p.

# over dien Titel van dat Verdrag handelende; no

vimus enim Germaniam tum temporis Orientalis Fran

ciae nomine compellatan fuiſſe. at meer is, die zelf

de geleerde Schryver erkent insgelyks d. l. p. 166., dat

de titel van Rea Francorum ook in meer Brieven voor

komt, en dat dezelve nil niſi Germanorum ſeu Germa

niae Regem denotet. Dus op p. 167, van zyn geleerd

werk brengt hy een en ander voorbeeld by, dat oTTo

de I. zig ook in zommige Brieven heeft laten noemen

Rex Francorum & Longobardorum. En op pag. 252.

twee Brieven van HENRIK den II. van de jaaren 1o66.

en 1oo9. aanvoerende, waar in dezelve zig noemde

Francorum pariterque Longobardorum Rev, geeft h

voor reden van die Titulature, om dat Henrik#

te vooren tot Koningvan Italien te Paviaplegtig gekroond

was. Heeft nu dit plaats gehad in HENRiR den II,

waarom kon dit dan ook geen plaats gevonden hebben

in zynen opvolger? Immers volgends het getuigenisvan

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

CHUONRADUs Divina favente clementia

rex (b) Francorum, Longabardorum, & ad

Imperium deſignatus Romanorum. Quoniam

InOII*

sIGoNIUs Lib. VIII. ada. Io26. is Koning koENRAAD

in 't begin van dat jaar naar htalien getrokken. Mediola

num intravit, ac Regium ab Archiepiscopo Diadema

ſuscepit : inde Modoëtiam progresſus ibi iterum corona

ri ſe, vetere renovata conſuetudine, petiit. Dit wordt

gevolgd door STRUVIUS, welke insgelyks Hiſt. Germ.

Vol. I. p. 288. op gezag van SIGONIÜs geen zwaarig

heid maakt om Zyne Krooning binnen Milanen tot Ko

ning van Italien op dat jaar ook te brengen, ofschoon

hy 'er byvoegt, dat by de oude Schryvers hier van

geen gewag gemaakt wordt; Hujus tamen fadi, zegt

hy, memoriam apud antiquot reperire nondum licuit.

Het tegendeel is egter waar. De Aartsbisſchop van Mi

lanen, wiens post het oudtyds was, de Koningen der

Longobarden, of van Italien, te kroonen, had nevens

andere Italiaanſche Vorſten hem reeds in Io25. voor

Koning aangenomen, aan denzelven hulde en eed ge

daan, en hem beloofd, zo ras hy in Italien kwam,

legtig te zullen kroonen. Dit getuigtuitdrukkelyk zyn

## w,PPO, by PISTORIUs, SS. Rer.

Germ. Tom. II# 469. ,, Anno primo regni ſui Chu

, onradus Rex diem ſanctum Pentecostes in Conſtantia

,, civitate celebravit. Ibi Archiepiscopus Mediolanen

, ſis, Heribertus, cum ceteris Optimatibus Italicis

,, Regi occurrebat, & effectus est ſuus, fidemque ſibi

,, fecit per ſacramentorum &obſidumpignus, ut, quan

,, do veniret cum exercitu ad ſubjiciendum Italiain, t.

,, pſe eum reciperet, & cum omnibus ſuis adDominum

, & Regem publice laudaret, ſtatimque coronaret.

,, Similiter reliqui Longobardi federant propter (Lees,

,, praeter) Ticinenſes, qui & alio nomine Papienſes

, vocantur, quorum legati aderant cum muncribus

, & amicis . mollentes, ut Regem pro offenſtone ci

,, vium placarent, quanquam td adipisci a Rege,

,, jurta votum ſuum ,, nillo modo valerent.” Deeze

zyne belofte heeft de Milaanſche Aartsbisſchop Heri

bert geſtand gedaan, en heeft hem, na dat hy in 't vroe

ge voorjaar des volgenden jaars 1026. naar Italien wasge

trokken, plegtig gekroond. Immers dus verhaalt ons

ARNULPHUs de Gestis Mediolanenſium Lib. II. C. 2.

by LEIBNITIUs, SS. Rer. Brunswicens. Tom. III.ſ#

732. ,, Cujus (Heriberti Archiëpiscopi Mediolanenſis

, in diebus, Henrici conſummatur imperium, prole nul.

, la ſuperſtite. Tunc Papienſes in ultionem incenſae ur

,, bis Regium - quod apud ipſos erat, deſtruaere Pa

,, latium. Factum est autem, ut, ſimul convenientes in

,, commune, tentarent de conſtituendo Rege Primates.

,, Diverſi's itaque in diverſa trahentibus, non omnium

,, idem fuerat animus. Inter quae talia fluctuante

,, Italia, ſuorum comparium declinans Heribertus con

,, ſortium , invitis illis ,,ac repugnantibus, adiit Ger

,, maniam , ſolus ipſe Regem electurus Teutonicum.

,, Cumqtte Teutones ſibi CoNRADUM eligerent, eundem

,, ipſum laudavit, omniumque in oculis coRoNAvIT, ”

(Uit het## van wiPPO blykt, dat hy alstoen aan

hem, als Koning, hulde gedaan heeft, met belofte van

hem te zullen kroonen, zo ras hy in Italien gekomen
ZOUl #) ,, accipiens ab eo, praeter dona quampluri

,, ma, Laudenſem Episcopatum, ut , ſtcut conſecrave

, rat, ſimiliter investiret Episcoptuin. Rediens vera

,, ſecurus in omnibus, totam ſuis legationibus evertit

,, Italiam, alios aliosque benevolos faciens, donecſtuumt

, electum fere omnes laudavere ſuscipiendum. | Tali

,, ſuffultus remigio veniens coNRADUs Italiam , ab eo,

,, ut moris eſt, coRoNATUR in regno;, deinde Romam

,, duce commigrat eodem.” Uit dit verhaal nu van dien

ouden en gelyktydigen Schryver, als welke in 't begin

van zyn tweede Boek uitdrukkelyk ons meldt,#
vervolgends verhaalen zal die dingen, quae ipſe videndo

cognovit, wiens verhaal men derhalven hierin niet wraa

ken kan, noch mag, blykt ten duidelykſten, dat Koning

KoENRAAD, zo ras hy, met het begin van Io26. na

Italien vertrokken zynde, aldaar gekomen was, werke

lyk tot Koning van Italien gekroond is. Hy kon der

halven met groot regt in de Maand van juny, van dat

zelfde jaar zig in deezen onzen Brief den Titel van Rex

Longabardorum toeëigenen, zowel als zyne, Voorzaa

ten dien gevoerd hebben, en wel voornamelyk HENRIK

de II. zig denzelven in Brieven van de jaaren rood. en

Bb 2 Ioo9.
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non dubitamus multum proficere peccatricibus

noſtris animabus eccleſiaſticas res humanis au

geri beneficiis, & honorificis ſublimari dignita

tibus, regalem decet perſonam minimum re

nuere, cum ab aliquo fidelium ſuorum pro hac

eadem re quid (c) commonetur aut petitur

facere, ſed omni intentione commonita ac pe

tita largiter adimplere: Talibus enim ſaluber

rimis intentionibus Anteceſſores noſtros ſem

per vidimus invigilare, & ad hujusmodi bene

ficium (d) facillime commoveri poſſe. Inde

etiam ſenſimusillos temporaliter multumvigere,

&, quod eſt multo melius, inde nunc aeterna

liter cum Chriſto gaudere confidimus. Hujus

ergo deſiderii fomite cordetenus accenſi (e)

voluntas conſtat nobis illorum exemplis (f)

1oo9, toeëigende, dewyl het zeker is, dat Henrik reeds

op den 12 Mey des jaars 1oo4. tot Koning van Italien

insgelyks gekroond was, gelyk volkomen betoogd is

door JUSTUs FoNTANINUs in Diſſertat. de Coronaſer

rea Cap. III. S. 6. p. 17. in Thes. Italiac GRAEVII

'ol. IV. Part. 2. - Geen de minſte ongewoon

heid derhalven ligt ook in deezen Titel, uit hoofde van

welken men onzen Brief voor onegt zou mogen hou

den. - Doch HAHNIUs, en, in navolging van hem,

de Abt BEssEL brengen nog eene andere zwaarigheid

hier tegen in, welke in den eerſten opſlag van meerder

ewigt ſchynt. KoENRAAD namelyk is in Maart des

aars io27. binnen Romen door den Paus tot Keizerge

troond. Hoe kan hy dan in juni van dat zelvejaar, .

en dus ruim drie maanden later, zig nog noemen adim

perium deſignatus Romanorum? Dit zou van zeer veel

aanbelang zyn, indien het zeker was, dat de jaartee

kening, welke in de Uitgave van HEDA voorkomt,

egt, en niet door de uitſchryvers bedorven ware.

Doch wy zullen op 't einde van deezen Briefbewyzen,

dat de zelveniet in 1o27, maar in het voorigejaar Io26,

en dus op een tyd , dat hy wel deſignatus ad Imperi

tum Romanorum, beſtemd tot het Keizerryk was, maar

werkelyk voor als nog den Titel van Keizer niet kon

voeren, gegeeven zy, waardoor dan insgelyks deezeop

geworpene ſchynzwaarigheid ten eenenmaal verdwynt,

ën men dus verder geene redenen heeft om aan de egt

heid van dit Stuk te twyfelen, te meer, daar niet

alleen ten vollen uit het alhier uitgegeeven Tranſtamp

tum Iudiciale blykt, dat de oorſpronkelyke Brief nog

zelfs in 1531. onder de Archiven van 't Dom; Kapittel

voor handen is geweest, gelyk dezelve insgelyksin al

Ie de MSS. Registers der Giftbrieven van de Kerk van

Utrecht, welke in onze handen gekomen zyn, geregis

treerd gevonden wordt, maar voornaamelyk ook, om

dat HENRIK de IV. reeds in zynen tyd deezen Gift

brief van zynen. Grootvader by eenen naderen bevesti

gingsbrief geſterkt heeft. Zulks leerd ons HEDA, wan

meer hyp. 131. meldt, Idem (Henricus IV.) confirma

vit etiam antiquas donationes Regum, ſimiliter & Co

mitatum Trente, ac TEISTERBANT. Zulks blykt on

tegenzeggelyk verder uit den onuitgegeevenen bevesti

gingsbrief zelven, welken wy hier beneden op zyntyd

order zullen mededeelen , en in welken HENRIK onder

anderen getuigt, qualiter Willihelmus Trajectenſis Epi

# Eccleſiae - obtulit Regalitati nostrae quasdam

auctoritates piae memoriae Avi nostri CoNRADI Impera

zoris Augusti, in quibus continelatur, quod ipſe quas

dam res juris ſui, id eſt Comitatum in TEïSTERBANTad

Trajectum, Sancto Martino & ejusdem ſedis Episcopo

ſuisque ſuccesſoribus cum omni utilitate , quae pertinet

ad éundem Comitatum, perpetualiter habendum trade

ret. Heeft nu Koning HENRIK de IV. naauwlyks veer

tig jaar na het afgeeven van deezen onzen Brief aan de

egtheid deszelven niet getwyfeld, wat reden zou men

dan thands hebben, om daar aan te twyfelen?

Dewyl nu de oude Graafschap TEISTERBANT, voor

't grootſte gedeelte, tot ons tegenwoordig GELDERLAND

behoort, en wy uit dien hoofde alle Brieven, welke

hunne betrekking tot die oude Graafſchap, hebben,

en tot onze kennis gekomen zyn, gemeend hebben in

deeze. Verzameling tot opheldering der Gelderſche

Hiſtorie te moeten plaatzen, hebben wy ook deezen

\

eadem ratione eodemque modo ſanctorum ſuf.

fragia promereri, ut, dum nobis eadem ſub

ſiſtit promerendi facultas, ſimilium ſuccedat

eventuum, Sanctorum interventu, proſperitas.

Ceterum ne noſtra voluntas (g) omnino ver

bis inhaereat, ſed ſaltem aliquo modo factis

appareat, notum fieri volumus omnibus in

Chriſto fidelibus, praeſentibus ſcilicet atque

poſt venientibus, qualiter nos interventu ac

petitione dilectae Conjugis noſtrae, videlicet

GISLAE (h), nec non familiarium noſtrorum

(Aribonis Archiepiſcopiſedis Magunt., & ADEL

BOLDI Epiſcopi Trajectenſis Eccleſiae, Comi

tatum (i) in THESTERBANT ſitum ad Tra

jectum ſancto Martino & ejusdem ſedis Epi

ſcopo, ſuisque ſucceſſoribus poſt futuris, cum

OIIIIII

Brief alhier niet kunnen overſlaan, maar denzelven

naauwkeurig, zo als in het Transſumptum Iudiciale

de leezing gevonden wordt, waar mede ook de ove

rige, door ons gebruikte, Handſchriften genoegzaam

overeenkomen, en dus merkelyk verbeterd, uitgegee

VCn. -

(c) quid commonetur..] By HEDA, de eadem re, de

qua commonetur & petitur. & petita.

(d) beneficium facillime commoveri posſe. ] By den

zelven, beneficium commonere posſe. In den MS. HE.

DA Van SCRIVERIUS ſtaat ook commoveri.

(e) accenſt.] Dus hebben ook onze drie perka

menten Handſchriften. By HEDA heeft men accenſus,

doch in het MS: van sCRIVERIUs ook accenſt. In het

MS. van den Heer A. B. accenſis, 't geen ik denke,

dat de egte lezing is.

(f) exemplis. J Dus ook in de meeſte Handſchrift

ten, In de uitgave vindt men exemplo.

(g) voluntas omnino verbis inhaereat, ſed ſaltem

aliquo modo faćtis appareat, notum fieri volumus.) In

de uitgave vindt men alleen, voluntas verbis inhaere

at, notum fieri volumus, zynde de overige woorden

uitgelaten, welke egter ook in de meeſte onzer Hand

ſchriften gevonden worden.

(h) Gislae. J By HEDA, Giſelae. -

(i) Comitatum in Theſterbant ſitum ad Trajectum S.

Martino: cet.] By Jo. VAN LEID. vindt men, Comi

tatium Teyſterbandiae ad Trajectum S. Martino-tra

didimus. In de laatſte uitgave van HEDA zyn deeze

woorden door een zinſnyding van één geſcheiden, Co

mitatum in Th. ſitum, ad Trajectum S. Martino -

tradimus. ,,In de eerſte uitgave van den zelven vindt

men dit dus afgedeeld, Comitatum in Teisterbant, ſi

tum ad Trajectum S. Martino tradimus. Dat de

grootere Pagus TEISTERBANT in verſcheidene onder

deelen , minores pagi, of Comitatus, oudtyds geſchei

den is geweest, is zeker. Niet minder zeker is het, dat

by deezen Brief niet degeheele Graafſchap, maar alleen

een onderdeel van dezelve, een Comitatus IN Teiſter

bant ſttum, , aan S. Marten en het Sticht geſchonken

wordt, gelyk BUCHELIUs in Not. ad HEDAM p. 117.

Lit: bb. te regt reeds opmerkte. Doch welk Onder

deel van Teiſterbant is dit nu geweest? Zulks is onze

ker, ten zymen wilde ſtellen, dat men de woorden ſt

tum ad Trajectum by een moest neemen, gelyk de eer

ſte uitgeever van HEBA, door een zinſnyding agter het

woord Teiſterbant, te ſtellen, ſchynt te hebben begre

pen , wanneer alsdan de omſchryving, ſitum ad Tra

jectum, zou kunnen te kennen geeven, dat men door

dat onderdeel, of, Comitatus, IN Teiſterbant, geen

ander moest verſtaan, dan het naaſtgelegeneaan Utrecht.

Doch wy durven hier, om het gebrek aan egte beſchei

den, niet bepaalen, waar hetzelve eigenlyk gelegenzy,

en laten de beſlisſing hier van over aan deskundiger.

Om de onzekerheid egter van den waaren zin van deeze

plaats, hebben wy deeze woorden, zonder eenige zin

ſhyding tusſchen beiden te plaatzen, uitgegeeven zoals

wy dezelve in alle onze Handſchriften hebben gevon

den, uitgenomen in het MS. Liber Commen. de Reb.

Traj., in het welke de woorden dus afgedeeld zyn:

Comitatum in Testerbant ſitum, ad Trajectum S. Mar.

tino- tradimus.
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omni utilitate, quae pertinet ad eundem Co

mitatum, perpetualiter habendum (k) tradidi

mus, ea videlicet ratione, ut nullus poſthac

in illo Comitatu poteſtatem exerceat aliquam

extra Praeſulis praeſcriptilicentiam, quia totum

ſibi conceſſimus, quicquid utilitatis in illo ha

buimus. Sed ut firmiora (l) ſeſe inibihabe

rent jura legalia, Bannum ſtatuimus illi dare,

quemcunque vellet Epiſcopusad regendumeli

gere. Ut haec noſtra auctoritas firma & in

convulſa omni permaneat aevo, hanc paginam

inde conſcriptam propria manuroborantes ſigillo

noſtro juſſimus inſigniri. Signum DommiCHUON

RADI regis invictiſſimi. Vdalricus Cancellarius

vice Aribonis Archicapellani (m) recognovi.

Data xvIII. Kl. (n) Julii, Indictione viIII.

Anno Dominicae incarnationis M°. XXVI. An

no autem Domni Chuonradi ſecundi regn. II.

Cremonae actum eſt.

(inter alias diverſas patentes Litteras

praetactas) ut praeimittitur, coran

Nobis exhibita & producta, antefatus Magi

ſter Johannes Philippi, ſindicus ſive procu

rator, quo ſtupra nomine, continuo eandem

etiam Litteram Regalem praeſcriptam ht jus

modi ad opus dictarum quinque Eccleſiarum

Trajectenſium, omniumque & ſingulorum a

liorum, gitorium intereſt, ſête intereſſe pote

rit quomodolibet in futurtlin, per nos trans

ſumi, transſcribi, & exemplari, ac in publicam

ac auctenticam tranſſumpti formam redigiman

Q: quidem Littera Regali praeinſerta ſfe

dari, eidemque Litterae Regali, ſic trans

ſumptae, noſtram ordinariam & dictae curiae

noſtrae auêtoritatem pariter & decretum, ut

eſt moris, per nos interponi inſtanter & de

bite petiit, & poſtulayit. Unde nos Offici

alis judex praefatus ad dicti Magiſtri jo

hannis Philippi, quo ſitpra nomine Sindici

ſive Procuratoris, inſtanciain ſiſpradictos, ut

praefertur, citatas non conſparentes reputa

vimus & judicavimus merito, prout erant,

ſquoad ſipra & infraſcripta, ſitadente juſti

cia, contumaces, & in eorum contlºmatiam

eandem Litteram Regalem praeſcriptam, tan

quam talem, ut praeſertur, per providum

(k) Tradidimus. ] By HEDA, tradimus.

(l) ſed ut firmtora. J By denzelven, gelyk ook in

zommige onzer Handſchriften, & ut ſirmiora. -

(m) Aritonis Archicapellani.] Dus ook in onzeper

kamenten Handſchriften. By HEDA vindt men, Arbonis

Archiepiscopi.

(n) Data XVIII. Kl. cet. ] Dus ſtaat uitdrukke

lyk in het Transſumptum judiciale, waar uit wy dee

zen Brief op nieuws hebben uitgegeeven. Dezelfde le

zing vindt men ook in onze drie perkamenten Handſchrif

ten, welken wy gebruikt hebben. Het Lib. Caten.

alleen heeft XVIIII. Kl. voor XVIII. In de uitgave

van HEDA ſtaat kwalyk, data XVIII. Calendas julii,

indictione IX. anno Dominicae incarnationis CIoxxvII.

Anno vero Domini Conradiſecundi regnantis III. Doch

in den MS. HEDA van de Utrechtſche Bibl. ſtaat te

regt, anno - Conradi ſecundi regnantis II., voor

III. En in het MS. van scRIVERIUs leest men ook te

regt MXXVI., voor MXXVII. De negende Indictie,

welke in alle MSS. zonder verandering voorkomt, moet

& diſcretum Virum Franciſcum Beyer Cle

ricum Trajectenſis Dioceſis, publicum ſacris

Apoſtolica & Imperiali aučioritatibus, di

čtaeque Curide Trajectenſis cauſarum Nota

rium &# Scribam juratuin infraſcriptum ad

opus dictarum quinque Eccleſiarum Traje

čtenſium, omniumqite & ſingulorum aliorum,

quorum intereſt, ſeu intereſſe poterit quo

modolibet in futurum, transſcribi, &exemplari,

ac in publicam & auctenticam tranſſumpti for

mam redigi mandavimus, mandamusque per

praeſentes, volentes, & auctoritate dictae

Curiae noſtrae decernentes, quod huic prae

ſenti trans/iumpto ſive inſtrumento publico de

ceter0, ubicunque locorum, & coram qui

buscunque Judicibus, & in quibuscunque

Curiis Eccleſiaſticis & Secularibus, in juli

cio & extra judicium, ſtetur firmiter, illi

que detur & adhibeatur plenaria actalis &

tanta fides, qualis & quanta Originali litterae

Regali praeinſertde data fuit & adhibita, ac

daretur & adhiberetur, ſt originaliter in me

dium produceretur, & exhiberetur. Quibus

omnibus & ſingulis praemiſis tanquain rite

& legittinte factis, & in eodemjudicio noſtro

coram nobis celebratis, noſtram ordinariam

& dictae Curide moſlrae autoritatem, ut

eſt moris, interpoſitimus, & praeſentium

tenore interpönimus pariter & decretum. In

quorum omnium & ſingulorum fidem, &?

teſtimonium praemiſforum, praeſentes litte

ras, ſtye hoc pragſèns publicum tranſumpti

inſtrumentum, praeinſertae Litterae Regaliste

norem in ſe continentes, ſive continens, ex

inde fieri, & per praeſitum Franciscum,

Notarium & ſcribam infraſcriptum, ſub

ſcribi & publicari mandavimus, ſigillique

Officialatus dictae Curide Trajectenſis jullimus

& fecimus appenſtone communiri. Datuin

& actum Trajecti in Curia Epiſcopali Tra

jectenſt, nobis inibi mane, hora audientiae

callſtrum con/ileta, ad ſingulis jura redden

duin, & cauſâs audienduin, pro tribunali

ſèdentibus, ſub anno a nativitate Domini mil

leſimo quingenteſimo triceſimo primo, indi

čtione quarta, die vero Veneris decima ſepti

mg menſís Novembris, Pontificatus ſanctiſſimi

in Chriſto patris & domini noſtri, doinini

Cle

ons van zelfs brengen op het jaar 1026., en met datjaar

ſtrookt dan zeer wel het tweede jaar der regeering, zo

als in de MSS. gevonden wordt. Wy hebben dººrhai

ven geen zwaarigheid gemaakt deeze bedorvene lezing

by HEDA, welke veroorzaakt heeft, dat HAHNIUs en

dé Abt BEssEL aan de egtheid van deezen Briefgetwy

feld hebben, te verlaten, de waare lezing te herſtel

len, en dus deezen Brief niet op den jaare Io27. , maar

op 1o26. in onze Verzameling te brengen. Te meer

hebben wy zulks gedaan uit hoofde van de plaats, al

waar dit geſchied is. Immers, dat Koning KoENRAAD

in de maand van junij des gemelden jaars Io26, zig

eenige dagen binnen Cremona heeftopgehouden, blykt

uit een anderen Brief van hem, welke insgelyks in dat

jaar, en diezelfde maand binnen Cremona afgegee

ven is, namelyk XIII. Kal. Julii anno Don. ine

1o26., en dus maar eenige dagen vroeger, dan de Onze

Men kan dien Brief vinden by UGHELLUs, ſtal. Sacr.

Tom. II. p. II5
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Clementis, divinaprovidentia Papaeſeptimio

anno oéfavo, praeſentibus ibidem diſcretis

viris, Magiſtris, Domino Adriano Buir,

Jacobo de Medemblic, & johanne Boelen,

etiam dictae Curiae noſtrae Trajectenſis cau

ſarum Notariis & ſcribis, teſtibus ad prae

miſſa vocatis pariter et rogatis.

Et ego Franciscus Beyer, Clericus Tra

jectenſis Dioceſis, publicus ſacris Apoſtolica

et Imperiali auctoritatibus, venerabilisque

Curiae Trajectenſis ſipradictae cauſarum No

tarius et Scriba juratus, quia praemiſſis

omnibus et ſingulis, dum. ſic, ut praemitti

tur, coram Venerabili et egregio Domino

Officiali curiae Trajectenſis ſupradictae, et per

eundem, reſpective agerentur et fierent, una

cum praenominatis teſtibus praeſens interfui,

eaque ſic fieri vidi, et audiyi, idcirco deman

dato ejusdem Domini Officialis praeſens pu

blicum Transſumpti inſtrumentum cum inſer

tione totalis tenoris Literae Regalis praeſcri

ptae manu alterius, me interea aliunde occu

pato, fideliterſcriptum, exinde confeci, ac,

facta collatione, & per me auſcultatione fideli

& diligenti ejusdem praeſentis inſtrumentitran

ſumpti cum Litera originali praeinſerta, com

pertoque praeſenstranſumpti inſtrumentumcum

eadem Litera originali praeſcripta de verbo ad

verbum concordare, publicavi, et in hand

publicam formain redegi, ſignoque et nomine

meis ſolitis et conſuetis una cum appenſione

ſigilli Officialatus dictae Curiae Trajecïenſis

ſignayi et ſubſcripſi, rogatus et requiſitus,

in fidem et teſtimonium eorundem omnium

praemiſforum.

S. FRANC. BEYER, Notarii.

Naar den oorſpronkelyken perkamenten

Transſumpts-brief, geſterkt met een

onder aan uithangend zegel in groen

waſch , en ervintelyk in de Archiven

van 't DOM-KAPITTEL te Utrecht, in

Lade Io3. num. 3. De Brief zelve

is uitgegeeven by HEDA p. 114., en

gecollationeerd met de MSS. van BU

CHELIUS, SCRIVERIUs, der Utrecht.

Bibl., en van den Heer A. B. , alsme

de met de perkamenten MSS., het

Lib. Commemor. de Reb. Eccl. Traj.

Fol. 26 verſo, het Liber Catenatius

van OUDMUNSTER Fol. 84... en met

myn Cod. Trad. Traject. Fol. 38.

Ook uitgegeeven by VAN MIERïs,

Charterly. van Holl. I. D. bl. 62.

en gedeeltelyk by Jo. VAN LEIDEN,

Chron. Belg. - Lib. IX. C. 12 p.

12I. en uit denzelven in 't Neder

duitſch vertaald in de Chronyck van

HOLLAND, VII. Div. 16. Cap. Fol.

I2I,

SAK&SA/K&SAkéSAAKSAA&SAA&SAA&SAA&&AA&SAA é&AA&SAAS-SAA&SAA&S-AA&SAA&&AA&

72.) Uittrekzel uit een Verdrag, waar by twee Hoeven in 't Dorp Wamel, door

den Proost Udo, aan de twee Kerken van Utrecht worden overgegeeven,

onder voorbehouding van dezelve te kunnen inlosſen.

* * * * * * * * * * *

De duobus manſis in Wamelo.

Do Praepoſitus (a) tempore ADELBOLDI.

(b) venerabilis Epiſcopi captus eſt ab

Immone (c) peſtilente & profano. Ob hoc

idem Immo ab Epiſcopo ſaepe vocatus eidem

Praepoſito pro ſatisfactione tradidit II", manſos

in villa (d) Wamelo. Unde ſtatim Praepoſi

tus per manus Advocati ſui Popponis eosdem

manſos tradidit fratribus duarun congregatio

num in Trajecto ſecundum condictum ejusdem

Immonis in Thrile (e) coram praeſentia ſil

pradicti Praeſulis, atque Ducis Godefridi,

ejusque fratris, ſcilicet Marchionis Goselonis,

omniumque nobilium & ingenuorum, in cir

(a) Odo Praepoſitus. cet. ] Op deeze manier vindt

men dit Stuk agter een Brief van den jaare 1o26. ge

registreerd in de oudſte Registers der goederen en Gift

brieven van de Utrechtſche Kerk. Dewyl de alhier op

genoemde plaatzen ongetwyfeld tot ons tegenwoordig

GELDERLAND behooren, hebben wy gemeend dit Stuk

alhier ook te moeten plaatzen, en wel, dewyl hetzel

ve geen jaar of dagteekening heeft, maar egter ten ty

de van Bisſchop ADELBoLD dit verdrag, waar uit men

dit Uittrekzel bewaard heeft, gemaakt is, in tydorde

te moeten ſtellen agter de Brieven, waar in de gemelde

Bisſchop voorkomt, ofſchoon het zou kunnen zyn, dat

dit eenige jaaren vroeger voorgevallen zy. HEDAheeft

dit ſtuk ook, en wel ex vetuftisſimis Codicibus, gelyk

hy meldt, overgenomen in zyne Hiſtorie, pag. iio.

cuitu commanentium, ea conditione, ut, ſi

idem Immo, vel aliquis coheredum ejus, fra

tribus ſupradictis perſolveret xx. libras Thielen

ſes, hoc ſunt XL. marc. & vII. equos totidem

que ſcuta, & totidem lanceas, cum totidem

tunicis, in ejus jus ſaepedictum praedium re

dire poſſet. '-

Naar het perkamenten MS. Liber Com

memoration is de rebus Eccleſiae Trajcát.

Fol. 28. Ook in het MS. Liber Cate

natus van 't Kapittel van oUDMUNSTER,

- Fol. 85. en in myn MS. Cod. Tradit.

* Traject. Fol. 4o. als mede by HEDA,

pag. 1 Io.

(b) Adelboldi. ] In het Lib. Caten. vindtmen Adel

berti. In twee MSS. van HEDA ſtaat, Odo praepoſitus

Adelboldi captus est. cet. -

# Immone. ] By HEDA , ab Immone quodam.

(d), Wamelo. ] Ongetwyfeld het tegenwoordige, aan

den Waalſtroom tegen over de Stad Tiel gelegene, Dorp
/Wamel.

(e) in Thriele. J In de uitgaven van HEDA vindtmen

in Thile. In 't MS. van scRIVERIUs, in Thiela , doch

in de andere MSS., als mede in onze drie perkamenten

Registers, ſtaat in Thrile, welke lezing wy gevolgd

hebben. Men moet er door verſtaan het in de Bomme

lerwaard gelegene Driel, 't geen wy in verſcheidene

voorgaande Stukken onder dien naam ook reeds ont

moet hebben. -

Keicef
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Keizer KoENRAAD de II. beveſtigt, op verzoek van Bisſchop BERNoLDUs, de9

giften der goederen, zo in GELDERLAND, als elders gelegen, welke door de

Bisſchoppen ANSFRID, en ADELBOLD, dan het Klooſter op den Hogen Horst
*

of Heiligenberg, voorheen geſchonken waren.

Den 3. Februarii, 1028.

Tn nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

CONRADUs divina favente clementia RO

manorum Imperator Auguſtus. Ad praeſentem

proſperitatem & aeternam ſpem (a) ſibi pro

fecturum putat, quisquis Eccleſias Dei vel a

fundamento locat, vel a perverſis dirutas red

integrando locupletat. Quae copia cum maxi

me Regibus & Imperatoribus praeſto fuiſſet,

ex quo Chriſtianae religioni colla ſubdiderunt,

pium & rationabile nobis videtur nil ab his (b)

deminuere, quibus credimus Anteceſſores no

ſtros ſibi aeternam requiem promeruiſſe. Unde

Dei noſtrorumque Fidelium univerſitati, tam

praeſentibus quam poſteris, notum eſſe volu

mus, qualiter dilectus noſter BERNOLDUS,

Trajectenſis Epiſcopus, cum Abbate ſuoWern

herio (c) de Coenobio Stae Crucis, DeiGe

nitricis Mariae, & beatorum Regiorum Apo

ſtolorum Petri & Pauli, aeternam Celſitudinem

noſtram adierit (d), humiliter obſecrantes, ut

bona, eidem Coenobio ad uſum Monachorum,

inibi Deo ſervientium, a prioribus Epiſcopis,

ANSFRIDo, & ADELBOLDO, collata, per nO

(a) & aeternam ſtem. eet. J In de Fund. Eccl.

van MATTH. leest men gelyk ook by DUMBAR, en

v. MIERIS, & ad aeternam ſpem ſibi profeſluin pa

Trdt. By VAN MIERIs is daarenboven kwalyk

het woord prosperitaten uitgelaten – Voor 't vol

gende Dei vindt men by dezelven Dni, of Domini -

voor fundamento, fundamentis - en in plaats van

redintegrando, redintegranda's.

(b) demirituere. J Deviare by de voorgemelden.

- 3 Wernherio. Cet. J In de overige uitgaven ſtaat,

Werinhero de coenobio S. Crucis & S. Dei Genitricis,

& beatorum Apoſtolorum P. & P. - In de Lyst

der Abten, by HoYNCK vAN PAPENDRECHT, Analeſ.

Tom. III. P. H. pag. 313. wordt hy ook Weringerus

genaamd, doch op wat grond, is my onbekend.

(d) adierit. ] In de andere uitgaven, adiertunt. ,

(e) perhibenies. J Praebentes ſtaat in het Afſchrift,

't geen MATTH. in zyne Fundat. Eccl. gebruikt heeft,

en dus ook in de overige uitgaven.

(f) ideo infraſcripta.] In dezelve, ea infraſcripta.

(g) alienare..] In de andere uitgaven, abalienare,

vel inde Milites ſuos benefacere. Zie Charter van 1o23.

by HoNTHEIM, Hiſt. Dipl. Trevir. I. p. 359.

(h) ab Ansfrido. J In andere uitgaven vindt men

ſub Ansfrido; 't geen ik denke, dat de egte lezing

is, want niet alleen Ansfrid zelve, maar ook anderen

ten tyde van Ansfrid, wanneer dit Klooſter eerst ge

ſtigt wierd, eenige goederen aan hetzelve ſchynen

geſchonken te hebben. Zulks kan men niet onduidelyk

afneemen uit den Giftbrief van Bisſchop ANSFRID, hier

vooren door ons geplaatst onder Num. 64. bl, 88.;

voornamelyk, indien men daar mede vergelykt het
oude Verhaal, 't geen# is door TH. vERHOE

vEN, in de Script. RR. Amorfort. van MATTHAEUS
-

Pag- 7. , * . -

(i) Thrihele cum omnibus ejus familiis. ] Beter in

de andere uitgaven, Thrile cum omniejus familia. Ten

#ſten de Stigtingsbrief zelf heeft ook cum omni fami
464.

ſtrum Imperiale praeceptum eorum uſui confir

IT)3lrCITDUIS. # petitioni pium, ſicut ju

ſtum erat, aſſenſum perhibentes (e) ob inter

ventum & petitionem dilectae Conjugis noſtrae

GISELAE Imperatricis Auguſtae, & HENRICI,

unici filii noſtri, Pannoniorum Ducis, ideoin

fraſcripta (f) bona eorum uſui per hoc Impe

riale praeceptum firmiſſime confirmamus, prae

cipientes, ut nullus dehinc Epiſcopusejusdem

Sedis ullam habeat poteſtatem quolibet modo

(g) alienare, vel inde Militibus ſuis benefi

ciare. Haec ſunt ea bona, quae ab ANSFRIDo

(h)eidem Coenobio ſunt collata, atrium Tri

hele (i) cum omnibus ejus familiis, & cum

omni diſtrictu, qui ad illud pertinet; & dimi

dium thelonarii (k) cenſus in Fugthe; &quin

que Eccleſias, ſitas in loco Hermele (l), Re

den, Sandwich, Hamerte, Loisden; inter

villas Hese & Zoys quatuordecim manſos cum

omnibus familiis. Haec autem donatio ADEL

BoLDI ad ſupradictum Monaſterium, videlicet

omnia praedia, quae ſibi (m) libere ADELA

Comitiſſa (n) dedit, atrium (0) Lienna,

/Windes

(k) thelonarii cenſus. ] In de andere uitgaven, telo

neum cenſus. In den Giftbriefzelf van ANSFRID leest

men: dimidium cenſus theolonarii & monetae in Fugthe.

In den Brief van Bisſchop BERNOLDUs van den jaare

105O. ſtaat, in Fugthe dimidium the'onei & monetae.

Men verſtaa 'er door de helfte van het regt des tols en

wisſels, en vergelyke, 't geen wy hier vooren over

deeze beteekenis van 't woord moneta opmerkten Num.

62. bl. 83. en 84. - * *

(l) Hermele cet. ] In de andere uitgaven, Herme

lo, Rethen, Santwick, Hemerthe, Lusdin. By vAN

MIERIs ſtaat Hermalo. – Wy hebben over deeze

vyf Kerken, en de verdere plaatzen, door ANSFRID

aan dit Klooſter geſchonken, in 't breede onze gedagten

reeds gemeld in de aanteekeningen op dien Giftbrie

zelven Num. 64. bl. 88. werwaards wy den Leezer

verwyzen.

(mi) liere. J In de andere uitgaven ontbreekt dit
woord. -

(n) Adela Comitisſa.] In de overige uitgaven, A

zala. Men zie, het geen wy hier vooren over deeze

Gravin hebben aangemerkt, bl. 75. en 98.

(o) atrium Lienna, Windesheim, amerthe. J In

den bevestigingsbrief van Bisſchop BERNoLDUS van

1o5o. vindt men deeze plaatzen nader bepaald, en om

ſchreeven op deeze wyze: videlicet omnia praedia, quae

fibi Adela Comitisſa dedit, atrium Lienne cum omni

procinctu & districtu in novalilus , ſylvis, pratis, aquis,

aquarum decurſibus, Windesheim, Hamerthe cum om

ni familia. Dewyl de Giftbrief van Bisſchop ADEL

BoLD thands verlóoren, ten minſten tot nog toe, myns

weetens, onbekend is, blyft het by my zeer onzeker,

of deeze drie alhier opgenoemde# , atriad

of, gelyk MATTHAEUS Fund. Eccl. p. 195. dat woor

verklaart, praedia, door de gemelde Gravin ADELA

eerst aan den Bisſchop geſchonken, en door hem na

derhand aan dit Klooſter weder afgeſtaan zyn 3 dan of

hy, behalven alle de Landgoederen, door Adela aanhem

geſchonken, en toen ter tyd ongetwyfeld genoeg be;
C G 2 en
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I o6 cHARTERBOEK DE s HERTO GDOMS GELRE,

Hindesheim, Hamerthe, & juxta Merwede

(p) jacetunus locus, quivocaturSwyndrecht

3, ere, habens in longitudinem & latitudinem

decem miliaria & dimidium, in Mandran(q)

& in Zays ſex manſos & dimidium, in Twen

tha atrium Ulft, tres manſos (r), quos Co

mes THEODERICUs ſibi dedit ad ſatisfactionem,

unam Eccleſiam (s) Rottae, decimationes

que (t) Daventride, de ſilo aratro de Gesse,

de Oeſterbeke, de Eleſie, de Vellepe, de

Seiſte, de Amersforde, & tres manſos, unum

in Daventria, ſecundum in Eleſte, tertium

in Vellepe. Haec bona data, vel in poſterum

danda, praeſato Coenobio denuo confirmamus.

Et ut haec noſtrae confirmationis auctoritasſta

bilis & inconvulſā omni tempore permaneat &

(u) perſeveret, hane Cartam inde conſcriptam

manuque propria roboratam ſigilli noſtri im

preſſiOne juſlimus inſigniri. Signum Domini

kend, daarenboven nog uit zyne eigene goederen deeze

opgenoemde Atria , welke te Lienna, // indeshem,

en Hamerthe gelegen waren, gegeeven heeft. Indien

men het eerſte voor waarſchynlyk agt, danzou men door

JLienna, kunnen verſtaan of Liendle, of Leyla, welke

beide plaatzen voorkomen in een Brief van 97o. hier

vooren geplaatst onder Num, 74. bl. 64., vergeleken

met den Brief van 997. onder Num. 59. bl. 74. by

weiken dezelve ADELA aan het Klooſter van Elten af.

ſtaat in Liend/e digidia pars. - Doch uit gebrek

van egte bewyzen durve ik hier niets bepaalen. -

Het is ook onzeker by my , of men door het hier ge

noemde l/Windesheim het boven Zwol, niet ver van den

Ysſel, in ovERYSSEL gelegene, en door het naderhand

aldaar gebouwde Klooſter genoegbekende, Windeshem

of Winsheng zal moeten verſtaan, dan of men liever

daar voor zal moeten neemen het aan den Waaldyk ,

twee uuren beneden Nymegen, gelegene Dorp Win

ſen, 't geen thands gedeeltelyk onder het Ryk van Ny

megen, gedeeltelyk onder het Ampt van tusſchen Maas

en Waal behoort. Zie Tegenzv. Staat van GELDERL.

bl. 244. en 275. Het laatſte komt my het waarſchyn

lykſte voor. - Dit ten minſten is geen twyfel on

derheevig, dat men doorhet hier opgenoemdHamer

the zal moeten verſtaan een van beiden, of Op hemert,

of Neder-hemert. –

(p) Merwede. ] Merweda, en Swyndrechtweert,

ſtaat in de andere uitgaven. - Dat men in deeze

onze Handvest, door Merwede, niet wel anders ver

ſtaan kan, dan die Rivier, welke, tot op heden, tusſchen

de Stad Dordrecht, en het land van Zwyndrecht, heen

ſtroomt; als mede, dat deeze Brief het oudſte Gedenk

ſchrift is, waarin wy de Rivier de Merwede, ontmoe

ten, is door den in onze Vaderlandſche oudheden en

regten zo zeer kundigen Heer P. H. vAN DE WALL

reeds opgemerkt, in zyne Aanmerkingen op de Pri

vil. van DoRDRECHT, I. Afdeel. blº 3, en 7.

(g) in Mandran &# in Zoys: ] In de Fund. Eccl.

heeft MATTH. uitgegeeven, in Mandron & in Seys. Dus

ook in deoverige uitgaven, behalven dat menby DUMBAR

vindt Soys. In den Brief van IO5o. ſtaat inter Man

drain &# Soys, gelyk in denzelven voor het volgende

Ulft gelezen wordt Hulſt. - Wy zullen over dee

ze, en eenige andere, hier voorkomende, plaatzen,

als tot onsoogmerk geen rechtſtreekſche betrekking heb

bende, geene verdere aanmerkingen maaken.

(r) tres manſos. l Deeze drie Landhoeven zyn in

de oude Graafſchap TEISTERBAND gelegen geweest,

en hebben dus eenige betrekking tot ons tegenwoordig

GELDERLAND. Dit blykt uit den meergemelden Brief

van 105o. , waar in men vindt, &? tres (manſbs) in

TESTERBANT, quos Comes THEoDERICUs Jibi dedit ad

placationtein. - Dat tusſchen Bisſchop ADELBOLD

en den Hollandſchen Graaf DIRK den III. zwaareonee

nigheden,# een openbaaren oorlog uitbor

ſten,, ontſtaan zyn; dat de Bisſchop, na een zwaare

nederlaag gekreegen te hebben, eindelyk genoodzaakt

is geweest, zyns ondanks, en op de best mogelyke wy

Ze, in den jaare Io18. vreede met denzelven te maaken,

is te overbekend; doch niemand der ouden, gelyk te

regt door wAGENAAR Vaderl. Hiſt. II. D. bl. 148.

is opgemerkt, heeft naauwkeuriggenoeg aangeteekend,

CONRApi inviëtiſſimi Romanorum Imperators

Auguſti. Dadricus (W) Cancellarius advicem

Aribonis Archicapellani recognovi. Data tertio

Nonas Februarii, indictione (x) undecima,

Anno Dominicae Incarnationis milleſimo vice

ſimo Octavo, anno auten Domini coNRADI

ſecundi regnantis quarto, imperii (y) quinto.

Actum Trajecti feliciter, Amen.

ANT. MATTHAEUS in Not. ad Rer.. Amor

fortiºrizºn Script. pag. 19o. en wel

ea Adverſariis virt mobilisſimi Adriani

gar, ſtinſen , Domini de Hoencoop.

Naderhand door denzelven op nieuws

uitgegeeven in Fundat. Eccles. Lib.

J. p. 194. en wel ev Chartulario Abba

4ide. Deeze laatſte uitgave is gevolgd

door DUMBAR in 't Kerk. en W. Lje

zender, II. B. 8. Hoofdſt, bl. 233.,

en door V. MIERIs in 't Charterb. za 2

HOLL. 1. D. bl. 63.

-

welken de voorwaarden van dien Vreede geweest zyn.

Uit deeze plaats van onzen Brief blykt, dat GraafDirk

ter bevºrdediging met den Bisſchop, ad ſatisfactionen,

of, gelyk men in den Brief van 1650. leest, ad pla

catielijn ,,ook alst en by dat Vreedesverdrag deeze

drie Landhoeven, Manſ, in Teisterbant, aan den

Bisſchop denkelyk zal afgeſtaan hebben in eigendom,

welke door denzelven naderhand aan dit Klooſter ge

ſchonken zyn.

(s) Unam Ecclºſſam Rottae. ] In de andere uitga

ven, Rotta. Doch aanmerkelyk is het, dat in den

bevestigingsbrief van 105o. een geheel andere lezing,

en rangſchikking der plaatſen voorkomt. Daar in leest

men: & juatº Merwede locum, qui vocatur Stuyn.

drechtºvere, & aream in eodem loco vocabulo Rotta,

inter Mandram & Soys., cet. - Zo lang de Giſtbrief

zelve van ADELBOLD verholen is, en ter onzerkennis niet

komt, zal het veiligst zyn ons oordeel omtrend de eg

te en waare lezing van deeze woorden opteſchorten.

(t) decimation sque Daventriae, de fºto aratrocet.J

In 't afſchrift, 't geen MATTHAEus by het uitgeeven

van Zyne Fundationes Eccleſiarumgebruikte, heeftmen,

decimationesque de Daventre, de atrio ſuo de Gezze,

de Oesterbeke Cet. Dus worden ook deeze woorden

aangehaald bv denzelven, de jure Gladii Cap. XXI.

p. 343. Welke van beide lezingen, atrio, of aratro,

men te verkiezen hebbe, durve ik niet bepaalen.

Beide woorden leveren een goeden zin op. De beſlis:

ſing hier van zullen wy overlaaten, tot datmen den Brief

van ADELBOLD, waar op in deezen gezien wordt, kan

raadplegen, te meer, dewyl in den Brief van Io5o. dus

gelezen wordt; decimationesque in Daventria & Gerlo

de ſuo aratro, & unum manſum in Oesterbeke, & E

leste, decimationen, & tenum manſium in Vellepe, de

cimationem & unum manſum in Seyst, &# Amersforthe

decimationcm. Dat genoegzaam alle deeze op

genoemde plaatzen, nog hedendaags hunne oude naa

men behouden hebben, is bekend. –

(n) omni tempore permaneat cet.J In de andere

uitgaven, omni temporeperſeveret, hanc chartam, inde

conſcriptam , ſubſcriptione mantus nostrae roboratam.-

(zv) Dadricus. ] In de andere uitgaven, Deodricus.

Dat men hier lezen moet Udalrictus of, Odalricus,

lydt geen bedenking. Men zie het criRoN. GoTTw1c.

p. 256., als mede het geen wy over denzelven hier
vooren aangeteekend hebben bladz. 94. Voor

recognovi ſtaat in de Fundat. van MATTH. recognovit.

(x) indićtione undecima. ] Kwalyk in de andere uit

gaven , indictione X. - -

(y) Imperii quinto.] Zeer kwalvk insgelyks in de

Fundat. van MATTH. en by de overigen, leest men,

Imperii VI. De getalletter V. ſal moeten veranderd

worden in een I., en men moet lezen Imperii I. of

Imperii II. KoENRAAD is binnen Romen op den 26.

Maart 1o27. tot Keizer gekroond. Hy was dus op

den 3. Februarii Io28. nog in 't eerſte jaar zyns Kei

zerryks , of in het tweede, indien men de laatſte maan

den tot op het einde van 1027. voor een vol jaar reke.

nen wil, gelyk, en in andere Brieven, en ook in die

van Keizer Koenraad, meermaalen geſchiedt. ,,Voor

beelden hier van bv te brengen is onnoodig. Men zie

het CHRON. GOTTwICENSE pag. 26o.
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Giftbrief, waar by door MEINwERCUs, Bisſchop van PADERBORN, aan het

nieuwgebouwde Klooſter Abdinkhof, behalven meerandere goederen, elders

gelegen, ook verſcheidene aanmerkelyke, zo op vELUwE, te Renckum,

Putten, en Voorthuizen, als in TEISTERBANT gelegene, goederen geſchon

ken worden,

Den 2. November, 1o31.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

I Rerum omnium creatorem Deumſummum

& incommutabile (a) eſſe bonum, omnium

conſtat ratione fidelium : cujus omnipotentiam

aliquo indigere, ſuperfluum eſt aeſtimare vel

credere. Quomodo vero in libro Salomonis

ſcriptum invenimus, Divitiae hominis redem:

ptio animae illius: & ab ipſo Auctore mundi

praeceptum legimus: Date eleemoſynam, &

omnia munda ſunt vobis, reſtat (b), ut ex

beneficiis, ab eo nobis collatis, ob redemptio

nem animarum noſtrarum, qualiacunque poſſil

mus, in ejus ſervitio expendamus, pauperibus

que ejus membris ſuccurrendo, de mammona

iniquitatis faciamus amicos, qui nos recipiant

in habitacula aeternae beatitudinis. Hacigitur

(a) incommutabile. J By FALKE, immutabile. Voor
ratione heeft dezelve rationi. - "-

(b) restat.1 Beter in het Afſchrift, 't geen FALKE

gebruikt heeft, ita praeſtat. -

(c) Megynwercus. J. In het Afſchrift van denzelven,

Meinwercus. Op beide wyzen vindt men deszelfs naam

ook in andere Stukken geſchreven.

(d) conſilio & auvilio - Henn ici.] Indien men de

beidé Brieven van Keizer HENRIK den II. van de jaa

ren Io16. en Io23., hier vooren reeds door ons ge

plaatst onder Num. 67. ll. 92. en Num. 69. bt. 98.,

raadpleegt, zal men de reden van deeze, alhier ge

bruikte, uitdrukking gemaklyk begrypen.

(e) hereditate Parentum meorum. J Wie deeze ge

##' hebben wy hier vooren reeds getoond bl.

. CIT QU. -

7 (f) #eigine propria.] Welke goederen hy zelf

had overgewonnen, of van anderen tot dat einde aan

hem geſchonken waren, en welke hy uit de erfenis

van zyne Ouderen gekregen had, leeren wy uit de ou

de Levensbeſchryving van deezen Bisſchop Cap; 114.

by LEIBNITs, SS RR. Brunsw. Tom. I. p. 561. al

waar men het volgende vindt: ,, De Praediis autem,

, eidem Eccleſiae collatis, Withun, Rime, Merebe

, che, Goltbeke, Dotenhuſon, Waltmannichuſon,

-. Havergo, Wanbiche , & bona in inferiori terra”

(dat is, in ons tegenwoordig GELDERLAND.) ,, he

, reditario jure posſederal : Nedere vero, & Driburi,

, ac Hoenfile, Imperator HEINRICUS ei ad ipſum Mo

-, nasterium” (De Giftbrieven van deeze drie plaatzen

kan men vinden by scHATEN Ann. Paderb. Part. I.

Lib. V. p. 408, 426, en 438.) , dederat. Gelan

, torph quoque - a Domna Godruna & filio ejus Hodan

, obtinuerat. Lesſete vero tuaedam nobilis mulier ad

, ipſum Monasterium dedit.'

g) Vbydun. cet. ] In de benaamingen van zom

mige deezer plaatzen verſchilt het Afſchrift, door FAL

KE gebruikt, op navolgende wyze: Widun– Gel.

lendorp, - Dotonhuiſun , Waltmanninkhuſon, Ri

mi- Lesſete- Hoenſtle, Radincheim - Vort

huſun, - Tulen - Niuuela Burgnon -

Burgnon- Andepo. Doch van meer aan

belang is het 2 kortelyk optemerken, datde oude Schry

ver van 't Leven van Bisſchop MEINwERCUs, Cap.

Io9. en 11o. ons een omſtandig verhaal van het opreg

ten en inwyen van dit Klooster heeft nagelaten niet

ratione ammonitus ego (c) MEGYNwERcUs,

utinam Epiſcopus, conſilio & auxilio (d) bea

tae memoriae HENRICI Imperatoris, pro reme

dio animae meae, & Parentum meorum, in

ſuburbio Episcopii mei Monaſterium conſtruxi,

& in honore omnium Sanctorum devotiſſime

conſecravi, ejusdemque in dotem Eccleſiae ex

hereditate (e) Parentum meorum, ſive ac

quiſitione (f) propria, praedia, ſubtus nomi

nata, cum omnibus ſuis pertinentiis ſolempniter

tradidi, delegavi, & conceſſi; Vbydun (g)

cum Eccleſia, Ghellendorp, Rumbeke, Me

rebeke cum Eccleſia, Dotenhuſen, Waltman

ninghuſon, Rime, Driburi, Goltbeke,

Havergo, Nedere, Balhornon cum decima,

Leſſèthe cum decima, Wambeke, Hoënſele,

RADEN

alleen, maar tevens ook den voornaamen inhoud van

deezen onzen Giftbrief, genoegzaam met de eigene woor

den, heeft te boek geſteld. Dewyl dat verhaal een

aanmerkelyk licht kan geeven aan dit ons ſtuk, zul

len wy de woorden zelve, zo als zy uitgegeeven zyn

door LEIBNITs in de SS. Rcrum Brunswic. Tom. I.

p. 56o., hier byvoegen, voor zo ver dezelve hun be

trekking hebben tot de alhier opgenoemde plaatzen.

Aldaar leest men dit volgende: ,, Solennitate ergo o

-, innium Sanctorum Kal. Nov. in Civitate Pather

, brunnenſt cum praedictis Episcopis, & innumerabili

, multitudine promiscuae aetatis & dignitatis festive

,- celebrata,%# die (dat is IV. Non. of den twee

den November, den dag, waar op deeze Brief gegee

ven is) ,, ## praeſentibus, & ſua aučioritate

, faventibus , Monasterium ſtuum in honore B. Ma

, riae perpetuae Virginis, Sanctorumque Apostolorum

, Petri & Pauli, atque omnium Sanctorum, devotisſt

, me conſecravit; & in dotem ejus praedia haec ſo

,, lenniter delegans, Withun, Gelondorph, Merebe

, ke cum Eccleſia, Rimi, Driburi, Goltbeke, Do

, denhuſon, Waldmanninchuſon, Havergo, Nedere,

,, Balehornon cum decima, Lesſetecum decima, Wam

, beke , Hoënſile, in RADINCHEIM curtem cum fami

, lia, cum Capella & decima ſuper dimidiam villam,

, in PUTTEN curtem cum familia, Eccleſia, & deci

, ma ſuper ommem Parochiam, Capellam in voRTHU

, sEN, ad eandem Eccleſtam pertinentem, In TESTER

,, BANT curtem cum tota familia, Matrem Eccleſiarum

, in TUILoN, cum quatuor Capellis attinentibus, NIU

, VELA, HELVE, HAFTEN, GAMBEREM, cum deci

, mis earum, Burgnon, item Burgnon, Andepo, cum

, omnibus ſuis pertinentiis, & ceteris omnibus, quae

, quomodocunque donari posſtunt, utilitatibus, in mun

, diburdium & tuitionem omnipotent is Dei omniumqué

, Sanctorum commiſit”. - Dat dit verhaal tot be

ter verſtand van onzen Brief zeer dienen kan, begrypt

men ligtelyk. Met alle deeze opgenoemdeplaatzen ons

breedvoerig optehouden, is buiten ons beſtek. Die

gene, welke regtſtreeks haare betrekking tot ons

GELDERLAND hebben, zyn, tot beter onderſcheiding,

met groote, of kapitaale, letteren gedrukt. Waarde

meeſte der overige plaatzen gelegen zyn, h# #AL
KE aangetoond in Comm. dd Tradit. Corbejens, p.

457. -
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RADENGHEIM (h) cum Eccleſia & decima,

en TrEN (i) cum Eccleſia & decima, & Ec

(b) Radengheim. ] Uit de ſtraks aangehaalde woor
den van den Levensbeſchryver blykt ten duidelyk

ſten, in wat zin men dit hebbe te verſtaan. Niets ver

der naamlyk wordt hier by aan dit Klooſter geſchon

ken, dan de Curtis, de Renthoeve, of Hof, metdes

zelfs onderhoorige Eigenboorige Luiden, welken MEIN

wERCUs uit de erfgoederen zyner Ouderen bezat te

Radincheim, Redichem, of het tegenwoordigeRENCKUM.

Denkelyk is het diezelfde Curtis geweest, waar zy

ne Moeder ADELA met haren tweeden Man BALDRIK

zig zomtyds ophield, gelyk uit die zelfde Levensbe

# Cap. 39. en *°v# 54I, niet onduidelyk

kan afgenomen worden. Verder wordt hier bygegee

ven Eccleſia & decima. Verſtaa 'er door het Patro

maatſchap, of het recht van Collatie, gelyk men thands

zou zeggen, van die gemelde Kerk, als mede de Tien

de aldaar. Doch in hoeverre? Ongetwyfeld, voor zo

ver dezelve aan MEINwERCUs al nog in eigendom toe

kwam, dat is, voor de helfte, of,# te regt in de

Levensbeſchryving dit nader bepaald wordt, cum de

cima ſuper dimidiam villam. Want, ofſchoon wel zy

ne Ouders de tiende over het gehele Dorpvan Renckum

bezeten hadden, was egter reeds te vooren door zyne

Moeder ADELA de eene helft derzelve aan het Kloo

ſter Van ELTEN *## Verdrag van den jaare 997.

plegtig afgeſtaan. Zie Num, 59, ll. 74
(i) Putten cum Eccleſia & decima. J In de aange

haalde woorden der Levensbeſchryving wordt dit dus

nader omſchreven: in PUTTEN Curten cum familia,

Eccleſia, & decima ſuper ommem Parochiam. Hygeeft

derhalven aan dit Klooſter den Hof te Putten met alle

deszelfs Eigenhoorige Luiden, de Kerk, en het regt

der tienden over het geheele Kerspel van Putten. Doch

had Bisſchop MEINwÉRCUste deezen tyd daar regt toe ?

Hier hapert het my; om reden, dat door deszelfs

moeder by het gemelde Verdrag van 997. aan deAb

dis van ELTEN reeds was afgeſtaan in Vollen#
Putten loco conſtructo dimidia pars. Wil men diewoor

den verſtaan van de halve tiende over Putten, dan kon

MEINwERcus niet meer, dan de overige helfte weg

ſchenken. Wy hebben in onze aanmerkingen op dat

Verdrag bl. 74. Lett. ll. reeds aangetoond, dat die

woorden naar alle gedagten door de uitſchryvers bedor

ven zyn, en, uit vergelyking der verſchillende lee

zingen, gegist, dat men aldaar mogelyk zou moeten

ieezen, of Eccleſiae in loco Putten conſtruêtae media

pars, of, Putten in loco, quo Eccleſia conſtititur, ma.,

'dia pars. De verſchillende leezingen, welke men in
, de onderſcheidene Afschriften van dat verdrag vindt,

bragten ons tot die gisſingen, doch wy reekenden zul:ke gedagten niet hoöger, dan bloote gisſingen- Uit de

woorden nu van deezen onzen Brief, waar op Wy toen
niet dagten, blykt thands, dat de tweede# niet

wel plaats kan# doch de eerſte gisſing ſchynt

door de woorden, welke wy in dit ons Stuk Ontmoe

ten, eenigermate bevestigd te worden, of wil men
het woord conſtruitur, 't geen in een Afſchrift voor

komt, behouden, zou men ook kunnen leezen » Eccle:

ſiae, quae in loco Putten conſtruitur, media paſ, t
een met onze eerſte gisſing in den zin overeenkomt.

an is tusſchen dat Verdrag van 997., en deezenonzen
Giftbrief geene tegenſtrydigheid. By dat Verdrag isdan

aan het Klooster van Elten alleenlyk afgeſtaan de helf

te van het regt van Collatie over de Kerk van Putten.

De andere helfte van dat regt bleef derhalven ADELA

behouden, en zulks is uit haare Erfenis, jure heredita

, io, overgegaan aan haaren Zoon MENWERcus. Hy
kon derhalven dat recht in zoverre ſchenken aan dit

klooſter by deezen Brief Doch, dan zal men, eeven

elyk in de voorgaande plaats de Tiende van Renckum,

ook alhier het woord Eccleſia moeten opvatten, voor

zo ver die Kerkgifte aan MEINwERCUs toebehoorde,

dat is voor de helfte; ten zy men wilde ſtellen, dat,

na doode van zyne Moeder ADELA, tusſchen hem en

zyne Zuster, insgelyks ADELA genaamd, welke Abdis

van Elten was, eene nadere verdeelinge der ouderlyke

goederen, 't geen zeer waarſchynlyk voorkomt, heb

be plaats gehad, waar by zyne zuster de helfte van die

Kerkgifte, welke zy uit hoofde van 't Verdrag van997.

reeds bezat, weder aan hem tegen andere goederenzou

kunnen afgeſtaan hebben, wanneer hy op die manier
het# regt van Collatie van die Kerk bezittende

ook bydeezen Brief die Kerk, Eccleſia, in haargeheel

cleſiam (k) in voRTHUSEN, TESTERBANT (!)

cum Eccleſiis BULEN, HAFTHI, GAMBEREN,

HEL

aan dit Klooster kon afstaan. Hoe men dit ook opvat

ten wille, ten minſten uit deezen Brief blykt, dat in

het Verdrag van 997, geen regt van Tiende aan deAb

dis van Elten is afgeſtaan, dat gevolgelyk de gewoone

leezing van die plaats in dat Verdrag bedorven is. Dan

immers kon de oude Levensbeſchryver, welke inzynen

tyd hier van een volle kennis had, de woorden van on

zen Brief Putten cum Eccleſia & decima niet nader ver

klaard hebben door deeze woorden, In Putten Curtem

cum familia, Eccleſia, & decima ſuper ommem Paro

chiam, integendeel, dan moest hy op dezelfde manier,

als hy de voorgaande woorden van onzen BriefRadinc

heim cum Eccleſia, & decima, nader verklaarde door

decima ſuper dimidiam villam, ook alhier het woord

Decima verklaard hebben door decima ſuper dimidiam

Parochiam, en niet, gelyk hy uitdrukkelyk melt, ſit

per ommem Parochiam, ten duidelyken blyke, dat by

het Verdrag van 997. geen regt van Tiende reeds voor

de helfte aan de Abdis van Elten was afgeſtaan, en dat

## onze eerſte gisſing over de woorden van dat
erdrag geene blootegisſing is, maar een zekeren trap

van waarſchynlykheid uit dit Stuk nader ontfangt, en

dus geſterkt wordt. -

(k) Eccleſiam in Vorthoſen. 1 De Curtis, of Hofte

Voorthuizen, met deszelfs Eigenhoorige, en alle ver

dere opkomſten, cum omni utilitate , was reeds aan het

Klooster van ELTEN afgeſtaan door den Grootvader van

onzen MEINwERcUs in den jaare 97o. Zyn Moeder had

zulks nader bekragtigd by het Verdrag van 997. Men

zie hier vooren Num. 54. bl. 64. en Num. 59. bl. #
De Collatie van de Kerk, ofCapellanie, (de gemelde

Levensbeſchryving noemt dezelve, Capellam in Vort

huſen, adeanden Eccleſiam pertinentem, en dusonder

hoorig aan de Kerk van Putten, als de Moederkerk

derzelve) dier plaats was by die Brieven aan de Abdis

van Elten niet afgeſtaan. Dezelve is na doode van zyme

Moeder gekomen aan MEINwERCUs. Hy kon derhal

ven, als bezitter, dat regt thands hier by aan zyn nieuw

gebouwd Klooster wegſchenken, doch niets meerder,

en voor al niet de Tiende, dewyl alle verdere opkom

ſten, omnis utilitas, van die plaats reeds aan een ander

toebehoorden. Hier om is het, dat alleen hier melding

gemaakt wordt van de Kerk in Voorthuizen - en van

niets verders.

(l) Testerbant cum Eccleſiis Bulen. cet. J Geenszins

wordt hier dat gedeelte vande GraafſchapTEISTERBANT,

waar in deeze vyf opgenoemde Kerken gelegen waren,

en zo ver het distrikt dier Dorpen zig uitſtrekte, gegee
ven. Dan zou men deeze Gifte in veel te ruimen zin

opvatten. Alleen wordt gegeeven het eigendommelyk

goed, het geen MEINwERCUs toen terR# Teiſterbant

uit zyne ouderlyke, goederen bezat. aar in beſtond

dit nu? In niets anders, dan insgelyks in een Renthoe

ve, Hof, of Curtis, met deszelfs eigenhoorige Luiden.

Dit leert ons uitdrukkelyk diezelfde Levensbeſchryver

in de aangehaalde woorden, wanneer hy meldt, dat de

Bisſchop hier by gegeeven heeft, IN Testerbant Curtem

C////7 /0!(2E# Matrein eccleſiarum in Tuilon, cum

uatuor Capellis attinentibus Niuvela, Helve, Haften,

amberen, cum decimis earum. Die Schryver had in

zynen tyd hier van een grondige kennis, en wist, wat

goederen onder die gifte begrepen waren. Hy verdient

derhalven hier in volkomen geloof, en in gevolge van

deeze zyne verklaaring zal men deeze woorden in onzen

Brief dienen optevatten. Doch deeze zelfde verklaaring

leert ons tevens, hoe omzigtig men moet zyn in het uit

leggen van oude Giftbrieven, wanneer, zonder nadere
bepaaling, de een of andere plaats, of Dorp, gezegd

wordt geſchonken te zyn; dat men zulks dan niet van

die geheele plaats en deszelfs distrikt verſtaan moet,

maar bepaaldelyk van het een of ander ſtuk lands, of

goeds, 't welk de Geever van den Brief in zodanig een

genoemde plaats, Dorp,ofdistrikt had liggen. - Doch

behalven deeze Renthoeve, of Hof, wordt ook het Pa

troonaatſchap over de hier opgenoemde Kerken met de

Tiende derzelven, zo ver dezelve aan MEINWERCUS toe

behoorden, gegeeven. De eerſte noemt de Levensbe

ſchryver de Moederkerk der vier overige. Hier uit kan

men gemaklyk de reden afleiden, waarom die vyf naa

men in onzen Brief te zamen gevoegd zyn. De eerſte

derzelven wordt in de uitgaaf van scHATEN, doch zeer

kwalyk, Bulen genaamd, dewyl het zeker is, dat men
leezen moet Tulen, gelyk in de uitgave van rate: ge

CZCIl
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HELLEwE, NYvvELE cum decimis earum,

Burchnon (m) cum decima', & de Epiſcopatu

meo item Burchnon cum decima, Andepon cum

decima, bonis meis centies reſtituta & redem

pta. Haec igitur omnia praeſato Monaſterio

a me collata cum omnibus ſuis pertinentiis, ter

ris videlicet cultis & incultis, mancipiis utrius

que ſexus, villis, paſcuis, pratis, ſilvis, venatio

nibus, aquis, aquarumquedecurſibus, piſeationi

bus, molendinis, viis & inviis, exitibus &

reditibus, quaeſitis & inquirendis, ceterisque

omnibus, quae quomodocunque donari pos

ſunt, utilitatibus in mundiburdium & tuitio

nem omnipotentis Dei, Sanctorumque omnium

committo: ammonens & conteſtans ſub nomi

ne Domini noſtri Jeſu Chriſti, ut nullus ſuc

ceſſor meus, ſive aliqua (n) perſona magna,

ſive parva, contra Eccleſias Dei ſaeviens, fo

ris & intus eidem Monaſterio, rebusque con

ceſſis, ſeu concedendis, aliquam violentiam, ſeu

rapinam, ulla temeritate inferre praeſumat. Si

quis autem praefato (0) Monaſterio aliqua all

ferre, vel minuere de theſauris vel praediis

injuſte temptaverit, vel Monachis ibidem con

ſtitutis vim aliquam ſive moleſtiam intulerit,

omnipotentis Dei Sanctorumque ejus iram atque

offenſam incurrat; & in die judicii, ſi non

emendaverit, dominico maledicto ſubjaceat:

Ite maledicti in ignem aeternum, qui prae

paratus eſt Diabolo & angelis ejus. Con

ſtituimus autem & volumus, non cenſus vel

debiti, ſed inviolabilis cauſa dilectionis, ut

Abbas praeſati Monaſterii omni anno in dedi

lezen wordt, of, Tuilon, gelyk de Levensbeſchryver

dezelve noemde. Men moet er door verſtaan het in de

Tielerwaard by Waardenburg regt over Bommel gele

gene Dorp Tuil, in 't meergemelde Verdrag van 997,

als mede in den Brief van 97o., ook reeds Thulii, of

Thuly en Thule, genaamd. Dit blykt ten duidelykſten

uit de vier Dogters van deeze Moederkerk, welke gee

ne andere zyn, dan de vier genoegzaam naast aan Tuil

enzende, en zo in de Tieler- als Bommeler- waart

# gelegene, en dus oudtyds onder TEISTERBANT

gehoord hebbende, plaatzen, Haaften, Gameren, Hel

louw, en Niewaal, welke hedendaagſche naamen ge

noegzaam niets van de hier voorkomende oude bena

mingen verſchillen. -

(m) Burchnon cum decima & de Episc.J In de uit

gave van FALKE: Burgnon cum decima de Episcopatu

zmeo, item Burgnon - Andepo -

(n). Sive aliqua perſona: ] By FALKE leest men, ſi

ve, alia perſona. Doch in de Levensbeſchryving van

MEINwERCÜs p. 56I., ſive alia aliqua perſona.

# praefato Monasterio] By FALKE, en in de ge

# e Levensbeſchryving, vindt men, de praefatoMona

6/'t0,

w

catione Eccleſiae ſuae Epiſcopum, ſi praeſens

eſt, Canonicosque ſuos ad convivium invitet,

nihilque aliud praeter quod caritas diétaverit,

aliquando perſolvere cogatur. Defuncto vero

Abbate habeant Monachi poteſtatemſecundum

timorem Dei eligendi Abbatem, necquisquam

eis per violentiam aliquam, ſeu per malignum

conſilium in hac re obſiſtat. Hoc autem vo

tum meum, Domine Jeſu Chriſte, peto, ut

clementer ſuſcipias tribuasque, ut, quicunque

hanc traditionem noſtram atque licentiam libe

ralem infringere vel permutare quolibet ingenio

temptaverit, maledictioni & ultioni, quam in

vaſoribus Eccleſiarum tuarum praeparafti, in

CUlITdt.

Actum in die conſecrationis ejusdem Mona

ſterii, anno (p) ab incarnatione Domini M,

trigeſimo primo, indictione quarta decima,

quarto Non. Novembris, praeſentibus & ad

juvantibus authoritate ſua Epiſcopis, Domno

Hunfrido Parthenopolitano, Godehardo Hil

deneſemenſi, Sigeberto Mindenſi. Hanc au

tem traditionem Amelungus Comes, ſummus

majoris Eccleſiae Advocatus, manu ſua ſusce

pit, & regiae poteſtatis banno in Comitatuſuo

ſtabilivit. Super hiis praeſentium atque futu

rorum orationem bonis prodeſſe obſecramus,

ut ipſe mihi in die judicii mercedem reſtituat,

pro cujus amore haec incepi, atque perfeci.

NIcoL. SCHATEN, Annal. Paderborn.

Part. I. Lib. ººd, 483. Ook byJo.

FRED. FALKE, Cod. Tradit. Corbe

jens p. 458.

(p) Anno cet. ] Met dezelfde Jaar- en Dag-teeke

ning komt ook over een de oude Schryvervan 't Leven

van MEINwERCUs, Cap. 115. Doch in het IIo. Hoofd

ſtuk verhalende, welke Bisſchoppen by de inwyjing van

dit Klooster tegenwoordig zyn# telt hy, be

halven de alhier ook opgenoemde, ook nog den Mun

ſterſchen Bisſchop SIGIFRIDUs. Om wat reden de naam

deszelven in onzen Brief niet gevonden wordt, zou ik

niet durven bepaalen. Ten minſten volgends het ge

tuigenis van dien Schryver is de inwyjing geſchied,

praeſentibus praedidis Episcopis... en dus ook in tegen

woordigheid van den gemelden BisſchopsIGIFRID. Te

vens blykt hier uit, dat zig de kundige Jo. DIED. voN

sTEINEN in zyn zweyter neuer Anhang, gevoegd ag

ter JoH. HoBBELINGs Beſchreibung des Stifts Munſter,

pag. 212. vergiste, wanneer hy, in navolging van an

deren, ſtelde, dat deeze SIGIFRID in den jaare Io25.

reeds zou geſtorven zyn. Met## brengt SCHA

TEN Ann. Paderb. P., I. Lib, V., p.,489. deszelfs

dood op het jaar 1o32. Ten minſten dat hy in hetlaatst

van Io31. nog leefde, blykt uit dit aangehaalde,

/
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75.) De voorgaande Giftbrief van Bisſchop MEINWERCUs, beveſtigd door Keizer

KoENRAAD den II.

-
Den 15 januarii, 1032.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis. bus, quaeſitis & inquirendis, caeterisque o

I CoNRADUs (a) divina favente clementia mnibus, quae quomodocunque dici ſive ſcribi

Romanorum Imperator auguſtus. Si loca Ec- aut nominari poſſunt, utilitatibus, quae in eis

cleſiaſticis obſequiis deputata noſtra imperiali ſunt, vel deinceps fieri legitime poſſunt, per

auctoritate ſtabilire & confirmare ſtuduerimus, hoc noſtrum imperiale praeceptum ſtabilientes

id nobis regnique noſtri ſtatui profuturum fide- confirmamus & corroboramus, eo videlicet

liter & veraciter credimus. Quapropter omni- tenore, ut haec ſub pleniſſimae immunitatis.

um Dei noſtrique fidelium univerſitati notum tuitione conſiſtant, & ſub noſtrae imperialis

eſſe volumus, qualiter nos ob interventum ac auctoritatis defenſione praefatae Eccleſiae fra

petitionem dilectiſſimae Conjugis noſtrae GISE-tres ſub B. Benedicti regula Domino ſamu

LAE Imperatricis auguſtae, & amantiſlimae no- lantes ea poſſideant: Ita ut nullus Judex publi

ſtrae prolis HEINRICI Regis, & Egilberti Fri- cus, vel quilibet aliquajudiciariapoteſtate prae

ſingenſis Epiſcopi, nec non devotum ſervitium diéta (c) loca, vel poſſeſſiones eidem Eccle

MEINwERCI venerabilis Patherburnenſis Eccle- ſiae conceſſâs, vel concedendas, ad cauſasjudi

ſiae Epiſcopi domi forisque nobis frequenter & ciario more audiendas, vel freda, tributa exi

fideliter impenſüm, talia bona, qualia tam ab genda, manſiones vel paratas faciendas, aut

eo (b), quam a bonae memoriae praedeceſſo- fidejuſſores tollendos, aut homines ipſorum

re noſtro HEINRIco Imperatore ſecundo, ſeu tam litos quam ingenuos ſuper terram eorum

aliis fidelibus ſollempniter delegata ſunt Mona- commanentes contra rationem diſtringendosullo

ſterio, quod ipſe in occidentali parte civitatis unquam tempore ingredi audeat, velullas (d)

Epiſcopii ſui, in honore ſanctae Mariae perpe- publicas functiones aut redibitiones vel illicitas

tuae Virginis, Sanctorumque Apoſtolorum Petri occaſiones requirere vel exigere ullo modo

&Pauli, omniumque Sanctorum dedicando con- praeſümat, ſed praenominatae Eccleſiae Abbas

ſummavit, in Eccleſiis, decimis, Villis, man- cum ſilo advocato, quem communicato fratrum

cipiis, praediis majoribus & minoribus, cum ſuorum conſilio in defenſorem elegerit, cauſas

univerſisadhaec legaliter aſpicientibus, curtifici- rerum agendarum ſagaeiter praevidens, & ſa

is, aedificiis, areis, terris, cultis &incultis, cam- pienter diſponens ſuis ſuorumque fratrum utili

pis, pratis, paſcuis, ſilvis,venationibus, aquis, tatibus in omnibus fideliter & utiliterproſpiciat.

aquarumque decurſibus, piſcationibus, molis, Hominibus quoque eidem Eccleſiae collatis,

molendinis, viis & inviis, exitibus & rediti- qui vulgo (e) Malman dicuntur, praedictae

TC

- (a) Conradus.] De oude Schryver van het Leven de, of,Maal: ſtad, by KILIANUs, onder anderen, over

van MEINwERCUs heeftook van deezen bevestigingsbrief gezet door Jurisdictio, locus judicii, tribunal, onge

niet alleen gewag gemaakt, maar zelfs een groot ge- twyfeld van het oude Saxiſche woord Maal, by den
deelte van denzelvén woordelvk uitgeſchreven, Cap. Zelven verklaard door Jus, ler, judicium, & conven

115. by LEIENIrs, 55, RR. Brunºxvic. Tom. I. p. #ºs2 juri, die in de deputattº, 't geen in middeleeuwig
562. o » MJ J * Latyn ook mallus en mallum genoemd wierd. Zie,

b) tam ab cet. 1 Welke goederen door om thands, geen anderen aantehaalen, scIIRAssERT,
(b) b eo, quam. cet. ] g Comm.. ad Reform. VELAvIAE Cap. 26. Art. 3. p. 617.

Doch in dien zin en beteekenis kan men het woord

Malman alhier niet neemen, alzo min, als in een

Charter van Io39. door HENRIK den III. aan de Kerk

van Minden vergund, en te vinden by scHATEN, Ann.

MEINwERcus zelf, welke door K. HENRIK den II.,

welke eindelyk door anderen aan dit Klooster geſchon

ken zyn, hebben wy uit de gemelde Levensbeſchry

ving, Cap. 114. hier vooren reeds getoond in onze

aanmerkingen op den voorgaanden Brief, bl. 1o7. lett-ſ:

(c) praediää. J Lees, judiciaria potestate praedi

tus, gelyk in de meergemelde Levensbeſchryving uit

drukkelyk ſtaat.

(d) velullas. ] By denzelven Schryver leest men,

nec tullas cet. - - *

(e) qui vulgo Malman. ] Wat ſoort van Luiden men

Paderborn. Part. 1. Lib. VI. p. 515. alwaar men ins

gelyks dit navolgende leest: praecipientes ergo, ut

ntallus Juder publicus – in Eccleſias, aut loca vel a

gros, ſeu reliquas posſesſiones jam dictae Eccleſiae -

ad cauſas audiendas - authomines ipſius Eccleſiae,

francos liberos , & Eccleſiasticos Litones, Maalman,

door Malmannen, of Maalmannen, in zodanigen zin , vel ſervos cujuslibet conditionis ſcu colonos contra ratio,

waar in dit woord alhier voorkomt, oudtyds verſtond, met distringendos tullo unquan tempore ingredi

is zeer onzeker. De verſchillende gedagten van an- gt deat. Gelyk in onzen Briefvierderly ſoort van Men

deren breedvoerig hier aantetoonen, lydt ons beſtek ſchen worden opgeteld, Ingenui, Litones, Malman

niet. Men kan zulks vinden, onder anderen, by DU nen , en Mancipia, dus worden ook dezelve, in deezen

CANGE in Gloſſ. V. Maalman, Tom. IV. p...299. Jo.

G. EcCARD, ad L. Salicam Tit. XI. S. 8. p. 32

MATTHAEUS de Nobil. Lib. IV. p. ro81. HEINECCIUs

Elem. J. G. Lib. III. S. 36 p. 387. Jo. GEORG

ESTOR, de Ministerial. Cap. VI. p. 451. en J2A9H.

PoTGIEssER, de Statu Servor. L. f. Cap. IV. S. 69.

P. 256. Dat nog hedendaags die gene, welke tot een

en dezelfde Mark, of Maalſchap, behoren, ſomtyds

aalmannen genoemd worden, is genoeg bekend. Hier
van is ook in gebruik geweest het woord Maalſter

tweeden Brief, opgenoemd, liberi Franci, welkedezel

ven zyn als de ingenui in onzen Brief, Litones, Maal

mannen- en eindelyk Servi. Wy behoeven ons met de

Ingenui niet optehouden. Welke de Liti, of Litones 1.

de Laten, of Lasſen, in tegenoverſtelling van de Man

cipia, en Servi, of de Lyfeigene of Eigenhoorige, ei

genlyk geweest zyn, is ook genoeg bekend. Menkan

dien aangaande berigt vinden by s. SICCAMA in Not.

ad Leg. FRISION. Tit. I. p. 17. en CAR. GUL. GAERT- -

NER in Not. ad Leg. SAxóN. Tit. II. S. 3. p. 28. Maar
Allt
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regiae autoritatis tuitionem noſtram conſtitui

mus, & quidquid Fiſcus regius de eis conſe

uit deeze beide Brieven blykt, dat tusſchen de eigen

lyk gezei de Litones, en de Mancipia een derde zoort

is, welke men van de bovengenoemde met een byzon

deren naam van Maalmannen onderſcheidde. Het blykt

genoeg, dat zy van ſlimmer toeſtand geweest zyn dan de

Litones, doch tevens van betere omſtandigheid, dan

de Mancipia, ofſervi; en, dat zy als 't wareeen middel

zoort tusſchen die beiden uitmaakten, kan men uit de

rangſchikking, waar in dezelve in deeze beide Brie

ven voorkomen, gemaklyk beſluiten. Maar waarin is

nu eigenlyk dat onderſcheid gelegen? Hier hapert het

my. Hier van vindt men ook by anderen, onzes wee

tens, geen bewys. PoTGIEssER l. c. p. 259. noemde

de Maalmannen daarom incertae conditionis hominum

genus, dat is, een zoort van menſchen, welke ſtaat

en omſtandigheid onzeker en onbekend was. Doch laat

ons bezien, hoe ver men derzelver eigenlyken toeſtand

zou kunnen bepaalen, of liever naar dezelve mogen gis

ſen. Mogelyk zullen wy zulks kunnen ontdekken uit

de verſchillende natuur der Paderbornſche Abtsgoede

ren, zoals nog hedendaags op Veluwen gevonden wor

den. In een Extract uit een oud Boek, op de Kelne

rye tot Putten berustende, en door scHRASSERT onder

de Documenten uitgegeeven Cod. Gelro - Zutph. II.

D. bl. 2. vindt men Art 2. 3. 4. en 5. dit navolgen

de, 't geen tot ons oogmerk zal kunnen dienen. ,,De

Abt van Paterborn heeft eenige Leengoederen ten

Zutphenſchen regte, die ſuccederen op den out/len ,

mits dat hy daervan ſync andere broeders en ſusters

afgoedinge doen moet van de derde voet. ,,Item ſoo

heeft de voorſz. Alt tinsgoederen, die deylbaar ſyn,

daer niemant van de Erfgenaemen vordel in heeft.

, Heeft nog de vorſz. Abt horige of eygen goederen

daer de Erfgenamen eygen g/ horiginaewerden, tuin

, nende hacr Heer op 't voorſº. eygen goet, gſhorige

goet, goet en bloedt om hem daar mede te dienen -

Ende om te blyven in posſesſie van 't goet, dat ſyalſo

beſitten, ſyn gehouden alle ſe; of ſeven jaren te ver

ſoecken oprºckinge- Noch ſoo heeft dezelven

Alt gevrydde goederen, die van de voorſz. ſervituy

ten en cygenſchappen gevryt ende ontſlagen ſyn, ſulx

dat die posſesſeters van dien geen opruckinge

en behoeven te verſoecken maar mogen devoor

ſz. goederen gebruycken als vry Tinsgoet, ſonder

, nochtans doſekte te ſplitten of te deylen ſulca:

, dat deſe gevrydde goederen behouden in alles haar

, eerſte natuur, uitgeſondert diverſe ſervituten, daar

, ſy van gevryt ſyn, en anders, nog vorders, niet.”

ilier ontmoeten wy vierderley zoort vangoederen, wel:

ke van de Abdye van Abdinkhof te Paderborn verheft

en bezeten worden, Leengoederen ten Zutphenſchen reg

2p

te; Deelbaare Tipsgoederen, of gelyk in een Vrybrief

byscHRAssERT d.. l. bl. 14 dezelve ook genoemd wor

dén, vrye edele deylbare Tinsgoederen, Gevryde goede

ren, of vry Tinsgoet, en eindelyk Eigenhorige goede:

ren, in dien gemelden Vrybrief anders ook genoemd

Volſchuldige Abtsgoederen. In onzen Brief, waar by

die goederen door den Keizer niet alleen aan den Abt

bevestigd worden, maar ook de bezitters derzelven van

niemand anders, dan van den Abt, en zynen Voogd, of

Advocatus, 't geen de Graven en Hertogen van GELRE

altoos geweest zyn, gelyk ook nog hedendaagsde STAA

TEN van dit Gewest de Erfvoogdye over die goederen

uitoefenen,# verklaard worden, ontmoeten

wy insgelyks vierderley zoort van Menſchen, Ingenui,

Litones, of Liti, Malmannen , en Mancipia. Zou men

nu niet met veel grond mogen onderſtellen, dat deeze

vier onderſcheidene zoorten van menſchen ook die op

getelde vierderley zoort van goederen van den Abt be

zeten hebben? Dit ſchynt niet alleen ten uiterſten waar

ſchynlyk, maar is ten vollen zeker. Hier uit zal men

dan ook gemaklyk kunnen afnemen, wat een Maalman

in tegenoverſtelling van een eigenlyk genoemden Litus

of Laat, en van een Volſchuldigen , Eigenhorigen, of

Mancipium,, geweest zy. De Leengoederen des Abts

kon niemand bezitten, ten zy hy een Ingenuus was.

Ten tyde immers, wanneer deeze Briefgegeeven wierd,

kon geen Ministerialis, of Dienstman, eenige goederen

ten leenregte, jure beneficiali, bezitten, maar wel ten

dienstrmansregte, jure ministerialitatis. Zie hier voo

ren oaſe aanteel eningen op bl. 85. lett. k. Dat nu dee

ze Leengoederen ten Zutphenſche regte bezeten wor

qui debuit, totum nos pro aeterna remunera

tione, & noſtra noſtraeque Conjugis, & prolis

COIIl

/

den, is de reden, om dat dezelven uit den Boezem van

den Hamelandſchen ofZutphenſchen Graaf WICHMAN

by erfregt aan MEINWERCUs. den Schenker van dezel

ven, gekomen waren. De vrye edele deelbaare Tins

goederen wierden bezeten door de Laten, of Liti, ge

lyk de gevryde Abtsgoederen, of vrye Tinsgoederen door

de Malmannen, terwyl de Volſchuldige, of eigenhoorige

Abtsgoederen in bezit waren van de Mancipia, Servi,

of, in 't Nederduits, Volſchuldige eigenluiden. Vol

gends eene OUDE VERKLAARINGE by SCHRAssERT, d.

l, bl. 328, zyn dezelve van die ſwaerſte conditie ende

natuyr. Om naauwkeurig in 't breedé aantetoonen de

verſchillende natuur en conditie van deeze goederen,

zou overtollig zyn. Een en ander onderſcheid kan ge

noeg ons overtuigen, dat de Maalmannen beter van

conditie zyn, dan de Volſchuldige, egterſlimmer dan de

eigenlyk gezeide laten. De Volſchuldige, of Eigen

hoorige, Zyn, verpligt alle zeven jaaren Öprukkingé te

verzoeken. Hier toe is een Maalman, welke een ge

vryd Abtsgoed bezit, niet verpligt. Een Volſchuldige

is hoorig en ladigh, of ledigh, nde den goede, en, wan

neer hy ſterft, trekt de Abt van Paderborn uit de na

gelatene gereede goederen des verſtorvenen een Keurme

de. In andere Hofhoorige goederen, gelyk onder an

deren in de Hoven van Zutphen, en Lochum, alsme

de die ten Gelderſche, en Eltenſche Hofregten beho

ren, heeft die Heere, niet ſlegts het beste, of de Keur

mede, anders ook Manus mortua genaamd, maar zelfs

de helfte van den alingen gereden goede tot een lepel toe.

Zie de aangehaalde oude Verklaaringe by scHRAssERT

d: l. Iſ; D. bl. 378. De bezitters van een gevryd

Abtsgoed, dat is de Maalmannen, integendeel worden

nae den goederen niet hoorigh oder ledigh, noch oock

daerom geſchattet, dan genieten ende beholden oir vrye

dienstrecht onbekreudicht onſer% onſer Nakomelingen;

des ende daer voor ſullen ſy alſulck verſter/ betaelen,

als op dat goede geſet is, in plaets eener Keurmoeden,

gelyk de Abt BERTRAMUs erkent in zynen Brief van

den jare 1334. by denzelven scHRAssÉRT d l, bl. 9.

Zie ook de Regten van de Vrye Hoſſgoederen ind Luy

den in de Graafſchap Zutphen by denzelven d. V. bl.

- Wat nu betreft het voornaame onderſcheid,

't welk eigenlyk tusſchen deeze, alhier dus genoemde

Maalmannen , en Liti, of Laten, plaats heeft, zulks

zal zig ras ontdekken uit de benamingen zelfs hunner

goederen, welke zy bezitten. Het woord Laten, of

Liti, en Litones, bevat, in een ruimen zin ook de ei

## dus genoemde Maalmannen. Beiden zyn zy

rygelateneuit de Horigheid, en Ledigheit, Ligeitas in

middeleeuwig Latyn, hunner Heeren. Beiden worden

zyovergeſteld tegen de Wolſchuldige, of oudtyds genoem

de Mancipia- en Servi. Beiden wordenzygenoemd.Dienst

mannen, Vrye Dienstmannen, Vrymannen des Hofs.

Beiden zyn zy Hofhoorige, maar geen Eigenhoorige, 't

geen de Servi zyn. Hier van komt het ook, dat men
in oude Stukken, alwaar van de onderſcheidene ran

gen der Menſchen gewaagd wordt, geen melding vindt

gemaakt van deeze Maalmannen, en men doorgaands,

gelyk te overbekend is, en dus onnoodig om met voor

beelden te ſtaaven, alleen maar drie zoorten aantreft,

Ingenui, Liti, en Servi. Gelyk nu de eerſte, de In

genui, weder onderdeeld wierden in Nobiles, en Libe

ri, in hogen, en lagen, of nederen , Adel. Zie onder

anderen Jo. GEORG. CRAMERUs de juribus Nobilit. Cap.

II. S. 7. p. 58., dus kan men ook de Liti, of Vryge

latene, ten opzigte van de Hofhoorige goederen, wel

ke zy bezitten, onderdeelen in eigenlyk dus genoemde

Liti, en in zogenaamde Maalmannen. Alle Liti zyn

van zelfs ook Maalmannen, doch in tegendeel alle

Maalmannen zyn geen Liti, indien men dat woord in

een naauweren zin opneemt, op dezelve manier, gelyk

in de eerſte Clasſe alle Nobiles van zelfs ook waren Li

beri ingenui, doch, omgekeerd, alle Liberi warengeen

Nobiles. - Een Maalman namelyk bezit zvn goed

als een vry Tinsgoet, doch een eigenlyk geze#'##
bezit hetzelve als een vry edel deelbaar Tinsgoed. Uit

deeze benamingen kan men gemaklyk het onderſcheid

afnemen. Een Maalman mag zyn goed niet ſplitten of

deelen onder zyne Erfgenamen, maar aan den oudſtenzy

ner kinderen, en wel Zoons voorDogters gaande. komt

de Zaalweer voor uyt , en van die rest moet hy zynean

dere Broeders en Susters, ſoo daer eenige ſyn, een afge

Ee ſcheyt
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commemoratione praedictae Eccleſiae ad ſti

pendia pauperum, & lumina continenda con

cedimus, Et ut haec noſtrae liberalis confir

mationis auctoritas ſtabilis & inconvulſa omni

poſthinc permaneat tempore, hoc Imperiale

praeceptum inde conſcriptum manu propriacon

firmantes ſigilli noſtri impreſſione juſtimus inſi

gniri. DataxvIL Calend. Februari indict. xv.

w

ſcheyt doen met ander lant, gele, of eenige kelydonge

van jaarlixe rente, , in tegendeel in het goed van een

afgeſtorvenen, eigenlyk dus genoemden, Litus heeft
niemant van zyne Erfgenamen eenig voordeel in. Zie

de oude Verklaaring by SCHRASSERT, d. l. bl. 2. Zy

kunnen dezelve ſplitten en verdeelen naar goedvinden.

Alleen zyn zy verpligt, zo wel als de Maalmannen, de

gewoone Thinſen en Stedigheden, welke van ouds op het

goed geſtaan hebben, jaarlyks aan den Abt te betalen nae

Thinsrechten, maar voor 't overige wordt die vori

natuere, keure, opruckonge, belenonge en ordinaris rech

ten niet alleen van volſchuldige, maer oock van gevry

de Abtsgoederen gants ende geheel gedoot ende geinteri,

meert, ende die ſuccesſie, verdeilonge, veranderſatungh

ende alle gelegentheit derſelver,# wegens den gront,

als wegens die perſonen der beſitters, t'eenemaal gevry

det, endegereguleert nae de Lantrechten ende gewoonten

van andere vrye edele ende deilbaere Thinsgoederen

op Veluwen, ook ſonder eenig voordeel van ouderdom,

graet ofgeſlagt; gelyk men met zo veel woorden leest

In een Vºriº, te vinden insgelyks by SCHRASSERT

d. l. bl. 15. In tegendeel in een gevrydt, doch niet

t'eenemaal gevrydt Abtsgoed is de Erfopvolger na

doode des vorigen bezitters, zynde altoos die oltſte van

de Erfgenamen, verpligt te betalen vyfſchellingenpar

vorum, ende dat Verſterf ('t geen meerder, of minder

is, en in den eerſten Uitgiftbrief van zodanigebevryding

uitgedrukt wierd, doorgaands beſtaande in vier Lood

zilvers, of meer, naar evenredigheid der grootte of

kleinte van het goed, 't welk dus gevrydt wierd) van

wegen den lesten verſtorven posſesſeur, ſo o dat ver"-

ſtorven und vererft goed ſtaat, in ſtadt (dat is, in

plaats van) eenen Keurmoeden te betalen , und zig met

het ſelvige goed te laten beleenen, gelyk men vindt in

de reeds aangehaalde Verklaaringe des Abtsvan denjaa

re 1334. Uit hoofde nu van deeze Schattinge, tributum,

welke, in plaats van Keurmede, betaald moest worden

voor ieder### een bezitter, waartoe een eigen

lyk gezegde Litus, of bezitter van een t'eenemael ge

vrydt Abtsgoed niet verpligt is, ſchynt een zodanige be

zitter eigenlyk oudtyds genaamd te zyn een Malman,

of Maalinan, op dezelfde wyze, gelyk, indien men

in middeleeuwig Latyn een zodanigen Maalman, in

tegenoverſtelling van eeneigenlyk gezeiden Litus, wilde

uitdrukken, men denzelven noemde Tributarius. In

een Brief van Keizer oTTO den III. by scHANNAT,

Vindem. Liter. Part. II. p. 1o8. wordt geſchonken

een Caſtellum & Curtis cum omnibus pertinentiis, en

onder anderen cum Litonibus, Tributariis, & utrius

que ſexus Mancipiis. Zoo men aldaar door Tributarii

dezelfde verſtaat, welke in onzen Brief Maalmannen

genoemd worden, zal men gemaklyk begrypen de re

den, waarom dezelve ook in dien Brief met de Litones

en Servi te zamen gevoegd worden. In dien zelfden

zin denke ik, dat men ook verſtaan zal moeten deeze

woorden van de LEx RIPUARIA Tit. LXII. S.. I. Si

quis ſervum ſuum Tributarium aut Litum facerit, en

dat geenzins de woorden Tributarius en Litut , als

woorden van een en dezelve beteekenis, of als Synony

ma, gelyk GAERTNER ad Leg. Sawon. Tºt: H. p. 39:

meende, aldaar moeten opgevat worden, maar met dat

zelfde onderſcheid, gelyk in onzen Brief d4almannen,
en Liti voorkomen. # het woord Malman be

teekent in het Oud-duitſch geen anderen, dan welken

men in 't Latyn noemde Tributariu# Of het ou
de Vlaamſche woord Maeltote, 't geen by KILIANUs

vertaald wordt door Exadio, eenſus, veſtigal, en ge

lyk geſteld wordt aan het Saxiſche woord Maelgheld,

hier toe betrekkelyk zou kunnen gerekend worden,

twyfele ik, uit hoofde van het geen ons geleerd wordt

byDUCANGEin V. Tolta. Tom: VI.p 1168. Dit ten min

ſten is zeker, dat het oude Mal, of Male, beteeken

de, cenſus, veſtigal, tributum, gelyk volkomen be

toogd is door scHILTERUS Thes. Ant. Teuton. Tom.

anno dominicae incarnationis MxxxII. anno vero

Domni Chonradi ſecundi regnantis vIII. Impe

rii autem v. actum Paderbrun in Dei nomine

feliciter Amen.

-

- Nic. scHATEN, Annal. Paderborn.

Part. 1. Lib. V. pag. 485.

III. p. 563., en PoTGIESSER de jur. Servor. L. I.

Cap.,4; S.,7o. p: 258. welke laatſte ook te regt ons

woord Maalman uit kragt van de beteekenis des woords,

waar uit het zamengeſteld is, verklaarde door homo,

cenſui vel tributo obnoxius. - Deeze beteekenis nu p

welke wy denken, dat in deezen onzen Brief aan dit

woord moet gegeeven worden, ſchynt aanleidinggegee

ven te hebben aan den ouden Schryver van de neerge

melde Levensbeſchryving van MEINwERCUs, om door

het byvoegen van een ander woord dit nader optehelde

ren, doch waar door tevens deze onze uitle ging mer

kelyk geſterkt wordt, want men by denzeiven leest:

Hominibus autem liberis, cidem Eccleſiae collatis, qui

Saxonice dicuntur Malman, eandem regiae autoritatis

defenſionem concedens, quicquid Fiscus regius de eis con

ſequi debuit, eidem Monasterio contulit. Hy gebruikt

in dit zyn verhaal de eigen woorden van onzen Brief,

doch ten vollen kundig van 't onderſcheid tusſchen een

Servus en Maalman, voegde hy 'er by het woord li

beris, om daar door aantetoonen, dat een Maalman een

vryman, een vry - hofhorig man, en niet een Volſchul

dige, of Eigenhorige, was, maar een bezitter van ge

vryde Abtsgoederen.- Hoedanige gevryde goederen,

of vrye thinsgoederen, in tegenoverſtelling van Keur

mediſche, of volſchuldige, waar uit by afſterven van den

Bezitter een Keur, of Keurmede, kon getrokken wor

den, oudtyds ook met de eigenlyke naam van Malegoe

deren ſchynen benoemd te zyn, en wel in dien zelfden

zin, in welken de bezitters van zulke goederen eigenlyk

Liti of maalmannen genoemd wierden. Dus denke ik,

dat men zal moeten opvatten de woorden, welkevoor

komen in een Acte van den jaare 1225, by BUCHELIUs

in Not. ad HEDAM p. 199; waarby, de Graaf van Gel

re aan de uitſpraak van eenige Zegsluiden onderwerpt,
of com romitteert, zyne geſchillen met den Bisſchop

ſuper illo jure, quodvulgariteſ kortgerechte appellatur,

#ſuper eo, quod Malegud digitur; & ſimiliter ſuper

decimis novis, & hereditatibus ad Dominum Episco

pum, & Eccleſias, & Miniſteriales ſpectantibus, &

'inſuper hominibus Domini Episcopicet. Eene ingeſloo

pene drukfout maakt deeze woorden genoegzaam on

verſtaanbaar. By PoNTANUs, welke deeze Aête van

Compromis ook uitgegeeven heeft Hist. Gelr. in

Omiſ: p.9# leest men te regt Koregerechte voor Kort

gerechte. Het geſchil, tusſchen den Graafen Bisſchop

öntſtaan, betrof voornamelyk de Hofhorige Luiden P

Homines Episcopi , en derzelver Verſterven, heredita

tes. In de voordeelen, welke uit de verzuimen der

Hofhoorigen in 't verzoeken der gewoone Oprukkin

en, en in hetnalaten der gewoone Hofdienſten, en de

aar uit voortſpruitende Belmundigheid, als anderzins,

elyk, mede uit de Vrykoopingen der Volſchuldige en

igenhorige goederen, getrokken konden worden, moeſt

de Graaf, als Voogd, of Advocatus, het derdendeel,

of tertius bannus, genieten. Over twee voornaame

hoofdzaken ging dit verſchil, ſuperillo jure, quodvul

gariter Koregerechte appellatur, & ſuper éo, quod

MALEGUD, of, gelyk men by PoNTANÜs leest, MA

LEGOUT, dicitur. Indien men door Koregerechte

verſtaat het regt van een Kore, Keure, of Keurmede

te nemen uit de goederen van een afgeſtorvenen Eigen

hoorige, of Lyfeigene, hoedanig een Keur, of Keurme

de uit de zogenaamde Volſchuldige, en niet gevryde,

Hofhoorige goederen getrokken wierd, zal men ge

makkelyk begrypen, dat door Malegud alhier verſtaan

moet worden zodanig goet, het geen uit de volſchuldig

heid gevryd, en van een eigenhoorig tot een vry edel

Thinsgoed, hoedanig de Maalmannen bezitten, of tot

een vry Edel deelbaar Thinsgoed, hoedanigde eigenlyk

ezeide Liti, of Lasſen, bezitten, gemaakt was. -

aar door overzulks de beteekenis, welke wygemeend

hebben aan het woord Maalman te moeten geeven,

niet weinig verder geſterkt wordt.

-
Gift
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76.) Giftbrief, waar by door Bisſchop REGINHARDUs aan het Klooſter van den

er - H. Laurentius, by Luik, behalven meer andere, elders gelegene, goe

• deren ook geſchonken worden eenige Landhoeven in de Bommeler-Waard,

Den 3. November 1o34.

S. quaecumque (a) facimus in verbo aut

opere, omnia in nomine Domini facere

nos oportet, multo maxime necesſe eſt ipſum

invocare, atque etiam implorare in his, quae

pertinentad cultum religionis, in qua, poſtpo

ſitis omnibus, aeterno Regi ſingulariter adhae

rere ſummum quidem bonum eſt, quibusaDeo

(b) contingit. Sed & eos proximum gradum

tenere ſperamus, quorum pietate ac beneficiis

illi foventur in propoſito ſanctitatis. Nam &

vitis ſuſtentantibus ulmis magis foecundatur,

& ipſae ſteriles non ſunt, dum alienis fructi

bus coöperantur. Sic & vidua, quae Heli

ſaeum hoſpitaliter tractabat, amisſum filium

recepit; & Martha euangelico miniſterio prae

dicatur, quod ipſi Domino atque ejus diſcipu

lis officioſa caritate ſervierit.

Haec & multa alia mecum reputans, ego

Reginhardus Leodicenſium indignus epiſcopus,

cum ex propriis operibus plus mihi formidinis

esſet ad poenam, quam fiduciae ad gratiam,

decrevi mihi amicos & adjutores aliquos pro

curare, qui me deficientem recipere, atquead

aeterna tabernacula poſſint aditum praeſtare.

Ea ſpe & conſilio confugiens ad tutelam & pa

trocinium glorioſiſſimi martyris Laurentii inho

nore Domini noſtri Jeſu Chriſti, ad venerabi

lem memoriam ejusdem ſui levitae conatus ſum

conſtruere coenobium monachorum ante por

tam urbis Leodii, quod, ſuffragante Deimiſe

ricordia, citius quam quisque ratus erat com

plevi, abbatem & monachos illic conſtitui, he

redes meos imprimis beatum Laurentium, de

inde ipſos inſtitui, eosque redemtionis animae

meae fidejuflores feci, ut, eorum orationibus

liberatus a morte, vitam aeternam merear in

venire.

Haec igitur ſunt, quae per manum advocati

Wiggeri praefatae eccleſiae jure perpetuo man

cipamus. In Waſegga centum manſos, prae

(a) Si, quaecunque.1 Ofſchoon deeze Brief zozeer

geene regtſtreekſche betrekking tot ons tegenwoordig

GELDERLAND heeft, om dat egter eenige Landgoede,

ren in Bomela , of Bommelre - waard, daar by worden

geſchonken, hebben wy denzelven gemeend alhier niet

te mogen overſlaan. Van de overige hier opgenoemde

plaatzen zal mogelyk de een of ander ook tot het zoge

naamde Overkwartier van GELDERLANDmoeten gebragt

worden, doch zulks in 't breede aan te toonen, is bui.

ten ons beſtek. - Dat verſcheidene naamen der

plaatzen door de uitſchryvers in deezen Brief kwalyk

afgeſchreven, en bedorven zyn, kan blyken, indien

men hier mede vergelykt een oud Uittrekzel, door JO.

DE CHAPEAvILLE uitgegeeven Geſt. Pontif.#
Tom. M. p. 274.- Verder uit watoorzaak de Luik

ſche BisſchopREGINHARDUsdeezen Giftbriefheeft afge

geeven, kan men onder anderen aangeteekend vinden by

dium Meirbes habens xL. manſos cum integra

eccleſia & aliis appenditiis ſuis, HairsxxII. man

ſos cum integra eccleſia & aliis ſibipertinentiis;

Euerhaliae XVI. manſos & dimidium cum dimi

dia eccleſia & aliis pertinentiis ſuis, Gladous

xvII. manſos cum quarta parte eccleſiae, &

aliis appenditiis ſuis, Baldindas (c) quinque

manſos cum quarta parte eccleſiae & aliis ap

penditiis ſuis. In Huars x, manſos cum quarta

parte eccleſiae. In Bieta decem manſos. In (d)

decem manſos. In Bierbaiff (e) ſex

manſos. In Aurido quatuor manſos cum in

tegra (f) eccleſia. In Jemeppia quatuor man

ſos & dimidium cum appenditiis ſuis.

ſwuico quatuor manſos. In Venta tres man

ſos. In Maſuyck (g) quinque manſos cum

tertia parte eccleſiae. In BoMELA tres manſos

& quatuordecim cartilia (h). In Honſtami

duos manſos. In Loner unum manſum. In

Mera unumr manſüm. In Thiereborck duos

manſos, eccleſias Leus, Serranicampi, Fexhe

Bollers, Altripia.

De cetero oramus atque obſecramus per mi

ſericordiam Dei, ne quis ſucceſſorum noſtro

rum cogitet horum quicquam movere velinfir

mare; imo ſtudeant pro ſalute animarum ſua

rum & haec conſervare & alia adaugere. Quod

ſi contemſerint hoc facere, & vel ipſi vel alii

pravi homines tentaverint aliquid eorum per

violentiam, aut per dolum occupare, illos ex

auctoritate Patris & Filii & Spiritus Sancti, &

beati Petri principis Apoſtolorum atque omnium

Sanctorum, ſed & domni Piligrini Colonienſis

archiepiſcopi, qui hanc traditionem manu pro

pria adſtipulatur, & dedicationis eſt princeps,

& Johannis Portuenſis epiſcopi legati apoſtoli

cae S. ſedis, & noſtra auctoritate execramur,

exterminamus, & eradicamus ab omni ſorte

juſtorum, & in praeſenti ſaeculo & infuturo.

Atque ut omnis legalisfirmitas impleatur, inge

InUOTuin

In Gro

3

BARTHoL. FISEN, Hiſt. Eccl. Leod. Part. f. Lib.

VIII. p. 177. en FoULLoN, Hiſt. Leod. Tom. I. p.
223. -

#) contingit.] By FoPPENS, contigit.

(c) Baldindas quinque manſos cum quarta parte Ec

cleſiae & aliis appenditiis ſuis.] In de uitgave vanFoP
PENs ontbreken deeze woorden.

-

(d) in . . . . . . decem manſos.] Op den kant der

uitgaven heeft men: f. Evernaiſe.

(e). Bierbaiff.] By FoPPENS, Bierbais.

(f) cum integra eccleſia. . In Jemeppia quatttor

manſos.] Deeze woorden ontbreken insgelyks in de

g) Maſwyck.J Maſeyck by Fopp. .

h5 Cartilia.] Lees Curtilia, gelyk te regt byFop
PENs ſtaat,

-

Van FOPPENS.

Ee 2
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nuorum teſtium nominibus ſubaſſignatis, hoe

noſtrum inſtitutum apud poſteros commenda

IIIUIS. - -

+ Ego Piligrinus Dei gratia Colonienſis ar

chiepiſcopus ſubſcripſi & confirmavi. -

+ Ego Johannes Portuenſis epiſcopus & bi

bliothecarius S. R. E. ſubſcripſi.

+ Ego Reginardus Leodienſis epiſcopus ſub

ſcripſi & confirmavi. - -

Sigillum comitis Arnulphi. Sigillum Gisle

berti comitis. Sigillum comitis Gozelonis.

Sigillum Wiggeri advocati. Sigillum Reimboldi.

Sigillum Huberti. Sigillum Wilhelmi. Sigil

lum Heriberti. Sigillum Oldrici. Sigillum Ge

rardi.

Data tertio nonas Novembris, anno Domi

nicae Incarnationis MXxxiv. indictione II. Anno

vero domni Conradi imperatoris undecimo.

Aétum Leodii feliciter. Amen.

MARTENE, Coll. Ampl. Mon. Vett.

Tom. IV. p. 1164. Ook, doch min

naauwkeurig, by FoPPENs, Supplem.

ad Opera Dipl. AUB. MIRAEI, Tom.

III. p. 3Oo.

eerste grºte sºrteerste serie sººrtessºrtees-essºrteer-tesººrtesset

77.) - Bisſchop RoTHO beveſtigt de gifte der, zo in GELDERLAND, als elders gele

gene, goederen, welke Bisſchop MEINwERCUs aan het Klooster Abdinkhof

te Paderborn wel eer geſchonken had.

Den 6. January 1o38.

n nomine ſanctae, & individuae Trinitatis.

RoTHo Dei gratia Patherbrunnenſis Eccle

ſiae Epiſcopus. Paſtoralis officii cura nos am

monet de ſubjectorum quiete & ſalute ſollicite

cogitare, & Eccleſiarum commisſarum profe

étui, augmento honeſtatis, proſpectu utilitatis

ſollertes invigilare. Unde omnium fidelium

noſtrorum, tam praeſentium quam & futuro

rum, noverit univerſitas, qualiter Domnus

MEINWERCUs, venerabilis hujus ſanctae Sedis

Epiſcopus, praedeceſſor meus, ſe ſuaque

omnia divino ſervitio pro aeternitatis amore

mancipare gaudens, inter multimoda piae de

votionis & intentionis opera auctoritate, con

ſilio, auxilio glorioſisſimi Imperatoris HENRICI

(a) ſecundi, monaſterium in ſuburbio civita

tis hujus conſtruxit, quod in honore beatae

Mariae perpetuae Virginis, ſanctorumque Apo

ſtolorum Petri & Pauli, & omnium Sanctorum

conſecrans, & fratres ſub beati Benedicti re

la Domino famulantes in eo coadunans, in

dotem & mundiburdium ipſius bona (b), quae

hereditario fure poſfederat, vel aliunde ſua

inſtantia legitimeobtinuerat, ſolemniter tradidit,

delegavit, concesſit. Cujus laudabile ſtudium

ut numero & merito omni tempore habeat

augmentum, & Eccleſiaſticae defenſionis fir

mamentum, omnia eidem Monaſterio canoni

ce collata & firmata in theſauro, ornatu (c),

Eccleſiis, bannis, decimis, curtis, manſis,

areis, aedificiis, mancipiis utriusque ſexus,

cum omnibus ad haec legaliter pertinentibus,

mobilibus & immobilibus, licentiam quoque

*

(a) Henrici.] Den Brief van denzelven hebben wy

hier vooren reeds# onder Num. 69. bl. 98.

(b) bona, quae hereditario jure.]. Welkeaanmerke

lyke goederen, onder anderen ook in GELDERLAND

gelegen, door Bisſchop MEINwERCUs aan de Abdye

Van Abdinkhof geſchonken zyn, kan men zien uit den

Brief, hiervooren door ons geplaatst onder Num. 74.

*k 107. - Dewyl die Gifte door deezen Brief op

liberam ſecundum Dei timorem eligendi Abba

tem tam regulari quam Epiſcopali auctoritate

ipſius Monaſterii fratribus concesſam, anima

rumque curam, & ſepulturam in hominibus

duntaxat ad ipſum monaſterium pertinentibus,

ſive etiam in posſeſſione ejus degentibus, noſtra

pontificali auctoritate & banno confirmamus &

corroboramus, quatenus fratres inibi ſub regu

lari norma Domino ſervientes, omnium homi

num exaétione & invaſione remota, communi

haec uſui & honori profutura poſſideant, &

noſtri noſtrorumque Succesſorum in orationi

bus ſuis memores exiſtant. Cujuscunque ergo

conditionis vel religionis perſona, quolibet

modo & ingenio, haec violare velannulare prae

ſumpſerit, anathema ſit, & cum ſuis fautori

bus, auctoribus, ſequacibus aliminibus ſanctae

Eccleſiae tanquam Sacrilegus invaſor & deſtru

ctor ſegregatus, omnipotentis Dei Patris ſcili

cet & filii & Spiritus ſancti iram & offenſium

contra ſe ſentiat, & beatae Mariae perpetuae

Virginis, ſanctorumque Apoſtolorum Petri &

Pauli, & omnium Sanctorum, quorum prae

ſumit confijndere Eccleſiam, in hac vita & in

futura, ſi non velociter reſipuerit, furorem

reperiat. Omnes autem decretihujus fautores,

& praefati Monaſterij defenſores & tutores

Omnipotens Dominus ſua gratia benedicat, &

meritis Omnium Sanctorum, & peccatorum vin

culis abſolutos ad aeterna gaudiaperducat. Cun

étis etiam in eodem loco pro aeternae beatitu

dinis deſiderio militantibus veniat a Deo patre

ſalus & protectio, & laborum fuorum aeterna

TCIIlUl

nieuws beveſtigd wordt, hebben wy gemeend deezen

ook alhier te moeten plaatzen.

(c) theſauro , ornatu.] Welke kleinodien, en kerk

cieradien:... Bisſchop MEINwERCUs aan dat nieuwge

bouwde Klooster als toen ook geſchonken heeft, kan

men in 't breede opgeteld vinden by den ouden Schry

ver van deszelfs Leven Cap. CXI. in de Script. Rer.

Brunswic. van LEIBNITIUS, Tom. I. p. 56I.
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remuneratio. Hujus confirmationis teſtes ſtint

Hoſatus Praepoſitus, Dodico Decanus, Uffo,

Bezelin, Heriman, Werinza, Tamma,& Cae

teri fratres omnes tam Canonici quam Mo

nachi noſtrae ſedis. Laici vero Heinrici, Erp.

Comites, Heriman tribunus, Bernard, Hu

nold, Heriman, Sibrath, Hiddi, Guntheri,

Thiathard, Ekkihard, Ezelim, Atalbrath,

Hoika, Hemaka, Azoho, Bennic, Wicil,

Harhaltere, Widier, Tadeka, Horka, Ece

lin, Hillin, Georad, Eila, Dudi, Eppo,

(d) Indalone VIII.] ScHATEN teekent op den

kant van zyn uitgave aan: al. VI. welke leezing van

Thiederic, Haald & frater ejus Gerald, Wei

maa, & aliiplures. Data Patherbrun vIII. Idus

Januarii, in ſancta die Epiphaniae Domini.

Anno ab Incarnatione ejus MxxxvIII. Indictio

ne (d) vIII. regnante Conrado Romanorum

Imperatore regni ejus xv., Imperii vero XII.

Epiſcopatus autem noſtri III.

Nic. scHATEN, Ann. Paderborn. Part.

I. Lib. VI. p. 512.

dat andere afſchrift ongetwyfeld de egte is.

egº-sks-ºrs ges-sºrrºs-Sre &#sesºrt &s-sºrs&sºrs &#s-sºrs &é--Sºroks-ºrt &e-ºrs keesºns &#s-Snekes

78.) Deventer met het Graafſchap in HAMELAND, door Koning HENRIK den III.

geſchonken aan den Bisſchop van UTRECHT.

Den 23. Auguſtus, 1046.

Tn nomine Sanctae & individuae Trinitatis.

I HEINRICUs Divina favente clementia Rex.

Noverit omnium Chriſti (a) noſtrique fidelium

ſolers induſtria, tam praeſentium, quam & fu

turorum, qualiter nos ob Dei omnipotentis

amorem, noſtrique Patris dilectiſſimi, coNRADI

videlicet Imp. Aug., nec non interventu (b)

& petitione noſtrae dilectae (c) Conteétalis

("? noſtrique.] Niet alleen in het oudſte Perkamen

ten Regiſter der Goederen, aan de Utrechtſche Kerk

geſchonken, 't welke wy in onze uitgave alhier volgen,
maar ook in zes anderen onzer Handſchriften, als mede

in de eerſte uitgave van HEDA, gelyk ook by PONTA

NUs - en REVIUs, vindt men deeze lezing. In andere

MSS. en uitgaven ſtaat noſtrorumque Jo. vAN LEI

DEN heeft, Notum ſit omnibus, qualiter ob Dei amo

rein , cet. – Opdezelfde manier gebruikt K. HEN

RIK doorgaands deeze ſpreekwys in zyne Brieven, ge

lyk, by voorbeeld, in dien van Io4o. by HIEDA p. 122.

omnium Chriſti noſtrique fidelium univerſitati notum

fieri volumus, als mede in anderen, te vinden byscHA

TEN, Ann. Paderb. P. 1. Lib. VI. p. 542., HERGoTT,

Geneal. Habsburg. Vol. II. p. 114. 1 15. 116. 117. 118.

119. 121. en 123.; Jo. NIC. AB HoNTHEIM - Hiſt.

Trevir. Dipl. Vol. I. p. 4O2. , SCHANNAT, Tradit.

Fuldenſ. n. 604. p. 25 I., en , om geene meerdere

aantehaalen, by den Abt BESSEL , Chron. Gottwic. p.

263. In een Brief van den jaare 1o42. by HEDA p.

123. ſtaat wel uitgegeeven, quapropter omnium ſide

lium Chriſti & noſtrorum induſtria noverit; doch de

oudſte Handſchriften hebben te regt, quapropter o

mnium Chriſti noſtrique fidelium induſtria 'noverit. Ins

gelyks moet men in den Brief van io46. by HEDA p.

12 J. uit de MSS. lezen, notum eſſe volumus omnibus

hriſti noſtrique ſfdeltbus , en niet, gelyk in de uitga

ven ſtaat, noſtrisque ſidelibus. Dezelve misſtelling

ſchynt ook door de uitſchryvers begaan te zyn in een

anderen Brief by sCHATEN , d. l.. p. 518. -

(6) interventu & petitione.] Vier onzer Handſchrif.

ten lezen, interventurn & petitionem.

(c) Contečtalis Reginae Agnetis.] In het Afſchrift

van R. BoGHERMAN ontbreekt het woord Agnetis.

DUMBAR heeft Contečtalis Agnetis ; Jo. VAN LEIDEN,

dilectae conjugis noſtrae Agnetis. In de meeſte en oud

ſte MSS. leest men Contecialis, en niet, gelyk in de

overige Uitgaven , Conthoralis.- De Abt Bes

sEL , Chron. Gottwic: p. 27o heeft reeds aangemerkt,

dat K. HENRIK de III. zyne Huisvrouwe gewoon is te

noemen of Contectalis, of thori & regni conſors. Ten

bewyze hier van kunnen ſtrekken zyne Brieven, welke

men vindt by VAN HoNTHEIM, Hiſt. Trevir. Dipl.

Reginae AGNETIS, jugeque BERNoLDI (d),

Trajectenſis Eccleſiae, in honorem SanctiMar

tini conſtructae, venerabilis Epiſcopi, ſervi

tium fideliter nobis perſaepe adhibitum, talem"

proprietatem eidem ſupradictae (e) Eccleſiae,

qualem viſi ſümus manu (f) ſub poteſtate te

nere in Loco, DAVENTRE dicto, in moneta

(g), teloneis, placitis (h), cum omni regali

diſtrictu,

Vol. I. f: 38o. 398. en 399. Wy hebben overzulks

gemeend deeze lezing der oudſte Handſchriften temoe

ten volgen.

(d) Bernoldi.] By PoNTANUs, en ReviUs, Ber

nolphi. In den MS. HEDA van SCRIVERIUs, Bernulfi.

(e) ſupradictae.] Dit woord ontbreekt in de laatſte

uitgave van HEDA, als mede by FOPPENs, en vAN
MIERIS,

-

(f) manu ſub poteſtate tenere ] Dus hebben alle

Handſchriften en uitgaven, uitgenomen, dat in het

tweede Afſchrift van deezen Brief, het welk in het

perkamenten MS. Lib. Commem. de reb. Eccl. Traject.

Part. II. Fol. 69. voorkomt, gelezen wordt, manu

ſub poteſtativa teniere. Dat dit de egte en waare lezing is,

twyfel ik byna niet. . Dezelfde ſpreekwys ontmoeten

wy, onder anderen, in een Brief by GoLDASTUs, SS.

Rer. Alemann. Tom. II. p. 37. Haec omnia & ev in

tegro manu poteſtativa ad ipſum ſupra nominatum Mo

naſterium trado. Van gelyken in een anderen Briefby

denzelfden, d. l. p. 49. res, quas nobis manu poteſta

tiva una cum manu Advocati ſtui tradidit pro antmae

ſuae remedio. Meerder voorbeelden hier van kan men

aangehaald vinden by DU CANGE , Gloſſ. Tom. IV. p.

48i. en Tom. V. p. 712. -

(g) in## De Heer DUMBAR is van gedagten,
dat men door de woorden, in moneta, niet met zomni

gen, gelyk ook naderhand door vAN MIERIs Biſch.

Munt, en Zegel, bl. 165. nog beweerd is, verſtaan

moet het regt der Munte, of om geld te mogen doen

ſlaan, maar het voordeel, dat de Heer van den Lande

trok en genoot uit de Munte binnen deeze Stad. Aan

het eerſte behoeft men niet te twyfelen, want het ze -

ker, en te over bekend is, dat Deventer in latere tyden

eerst het regt van een Ryksmunte gekregen heeft,

Doch het laatſte gevoelen van den Heer DUMBAR heeft

zyne aanmerkelyke zwaarigheid, want men nooit be

wyzen zal kunnen, dat voor, of te deezen tyd, de

Keizers een Munthuis binnen Deventer gehad hebben ,

't geen egter noodzakelyk moet volgen, indien men ſtelt, .
dat door deeze woorden aan den Bisſchop afgeſtaan

zou geweest zyn, het voordeel, dat de Heer van den

Lande trok en genoot uit de munte binnen deze Stad,

Het is wel zo, dat de Bisſchoppen binnen Deventer

Ff oudstyds
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penningen hebben laten ſlaan, op

welker ruggeſtuk men den Raam der Stad vindt. Doch

zniks is van later tyden. Ten minſten geen ouderpen

ning, binnen Deventer geſlagen, is hy bekend, dan
je”van Bisſchop ARNoUD, welke by VAN MIERIs

verbeeld gevonden wordt in P/. ///. n. 4. en ook nog

voor handen is in het voortreffelyke Muntkabinet van

wylen den Heer MILAN-vIscoNTI, Heer van Hinder

ſtein. Men zie het Muſeum Numarium Milano - Vi

ſaontianum Part. II. p. 167. n. 1 I. ,,Het komt my
daarenboven ten eenemaal onwaarſchynlyk voor, om

dat latere Bisſchoppen binnen Deventer penningen heb

ben laten ſlaan, daar uit te willen afleiden, dat zy die

magt by deezen onzen Brief eerst zouden gekregen heb

ben, integendeel, na dat de Bisſchoppen het regt van

Munte van de Keizers gekregen hadden, ſchynen zy

oudstyds nu en dan

willekeurig, en binnen Utrecht, en ook op andere .

laatzen van hun Geſticht, dat regt geoefend te heb.

en, zoals hun best gelegenkwam. Welk regt en ge

woonte naderhand aan den Bisſchop ſchynt betwist te

zyn door de Kapittelen en Staaten des Geſtichts, wel

ke mogelyk beweerden, dat de Bisſchop nergens anders,

dan binnen de Stad Utrecht geld vermogt te doen mun

ten, om reden, dat by het Privilegie van Koning oTºro

by HEDA p. 8t. alleen toegeſtaan was, licentia monetam

fiendi in Civitate # ##, en niet op andere plaat

zen van zyn gebied. In welke vryheid de Bisſchoppen

zig des niet tegenſtaande ſchynen gehandhaafd te heb

ben, tot dat zelfs by een uitdrukkelyk Privilegie in den

jaare 1364 door K. KAREL den IV. vergund en gegee

ven is , aen den Bisſchop van Utrecht en /yne naeco

melingen in euwigheyt, dat den Bisſchop der Kercke

van Utrecht, die in der tyt we/en ſal, goude en /tl

vere munten mogen maken of te ſlaen, ſonder verſoeck

ofte toeſtemming der Prelaten ende Clerſyen der

Kercken, van de Stad Utrecht, hare Vaſallen, ofte

imant anders binnen de diſtricte der Landen van den

Bisſchop van Utrecht ſigh onthoudende, in de Stad

,, van Utrecht, ofte eenige andere plaetſen ſyner Lan

•, den, daer hem nuttiger ſal mogen duncken”., gelyk

men leest in een oude Overzetting van dien Brief, uit:

egeeven door DUMBAR Anal. Tom. II. p. 3OI. en uit

enzelven by vAN MIERIs, B. M. en Z. bl. 2o9. En

hier om is het ook, dat men zo veele munten der Bis

ſchoppen vindt, welke niet alleen te Utrecht, gelyk

van de vroegſte tyden alle zyn, en te Deventer, maar

ook te Campen, Reijen, Haſſelt, en zelfs op het Bis

ſchoplyke Slot te Vollenho geſlagen zyn, men zie het

Muſeum Milano - Viscontianum P. 11. Loc. 4. p. 167.

n. 11. 18. 26. en 27. en VAN MIERIS, B M. en Z.

bl. 2C3. Men zal derhalven, onzes bedunkens,

aan de in deezen Brief voor komende woorden, in moneta,

een geheel andere beteekenis moeten geeven, dan tot

nog toe geſchied is. Hier vooren op Nurſi 62. blads.

84. hebben wy reeds in 't breede betoogd, dat door

gaands ter plaatze, alwaarmen Tolhuizen had, en van

den voorby vaarenden koopman tol ontſing, ook een

Wisſelhuis, en openbaare aangeſtelde Wisſelaaren ge

vonden wierden, welke den vreemden Koopman met

gangbare muntſpecien moeſten gerieven. Wy hebben

verder aangetoond, dat het woord A/oneta in dien zin

dikwyls gebezigd wordt. Ik zie derhalven geen reden,

om niet, ſchoon tegen het gevoelen van alle anderen,

dit woord alhier ook in dien zin optevatten, voor

naamlyk daar onmidlyk de gifte van de Tolgeregtigheid

'er bygevoegd wordt, welke byna onafſcheidelyk is van

het regt van den Wiſſel, of het Cambium numorum. In

dien wy het woord derhalven in dien zin hier ook ne

men, heeft Keizer HENRIK aan den Bisſchop geſchon
ken dat voordeel en inkomen, 't geen te vooren de Kei

zerlyke Schatkist had getrokken, het zy by manier van

verpagting, of anderzins, uit het regt van den Wisſel

en de Tollen, in moneta, &? teloneis, te deezerplaatze.

Dat nu het Recht van den Wisſel onder de Regalien van

den Vorst behoorde, en door niemand mogte geoefend

worden, dan door den genen, welken de Vorst daartoe

op zekere voorwaarden had aangeſteld, of aan welken

zulks by vergunning was gegeeven, is genoeg bekend:

gelyk ook niemand der Ingezetenen zig met het wisſelen

van geld mogte ophouden, om daar mede zyn voordeel

te doen, ten zy zulks by een afzonderlyk voorregt

aan denzelven ware vergund. . Dus heeft Keizer

RUDoLPH in den jaare 1277. aan de Burgers van ju

denburch verleend en toegeſtaan, quod, cum monetarii

denarios novos cudant. Camſores in civitate Ju

denburch ſex ſeptimanas ſoli cambient, quibus expletis,

quilibet civis ejusdem loci poterit licentercambium ever

eere. Menzie FROELICHDiplom. Styriae Tom. I. p.241.-
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(h) Placitis. cet.] De Heer DUMBAR meende dee.

ze woorden te moeten overzetten op volgende wyze,

Schattingen met alle Kooninglycke Inkomſten en de voor

deelen, die daer uit eenigermaelen kunnen worden gé

noten. Doch, dewyl er zo menigvuldige ſoort van

Schattingen, en Koninglyke Inkomſten oudstyds gehe

ven wierden, mag men met regt vragen, welke Schat

tingen en Inkomſten men alhier bepaaldelyk te verſtaan

hebbe ? In de, in 1761. uitgegeevene, juſtificatie

van de Gezworene Gemeente der Stad cAMPEN, bl.

18. heeft men zulks nader bepaald, en gemeend, dat

,, door het woord Placitum alhier niet moeten verſtaan

worden allerhande eigenzinnige ſchattingen, en las

ten, die hy als Souverain en Opperheer van de In

gezetenen zou hebben kunnen eiſchen, maar bepaal

delyk zulke, welke hem by voorafgaande Bede tot

algemeene beſcherming des Lands by algemeen con

,, ſent der Burgerye ingewilligd wierden en goetge

•, keurd.'' Deeze uitlegging, en nadere bepaaling van

dit woord voldeed my in den eerſten opſlag. Immers

zodanige ſchattingen, welke, om dat by wyze van

verzoek afgeëiſcht en voorgeſteld wierden, doorgaands

de naam van Preces, Precariac, en by ons van Beden,

voeren, kunnen ook te regt Placita genoemd wor

den, om dat dezelve niet eerder konden gevorderd

of geheven worden, ten zy voor af de lngezetenen de

zelve bewilligd, en goedgevonden hadden, of, moti

prectum inſtantia voluntarie conſenſerant, gelyk Kei

zer RUDoLPH zig uitdrukt in een Brief van 1277. by

ER. FROELICH, Dipl. Styriae Tom I, p. 338. -

Doch by nadere overweging# ik, dat men op een

geheel andere beteekenis van dit woord alhier zal moeten

denken. Dit zal te meer blyken, indien men op het

verband van dit woord met de volgende woorden cum

omni regalt diſtrictu agt geeft. Die woorden immers

geeven niet te kennen allerhande onbepaalde Koninglyke

inkomſten, gelyk de Heer DUMBAR in zyne overzetting

ſchynt te willen, maar bepaaldelyk die Koninglyke in

komſten, welke getrokken wierden uit de Breuken,

van welke twee parten aan de ſchatkist des Keizers

moeſten verrekend, en welke inkomſten thands aan den

Bisſchop afgeſtaan worden, terwyl het overige derde

part, doorgaands de tertius Bannus genaamd, ten by

zonderen voordeel van den Comes, of Rigter, welke

namens den Keizer de Breuken invorderde, kwam.

Deeze beteekenis nu van 't woord diſtrictus, welke wy

hier vooren op Num. 62. bl. 83. reeds in 't breede

hebben betoogd, en welke wy denken, dat in deezen

onzen Brief ook plaats heeft, zal onsgemaklvk overtui

gen, dat men door 't voorgaande woord Placilis niet

anders te verſtaan hebbe, dan de regtsoefening zelve,

waar onder voornaamlyk behoort het regt van aanſtel

ling van een Comes , Rigter, of Schout, welke, gelyk

te voren uit naam des Keizers, vervolgends uit naam

des Bisſchops de regtsvordering kon uitoefenen, ge

rigte houden, de breukagtigen in regte vervolgen, en

de breuken inmaanen: in een woord, de jurisdictie

over de plaats met alle de baaten en voordeelen, wel

ke uit de breuken konden getrokken worden, cum omni

regali diſtrictu, als mede cum omni utilitatis commodi.

tate , door welke laatſte woorden ongetwyfeld bedoeld

worden de genoeg bekende, en in middeleeuwig La

tyn zogenoemde Servitia Placitorum, waar aan de In

gezetenen onderhevig waaren, ten zy dezelve zig van

dien last jaarlyks vrykogten. Om kort tegaan,

uit dit alles blykt, dat K. HENRIK by deezen onzen

brief dezelfde regten binnen Deventer aan den Bisſchop

ſchonk, welke hy eenige jaaren te vooren over Gro

ningen aan denzelven gegeeven had. Hy gebruikt in

dien Giftbrief, welken men vinden kan by HiEDA p. 122..,

VAN MIERIS Charterb. van HoLL. V. D. bl. 63. en

anderen, wel andere woorden, doch welke in den zin

niets anders beteekenen, dan de in onzen Brief voorko

mende woorden. Aldaar zegt hy; ,, tale praedium”

('t geen het zelfde is, als in onzen Brief, talem pro

prietatem, of, gelyk men anders zegt, allodium, in

tegenoverſtelling van beneficium, offeudum , in hoeda

nige beteekenis 't woord praedium zeer dikwyls voor

komt, gelyk wy hier vooren reeds toonden bl. 69. EM

MIUs derhalven de Agro Friſiae inter Lavic. &? Annaſ.

p. 19. als mede ALTING Not. G. J. Tom II. p. 75.

en 183., gelvk ook upsINGA Staatsr. I. D. bl. 33.

en 48. en anderen, vergisſen zig zeer, wanneer zy al

hier aan dit woord eene andere beteekenis tragten tegee

ven.) ,, quale viſt fitimus tenere in villa Groninga

,, nuncupata , in Comitatu Thrente ſiturn - cum

,, cmni ejusdem Comitatus diſtrictione, monetis, telo

,, neis, cauſis agendis & discutiendis, cum omnibus

- 52 appen
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diſtrictu, omnique utilitatis commoditate, quae

ullo modo inde poterit provenire, & cum (i)

,, appenditiis & pertinentiis, quae ad praeſens retinere

, videtur,” (Lees, gelyk uitdrukkelyk in de oudſte

Perkamenten Handſchriften ſtaat, retineri videntur.)

,, aut quicquid in poſterum ibi, Deo adjuvante, ag,

, quiri poiuerit, libera manu donando concedimus.

Dat men door de woorden cauſis agendis & discutien

dis in deezen Brief niets anders kan verſtaan, dan de

Regts - oefeninge , gelyk dezelve dus ook door den

Heer 1DsiNGA te regt vertaald zyn, zal niemand ligt

in twyfel trekken. Zou nu niet de Koning het zelf

de gezegd hebben, indien hy, voor die woorden, het

in onzen Brief voorkomende woord Placitis gebruikt

had ? immers ja. Gelyk derhalven K. HENRIK by

dien Brief niet jure beneficiali, maar jure allodiali,

in een eigendom, de Comitatus, waarin de Villa Gro

ninga gelegen was, en het geen een onderdeel, minor

Comitatus, of Rigterampt, was van den grooter Pa

gus of Comitatus ºf ENTE, met de daar aan gehegte

geregtigheden van 't Regtsgebied, of, gelyk Bisſchop
FREDERIK van Blankenheim in zynen Brief van 1419.

by MATTHAEUS in Not. ad ANONYM. p. 59. deezewoor

dén overzette, mit allen Heerlicheide hoghe ende le

ghe, hoemen die noemen. mach, niet uytgeſceiden, en

àus met de daar uit voortvloeiende voordeelen van

Breuken, als anderzins, gelyk ook met het regt van den

Wisſel en de Tollen, aan den Bisſchop ſchonk, en uit

dien hoofde de Bisſchoppen aldaar ook door hunne

aangeſtelde Graven, Comites, Villici, of Schouten,

die i&egten hebben doen uitoefenen, of, om de eigen

woorden van den ANONYMUs de reb. Ultraject. Cap I.

. 2. te gebruiken, ſua voluntate omnia praedicta ſuis

nunciis &# villicisſine omni contradictione committebant,

tot dat Bisſchop HERIBERT in denjaare 1143. dat Burg

raafſchap, of Rigterampt, met den aankleeve van

ien, aan eenen zyner Broederen tot een Erſteen heeft

uitgegeeven, op gelyken voet, en met dezelfde daar

aan verknogte regten van wisſel, tollen, regtsgebied,
breuken, en andere daar uit voortvloejende voordee

len, ſchenkt Kon. HENRIK thands by deezen Brief het

Rigterampt, ofComitatus, waarin Deventer gelegen was,

en het geen toen ter tyd een Onderdeel van den groo

ter Pagus HAMELAND gerekend wierd, in vollen ei

gendom aan den Bisſchop, uit hoofde van welke gifte

ook dezelve zedert dien tyd die voorgemelde regten

door hunne Villici, Nuncii, Comites, Rigters, ofSchott

ten, namens hun, hebben doen uitoefenen en invor

deren. Wy zouden dit in 't breede verder kunnen aan

toonen; doch ons beſtek laat ons niet toe wydloopiger

thands te zyn.

(i) Comitatu, in Amelande ſito, termino. cet..] Dus

ſtaat uitdrukkelyk in het eerſte Afſchrift van 't MS.

Liber Commem. Fol. 3o. verſo, doch in het tweede

Afſchrift van dat zelve Perkamenten Regiſter Part. II.

Fol. 69. leeſt men Comitatu in Hamalanda ſito, welke

lezing niet, dan in uitſpraak, verſchilt van de voorige.

Onze andere Handſchriften, als mede de Uitgaven van

HEDA, komen met deeze onze lezing over een, uitge

nomen dat in den MS. HEDA van de Utrecht. Bibl.

ſtaat, & cum Comitatu Amelandie ſito, en in 't Afſchrift,

't geen BUCHELIUseertyds gebruikte, in Comitatu Ame

lande ſito. Jo. VAN LEIDEN heeft, met uitlaating van

alle de hier voorkomende eigene naamen, dit verkort

in deezer voegen , & cum Comitatu in Amelande ſibi vi

cino, in proprium tradimus & ſtabilivimus, en zou

daar door een aanmerkelyk gedeelte van deezen Brief

verduiſterd hebben, zo ons dezelve niet van elders in

zyn geheel ware overgebleven. Deeze verminking van

Jo. VAN LEIDEN heeft de Schryver van de Holl. Chron.

in zyne Vertaaling gevolgd. In de Uitgaven van PoN

TANUs, en REVIUs, leeſt men: & cum Comitatu A

melande, ſuo termino ejusdem Comitatus hic ſubtus de

notato. - DUMBAR vondt in zyn Afſchrift; & cum Co

mitatu in Amelande, ſuo termino ejusdem Comitatus

hic ſubter denotando, welke bedorvene Lezing dien be

roemden Oudheidskenner in eene dwaaling heeft doen

vervallen, welke hier vooren door ons reedstegengeſpro

ken en wederlegd is in onze aanmerkingen op Num. 2o.

bl. 19... Wy hebben gemeend de lezing der meeſte en

oudſte Handſchriften alhier te moeten volgen. Dezel

ve geeft uitdrukkelyk te kennen, dat deeze Comita

tus, dit Rigterampt, gelegen is geweeſt IN de Graaf.

fchap HAMELAND, en dus een onderdeel, minor Comi

Comitatu, in AMELANDE ſito, termino ejus

dem Comitatus hic ſubter denotato: de Rath

770ſt

tatus, is geweeſt van dien grooter Pagus, en wordt

dus hier door onze gisſing, op bl. 29. en bt. 62. voor

geſteld, aanmerkelyk nader geſterkt. - Hoe ver nu

zig die geheele Pagus HAMELAND oudtyds uitgeſtrekt,

en welke landen hyin zig bevat hebbe, is zeer onzeker,

Ongetwyfeld is de# Graafſchap zUTPHEN

het oude HAMELAND. Hierin komt men alle over een,

Maar meeſt alle onze Schryvers, zelfs onze groote

WAGENAAR • V. H., Il D. bl. 57., gaan verder, en

meenen, dat de oude Graafſchap Hameland ook een

gedeelte van de VELUWE, en van het Sticht van

UTRECHT omtrend den Eemſtroom beſlagen hebbe, en

dat de bekende benaaming van het Eemland daar van

nog heedendaags een bewys oplevert. Om de verſchil

lende gevoelens van ieder afzonderlyk aan te voeren,

en te wederleggen, lydt ons beſtek niet. Zeer veel

aanleiding tot zulke gedagten heeft zekerlyk deeze on

ze Briefgegeeven, waarin men gemeend# de eige

ne naamen van eenige plaatzen aantetreffen, welke

in Veluwe gelegen zouden zyn, waar uit men heeft be

ſlooten, dat ,,dewyl die plaatzen alhier gezegd worden

in Hameland te liggen, die Graafſchap dus ook de

Veluwe, oftenminſten een groot gedeelte van dien, in zig

moet bevat hebben , en wel, om dat men thands eeni

ge zodanige, of byna gelykluidende benamingen van

zommige plaatſen op Veluwe aantreft. Hoedanig een

gevoelen van den Heer DUMBAR onlangs zonder nader

onderzoek ook de Heer J. w. RACER gevolgd heeft in

zyne Overysſ. Gedenkſt. II. D. bl. 67. Doch hoe

gebrekkig deeze gevolgtrekking is, zal men ligtelyk

begrypen, indien men in opmerking neemt, dat en

oudtyds, en noghedendaags, verſcheiden plaatzen, in

verſchillende Geweſten, of Diſtrikten, gelegen, een

en denzelfden naam voeren. Men weet thands ten vol

len, dat de woorden, inſuperetiam terram, quam Hatto

Comes in LoNA habuit, ſirmiter illuc delegamus, wel

ke voorkomen in een Charter van K. otto van 953.

by HEDA p. 87. eenig en alleen verſtaan moeten worden

van het aan den Vegt op de grensſcheidingen tusſchen

het Sticht en Holland gelegene Loenen, maar zou men

zig niet ten uiterſten belaggelyk maken, indien men

ſtelde, dat dat Lona, of Loenen, oudtyds gehoord had

tot den Comitatus vELUAE, en dat over zulks de Pagus

VELUAE zig tot daar aan toe ten minſten had uitgeſtrekt,

en wel om reden, om dat in een anderen Brief van 838,

hier voren geplaatst Num. 2o. bl. 2o., uitdrukkelyk

de Villa LoNA gezegd wordt gelegen te zyn in Pago

FELUA? En egter, hoe ligt zou men tot zulke gedag

ten kunnen komen, voornaamlyk indien dit laatſte Lo

na, of Loenen,op Veluwe niet ver van Beekbergen gele

gen, zynen ouden naam tegenswoordig verloren had,

gelyk met een groote menigte van oude benaamingen

van plaatzen gebeurd is? Doch het zal der

moeite waardig zyn, dit ten opzigte van den PagusHA

MELAND, en de alhier voorkomende naamen kortelyk

te betoogen. - Om zulks gevoeglyk te doen, zal

men vooraf op deeze navolgende gronden dienen te let

ten.- I. Dat de alhier opgenoemde YssEL oudstyds de

grensſcheiding is geweest tusſchen de sAxEN en FRAN

KEN, waarom ook Deventer, en byliggende plaatzen,

in confinio Francorum & Saxonum ſecus ſluvium ISLA

geplaatst worden door ALTFRIDUs in vita S. Ludgeri

Lib. I. Cap. 11. by LEIBNITs SS. R. Brunsw. Tom.

I. p. 88. -- , II. Dat de Landen, welke aan de reg
ter boord van den Ysſel liggen, onder het land der

Saxers, en welke ter linker zyde van denzelven gele

gen zyn, tot dat der Franken behoorden. -III. Dat

uit dien hoofde de Pagus HAMELAND zoude moeten

gebragt worden tot het Saxenland, alware het, datwy

thands niet wiſten, dat Hameland uitdrukkelyk een

Pagus sAxoNIAE genoemd wierd by SIGEBERTUs in

Vita Theoderici by denzelven LEIBNITs d. l. Tom. I.

p. 295 - IV. Dit zeker zynde, moet ook volgen, dat

eene plaatzen, in denzelven Pagus gelegen, anders

# aan den regter boord der Tsſel kunnen gezogt wor
en. - V. Dat zulks bewaarheid wordt met alle plaat

zen, welke in ſchriften van deezen tyd tot den Pagus

Hameland gezegt worden te behooren, en waar van

men met zekerheid uit de oude, en tegenwoordig nog

overig zynde, benaamingen eenige bepaalingen magma

ken. 7. Ten minſten alle, voor zo ver ons tot nog zyn

voorgekomen, liggen aan dien kant van den Tºſel.- VI.

Ff 2 Dat,
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won ad Humme; de Hunnead Weggeſtapolon;

& inde ad Weſterſle, de Weſterfle ad Aga

Dat, zo de vELUwe, of een groot gedeelte van dien,

oudtyds tot Hameland behoord had, dezelve als dan,

als een Onderdeel, minor Pagus, of Comitatus van

dien grooter Pagtes, en dus als gelegen IN Hameland

in een of ander Stuk van deezen tyd zou voorkomen;

daar in tegendeel, voor zo ver wy weeten, de Pagus

vELUAE, als een, op zig zelfs ſtaande, en afzonder

lyke Pagus, of Comitatus , voorkomt, welke met an

dere Pagt geene gemeenſchap had.- VII. Watmeer is,

dat de Pagus VELUAE, als een grooter Pagus, even

gelyk HAMELAND, in verſcheidene onderdeelen, of

zjinores Comitatus, eertyds verdeeld is geweest. Dus

ontmoeten wy in een voorgaanden Brief van 95o. Num.

49. bl. 59. den Comitatus Lingeri Comitis IN Pago

VELUE. Deeze woorden beteekenen immers niets an

ders, dan dat die Comitatus, of dat Rigterampt, van

Lingerus IN Veluwe gelegen is, en gevolgelyk eenOn

derdeel, of minor Comitatus van dien grooter Pagus

moet gehouden worden. Dus zal niemand twyfelen,

dat de Comitattys Redichen, dus genoemd by GOBELI

NUs PERSONA in Cosmodr. AEt. VI. Cap. 54. by

MEIBOMIUS SS. R. G. Tom. I. p. 26o., of de genoeg

bekende Graafſchap RENCKUM, insgelyks geweest zy

een minor Comitatus, een onderdeel van den grooter

Pagus VELUAE. Waar zal men nu ooit een voorbeeld

vinden, dat een Pagus of Comitatus minor, welke

zelf een Onderdeel van eenen grooter Pagus was, wee

der in kleindere Onderdeelen of ſmaldeelen gedeeld is

geworden?- VIII. Eindelyk, dat, zo men met ande

ren den Pagus VELUAE tot HAMELAND brengt, en men

dus Plaatzen, welke gezegd worden in HAMELAND te

liggen, oordeelt, om een toevallige gelykenis van

naam, ook op VELUWE te mogen zoeken en plaatzen,

men daar door in onoverkomelyke zwaarigheden, niet

alleen ten opzigte deroude Geographie deezer Landen,

maar ook der Hiſtorie van die oude tyden zal moeten

vervallen. Want zo de Veluwe een onderdeel van HA

MELAND geweest was, moest ook naderhand, wanneer

de erfopvolging in de Graafſchap van HAMELAND,

plaats had, door het zelfde Huwelyk van eene Erfdog

ter de vELUwE zo wel. als de tegenwoordige Graaf

ſchap zUTPHEN -, of het oude HAMELAND, (waar van

by deezen onzen Brief dit Onderdeel, waarin Deventer

elegen was, thands wordt afgeſcheurd, en aan den

isſchop in eigendom wordt overgegeeven;) te gelyker

tyd overgebragt zyn in het Huis van de Graven van

GELRE ; daar het integendeel zeker is, dat eerst lange

daar na, en onder een geheel anderen titel, de Graven

van Gelre hun regt over de Veluwe gekregen, en met

hunne overige Heerlykheden en Gewesten het zelve

Landſchap vereenigd hebben, gelyk ook de Veluwe,

als niets gemeens met HAMELAND ooit of ooit gehad

hebbende, gelyk nog hedendaags , dus ook oudtyds,

altoos als een afzonderlyk Landſchap, Pagus , of Co

#tatus, is gerekend geweest. - Dit zy genoeg

tot ons tegenwoordige oogmerk, want om dit in 't bree?

de verder aantetoonen, zou ons te ver vervoeren. -

Wanneer wy nu volgends deeze gronden te werk gaan,

zullen wy geene van de alhier opgenoemde plaatzen aan

de linkerzyde des Tsſels, en dus op Veluwe, moeten

zoeken, maar alle aan de regterzyde deszelven. -

Laaten wy dit kortelyk beproeven. - Voor eerst

ontmoeten wy in onzen Brief. Daventre, de nog be

kende Stad## Dezelve komt hier voor, als

de hoofdplaats van dat Graafſchap, 't welk, in HAME

LAND gelegen thands met de hoofdplaats van het

zelve aan den Bisſchop geſchonken wordt in eigen

dom, en dus van de overige onderdeelen, of Comita.

tus minores van HAMELAND, als 't ware, afgeſcheurd

wordt. Moet nu hier niet uit volgen, voor CerSt.,

dat te deezen tyd nog## erfopvolging in de Graaf

ſchap HAMELAND heeft plaats gehad, en ten twee

den, dat de Landen, welke dit onderdeel in zig be

vatte, in den omtrek van Deventer gezogt moeten

worden. De voornaamſte plaatzen nu, welke Op de

uiterſte grenzen van dat Graafſchap gelegen hebben,

worden naauwkeurig in onzen Brief opgegeeven door

K. HENRIK. Laat ons Zynen opgegeevenen weg volgen.

Eerst noemt hy Rathnon, en dan van Rauhno, tot fjn

ne. Men moest dus uit Deventer eerst te Rathmen

komen, wilde men van daar tot Hunne reizen. Te

regt hebben DUMBAR, en anderen, reeds opgemerkt,

ſtaldaburg, de Agaſtaldaburg ad Steuere

per ſylvam; & in alia parte ISLAE, de Love

/26/2

dat Hunne hier is het tegenwoordige Hunnep, of ter

Hunnep, een half uurboven Deventer gelegen. Rath

non moet derhalven tusſchen Deventer, en dit Hunnep

gelegen geweest zyn. Dit vereiſchen de woorden van

deezen Brief, DE Rathnon AD Hunne. Ik durve over

zulks met den Heer DUMBAR het zelve niet ſtellen te

zyn de tegenwoordige plaats Rattinck in de Boerſchap

Zuitlo, en dus boven ter Hunnep gelegen, daar het uit

deeze woorden blykt, dat het beneden ter Hunnepmoet

geplaatst worden, wil men geen overſprong maken.

Immers wie zal zig verwonderen, dat na verloop van onge

veer zeeven eeuwen de naam van een huis, of plaats,

of veranderd, of met het huis te niete gegaan, en dus

thands onbekend zy? - Doch laat ons vervolgen.

De Hunne ad /Weggeſlapolon, of, gelyk in andere af

ſchriften ſtaat, Weggeſtapelen. Teregt heeft de Heer

DUMBAR aangetoond, dat dit Weggeſtapelen een oud

Kaſteel geweest is, en geplaatst moet worden tusſchen

Bathmen en Holten, in de Boerſchap 1/olterbroek.-

Verder vervolgt onze Brief, & deinde ad Westerfie,

dat is, van Weggeſtapelen tot Westerſle. Uit deeze

bepaling moet dit Westerſle boven Weggeſtapelen, als

de naast daar aan gelegene plaats, gerekend worden.

Zou het dan niet een misſelyke ſprong zyn, om met

ALTING Not. P. II. p. 2o2. van hier te rug te ſprin

gen tot ver beneden Deventer, en wel tot het in het

Schoutampt van Olst gelegene Weſepe ? Zelfs wat ge

lykluidendheid, of overeenkomst, is er tusſchen de

benaamingen van W## en Weſepe ? En egter heeft

de Heer DUMBAR by gebrek van volkomen bewys ge

meend voor al nog het gevoelen van ALTING te moeten

volgen. Doch indien wy opmerken, dat alle de dus

ver opgenoemde plaatzen aan, of niet ver van de Schi

leek, gelegen zyn, en het dus waarſchynlyk is, dat

dat Riviertje de grensſcheiding geweest is van dit ons

Rigterampt, of Comitatus in HAMELAND, wat zou ons

dan beletten, om niet verder opwaarts te gaan langs die
gemelde Schipbeek ? Daar immers ontmoeten wy, en

wel aan dezelfde regter boord, waarop ook Weggeſta

ſpelen gelegen heeft, het oud Adelyk Huis jjester

#lier, 't geen weinig of niet van ons oude Westerſte
in uitſpraak al nog verſchilt. In deeze onze gedagten

worden wy verſterkt door het gevoelen van FALKE,

welke zulks te regt reeds heeft aangemerkt in zyne

Comment., ad Tradit., coRBEJENs. p. 419. Hoger

opwaarts kunnen wy de Schipbeek niét volgen, want

aanſtonds boven Westervlier, de Comitatº, piepEN

HEIM begon : welke insgelyks een ander onderdeel van

den grooter Pagus Hameland oudtyds mogelyk geweest

Zal Zyn, om redenen, dat, wanneer de Bisſchop in den

jaare #331: Diepenheim , 't welke tot dusver als een

afzonderlyke vrye Heerlykheid door byzondere Heeren

was bezeten, van deszelfs toenmalige bezitter komt,
en aan, TWENTHE hegtte, Graaf REINAE, dien koop
niet alleen goedkeurde ten Opzigte van eenige daar on

der gehoorende goederen, alſ verre ººſ, in zynen lan

dan: (dat is de tegenwoordige Graafſchap zÜTPHEN)

8/elegiºen is, maar ook afgeſtaan, en #erijke,

g, en heeft alre acnſprake en de als recht, , dat hy had

da, of hebben mochte in enigher caſys , opt Huys ende op

die Heerſchape van Dyepenheym, cºde dat die toeb,

hoert in behuefJoHANS## van Utrecht, ende ſyns

Geſichts: alſo dat hy, noch zyne Erfnamen, aen dien

uys, Heerſchape, ende dat daertoe behoert, enghere

hande (Lees, en ghenrchande) aenſprake, oft recht be

halden hebbe, gelyk hy ſpreekt in zyne Brieven, uitge

geeven door den Heer RACER, Overyſ. Gedenſt. II.

D. bl. 236. en bl. 245. Iſ est ervlier derhal

yen voor de uiterſte grensſcheiding van deeze Graef

ſchap, en waar boven aanſtonds de Comitatus, of Di

ſtrikt, van Diepenheim een begin nam, moetende ge

houden worden, verlaat K. HENRIK thands de Schip

beek, gaat aan de regterzyde van dezelve landwaarts in,

en vervolgt zyne beſchryving der uiterſte grenzen op

volgende wyze, , de Westerfle ad Agaſtaldaburg, de

Agaſtaldaburg ad Stevere per Sylvan. Dus is de le

zing van meest alle onze Handſchriften, als mede der

uitgaven. In een en ander MS. ſtaat voor Steuere,

Stenere, en Stenhere. Bv PoNTANUs, en REVIUs,

vindt men ad Stetere per Sultam. Doch wat misſely

ker ſprong zou men nu weer maken, indien wy, gelyk

anderen meenen, van Westervlier overvliegen tot ver
beneden
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men usque ad Erbeke, de Erbeke adSutheil

pe; & item ex alia parte ISLAE ad Alſteie, in

beneden Deventer, en door Agaſtaldaburg met ALTING

Not. Germ. Infº P. II. p. 3. wilden verſtaan het aan

de regter zyde des Ysſels thands gelegene Dorp Ol# 3
of zelfs met den Heer DUMBAR, om de meerdere gely

kennis der letteren, den Ysſel overſpringen, en er door

verſtaanden tegens over Olst in de Buurſchap. //cºſuni

gelegenen Stoutenburg, op de Overysſelſche Kaart van
N. TEN HAvE anders genaamd den Stallenberg. Mlo

gelyk heeft men gemeend dus te moeten ſpringen, om

dies te gemaklyker tot diep in de vELUWE te kunnen

dringen, en door het hier voorkomende Sºevere te ver

ſtaan het boven Harderwyk niet ver van Elſpeet gelege

me oud Adelyk Huis Staveren. . Is dit een beſchry

ving van limiten van een Diſtrict, 't geen maar een der

de, of vierde, of mogelyk nog kleinder onderdeel van

een grooter Pagus geweest is ? Dit moet nog onaan
neemelyker voorkomen, wanneer men van daar afweder

dwars de vELUwE overſchrydt, en door het hier ver

ders opgenoemde Lovenen, meent de Loenenſche Veenen

te mogen verſtaan, en door Erbeke het niet ver daar

van afgelegene Erbeek, op welke manier men dan ge

maklyk kon bepaalen het volgende Suteppe, als gelegen

geweest ten zuiden van het bekende Noortenpe, waar

door men genoegzaam tot voor, ofboven, de Stad Zut

phen weder den Ysſel nadert. Indien dit doorgaat, dan
zou door deezen onzen Giftbrief de Bisſchop reeds toen

het regtsgebied over dat aanmerkelyke gedeelte der
VELUWE moeten verkregen hebben. Doch in welke

onoverkomelyke zwaarigheden vervalt men dan weder?

Dezelve alhier optetellen, zou ons te ver afleiden.-

Laat ons liever wederkeeren naar de overzyde van den

Tsſel, en tot Westervlier. Van die plaats ſtrekten zig

de grenzen uit tot Agaſtaldalurg, en van daar tot Ste
vere. Ofſchoon ik niet durve bepaalen, waar die Bierg,

ſteenen huis, of Kaſteel, welke van eenen Aga/aldus,

den Stichter van dezelve , waarſchynlyk eertyds dus

enoemd zal zyn, en welke naam door een volgenden

zitter veranderd kan zyn, gelyk ook het zelfde huis

in volgende eeuwen vervallen, afgebroken, of by Vy

andelyke invallen verwoest en geſlecht, en dus de ge

heugénis van 't zelve ten eenemaal, zo als met honderd
andere plaatzen gebeurd is, verloren kan zyn, gelegen

hebbe, blykt het egter uit den zamenhang van deezen

Brief ten vollen, dat men het moet ſtellen gelegen te

zyn tusſchen Ifesterſe, of //estervlier, en het hier
enoemde Stevere. Doch waar vindt men dit Stevere?

liet op vELUwE. Dit zou te ver van denregten weg zyn

afgedwaald , maar indien wy genoegzaam in een regte

ſtreek, ter rechter zyde langs de grenzen van Diepen

heien, en van den Coimitatus GORAE, 't geen een onder

deel, of minor Comitatus van den grooter Pagus

TwENTHE geweest is, landwaarts intrekken, ontmoe

ten wy, tusſchen het Steedjen Rysſen, en het Dorp

Enter, eene Buurſchap, welke nog hedendaags den naam

van STAVERE draagt. Volgends onze gelegde gron

den zal niemand thands twyfelen, of dat Stavere is het

in onzen Brief voorkomende Stevere. Hier eindigde

derhalven aan dien kant dit onderdeel van HAMELAND,

en ſtuitte langs en tegens de grenzen van den Pagus

#w#Nºrie. Nederwaarts van dit Staveren ſchynt een

Boſch geweest te zyn, 't geen zig mogelyk in een

regte ſtreek naar den kant van Deventer weder zal uit

geſtrekt hebben. . Dit beſluiten wy uit de woorden van
onzen Brief, ad Stevere per ſylvain. Deeze ſylva ,

dit Boſch , of Hout, is dus aan dien kant weder de

grensſcheiding van deezen Comitatus, en ſchynt zig

uitgeſtrekt te hebben op en langs den zogenaamden

Holterberg, en het Dorp Holten, op Deventer aan,

Het zou zelfs niet ongerymd zyn te ſtellen, dewyl

IIout, en Holt, oudtyds beteekende een Boſch, Sylva,

dat het Dorp Holten, en de Holterberg, van dit oude

JBoſch , of Hout, 't geen te dier plaatze ſchynt ge

weest te zyn, hunne naamen ontleend, en tot hui

den behouden hadden. Dit zy , zo het wil,

ten minſten op die manier komen wy, zonder eeni

ge zwarigheid verder te ontmoeten, weder tot

Deventer, de hoofdplaats van deezen Comita

tus. - Tot dusver nu had K. HENRIK de gren

zen beſchreven , voor zo ver dezelve zig van Deventer

af opwaarts langs de Schipbeek tot aan Twenthe uit

ſtrekten. , Thands gaat hy over om te beſchryven,

oe ver dezelve langs den regter boord van den Tºſel

proprium tradidimus, & ſtabilivimus, eo ſci

licet tenore, ut nullus Judex, aut exactor,

major

gerekend moeſten worden. Uit onze voorgelegdegron,

den is het, volkomen zeker;, dat wy aan den regter
kant van den Ysſel moeten blyven. Deventer verder

moet men in deezen Brief aanmerken als het middel

punt, waaruit de limiten getrokken worden. Dewoor

den derhalven, in illa parte Iſlae, gelyk by DUMBAR

ſtaat , of, gelyk in de beste en oudſte Handſchriften, en

ook in zommige andere uitgaven gelezen wordt, in

alia parte Iſlae - & item er alia parte Iſlae, kun

men geen andere beteekenis hebben dan deeze, aan den

eenen kant, naamlyk ten opzigte van Deventer, alshet

middelpunt, van den Tsſel, en aan den anderen kant

van denzelven, en dus aan den eenen kant beneden De

venter, en aan den anderen kant boven Deventer langs

den Ysſel. ,,Dit door anderen niet genoeg onderſchei
den zynde, heeft veroorzaakt, dat men de woorden ev

alia parte, van de beide Zyden des Ysſels heeft opge

vat, en dus op VELUWE is overgeſprongen. Aan den

eenen kant derhalven van Deventer langs den Ysſel,

hebben zig de grenzen van deezen Comitatus uitge
ſtrekt de Lovenen usque ad Erbeke, de Erbeke ad Su

thempe. Indien wy van Deventer af, naar beneden, den

Ysſel langs reizen, ontmoeten wy eindelyk aan dien

kant de eeven beneden. Windshcin niet ver van den

Ysſel gelegene Adelyke Havezathe Stuythen. Watzou

ons nu beletten, om deeze oude Ridderhofſtad niet te

houden voor het alhier voorkomende Saythempe, daar

en in uitſpraak de oude en hedendaagſche benaming ge

noegzaam overeenkomt, en, 't geen het voornaamſte is,

de ligging dier plaats zeer wel ſtrookt met de ligging,

welke men volgends onzen Briefaan dat oude Suythem

pe zal moeten geeven, wil men niet in tegenſtrydighe

den vervallen? Ingevolge nu van deeze waarſchynlyk

heid, want by gebrek van egterbewyzen wy zulks maar

tot een zekeren trap van waarſchynlykheid kunnen bren

gen, zal men Stlythem als den uiterſten grenspaal, tot

waartoe deze Comitatus zig beneden Deventer langsden

Ysſel heeft uitgeſtrekt, en alwaar de Pagus IsLoï infe

rior, of IsLEGOUWE, langs den regter kant des Ysſels

een begin ſchynt genomen te hebben, moeten rekenen,

doch dan moet volgen, dat wy de beide insgelyks al

hieropgenoemde plaatzen Lovenen, en Erbeke, langs dien

kant van den Ysſel tusſchen Deventer en Stuythen

zullen moeten zoeken. Maar waar ter plaatze? Hier

hapert het my. Geene tegenwoordige bekende plaats

zen doen zig in deeze tusſchenwydte op, welke ee

nige overeenkomst met deeze hebben. Wy durven

egter eenige gisſingen voorſtellen. Het komt my

naamlyk waarſchynlyk voor, dat men door Erbeke

niet een eigen naam van een Huis, Buurſchap, of

J)orp moet verſtaan, maar een beek, of Weetering,
Torrens, of Aguaeductus, anders ook Fosſatum in

middeleeuwig Latyn genoemd, welke men in oude

tyden de Eren beke, of Erics beke, en by verkorting

Er - beke mogelyk zal genoemd hebben, welke bena
ming haren oorſprong ſchynt gekregen te hebben van

het een ofander huis, of plaats, langs welken dezelve

vliette. Zou ook het oud Adelyk Huis Herven, of

Ercaren, ongetwyfeld eertyds Eriks - hem, dat is de

Heim, of wooning van Erik, den eerſten Stichter van

't zelve, de benaming aan deeze Beek, of waterlei

ding, kunnen gegeeven hebben? Te meer denke ik
dit, om dat men in den omtrek van Erceren, of Erics

hen - nog vindt de Buurſchap Erenbrink, thands //e-

renbrink, eigenlyk niets anders dan de Brink van

Erik, en dus de Katerſteden, of Koterſleden, welke

onder het Huis van Erik, of Erics - hem behoorden,

en den Brink van hetzelve Adelyk huis uitmaakten.

Zeker ten minſten en genoeg bekend is het, dat de

Koters, in tegenoverſtelling van Meyers, dat is zoda

danige boeren, welke een Vol- of Half erve bewoon

den en bebouwden, oudtyds Brinkzitters, en Brink

ſaten genoemd wierden, en daarom te regt door HALT

AUs in Glaſar. p. 116. beſchreven worden, als Homi

nes caſſati, qui caſam habent cum particula agri en

beneficio Domini, aan wien zy derhalven uit dien hoof

de doorgaands verpligt waren eenige hand- of ſchuppe

dienſten te doen, terwyl de eigenlyk gezeide volſe- of

halve - meyers hunne wagendienſten met een vol- of

half-geſpan aan den Heer moeſten bewvzen. Men zie,

onder anderen, F. E. PUFENDORF, Olſ. Jur. Univ,

'g, I. p. 324. - Het is wel zo, dat by, of#
3 tien
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major aut minor perſona, ullam poteſtatem hd

beat inde aliquid exigendi absque licentia Epi

trend Ercahem, en den Erenbrink geene uitwatering

evonden wordt, welke hedendaags de Ercs - beke, of

Er - beke, genoemd wordt. Doch men vindt tusſchen

die beide plaatzen doorloopen eene uitwatering, ofbeek,

welke thands genaamd wordt de oude // eetering, en,

volgends de Kaart van N. TEN HAVE, in het Schout

ampt van Wyhe omtrend Wengervelde en Hengvelde

beginnende, dan nederwaarts tot by Zwolle zig uitſtort.

Deeze Oude Weetering nu, denke ik, dat dezelfde is,

welke in onzen Brief genaamd wordt de Er - beke, en

wel om deeze twee navolgende redenen. Voor eerst,

om dat die Wcetering, of'heek, voor dat dezelve den

naam van de Oude, in tegenoverſtelling van eene nieu

zve, of later gegravene, I/cetering, in de wandeling

gekregen heeft, ongetwyfeld eenen anderen naam zal

gehad hebben, welke eindelyk in ongebruik is geraakt,

na dat men tot beter ontlaſting van het water uit de

laage en broekagtige landen daarom ſtreeks een tweede

uitwatering, welke nog hedendaags den naam van de

zicurve l/catering draagt, en zag even beneden de

Buurſchap Herenbrink met de oude J/eetering ver

eenigt, gegraven heeft. Wat is er nu natuurlyker,

dan dat, zo ras die nieuwe Weetering gegraven was,

aan de andere de naam van de oude Weetering, ter be

ter onderſcheiding van de nieuwe, gegeeven wierd?

waar door dan tevens veroorzaakt kan zyn, dat de ou

de naam van dezelve, welke wy denken dat Er-beke

geweest is, allengskens uit het geheugen geraakt, en

naderhand ten eënemaal verduiſterd is. - Maar

voornaamlyk, ten tweeden, om dat deeze onze Er - beke,

of de naderhand dus genoemde Oude II eetering, my

toeſchynt geweest te zyn de grensſcheiding tusſchen

den ouden en genoeg bekenden Pagus SALLANDIAE, en

tusſchen dezen onzen Comitatus in HAMELAND, alsme

de tusſchen den Pagus ISLOI inferior, of ISLEGOUWE ,

welke beneden het hier opgenoemde Suythem zyn be.

in nam, en de Landen langs den regter boord van den

&# nederwaarts, en dus een groot gedeelte van het

tegenwoordige Drostampt van YssELMUIDEN, tot daar

de Comitatus UMBALAHO, of voLLENHo, begon, in

zig bevat heeft. ,,Volgends deeze gedagten, moet al

wat ter regter zyde van die oude I/cetering, tot daar

dezelve zig te Zwolle verliest, en haar water in de Aa,

en het zogenaamde Zwarte water, ontlast, behoord

hebben tot den Pagus SALLAND, terwyl , al wat tusſchen

den Ysſel en de linkerzyde van die oude Weetering tot

,Suythem toe gelegen is, tot onzen Comitatus moet ge

bragt worden, en beneden Suythem al wat tusſchen den

Ysſel en de linkerzyde van dezelve Weetering tot aan

Zºvolle toe, en verder beneden Zwolle langs de linkerzyde

van 't Zwarte-water, tot daar het zelvebv Genemuiden in

Zee loopt, gelegen is geweest, tot den Pagus isLo1 in

ferior, of ISLEGoUw gehoord heeft, welke Comitatus

eerst in den jaare 1o86. by gifte van HENRIK den IV.

aan 't Bisdom gekomen is. Men kan dien Brief vin

en by vAN HATTUM Beſchr, van Zwolle I. D. bl.

98. en anderen: terwyl het zeker is, dat de Bisſchop.

pen reeds lang te vooren regt gehad hebben op den Pa

gus SALLANDIAE , gelyk zulks van elders genoeg

blykt, ofſchoon de eigenlyke Giftbrief, waarby de.

zelve SALLAND verkregen zouden hebben, nog niet

gevonden is. Wy erkennen, dat dit gevoelen regt

ſtreeks aanloopt tegen dat van anderen, welke eenpaa.

rig ſtellen, dat de Pagtes SALLANDIAE, en IsLEGoÜwE

een en dezelfde landſtreek is. Doch om zulks te be

wyzen, moeten wy geen ſtukken van laatere eeuwen

bybrengen, wanneer reeds door de Bisſchoppen, als

Landsheeren, het regtsgebied van den Rigter of Drost

van Salland uitgeſtrekt is ook tot die plaatzen, welke

eertyds tot een ander Rigterampt, of Comitatus, ge.
hoord hebben. Dan zou menzelfs deezen Onzen Comita

tatus in Hameland, waar over wy thands handelen,

met het zelfde regt kunnen ſtellen te Zyn den Pagus

Sallandiae, om dat het grootſte gedeelte, of, laat ik

liever zeggen, genoegzaam die geheele Comitatus na

derhand onder het bewind en regtsgebied van de Dro.

ſten van Salland is geſteld. Een verloop van twee,

drie, of meerder, eeuwen kan hier in een aanmerke

lyke verandering te weeg brengen. Men moet zig der

halven, wil men met eenige zekerheid te werk gaan,

beroepen op gelyktydige gedenkſtukken, welke in de

elfde eeuw gegeeven Zyn. - Laat ons dit kortelyk

ſcopi, ſed ut praedictus Praeſül, ejusque ſtic

ceflores, de his ſupradictis Regiis donis libe

T3IIl

bezien, en van beneden op beginnen. - De Heer

RACER, Overy/. Gedenkſt. //. D. bl. 7o. is wel in

die gedagten, dat de naam van het Graafſchap Islegou

we in geene, thands bekende, gedenkſtukken meerge

vonden wordt, dan alleen in den Giftbrief van 1o86.

Doch daarin vergist zig die yverige Onderzoeker van

's Lands oudheden. Hier vooren hebben wy in onze

aanmerkingen op Num. 2o. bl. 19. reeds getoond, dat

de Pagus ISLOI, of ISLEGOUwE, in twee verdeeld moet

worden, in den Pagus IsLoI ſuperior, en inferior

Wy hebben aldaar de oudegrenzen van den Pagús IsLor

ſuperior getragt te bepaalen, en verder gemeld, dat de

Pagus IS LOI inferior, of het Neder - Is legouwe, begon

nen heeft beneden Deventer ter regterzyde van den Ys

ſel, en wel ter plaatze, alwaar ondtyds deeze onze

Comitatus, of onderdeel van HAMELAND eindigde, en

over zulks by of omtrend Suythem. Hier omtrend be

kennen wy thands een kleinen misſlag begaan te hebben,

wanneer wy, niet genoeg lettende, dat de grenzen van

dit ons Onderdeel langs den Ysſel zig zo vernederwaarts

uitgeſtrekt hebben, in onze aanmerkingen op Num. 27.

bl. 28. lett. q. het bekende Dorp //55e plaatſten in

Neder - Isloi, terwyl wy hetzelve hadden moeten plaat
Zen in deezen onzen Comitatus in HAMELAND. Ik be

ken gaarn, dat, buiten den Giftbrief zelven, in ſtuk

ken van deezen tyd dit Neder-Isloi zelden voorkomt.

By geluk egter heeft ons de Abt sARACHo, in zyn

Regiºrunn Bonorum & Proventutumn Abbatiae Corbejen

/fs 2 't welk door hem tusſchen de jaaren 1053 - 1071.

geſchreven is, en dus genoegzaam gelyktydig is met

Onzen Brief , de naamen bewaard van twee plaatzen,

welke toen ter tyd in deezen Pagus gelegen waren. In

S. 644: p. 37. meldt hy Aſchendorpe in Pago IsLol,

en in S. 645. IVesderewalde in Pago ISLoI. Wy heb

ben hier vooren bl. 2o. reeds getoond, dat Aſchendorpe

is de tegenwoordige Buurſchap Asſendorp, en l/esde

rewalde, de tegenwoordige# , of Ridderhof

ſtad, Westervelde, beide plaatzen, in de nabuurſchap

van Zwolle gelegen, doch de eene beneden, de andere

boven die Stad. Westervelde, beneden Zwolle gele

gen, vindt men ter regter zyde van 't Zwarte-water,

niet ver van de plaatze, alwaar de Vegt zig met het

Zwarte - water vereenigt. Dewyl nu dit l/esde

rewalde door den Abt SARACHo uitdrukkelyk ge

plaatst wordt in Pago Isloi , moet daar uit volgen, dat

dit Islot, of Islegouwe, zig beneden Zwolle ook uitge

ſtrekt heeft aan de regterboord van 't Zwarte-water,

en dus tot de linker oever van de Vecht, en dat dus de

oude Pagus SALLAND zig aan dien kant bepaald heeft

tot de regterzyde van de Vegt: ten zy men liever wil
de ſtellen, dat die Boezem van uitwatering, welkenmen

naderhand 't Zwarte-coater genoemd heeft, na verloop

van eenige eeuwen veranderd zy, en dat dus dit l/es

tervelde ten tyde van SARACHö zal gelegen hebben ter

linkerzyde van 't Zwarte water. Het zy hier mede,

zo het wil, dit ten minſten is zeker, dat Asſendorp,

even boven Zwol, nog hedendaags ter linkerzyde van

die Weetering gelegen is, welke wy ſtellen de grens

ſcheiding tusſchen het oude SALLAND, en den Comitatus

1sLEGoûwE. Moet dit niet noodzakelyk volgen uit

deeze plaats van SARACHo, wanneer hy dit Asſendor

plaatst in Pago ISLOI? Ja maar het nabuurige Zwol

wordt door Bisſchop BERNOLDUs in een Briefvan IO40,

te vinden onder anderen by LiNIENBoRN Hiſt. Epiſº.

Daventr. p. 294. geplaatst in Pago zALLAND nomi

nato. Even dit verſterkt ons meer en meer in onze ge

dagten, dat al wat ter regierzyde van die oude weete

ring, en vervolgends daar dezelve zg verliest in de Aa,

en 't Zwarte-water, ligt, tot SALLAND - en ter linker

zvde, tot de andere Pagi langs den Vsſel behoort.

Want, indien men let zelfs op de hedendaagſche gele

genheid der Stad Zwolle, zal men bevinden, dat de

Aa door dezelve loopt, en in twee deelen, als 't ware,

die Stad verdeelt. at gedeelte derhalven, 't geen ter

regterzyde der Aa ligt, behoort tot het oude sAL

LAND. Bisſchop BERNoLo moest derhalven in zynen

brief het Dorp Zwolle, 't welk toen ter tyd mogelyk

alleen aan dien kant van de Aa gelegen heeft, en na

derhand by vergrooting, wanneer het twee eeuwen la

ter Stadsgeregtigheden verkreeg, ook aan de linker

zyde van het zelfde Riviertje zal uitgezet zyn, plaat

zen in Pago ZALLAND nominato. Integendeel de Abt
w SARA -
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ram dehinc poteſtatem habeat (k) Obtinendi,

commutandi, precariandi, vel, quicquidſibi

sARAcHo, ſpreekende van het nabuurige Asſendorp,

het geen aan de linkerzyde van die Weetering ligt,

moest het zelve plaatzen in Pago ISLOI. Uit vergely

king van welke beide gelyktydige en onwraakbaare ge

tuigenisſen aangaande twee zo naast aan elkander ge
legene, en door een tusſchenvlietende uitwatering van

een geſcheidene plaatzen, men, onzes bedunkens, met

grond beſluiten mag, dat die zelfde uitwatering het

Corſinium,of de grensſcheiding tusſchen den ouden ſºa

gus SALLAND, en den Comitaties is LEGOUWE, of het

XVeder - Isloi, te deezen tyd heeft uitgemaakt, waar uit

dan tevens verder volgt, dat Isleggitte, en Salland,

geenzins, gelyk men tot nog toe geloofd heeft, een en

dezelfde Pagtas, of Landſtreek, maar twee onderſchei

dene Diſtricten zyn geweest. Dit ſchynt nader beves
tigd te worden, indien men in opmerking neemt, dat,

zo Islegouwe hetzelfde Diſtrict, als Salland, geweest

ware, dan ook geen andere Comes, Advocatus: . Rig

ter, of Drost, namens den Bisſchop het regtsgebied in

Islagouwe kon gevoerd hebben, dan die over Salland

was aangeſteld. Het tegendeel nu hier van is zeker 3

want van de vroegſte tyden af, zo ver wy uit de wei

nig overgeblevene egte ſtukken van den ouden tydkun

nen afnemen, deeze beide Pagi altoos hunne afzonder

ivke Comites, of Droſten, gehad hebben, en het Drost

ampt van YssELMUIDEN, het geen een voornaam, en

groot gedeelte van het oude Isloi, of Islºgolºve, nog he

dendaags bevat, altoos voorheen ,, gelyk ook ten hui

digen dage, een afzonderlyk Diſtrikt van de Provincie

van ovERyssEL, 't geen geene de minſte betrekking

met het oude sALLAND heeft, gerekend is. - , ls

nu zeer waarſchynlyk die oude Weetering, aan des

zelfs einde beneden, de grensſcheiding geweest tusſchen

Salland en Islegouwe, even hetzelve heeft ook plaats

gehad tusſchen SALLAND en deezen onzen Comitatus in

#AMELAND. Die oude Weetering, of de hier gemelde

Er - beke, neemt haren oorſprong ongeveer op de gren

zen, daar het tegenwoordige Schoutampt van Olst ein

digt, en dat van l/yle begint, en wel tusſchen Heng

velde en Wengervelde. Ter zyde van dit Wengervelde

Ysſelwaards aan ligt de Buurſchap Wengelo. Te regt

heeft FALKE Comm. ad Tradit. Coriej. p. 418. reeds

opgemerkt, dat dit l/engelo dezelfde plaats is, welke

Villa WVaganloſe in Pago HAMALANDO genoemd wordt

in een Giftbrief van den jaare 892., uit het Cod. Lau

rishameriſis Dipl. Tom. I. p. 166. hier vooren door

ons reeds geplaatst onder Nüm. 41. bl. 43. Is nu die

Villa JJ’aganloſe gelegen geweest in Pago HAMALANDO

volgends dien Giftbrief, moet daar uit noodzakelyk

volgen, dat de Pagus SALLANDIAE zig oudtyds niet tot

aan den Ysſel, gelyk hedendaags, heeft uitgeſtrekt ,

waar door over zulks onze ſtelling, dat, het geen tus

ſchen de linkerzyde van die oude Weetering, en den

Tsſel ligt, tot den Pagus HAMELAND behoord heeft,

ten vollen bevestigd wordt. Dit zal verder blyken,

indien wy in opmerking neemen, dat men ter regterzy

de van die Er - beke, of oude Weetering, landwaarts

in naar den kant van Raalte naderhand een tweeden Wa

tergang gegraven heeft, welken men de nieuwe Weete

ring heeft genoemd. Indien nu volgends onze ſtelling

de oude I/eetering de grensſcheiding isgeweest tusſchen

den hier gemelden Comitatus in HAMELANDE, en den

Pagus sALLAND, moet volgen, dat die nieuwe l/ecte

ring, als ter regterzyde van de oude gelegen, te dee'

zen tyd onder SALLAND gehoord heeft. Dit kan men ,

onzes bedunkens, ofſchoon de Heer RACER Overyſ. Ge

denkſt. II. D. b/. 7p. n. 4. zulks elders ſchynt te huis

te brengen, niet onduidelyk afneemen uit eenen ande

ren Brief, te vinden by LiNDENBoRN Hiſt. Ep. Dav.

. 7o., waarby de Bisſchop in den jaare I 17o. aan het

## van Deventer afſtaat, en overgeeft, ommem no

vain Decimam in Pago SALLANT nuncupato, quaecun

que ſcilicet inter gggerem Novi Foſſati & inter palu

ſtria loca', vulgo Voſterbruc, provenire poterit, On

getwyfeld moet men deeze loca paluſtria, of Broek

landen, alhier het Voſter- bruc genaamd, zoeken in

't tegenwoordige Schoutampt van Raalte, alwaar nog

hedendaags de Boerſchap 't Broeck van dit Voſter

broek zynen naam ontleend en behouden heeft. Het hier

insgelyks gemelde novum Foſſatum is de nieuwe Wee

tering, welke tot beter ontlaſting van 't water uit die

laage en broek-agtige Landen, welke daar omſtreeks

placuerit, ad uſum praenominatae Eccleſiae

inde faciendi. Et ut haec Regiae noſtrae do
11atlO

gevonden wierden, en toen merendeels onbebouwd la

gen, niet lang voor dien tyd, waarin die Briefgegee
Ven is, en dus omtrend het midden der XII. Eeuw,

ſchynt gegraven te zyn. Door dien nu door middel van

die Weetering deeze Broekagtige Landen begonnen

drooggemaakt en bebouwdte worden, heeft zulks gele

genheid gegeeven aan den Bisſchop, om de nieuwetien

de, die hy daar uit konde trekken, by dien Brief weg

te ſchenken. Die zelfde Tiende nu word geplaatst in

Pago SALLANT nuncupato. Moet daar uit niet ontegen

zeggelyk volgen, dat tot aan de regterzyde van de oude

Il cetering de Pagus SALLAND zig toen uitſtrekte ?

Dit zo zynde, moest ook Koning HENRIK, in deezen

onzen Brief, degrenzen tusſchenSALLAND, en dit onder

deel van HAMELAND, willende bepalen, de Er- beke,

of die oude // cetering, onder de overige ſcheidmerken

opnoemen. - Eer men egter van Deventerkomt aan

deeze Er- beke, of oude l/eclering, ontmoeten wy ein

delyk nog eenen naam. In onzen Brief ſtaat, de Love

nen usque ad Erbeke. De Heer DUMBAR meende, met

anderen, deeze Venen, moerlanden, paludes bitumi

noſae, of pascua paluſtria, gelyk KILIANUs het woord

Ven, en Venne, overzet, te moeten zoeken op vE

LUwE, en verſtaat er door de Loenenſche Venen. Doch

uit het voorgaande blykt genoeg, dat wy deeze Lo

venen moeten zoeken tusſchen Deventer en de Er - be

ke, of oude l/eetering, en wel op zodanig eene route,

dat men van Deventer, om aan de Er - beke te komen,

deeze Venen eerst moest doorreizen. Men moet dezel

ve overzulks zoeken ongeveer daar ter plaatze, alwaar

het Veen huis gelegen is. Zelfs het bekende Klooster

Diepen - Veen, 't geen niet ver van het gemelde Veen

huis eertyds gebouwd is, ſchynt van deeze nabygele

gene Lo-venen, of laage Venen, zynen naam gekregen

te hebben, want volgends KILIANUs het oude woord

Loo, of Lo, niets anders beteekent dan leegh, humi

lis, depreſſius. Lo - Veen derhalven , en Diep - Veen,

beteekent niets anders, dan een zoodanig Veen, het

een laager, of dieper ligt, dan de hoogere omliggende

anden. Tot dusver hebben wy gezien, hoe

ver deeze Comitatus, of dit onderdeel van het oude

HAMELAND, zig, langs den rechter boord van den Ys

ſel, beneden Deventer, heeft uitgeſtrekt. Hoe

ver nu boven Deventer langs dien zelfden kant van den

Ysſel dit Onderdeel zig uitgeſtrekt hebbe, leeren wy

uit deeze volgende woorden van onzen Brief, & itemt

ex alia parte Islae ad AsCETE , dat is, en insgelyks aan

den anderen kant, (ten opzigte van Deventer, uit het

welk, als uit het Middelpunt, deeze Grenzen gerekend

worden, en dus boven Deventer,) tot aan ASCETE.

Hier ontmoeten wy thands geene zwaarigheid, want

het zeker is, gelyk de Heer DUMBAR, en alle anderen,

te regt reeds betoogd hebben, dat men door dit Aſcete

moet verſtaan het tegenwoordige Esſchede, even boven

het Dorp Gorſſel tusſchen Deventeren Zutphen niet ver

van den Ysſel gelegen. - Uit dit alles blykt nu,

dat boven dit Eſchede, langs den Ysſel, de Pagus IS

Lo1 ſuperior, gelyk wy hier vooren reeds in 't breede

# hebben bl. 19. en 2o., , gelegen is geweest,

at vorders ter regter zyde van die Rivier by Eſſchede

de Comitatus , of dat Onderdeel van HAMELAND, waar

van in deezen Brief gewaagd wordt, zyn begin heeft

genomen, en zig beneden Deventer tuſſchen den Pagus

SALLAND , en den YssEL uitgeſtrekt heeft tot aan Suy

them. Dat beneden Suythem de Pagus IsLo1 inferior, of

Islegouwe, moet geplaatst worden. En uit dit alles blykt

ook eindelyk, dat de oude Pagtes HAMELAND aan den

regter boord van den Tsſel, als zynde een Pagus Saxo

niae geweest, geſteld moet worden, en zig geenzins

ook over den YssEL, gelyk tot nog toe door alle Schry

veren geloofd is, tot een groot gedeelte van Veluwe,

ja zelfs nog verder, uitgeſtrekt hebbe. Om die dwa

lingen en misvattingen van anderen voortekomen, en

in 't vervolg te vermyden, en om den voornaamſten

grondſteun, welke uit deezen onzen Brief voor dat

gevoelen gemeenlyk gehaald werd, wegteneemen, heb

ben wy dit eenigzins omſtandiger, dan wel ons beſtek

vorderde, moeten aantoonen. Doch deeze wydloo

# zal men wel verſchoonen, om redenen, dat

ier door ook, indien deeze onze giſſingen aan des

kundigen niet onwaarſchynlyk mogten voorkomen, aan

de duiſtere Gelderſche en Overysſelſche Hiſtorie van

Gg 2 dien
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cIIARTERBOEK D Es HERTO GDOMS GELRE,

nationis auctoritas ſtabilis & inconvulſa per ſuc

cedentium momenta temporum maneat, hanc

paginafh, inde conſcriptam, manu propria cor

roborantes, ut infra poterit videri, ſigilli noſtri

juſſimus impreſſione (!) ſignari. Signum Domni

HEINRICI tertii Regis invictiſſimi. Theoderi

cus Cancellarius vice Bardonis (m) Archican

cellarii recognovi. Data x. Calendas Septemb.

anno Dominicae incarnationis M. XLVI. Indicti

one XIIII. anno autem Dni Heinrici tertii ordi

nationis ejus xviii. Regni (n) verovIII. Aétum

Spirae. [In Dei (o) nomine feliciter Amen.]

Naar het Perkamenten MS. Liber Com

mem. de reb. Eccl. Traject. Fol. 3O.

dien tyd een aanmerkelyk ligt en opheldering in ver

ſcheidene omſtandigheden zal kunnen bygezet wor

den.

(k) habeat.] In de uitgaven, gelyk ook in eenige

onzer MISS., habeant.

(l) ſignari.] In het tweede Afſchrift van 't Lib. Com

meni heeft men inſigniri. Dit woord gebruikte K.

HENRIK doorgaands in zyne Brieven. Ziet het Chron.

Gottwic. p. 271. By Jo. VAN LEYD. ſtaat, muniri. --

Voor Domni ſtaat, volgends gewoonte, in de uitga

ven Doinini. Men zie onze aanmerking op bl. 41. lett. c.

(m) Archicancellarii.] Dus in de oudſte MSS. In

de uitgaven van HEDA, en anderen, Archicappellani.

Doch men zie, 't geen hier over de Abt BESSEL aan

merkt in Chr. Gottwic. p. 274.

verſo. Gecollationeerd met een twee

de Afſchrift in het zelve MS. Liº.

Coºm. P. l/. Fol. 69. als mede met het

MS. Liber Catenatus van 't Kapittel

van oUDMUNSTER Fol, 87., met myn

Codka. Tradit. Traject. Fol. 44. met

de MSS. Privilegien der Staal cAM

PEN , verſ ſneld door R. BoGHERMAN,

Fol. 7. Verders met de MSS. HE

DA Van SCRIVERIUS, BUCHELIUs, der

### Bill. , en van den Heer

24. B. Uitgegeeven by Jo. A LEIDIs

Chron. Belg. Lib. A. c. 3. p. 124.,

HEDA p I23., PONTANUs Hiſt. Gelr.

Lib. V. p. 81., REVIUs Daventr. it.

luſlr. Lib: I. p. 2o. DUMBAR Kerk.

en l/er. Dev. IV. B. ll. 442. Fop

PENS Suppl.. ad Oper. Dipl. A. MI

RAEI Tom. IV. p. 178. en v. MIERIS

Chart. van HOLL. I. D. bl. 64.

g) Regni vero VIII.]. Dus ook uitdrukkelyk in het

Lib. Caten., in myn Cod. Tradit. Traj., in het Af

ſchrift van BoGHERMAN, als mede in de uitgave van

DUMBAR. In het tweede Aſſchrift van 't Lib. Comm.

ſtaat kwalyk Imperii vero VIII. de MS, HEDA van

sCRIV. heeft Imperii VIII. - In 't MS. der Utr. Bibi.

ontbreken deeze woorden. In alle de overige uitgaven

insgelyks kwalyk, Imperii VII.

(o). In Dei nomine. cet.] Dit ſlot ontbreekt in alle

onze MSS. en uitgaven, behalven in het tweede Af.

ſchrift van het Lib. Conniezn., waar uit wy het zelve

hier onder hebben gevoegd, om reden, dat het zelve

in andere Brieven van K. HENRIK doorgaands ook ge

vonden wordt. Men zie, onder anderen, het Chron.

Gottwic. p. 263.

O U DE v E R T A A L IN G.

ENRICK by Gods gracie Koninck van

Roomen : Condich ſy allen menſchen,

dat wy door liefde ons vaders Keyſers Coen

raet, ende door inſtancie ende ſupplicatie

myns beminde huysvrouwe Agnieſe, ende by

bede ende begheerte des eerweerdighen heere

Bernulphus Bisſchop van ſinte Martyns Kerc

ke tot Wtrecht, gheuen die ſelue kercke alle

die proprieteyt ende eygendom, die wy met

aller neerſticheyt altyt onder onſen poteſtaet

ende moghentheyt gehouden hebben in der

plaetſen, Deuenter genoemt, inder moneten,

tollen, proſyten ende incoemſten, mettet

Graefſchap van Amelant daer ontrent ghele

gen, ende veſtighen deſe gifte, met alſülcken

vigeur ende cracht, datter geen ſchatter, groot

noch cleyn, eenighe macht ſal hebben yet te

eyſſchen ſonder oorlof ende beuel des Bis

ſchops van Wtrecht. Maer dat die ſelue Bis

ſchop ende zynen ſucceſſeur ende nauolger,

van deſer voornoemder Coninclicker gauen,

ſal hebben eene vrye macht ende beſit, te

commuteren, te geulen ende te ſtellen na zy

nen wille, tot behoef ende profyt der kerc

ken voorſeyt. Ende om dit vaſt te maken

ende onverbrokich te houden, hebben wy met

onſer eyghen hant deſen brief onderteeckent

ende beſeghelt. Ghegheuen int jaer ons Hee

ren M.XLVI. Opten, etc.

Chronycke van HoLLAND VIII. Dit iſ:

C. 4. Fol. 123. Een andere Overzet

ting vindt men ook by DUMBAR K. en

// Dev. / W. B. bl. 443.

/

Ciftbrief
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79) Giftbrief, waariy Koning HENRIK de III., al zyn regt op de Hofhoorigen

in den Hof te Gendt, in Over-Betuwe, aan het Klooster van Laures

hem, of Lörſch, overgeeft en ſchenkt.

Den 28. Auguſtus, 1046.

Tn nomine (a)ſanctae & individuae Trinitatis.

I HEINRICUs divina favente clementia reX.

Si jura, nobis regali potentia collata, eccleſiis

Dei benivola devotione concedimus, nobis

hoc maxime ad ſtatum regni, & ad remedium

animae noſtrae profuturum confidimus Qua
propter noverit omnium Chriſti, noſtrique fi

delium tam praeſens aetas, quam & ſucceſſura

poſteritas, qualiter nos interventu ae petitione

Agnetis, contectalis noſtrae dilectiſſimae, vi

delicet reginae, nec non ob aſſiduum fideleque

ſervitium Ugonis abbatis, omne jus, quod ad

noſtram regalem reſpicit manum, in mancipiis

ad curtem, GANNITAM nominatam, pertinen

tibus Laureshammenſi monaſterio in honore

ſancti Nazarii martyris conſtructo, cui idem

venerabilis abbas praeſidet, larga donatione

conceſſimus & concedendo confirmavimus, ea

ſcilicet ratione, ut nullus comes, vicecomes,

(a) In nomie.J,. Met dezelfde woorden had Kon.

KoENRAAD de II. dit regt over de Hofhoorige Luiden

in den Hof te Gendt reeds te vooren afgeſtaan aan het

Klooster van Lörsch. Wy hebben dien Brief van Io24

aut alia quaelibet judiciaria perſona in eisdem

mancipiis aliquam deinceps habeat ſui juris

exercendi pôteſtatem, ſive ad placitum ſuum

conſtringendi, ſeu bannum perſolvendi, niſi

praedictus abbas ſuique ſucceſſores, & quem

ipſi advocatum elegerint. Et ut haec noſtrae

conceſſionis auctoritas ſtabilis & inconvulſa omni

permaneat aevo, hane paginam inde conſcri:

ptam manu propria corroborantes, ſigilli noſtri

impreſſione jufſimus inſigniri. Theodericus

cancellarius vice Bardonisarchicancellarii recog

novi. Data v. kalend. Septembris, anno Do

minicae incarnationis MXLVI, indictione XIIII,

anno vero domini Heinrici tertii ordinationis

ejus xvIII, regni verovIII. Actum Winter

bach feliciter amen. -

Cod. Laureshamenſis Diplom. Tom. I.

N. I2 1. p. 173. -

medegedeeld onder Num. 70. bl. 99. Dus Kon. HEN

DRIK de III. hier geen nieuwe ſchenking doet, maar

de voorige Gifte van zynen Voorzaat by deezen onzen

Brief op nieuws bekragtigt.

*g-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºrkeersgeesºn &se grote ºreke geste grote

8o.) Oude Thins-lyste der Thinſen

uit de,

, welke de Abdye van Laureshem, of Lörſch,

op verſcheidene plaatzen in GELDERLAND gelegene en

aan de Kerk van Gendt toebehoorende, goederen jaarlyks 0htſing, en

gefl00t.

» • • • • * * * *

Proventus Camerarii (a) de Eccleſia Gannita annuatim

ſolvendi.

e praedio Eccleſiae (b) Sancti Nazarii

in Gente, quod diverſis in locis di

ſperſum, & diverſis perſonis cenſuali lege di

ſtributum, ſive conceſſum eſt, praeſens Car

tula demonſtrat, qua die, quo in loco, quis,

quid Lége Cenſuali reddere teneatur.

(a) Proventus. Camerarii. cet.] Zeer aanmerkelyk

is deeze oude Thins-lyſte ten# der benaamingen

van verſcheiden Gelderſche plaatzen, welke alhier

voorkomen. Wy mogten overzulks dezelve in dee

ze onze Verzameling niet overſlaan, doch, dewyl de

zelve geen Jaarteekening heeft, hebben wy gemeend op

't gevoeglykst dezelve aanſtonds na den voorgaanden

Brief, waar by 't regt over de Hofhoorige goederen in

den Hof te Gendt aan het Klooster van Lörsch nader

beveſtigd wordt, te kunnen plaatzen, ofſchoon dezel

ve naar alle gedagten een of twee Eeuwen later ſchynt

opgeſteld te zyn, en mogelyk naderhand nog met een of

helderen.

Juxta ordinem ergo praelibatum incipientes

dicimus, quod in die Aſcenſionis, vel As

ſumptionis Sanctae Mariae in Curiam Sancti

Nazarii, quae eſt in Gente, Cenſuales prae

diéti praedii cenſum reddere tenentur,

r

Quo

ander vermeerderd, en aangevuld. - Om in 't breede

onderzoek te doen aangaande de naamen, en ligging

van ieder der hier opgenoemde plaatzen, zou te ver

uitloopen. Dit duidt ons beſtek niet. Wy laten zulks

over voor die Liefhebbers, welke de middeleeuwige

Geographie van GELDERLAND opzettelyk zoeken opte

Eenige der hier voorkomende naamen heb

ben wy ook reeds ontmoet in voorgaande Stukken.-

(b) Eccleſiae]. Omtrend den jaare 891. of 892. was

reeds deeze Kerk van Gendt, in de Overbetuwe, aan

de Abdye van Lörsch geſchonken. Zie hier voeren

## 4I. 2. bl. 48.
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uorum primus, Walther Sacerdos, mar

cam ſolvit de Eccleſia, - e

in Erchem (c) ſolvunt quatuor uncias &

caſeum.

In Triele (d)

duobus denariis.

In Ecke ſolvuntur xx. denarii & unus ca

ſeus.

In Vehva ſolvuntur v. ſolidi,

In Vellepe dantur xx, denarii.

In Sovenharen dantur vIIII. denarii.

In Riswich v. ſolidi, id eſt, quatuor unciae

& unus denarius.

In Geke unus ſolidus.

In Smithuſen unus ſolidus.

De Eccleſia in Angeren vIII. ſolidi.

In Erbene tres ſolidi, & unus fundus, ſive

Bodencere. - - -- - - -

In Kekerceim duo ſolidi & quatuor denarii.

In Malberg xx. denarii. . .

In Huſine ſolidus. -*

In Dorinburc (e) Goswinus xxL. & unum

denarios; item ibidem Arnoldus duos ſolidos;

item ibidem duo denarii & obulus.

In Werthuſen novem unciae.

In Rincmere quatuor denarii.

De Berſachere quatuor denarii.

De Alſenenge vI. denarii. »

De agello, qui Gere dicitur, xvI. denarii.

De Griete VI. denarii. -

De agro, qui dicitur Hubsaker, unus ſo

lidus. -

De Seyinaker XX. denarii.

De Archeim tres ſolidi.

De dimidio manſo, quidicitur Halfbrotowe,

duo ſolidi. - - - -

In Hukenlande duo ſolidi, & ScultetovIIII.

denarii.

De Ambe vI. denarii debentur.

Leonius de Gente XVIII. denarios.

De Hubshuye vI. uncias.
e

(c) Erchem] Vergelyk hier vooren Num. XI. bl. 19.

(d) Triele] Driel in Num. 17. 6. bl. 14. genoemd.

(ej Dorinlurc..] Denkelyk het tegenwoordige Door

nenburg in Overbetuwe. Zie den tegenzv. Slaat van

Gelder# #. 254. Men moet dit Dorinburc derhalven

wel onderſcheiden van Doronbure, of Doronburc, 't

geen hier vooren in Nam. 41. bl. 43. ſchynt geplaast

te worden in den Pagtts IIAMIELAND.

(f) Wahscinſere.] Dat de Waſtinſºhe luiden , of,

gelyk men dezelve in middel eeuwig Latyn noemde,

ſolvunturtres ſolidi, exceptis

De agris, qui dicuntur Grodenhullen, viI,

ſolidos. - - "

Emelricus & Henricus fratres x1. ſolidos,

vIIII. denarios. . .

GoZwinus, & item Gozwinus, & Man

necho de agris, ſibi communiter conceſſis,

dimidiam marcam, XVIII. denarios Colonienſis

monetae. ,,

Alardus vIIII. ſolidos.

Gozwinus VI. ſolidos.

t Gozwinus alius duos ſolidos, & vIIII. dena

ITOS. - - - -

In Swolen IIII. denarios.

De agro, qui dicitur Hullegiſilmaris, xvIII.

denarios. ... . * *

De agris, qui dicuntur Curtehullen, xxx.

& viII. denarios. - -

In Cunkenlande xxx. denarios.

De Weiloſèrmerde x. uncias.

In Gente ſtint hubae xII. Singulae ſingulos

ſolvunt ſolidos.

Henricus Scultetus, & duo nepotes ejus

Henricus & Hermannus, de agris communiter

conceſſis, unum talentum. - -

Campanarius ſolvit duos ſolidos.

Werchtſerlant, vun den halben marcdac

von den halben ardac.

In Circumciſione Domini Umberidenslant

ſolvit unum denarium. -

Homines, qui vocantur (f) Wah/cinſère,

ſolvunt quatuor ſolidos.

Praeſcriptae hubae xII. in Gente ſolvunt in

feſto Sancti Nazarii quaelibet quatuor denarios

& obulum; & in feſto Sancti Lamberti quae

libet xv. denarios; & poſt Epiphaniam hubam

füam ſolvere, ut poteſt pacto convenire.

De huba Bubonis in palude v. ſolidos.

De Budelunges huba xxx. denarios.

Coder Laureshamenſts Diplomaticus º

Zon. 11/. p. 295.

Cerarii, en Cerccenſuales, Hofhoorige zyn, welke ter

vergelding van hunne vrylaating uit de Eigenhoorigheid,

of ligeitas, van hunnen Hof, jaarlyks, in plaats van

geld, eene zekere hoeveelheid van iPasch tot thins moes

ten opbrengen, is te over bekend, en behoeft geen

bewys. Dërzelver thins, welke eigenlyk in Waschten

gebruike der Kerke moeſt betaald worden, ſchynt in

deeze Thinslyste op geld gezet te zyn, waar mede zy,

in plaats van Wasch, hebben kunnen volſtaan.

Keizer
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81.) Keiser HENRIK de III. geeft in vollen eigendom aan synen Leenman Anſel

mul een Landgoed, gelegen in den Pagus HAMELANT, en wel in de Villa

Subenhara, in de Graafſchap van den Graaf wECELo.

Omtrend den jaare 1949.

J L. tis. HEINRICUs divina favente clementia

Romanorum Imperator Auguſtus. Omnium

Chriſti noſtrique fidelium, tam futurorum quam

praeſentium, ſollers noverit induſtria, qualiter

nos, ob interventum & dilectionem (b) con

tectalis noſtrae AGNETIs Imperatricis, cuidam

fideli noſtro, Anſelmo nomine, jugis ſervicii

illius memores, tale praedium, quale nos ha

buimus in villa, quae dicitur (c) Subenhara,

T" nomine (a) ſanctae & individuae trinita

in Pago HAMALAND in Comitatu wECELONIs

Comitis ſitum, cum omnibus ſuis pertinentiis,

hoc eſt utriusque ſexus mancipiis, areis, aedi

ficiis, terris cultis & incultis, pratis, paſcuis,

compaſcuis, ſilvis, venationibus, molis, mo

lendinis, aquis, aquarumque decurſibus, piſca

tionibus, viis, inviis, exitibus & reditibus,

cum banno & omnijure & utilitate, quam nos

(a) In nomine.] Dewyl deeze Brief, in welken de

jaar- en dagteekening thands ontbreekt, in de Registers

der Goederen van de Utrechtſche Kerk geregistreerd

ſtaat agter een Brief van Keizer HENDRIK van 1049. ,

hebben wy gemeend, denzelven ook omtrend deezen

tyd in onze Verzameling te moeten plaatzen. Ten min

ſten, doordien Koning HENDRIK de III. niet voor den

25. December des jaars 1o46. te Romen tot Keizer ge

kroond is, kan deeze Brief niet vroeger, dan in Io47.

gegeeven zyn. - -

(b) Contecialis] Dus in onze Perkamenten Afſchrif

ten. ScRIvERIUS heeft op den kant van zyn afſchrift,

Contoralis, maar hy voegde er het volgende by. ,, Ni

, hil mutandum. Sic inter Diplomata Bambergenſta

,, Henricus Imp. ao. Io19. Interventu dileſtae contec

, talis noſtrae Chunigundae. Et DITMARUS Lib. VII.

, initio ſtatim de Henrico II., coronam cum conteéta

-, liſua ſuscepit.” Dit woord gebruikte ook HENRIK

de III. in een Briefby HERGoTT Geneal. Dipl. Habs

burg, Vol. II. p. 118. Zie hier vooren onze aanmer

habuimtis, quaeque ullo modo ſcribi'aut no

minari poteſt, in proprium tradimus; ea vide

delicet ratione, ut praenominatus Anſelmus

de praeſato praedio liberam dehinc poteſtatem

habeat tenendi, vendendi, commutandi, vel

guicquid ſibi placuerit inde faciendi. Et ut

haec noſtrae traditionis auctoritas omni aevo

ſtabilis & inconvulſa permaneat, hanc cartam,

inde conſcriptam, manu propria roborantes ſi

gilli noſtri impreſſione juſlimus inſigniri.

Naar het Perkamenten MS. Liber Com

memoration is de rebus Eccl. Traject.

Fol. 32. verſo. Gecollationeerd met

het MS. Liber Catenatus van het Ka

pittel van oUDMUNSTER Fol. 88. ver

ſo, met myn MS. Cod. Tradit. Tra

ject. Fol. 47. alsmede met de Afſchrif

ten van SCRIVERIUS, en vanden Hoog

leeraar A. KLUIT. -

king op Num. 78. bl. 115. lett. c.

#, Subenhara.] . Indien wy met eenigen grond van

zekerheid dorſten bepaalen, waar ter plaatze deeze

Villa Subenhara in HAMELAND gelegen was geweeſt,

zou men uit deezen, tot nog toe onbekenden, Brief

thands leeren, over welk onderdeel, of Comitatus mi

nor, van den grooter Pagus HAMELAND de hier opge

noemde , en dus ver onbekende, Graaf wEcELo te

deezen tyd het bewind gevoerd heeft. Om dat

deeze Brief geregiſtreerd gevonden wordt in de oudſte

Registers der goederen van het Utrechtsch Bisdom, zou

men daar uit ook mogen een gevolg trekken, dat dit

eigendommelyk ſtuk goeds, pracdium, in villa Suben

hara ſitum, gelegen is geweeſt in dat Onderdeel, 't

geen aan den Biſſchop omtrend dien zelfden tyd ge

ſchonken is? Immers, zo het in andere Onderdeelen

van HAMELAND gelegen waare geweest, wat reden

kan men dan geeven , waarom men te Utrecht gemeend

heeft, dat ſtuk in de Registers te moeten brengen?

Wy durven hier egter voor als nog niets beſliſſen.

*&Aké AkéAA AA AA&AA& AAe AAe A4e A44 Akgºk: Aeg\A AA&AA4

82.) De Giften van verſcheidene in GELDERLAND, en elders, gelegene goederen,

door de Bisſchoppen ANSFRID, en ADELBOLD, aan het Klooster te Ho

horst, naderhand de Abdye van S. Paul, wel eer geſchonken, nader be

veſtigd, en op nieuws vermeerderd door den Bisſchop BERNOLDUs.

Den 26 junii Ioso.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Notum ſit omnibus fideliter & pie viven

tibus, qualiter ego BERNOLDUs, Trajectenſis

ſedis Epiſcopus, in meridiana plaga ejusdem

urbis conſtrui feci (a) Monaſterium, inprimis

(a) conſtrui feci.] . Men zie, het geen dien aangaan

de verhaald wordt door BEKA p. 45., den Schryver

van 't Chron. Magnum Belgicum by PISTORIUS SS.

in honore Domini noſtri Jheſu Chriſti, nec

non glorioſiſſimae Genitricis ejus Mariae, &

beatorum Apoſtolorum Petri & Pauli, meique

patroni ſpecialis Sancti Martini, ea ſcilicet ra

tione, ut inibi fratribus Monachis, ſub#
enG

R. G. Tom. III. p. 112. Ed. STRUvit, Jo A LEx

Dis Chron. Lib. II: C. 2. p. 126., HEDA p.; 118. , en,

onder anderen, MATTHAEUS Fund. Eccl. P 195.

Hh 2
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-

Benedicti regula vivere cupientibus, hujus vi

tae néc deſint neceſſaria. Unde Deinoſtro

rumque fidelium univerſitati, tam praeſentibus,

quam poſteris, notum eſſe volumus, qualiter

ego cum Abbate ejusdem loci (b) Adelberto

bona eidem Monaſterio aduſum Monachorum,

inibi Deo ſervientium, a prioribus Epiſcopis,

videlicet ANSFRIDo, & ADELBOLDo, collata,

per noſtrum Episcopale praeceptum confirma

mus, ut nullus Succeſſorum meorum ullam

habeat poteſtatem quolibet modo abalienare,

& inde milites ſuos beneficiare. Haec ſunt ea

bona, quae ab ANSFRIDo (c) eidem Coeno

bio ſünt collata, atrium TRIHELE cum omni

bus ſuis familiis, & omniprocinctu & diſtrictu,

ut nullus ibi Comitum , vel Advocatorum,

praeter Abbatem habeat poteſtatem, ita ut

omni tempore tenuit, & poſſedit absque ullius

contradictione, Regalique (d) ſtipulatione &

manu traditione illi conſenſimus; & in Fughte

dimidium Thelonei & monetae, & foreſtae in

Rumelo; & quartam partem ſylvae in Ooter

holt. Praeter haec tradidit in Villis Zoys, &

Heſe, quatuordecim manſos cum mancipiis &

omnibus appenditiis, acquiſitis vel acquirendis,

& novale quoddam in Hohorst. Addiditetiam

has Eccleſias (e) cum placitis univerſis, Re

them, Loesden , Sandtwich , Hamerten.

Haec eſt donatio ADELBOLDI (f) Episcopi

ad ſupradictum Coenobium. Videlicet Omnia

praedia, quaeſibi ADELA Comitiſſa dedit; atrium

Lienne cum omniprocinctu & diſtrictu in no

valibus, ſylvis, pratis, aquis, aquarum decur

(b) Adelberto ] Zie HoyNck vAN PAPENDRECHT

Anal. Belg. Tom. III. p. 314.
(c) Ansfrido.] Den Giftbrief van ANSFRID van den

18. Novemb. 1do6. hebben wy hier vooren reeds ge

geeven onder Num. 64. bl. 88. Wegens de hier op

genoemde plaatzen, door ANSFRJD aan dit Klooster

geſchonken, hebben wy aldaar reeds onze gedagten in

t breede opgegeeven, werwaarts, als mede tot onze

aanmerkingen op Num. 73. bl. 1o6., wy den Lezer ver

WWZCI),

# regalique ſtipulatione conſenſimus.] Mo

elyk zal in den oorſpronkelyken Brief geſtaan heb,

# Regalique ſtipulatione, manu & traditione illi

conceſſum. Zulks kan ten duidelykſten blyken uit den

Brief van ANSFRID zelven.

(e) has Eccleſias. cet.J. Hier vooren op bl. 89. heb

ben wy reeds getoond, dat geen vier, maar vyf Ker

ken door ANSFRID gegeeven zyn, en overzulks in dee

zen onzen Brief de naam van nog eene Gelderſche Kerk

door overhaaſting des uitſchryvers, of eerſten uitgee

vers, is overgeſlagen, en dat men lezen moet ; addi

dit etiam has Eccleſias, Ermelo cum placitis univerſi's,

Rethem, Loesden , Sandtwich , Hamerten. -

(f) Adelboldi.] Die Giftbrief is tegenwoordig of

verlooren, of ten minſten, voor zo ver wy weten, nog

verborgen, en onbekend. Keizer KoENRAAD de II.

heeft deeze Gifte van ADELBoLD, met de voorige van

ANSFRID, bekragtigd by zynen Brief van den 3. Fe

bruary 1o28. hier vooren door ons geplaatst onder

Num. # bl. 1o6. Het geen wy aldaar over de hier

insgelyks opgenoemde, en door ADELBOLD geſchonke

ne, goederen opgemerkt hebben, zullen wy thands
9.

ſibus; Windesheim, IIamerthe cum omni

familia; & juxta Merwede locum, qui voca

tur Swyndrechtwere; & aream in eodem loco

vocabulo Rotta; inter Mandram & Says ſex

manſos & dimidium; & tres in TESTERBANT,

quos Comes THEODERICUs ſibi dedit ad placa

tionem; & in TwENTHAatrium Hulſt, deci

mationesque in Daventria, & Gerlo de ſuo

aratro; & unum manſum in Oeſterbeke & Ele

ſte, decimationem, & unum manſum in Vel

lepe, decimationem & unum manſumin Seyst;

& Amersforthe decimationem. Sed & Ego
contuli eidem loco dimidium manſum in Loes

den; & duodecim areas eidem Monaſterio ad

jacentes; & locum quendam, ſupra Rhenum

ſitum, vocabulo Papendorpe. Haec bona,

data eidem Coenobio, denuo ſub anathemate

confirmamus. Et, ut haec confirmatio ſtabi

lior perſeveret, hanc Cartam ſigilli noſtri im

preſſione juſſimus inſigniri. Acta ſunt autem

publice coram ydoneis teſtibus, Roberto (g)

Minvemerden Verdenſi Epiſcopo, & Albrico

Osnabrugenſi Epiſcopo, & Hugone Advocato,

& aliis multis, in Baſilica Sanctae Mariae San

étique Pauli Trajectenſis, ipſo die dedicationis

ejus, id eſt, ſexto Calend. Julii, anno ab in

carnatione Domini milleſimo quinquageſimo,

indictione tertia, regnante HENRIco tertio,

Imperatore ſecundo, anno (h) duodecimo,

A. MATTHAEUS in Not. ad Rer.. Amor

fort. Scriptorem incertum, p. 189.

niet herhaalen. Wy verwyzen den Lezer ook der

WaaftS.

# Minvemerden Verdenſt Episcopo.] Lees Mimi
gardevordenſt Episcopo. Op dezelfde manier wordt

reeds de eerſte Bisſchop van Munſter, LUDGERUs, ge

noemd Minigardefordenſis Episcopus in een Briefvan KA

REL den Grooten by FoPPENSSuppl. ad Opera Dipl. MI

RAEI Tom. III. p. 8. Op dezelfdemanier wordt het Kerſpel

van Munſter# Parochia Mimigernafordenſis in

een Brief van K. HENRIK van Io39. by scHATEN, Ann.

Paderb. Part. I. Lib. VI, p. 517.- Dat ongeveer

deezen tyd, waar in onze Briefgegeeven is, de nieuwe

naam Munſter, of Monaſterium, eerst in gebruik ge

raakt is, wordt opgemerkt door Jo. DIED. voN sTÉr

NEN in zyn Zweyter neuer Anhang zu JoH. HoBE

LINGs Beſchreibung des Stifts Munſter, p. 212.

(h) Anno duodecimo.] Te weten, in het XII.jaar

van zyne werkelyke aanvaarding der regeering des Ryks

na doode van zynen Vader, niet van zyne verkiezing .

tot Roomsch Koning, ook niet van zyne krooning tot

Keizer. Deeze drie tydvakken worden in zyne Brie

ven doorgaands onderſcheiden. Tot opheldering van

deezen onzen Brief zullen wy alleen maar aanvoeren

het ſlot van eenen Brief, weinige daagen laater, dan de

onze, gegeeven ; Data II. Non. Julii anno Dominicae

incarnationis ML. Indićtione III. Anno autem Domini

Henrici Tertii Regis, Secundi Imperatoris, ordina

tionis ejus XXI. regni quidem XII. Imperii vero IV.

Men kan dien Briefvinden by HERGoTT, Geneal. Dipl.

Habsburg. Tom. II. p. 12I. n. 181. Zie ook den

Abt BESSEL, Chron, Gottwic. p. 275.

Register
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sessekse eerste zes seks veeeeeeeeeeeeeakºesaks

83.) Register van eenige opkomſten, welke de Abdye van Corvey jaarlyks trok

uit verſcheidene plaatzen van GELDERLAND.

Omtrend den jaare 1o53.

go S. indignus pro nunc Abbas (a) mo

naſterii Sanctorum Martyrum Stephani

atſte Viti, Corbeia vulgariter nuncupati, hoc

Regiſtrum bonorum & proventuum Eccleſiae

noſtrae de vetuſto Chartulario in formam

ſubſequentem ea, qua potui, induſtria trans

ſcripſi, ac redegi, & juſſi conſervari, ut ſciant

tam ſucceſſores mei, quam poſteri, quale

commodum temporalis ſubſidii in noſtra Ec

cleſia ſub canonica & regulari disciplina Do

mino noſtro Jeſu Chriſto indefeſſe ſervientes,

& perſeveranter famulantes, poſſideant ad lau

dem & honorem omnipotentis Dei, glorioſis

ſimaeque Genitricis ſemperque Virginis Ma

riae, nec non Sanctorum Martyrum Stephani,

Viti, atque Juſtini.

I.

S. 626. In Lunni (b) in Pago MASAo Fre

deric habet .xxx. jugera, & perſolvit quotan

nis xx. modios ſiliginis, III. modios hordei,

pannum I., & I. ovem. ,

2.

S. 633. In Spana (c) in Pago IsLot Wil

limar habet xvIII. jugera, & perſolvit quotan

nisXIII. modios ſiliginis, 1. paldonem (d), &

I. OVCIIl,

3.

S. 636. In Wiſſide (e) in PagoFELUE Hei

(a) Abbas.J SARACHo is Abt van Corvey geweest

van den jaare Io53: tot 1071. Uit het Register der

Goederen en inkomſten van die Abdye, het welk hy

ten tyde van zyn Kerkbeſtuur gemaakt heeft, hebben
wy# deeze Stukken te moeten uittrekken, om

dat de daarin voorkomende eigen naamen van plaatzen

een regtſtreekſche betrekking tot ons tegenwoordig

GELDERLAND hebben, uit hoofde van 't welk wy dee

ze Uittrekzels omtrend den jaare Io53. alhier gemeend

hebben te moeten plaatzen. Om het geheele Register

van SARACHO, zo als het door FALKE, agter zyn Codex

Traditionum Corbejenſium, het eerst in 't licht is ge

bragt, alhier. weder te plaatzen, was onnoodig, als

ten eenenmaal buiten het oogmerk zynde van deeze on

ze Verzameling, hoe zeer wy gaarn willen bekennen,

dat de middeleeuwige Geographie van verſcheidene

nabuurige Landen, en voornaamlyk van Drenthe, daar

uit in veele opzigten een aanmerkelyk licht zou kunnen

ontvangen.

(b) Lunni.] FALKE, Comm. ad Cod. Tradit. Cor

bej. p. 431. Verſtaat er te regt door het, tusſchen Cas

tenray en Veenray, niet ver van de Horſter en Zeve

numſche Heide, in den Lande van KESSEL gelegene

Dorp Leunen. -

(c) Spana.J Wy hebben hier over reeds onze gedag

ten gemeld bl. 2O. lett. h.

(d). Paldonem.] De beteekenis van dit woord kan l

men zien uit ADAMUs BREMENsis de Situ Daniae Cap.

nigo habet xv. jugera, & perſolvit xxx. mo

dios ſiliginis, vI. modios avenae, 1. pannum,

& II. oves.
-- en

-- 4.
-- /

S. 644. In Aſchendorpe (f) in Pago isLof

Bruoder habet xvi, jugera, & perſolvit quotan

nis XIIII. modios ſiliginis, II. oves, & 1. pan

num. Diozo habet x. jugera, & perſolvit

vIIII. modios ſiliginis, I. ovem, & 1. pan

num. - -

5.

S. 645. In Wesderewalde in Pago IsLoi ha

bitant yII. Homines, quorum haec ſünt nomi

na; Wastbert, Omar, Odulf, Ritger, Ger

were, Dedo, & Beio, qui quotannis perſol

vunt tantum piſcium, quantum xIIII. ſiclis emi

poteſt. Eorum ſex etiam ſolvunt 1. pannum,

vI. ad misſam Sancti Martini, & vI. in Pente

coſte,. & ſic XII. per totum annum.

6.

S. 647. In Aſzi (g) in Pago FELUE Red

bern, Oſich, Diggo, & Elli habent C. juge

ra, & quilibet quotannis perſolvit xv. modios

ſiliginis, vI. modios avenae, & 1. ovem,

7.

S. 655. In Huſtin (h) in Pago BATHUA
- Red

227. in de SS. R. Septentr. van LINDENBRoGIUs p.

59., wanneer hy meldt : pro lancis indumentis, quae

nos dicimus Paldones, illi## tam pretioſos martu

res. Het Nederduitſche Palt-rock, by KILIANUs door

Palla overgezet, is ongetwyfeld van dezelfde afkomst.

By anderen worden die Paldones ook genoemd Faldo

nes. Zie DUCANGE, Gloſ. V. Faldones Tom. III.p.
22I, - *

3 (e) ## Ik denke met FALKE d.. l. p. 42o, ,

dat men hier door verſtaan moet de onder de heerlyk

heid van 't Loo thands gelegene Boerſchap Wisſen.

(f) Aſchendorpe. J Dat dit, als mede het volgende

Wesderewalde, gebragt moet worden tot dan#
1sLoï inferior, zynde een gedeelte van ons tegenwoor

# ovERySSEL, en niet tot den Pagus isLo1ſuperior,

of dat onderdeel van HAMELAND, 't geen thands een

gedeelte der Graafſchap van zuTPHEN uitmaakt, heb

ben wy hier vooren reeds getoond Num. 2o, bl. 2o.

lett. h.. en Num. 78. bl. 12O. -

, (g) Aſzi.] FALKE d.. l. p. 42o, verſtaat hier door

de niet ver van Cootwyk, en het Coolwykerbroek, ge

legene Buurſchap Eſſen. Het niet ver van Wa

eningen gelegene Hasſe-loo ſchynt al zo veel overeen

omst met de oude benaaming te hebben. , ,, , ..

(#) Hoſtin. Het in Nederbetuwe aan den Ryndyk

tegen over Wageningen gelegene Dorp Huesden, ge

yk FALKE meent d.. l. p. 427.

Ii
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Reddag habet xvirl. jugera, & perſolvit quot

amnis III. modios ſiliginis, XXX. modiOs avenae,

& ovem cum agno. Wederich habet XIII. ju

gera, & perſolvit III. modios ſiliginis, xx. mo

dios avenae, & Ovem cum agno.

8.

S. 689. In Upplun (i) in Pago HAMELAND

Dago habet xv. jugera, & perſolvit quotannis

vI. modios avenae, XXX. modios ſiliginis, I. por

cum, & II. Oves.

9

S. 695. In Sutfeno in Pago HAMELAND

Hemigo, Maggo, Wibald, & Redbold ha

bent xxxx. jugera, & quilibet quotannis perſol

vit vIII, modios ſiliginis, III. pannOS lineos, &

I. Ovem cum agno. -

-

- - e-

- ---- --
*

- -

1c.

S. 696. In Duisburg in Pago HAMELAND

Hildibern, & Rudold habent bivangum, &ad

Misſam Sancti Martini perſolvere debent II. bo

ves, c. (k) eſoces, I, paldonem, & xx. mo

dios ſiliginis. -

(i) Upplun.J Men zie over deeze, niet ver van het

Klooster van Elten oudtyds gelegene, plaats , FALKE

d. l. p. 419 en 456., en BESSEL Chron: Gottwic. p.

619.- De vier volgende plaatzen, alhier in den Pa

gus HAMELAND voorkomende, hebben nog heden hun

ne oude naamen behouden, en zyn genoeg bekend.

(k) Eſoces.] Zalmen. PAPIAs: Eſor , ſalmo, piſcis.

Zie verder DUCANGE Gl/. Tom. III. p. 154. -

II.

S. 697. In Lathem in eodem Pago HA

MELAND DioZo habet bivangum, & quotannis

ad Misſam Sancti Martini 1, bovem, ini. pan

nos, & vIII. ſiclosperſolvere debet.

- I 2.

S. 698. In Dayindre in eodem Pago HA

MELAND Marebold, Landico, & Snelbernha

bent I. bivangum, & quilibet ad Miſſam Sancti

Martini perſolvere debet I. bovem, II ſiclos,

& III. pannOS. -

-,

I3.
J

S. 72o. In Welle (l) in Pago TESTAR

BANT Ibbo, Brio, & Wintger habent I. bi

vangum, & quilibet quotannis perſolvit I. bo

vem, II. oves, & IIII. denarios.

Uit het Regiſtrum Bonorum & Proven

tuum Abbatiae Corbejenſis van den

Abt SARAGHo; door Jö. FRID. FALKE

uitgegeeven agter het Codex Traditio

num Corbejenſium.
*A

(l) Welle.] FALKE d.. l. p. 424. verſtaat er door

de in de Bommeler-waard aan den Maasdyk, omtrend

tegen over de Schans Creveceur, gelegene Heerlyk

heid Wel. Overeenkomſt van naam vindt men ook in

de Heerlykheid en Buurſchap Wiel, niet ver van den

Rhyn in Nederbetuwe, tegen over het Utrechtſche Dorp

Amerongen, gelegen. - ,

***************************************************
-

84.) -

Renckum, en in TEISTER

-

ſchonken waren.

Nadere Bevestiging van Keiser HENRIK den III. der, zo elders, als ook te

BANT gelegene, goederen, welke wel eer door

Bisſchop MEINwERcus aan het Klooster Abdinkhof te Paderborn gC

-

Den 23. Maart 1o53.

n nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

HEINR1cUs divina favente clementiaRo

manorum Imperator Auguſtus. Sires Eccle

ſiaſticas, divino cultui condonatas, pro amore

Dei conſervare, eas vero, quae apud huma

nas leges aliquorum contradictione infirmae

videntür, & inſtabiles, noſtra Imperiali aucto

ritate confirmare & corroborare ſtuduerimus,

& ad praeſentis vitae felicitatem, & ad aeter

(a) Praedia. cet.] Den Brief, waarby Bisſchop

MEINwERCUs deeze goederen aan het Klooſter Abdink

hof in den jaare ro3i geſchonken heeft, hebben wy

hier vooren reeds geplaatst onder Num. 74, bl. 1o7. -

In de opgenoemde naamen verſchilt het Afſchrift, door

FALKE gebruikt, in navolgende wyze: praedia Golubeke,

Dotenhuſian, Waltmanninkhuſon, Merenbeke in Comi

tatu Diacis Bernhardi ſiga. - Zie onze Aanmerking

Vl, 107. lett, g. i

nae beatitudinis interminabile gaudium nobis

profuturum fore non diſſidimus. Unde omnium

Chriſti noſtrique fidelium, tam futurorum,

quam praeſentium ſollers induſtria noverit,

qualiter nos ob ſpem divinae retributionisquae

dam praedia (a) Goltpeche, Totenhuſen,

Waltmanninchuſen, Widen , Mercbeche,

Reme, in Comitatu Ducis Berenhardi ſita, &

RATIN cHEIM (b), TESTERBANT in Co

mitatu

(b) & Ratinchein, Teſterbant.J FALKE heeft uit

egeeven & Radincheim in Teſterbant in comitatu Ger

bardi Comitis. Welke lezing indien wel begrepen en

opgevat wordt, ongetwyfeld de egte is. Men moet

naamlyk agter het woord Radincheim, gelyk in de uit

gave van scHATEN te regt is waargenomen, een zinſny

ding ſtellen , en niet deeze woorden dus opvatten, als

of dat Radineheim gelegen waare in, of gehooren zou

onder, den Pagus TESTERBANT , 't geen geheel bui

ten
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mitatu GERHARDI Comitis, a MEGINWERCHO,

venerabili Bodrabrunnenſis (c) Eccleſiae Prae

ſule, ad Monaſterium tradita, quod ipſe in

honorem Beati Petri Apoſtolorum principis,

& omnium Sanctorum devotiſſime a funda

mento conſtruxit, heredibus illius Luitboldo,

& Adalberto, primum quidem multum con

tradicentibus, & quod eadem bona hereditario

ad ſe jure devenirent (d) juxta ſeculare judi

cium, affirmare conantibus, ad ultimum ob

noſtrae voluntatis & benignae adhortationis

excellentiam collaudantibus, eidem Monaſte

rio, & Abbati Egilberto, ſuisque ſucceſſori

bus, & Monachis, inibi Deo famulantibus,

auctorali noſtra aſtipulatione confirmamus &

corroboramus cum omnibus ſuis appendiciis,

hoc eſt, utriusque ſexus mancipiis, areis, ae

dificiis, terris cultis & incultis, pratis, pa

ſcuis, aquis aquarumque decurſibus, molis,

molendinis, piſcationibus, ſilvis, venationi

bus, exitibus & reditibus, viis & inviis, quae

fitis & inquirendis, cum omni utilitate, quae

ullo modo poterit inde provenire, ea videlicet

ratione, ut praedictus Abbas, ſuique ſucceſſo

res, de praefatis praediis liberam dehinc pote

ſtatem habeant obtinendi, commutandi, pre

cariandi, vel quidquid illis ad uſum ejusdem

ten den haak zou zyn. Radincheim is het bekende

Renckum in den Pagus vELUE gelegen. Aldaar heb

ben zyne Ouders eene Renthoeve, Hof, of Curtis, in

eigendom bezeten. Dezelve had hy uit zynen ouderly

ken boedel geërfd, en dezelve wordt hier gemeend. Zie

onze aanmerking bl. 1o8. lett. h. Verders had Bis

ſchop MEINwERcUs in den Pagus TESTERBANT nog be

zeten en aan dit Klooster geſchonken eene Curtis, of

Renthoeve, te Tuil, met het regt van de Kerk aldaar,

en de vier onderhoorige Kapellen, Haaften - Gameren,

Hellouw. en Niewaal. De Hof te Renckum kon in

deezen Brief genoemd worden praedium Radinchem,

maar de Curtis, of Hof te Tuil kon nooit genoemd

worden praedium Teſterbant, maar wel praedium IN

Teſterbant, gelyk in het Afſchrift van FALKE te regt

ſtaat. Vergelyk, het geen wy hier vooren opmerkten

bl. 1o8. lett, l. Dit zal te meer blyken, wanneer wy

in aanmerking neemen de volgende woorden van onzen

Brief in Comitatu GERHARDI Comitis , door welke

woorden immers niet anders kan beteekend worden ,

dan dat, dewyl TESTERBANT, als een grooter Pagus,

in verſcheiden Onderdeelen des tyds verdeeld was, dit

Praedium, of Curtis, welke MEINWERCUs geſchon

Monaſterii placuerit inde faciendi, cum con

ſenſu Epiſcopi. Inſuper etiam firmum & ſta

bile perpetuo jure ſancimus, ut nullus Dux,

aut Comes, aut aliqua perſona, parva vel ma

gna, praeſatum Abbatem ejusque Succeſſores,

ſuper ejusdem bonis inquietare, moleſtare,

aut diveſtire praeſumat. Et ut haec noſtrae

Imperialis confirmationis auctoritas ſtabilis &

inconvulſa per ſilccedentium temporum (e)

monumenta permaneat, hanc Cartam, inde con

ſcriptam, manu propria, utinfra videtur, cor

roborantes, ſigilli noſtri impreſſione juſſimus

inſigniri. Signum Domni HEINRICI tertii Re

gis, ſecundi Romanorum Imperatoris invictis

ſimi. Wintherius Cancellarius vice Luitbaldi

Archicancellarii recognovi. Acta x. Calend.

Aprilis, anno Dominicae incarnationis MLIII.

Indictione VI. anno autem Domni HEINRICI

tertii Regis, Imperatoris autem ſecundi, Ordi

nationis ejus XXIII. regni quidem XIII. (f) Im

perii vero v1. Actum Goſlare in Dei nomine

feliciter amen.

A

NIC. SCHATEN, Ann. Paderborn. Part.

I. Lib. VI. p. 542. Ook uitgegee

ven door FALKE, Cod. Tradit. Cor

befens. p. 459. .

ken had, gelegen was IN Teſterbant, en wel bepaal

delyk in dat Onderdeel of Comitatus minor van TEs

TERBANT, waar over Graaf GERHARD toen het be

wind voerde. - Deeze Brief is overzulks voor onze

oude Gelderſche Hiſtorie dies te aanmerkelyker, om

dat wy tevens uit deeze woorden leeren kennen den

naam van hem, welke te deezer tyd het Graafelyke be

wind in dat Onderdeel gehad heeft.

(c) Bodrabrunnenſts] Meginwerco , en Badrabrun

menſis, by FALKE.

(d) devenirent.] Beter by den zelven, devenerint.

(e) monumenta.] Dus in beide uitgaven. Mogelyk

zal men lezen moeten momenta. Dus ſpreekt K. HEN

RIK in zynen Brief van 1o46. hier vooren onder Num.

78. als mede in een tweeden by HEDA p. 125.

(f) XIII. Imperii vero VII.] SCHATEN teekent op

den kant van zyn uitgave aan ,, Al. XV. VII.” Het

Afſchrift van FALKE heeft te regt, Ordinationis ejus

XXV. regni XV. Imperii VII. Men zie, onder an

deren, een Brief van den zelven, in dit zelfde jaar ge

geeven, by HoNTHEIM Hiſt. Dipl. Trevirens. Tom. I.

--

zaasgasasagassagesstaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

85.) De oprigting en begiftiging van het Klooster Abdinghof, door Bisſchop MEIN

wERCUs geſchied, nader bekragtigd door Bisſchop IMMADUs.

Den 12. Mey 1o54.

n Deitate (a) Patris Proli ſit honor genera

lis. In nutu Nati decus ac ſapientia Patri.

In vi Paracliſis virtus ſit utrique perhennis.

(a) In Deitate, cet.] Ongewoon zekerlyk, en daar

om opmerkens waardig is het begin van deezen Brief,

't welk in drie verſen, by manier van omſchryving, uit

drukt het anderzins gewoonlyke formulier, waar mede

anderen hunne Brieven beginnen, In nomine Sanctae &
individuae Trinitatis. Dewyl het Klooſter Ab

dinkhof nog hedendaags zulke aanmerkelyke goederen

Cum totius bonitatis dator hilariſſimus huma

nam ita condiderit creationem, ut aeternaliter

ipſi poſſidendam paradiſi diſponeret manſionem,

in

in GELDERLAND bezit, uit hoofde van 't welk wy den

Stichtingsbrief van Bisſchop MEINwERCUs, en de be

vestiginsbrieven der Keizeren, hier vooren reeds ge

plaatst hebben, om die reden hebben wy ook gemeend

deezen Brief niet te mogen overſlaan, maar insgelyks

een plaats in dit ons Werk te moeten vergunnen. Te

meer hebben wy zulks geoordeeld te moeten doen, om

Ii 2 dat
*
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in unius conditionis fatura hominem creavit,

quem in ſapientia ſila uniuscujusque creaturae

materia innovavit. Sed poſtquam primiplasma

tis transgreſſio ſuae poſteritatis filios in hujus

mundi deputavit exilio, cernens Deus, quid

eſſet in homine, cautelam ſcilicet diſcretionis

boni & mali, ſciens in homine fecit, ut qualita

tis differentia ſeu converſationis merito inter

hominem & hominem habitudinis haberetur

diſcretio: hinc mos inolevit, ut homo homini

praeesſet, alter alteri ſubjaceret, ſervi& liberi

haberentur, ſubditiDominis famularentur. In

olevit adhaec conſuetudo, ut augmentaretur

ubique religio, ſcilicet in Eccleſia Sacerdotes

ovili praeesſent dominico, Regum ſublimitas

decor ac terror esſet in populo, legum jura

Principes diſcernerent, dignitaten conditionem

que Comitia ſic ſtatuerent, quo Praelatia ſub

ditis honorarentur, & cum timore & ſollicitu

dine Dominis famulantes congrulo ſolatu bene

ficii patrocinio clementer & ſollerter tuerentur.

Quocirca ego IMMADUs divina ſüffiagante gra

tia Paderbrunnenſis Eccleſiae Epiſcopus curam

& diligentiam debitam impendere cupiens com

miſſis ovibus, Eccleſiam Beatorum Apoſtolo

rum Petri & Pauli, quam in Suburbio hujus

noſtrae Sedis Domnus MEINwERCUs venerabi

lis Epiſcopus avunculus (b) meus, licentia &

adjutorio Sereniſſimi Imperatoris Heinrici ſe

cundi, devotiſſime conſtruxit, cui vir vitae

venerabilis Domnus Eilbertus Abbas digne

praeeſt, praeſentis ſcriptiauêtoritate ſtabilivi &

communivi, & de rebus tam Eccleſiaſticis,

quam ſecularibus juſte ſibi conceſſis vel conce

dendis, canonicam poſſeſſionem & dispoſitio

nem Abbatisque regularem electionem banno

Beatorum Apoſtolorum Petri & Pauli, omnium

que Sanctorum, ac noſtro, ipſius Eccleſiae

filiis confirmavi & corroboravi, ut & praeſen

tes in Chriſto optatae defenſionis patrocinio fo

dat zelfs IMMADUs, de geever van deezen Brief, een

afſtammeling is uit het geſlagt der oude Graaven van HA

MELAND, of ZUTPHEN-

h) aviunculus meus,1 De reden van deeze benaa

ming wordt onderzogt by FALKE, Comm. adCod. Trad.

Corbejens. p. 463- - .

(c) Cunctis autem. cet.J Dus vindt men uitgegeeven

, Vºſ, sºlº'ſ, sº '2 ºktº'ſ.' S&#%
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veantur, & poſteri noſtrae dilectionis & ſolli

citudinis ſuffragium quietis, & pacis ſüae prae

ſidio experiantur. Si qua ergo Eccleſiaſtica

ſecularisque perſona contra hujus noſtrae con

ſtitutionis paginam venire agereve temptaverit,

ſecundo ac tertio ammoneatur, & ſi poſthaec

reatum ſuum congrua ſatisfactione non correxe

rit, ab Eccleſia ſancta ſegregatus tanquam ſacri

legus anathemate feriatur. Cunctis (c) autem

eidem, & in eodem loco ſila jura ſervantes

gratia caeleſtis ab omni contagione peccatimun

det, & muniat, quatenus & hic in fructu bo

nae actionis permaneant, & in futuro gaudia

aeterna percipiant. Ut ergo haec apud poſte

ros noſtros nota, rata, & inconvulſa jugiter

permaneant, hane paginam inde ſcribi manda

vimus, & eam impreſſione ſigilli noſtri in teſti

monium veritatis ſignavimus. Hujus confir

mationis teſtes ſünt Winbertus noſtrae principa

lis Eccleſiae Praepoſitus, Hermannus Deca

nus, & ceteri omnes tam Canonici, quam Mo

nachi hujus civitatis. Laici vero Bernhardus

Comes advocatus Eccleſiae noſtrae , Erp,

Ekkibertus Comites, Eſcelin, Heriman, Go

deka, Ecbrach, Gothart, Gela & frater ejus

Eiza, Eſic, Araka, Waza, Sibrah, Cono,

Azo, Reimar, Reiwald, Tamma, Oddo,

Hunald, Unumar, Godeſcalc, Becelin, Hu

nald junior, Helmdag, Brumhard, Fritheric,

Heio, Wicman, Waldric, Hamaka, Horko

& alii multi. Data Paderbrunnon IIII. Idus

Maji, in ſancto die aſcenſionis Domini. anno

ab Incarnatione ipſius MLIIII. Indiét. VII. re

gnante invictiſſimo Romanorum Imperatore

Heinrico tertio, Imperatore autem ſecundo,

regni ejus anno (d) xv. Imperii vero VII. Epi

ſcopatus autem noſtri tertio.

Nrc SCHATEN, Ann. Paderborn. Part.

I. Lib. VI. p. 543.

by scHATEN. Ik denke, dat zulks een ſchryſfeil, of

drukfout is, en dat men lezen moet , sunétos autem.

CCt.

(d) anno XV- VII.] SCHATEN teekent,op den
kant van zyne uitgave aan , 2/. XVI.-VIII.” Deeze

lezing denken wy de egte te Zyn.
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De vryheden der Kerk van Utrecht, en onder anderen ook te Thiel, door

voorige Koningen aan dezelve geſchonken, nader beveſtigd door Koning

Den 21. Februarii 1o57.

Praeceptum Immunitatis Heinrici IIII. ſub Wilhelmo.
* *.

Tn nomine Sanctae & individuae trinitatis.

I HEINRICUs divina favente clementia Rex.

Sierga loca, divinis cultibus conſecrata, bo

nam voluntatem habuerimus, id ad aeternam

beatitudinem nobis profuturum liquido credi

mus. Quocirca omnium fidelium noſtrorum,

praeſentium ſcilicet ac futurorum, noverit in

duſtria, qualiter wILLELMUs, Trajeêtenſis Ec

cleſiae venerabilis Epiſcopus, quae eſt con

ſtructa in honore Sancti Martini & aliorum

Sancto
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Sanctorum, obtulit obtutibus noſtris quasdam

auctoritates conſtitutionis Regum antiquorum

PIPPINI (a) videlicet, & CAROLI (b) bomae

memoriae Imperatoris Auguſti, nec non LoDo

wici (c) piisſimi Caeſaris, ejusque (d) aequi

voci, zUENTIBOLDI (e) quoque & coNRADI

(f), oTTONIS (g) quoque & HEINRICI Im

peratorum, in quibus continebatur, quod ipſi

ad praeſatam Eccleſiam Sci. Martini conceſſis

ſent omnem decimam de mancipiis, terris, the

loneis, & de negotio vel de omnire, undecun

que ad partem Regiam cenſum jusfiſci exigere

videbatur. Et ut homines ejusdem Eccleſiae

ſub mundiburdio & tuitione ipſius Eccleſiae

conſiſterent, nec non & in ripis Doreſtatii,

Daventriae, TIELAE, univerſisque aliis locis

in ipſo Episcopatu (h) conſiſtentibus, ut nec

bannum, nec fredum, aut conjectum, quod

ab ipſis Giscot vocatur, contingere aut exaéta

re praeſumeret. Praecipientes quoque firmiter

juſſerunt, ut nullus judex publicus, neque

quislibet ex judiciaria poteſtate, aut procura

tores reipublicae, in Eccleſias, aut loca, vel

agros, ſeu reliquas poſſeſſiones, quas moderno

tempore in quibuslibet pagis, vel territoriis,

infra ditionem regni illorum juſte & rationabi

liter memorata tenet vel poſſidet Eccleſia,

vel ea, quae deinceps jure ipſius ſancti loci

divina pietas voluerit augeri, ad cauſasaudien

das, aut freda exigenda, manſiones vel paratas

faciendas, aut fidejuſſores tollendos, aut ho

mines ipſius Eccleſiae, tam ingenuos quam &

ſervos, injuſte diſtringendos, neque ullas re

dibitiones aut illicitas occaſiones requirendas,

ſuis futurisque temporibus ingredi audeat, vel

ea, quae ſupra memorata ſunt, penitus exigere

praeſumat; & quicquid de praefatis rebus jus

fisci exigere poteſt, integrum eidem Eccleſiae

(a) Pippini.] By HEDA kan men dien Briefvinden

- 34- - -p &) Caroli.] Dien Briefheeft HEDA ook bewaard p. 39.

(c)# Insgelyks te vinden by HEDA p. 45.

(d) aequivoci..] Deeze Brief van LoDEwYK den II.

wordt ook by HIEDA gevonden p. 55, -

(e) Zuentiboldi.] Dien Brief hebben wy hier voo

ren geplaatst onder Num. 42. bl. 43, en 44.

(f) Conradi.] Deezen kan men vinden hier vooren

onder Num. 44. bl. 49. -

(g) Ottonis quoque & Heinrici J. De Brieven van

deeze beiden hebben wy hier vooren insgelyks geplaatst

onder Num. 47. en 48. Dewyl nu die opgenoemde

Brieven deezer voorgaande Vorſten uitdrukkelyk in dee

zen vernieuwd worden, hebben wy gemeend denzel

ven alhier ook te moeten geeven, dewylze tot heden

onuitgegeeven is, en HEDA denzelven bedoeld heeft,

wanneer hy p. 131. melde; Idem , (Henricus IV.)

confirmavit etiam### donationes Regum.

(h) conſiſtentibus] Exiſtentibus, in 't Lib. Caten.

(i) qui haec#! Qui eadem heeft het Lib. Cat.

(k) Winitherius ] In het Lib. Cat., Wintherius.

Voor Liudboldi hebben onze twee andere MSS. Liu

dolphi, en Liudolſt. Men zie over deeze beiden , 't

geen de Abt BEssEL heeft opgemerkt in Chron. Gottwic.

p. 293. en 296., als mede MALLINCKROT de Archi

cancell. Rom. Imp. p. 73

conceſſerunt, ſcilicet ut perpetuo tempore ei

ad peragendum Dei ſervicium augmentum &

ſublementum fiat. Ob firmitatem tamen rei,

ut iſta verius credantur, firmius recolantur,

poſtulavit nos praedictus Epiſcopus, ut, prae

nominatorum regum morem exequentes, hujus

cemodi noſtrae auêtoritatis praeceptum obamo

rem Dei & reverentiam Sancti Martini circa

ipſam Eccleſiam fieri cenſeremus. Cujus pe

titionibus & Nos pro divinae retributionis de

ſiderio, & remedio patris noſtri HEINRICI, &

avi noſtri coNRADI Imperatorum, qui haec

eadem (i) praeceptis ſuis confirmaverunt, nec

non ob interventum noſtrae dilectae matris AG

NETIS, Imperatricis auguſtae, libentiſlime ac

quiescentes praecipimus, firmiterque jubenius,

ut ab hac die ac deinceps, ſicut in ceteris im

munitatibus anteceſſores noſtri vel Imperatores

Eccleſiis Dei conceſſerunt, ita & Nos inomni

bus rebus emunitatis ſaepedictae Eccleſiae con

cedimus, ac jure perpetuo delegamus. Et ut

haec auctoritas firmior ſit, manu noſtra illam

firmavimus, & ſigillo noſtro inſigniri juſſimus.

Signum Domni HEINRICI quarti Regis. Wini

therius (K) cancellarius vice Liudboldi Archi

cancellarii & Archiëpiſcopi recognovi. Data

vIIII. Kal. Mart. anno dominicae incarnatio

nis (l) M. L. vI. indictione x. Annoautem

Domni IIEINRICI. IIII. Regis Ordinationis III'.

regni I'. Actum Werede in Dei nomine ſe

liciter.

Naar het Perkamenten MS. Liber Com

memorationis de rebus Eccleſiae Tra

feſt. Fol. 37, verſo & 38. Gecollatio

neerd met het MS. Liber Catenatus

van 't Kapittel van oUDMUNSTER Fol.

92. verſo, en met myn MS. Codex

Tradit. Traject. Fol. 55.

(l) M, LVI] Onze drie MSS. hebben wel het jaar

1956. . Doch de overige tydskenmerken komen met

die lezing niet overeen. Dan immers moeſt hier ſtaan

indictiong.IX. en niet X. Daarenboven, dewyl HEN

RIK de III. eerſt op den 5. October deezes jaars 1o56.

overleeden is, hoe kan dan zyn Opvolger HENRIR de

IV. op den 21. Februarii daar te voorën gezegd wor

den in het eerſte jaar zyner regeering, anno regai I.

reeds te zyn? te meer, dewyl hy het Jaar niet met Paa

ſchen, maar met Kerstyd begint. Indien men op het

ſlot van eenen anderen Brief, by GEORGIsch, Regeſt.

Chron. Dipl. Tom. I. p. 389., agt geeft, alwaar men

leest, data V, Idus Februarii Ind. X. a. D. 1o57.

anno Henrict IV. regis Ordin. III. regni I. zal zulks

geen twyfel overlaten, of men moet alhier ook lezen,

anno Dominicae Incarnationis M. LVII. op welk jaar

wy ook geen zwaarigheid gemaakt hebben deezen Brief

alhier te plaatzen, te meer dewyl wy in eenen ande

ren Brief van denzelven, op dezelfde plaats, als

deeze onze, en maar twee maanden laater, gegeeven,

het zelfde ſlot ontmoeten, Data WII. Kal. Maji, an:

no Dominicae incarnationis MLVII. Indićtione X. an

no autem Domini Henrici IV. Regis ordinat. III. re

ni primo. Actuin Werede in Dei nomine feliciteramen.

en vindt dien Brief in zyn geheel by LINDENBRoGI

US, SS. Rer. Septentr. p. 139. n. 23.

Kk De
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De Giftbrief, waar by Koning koENRAAD de II. een Onderdeel, of Comi87.)

tatus, in TEISTERBANT geſchonken had aan de Kerk van Utrecht, op

nieuws beveſtigd door Koning HENRIK den IV.

Omtrend den jaare 1o57.

Heinrici IIII. (a) de Comitatu in Teſterbant ſub
Willelm0.

HEINRICUs divina favente clementia Rex.

Quoniam (b) non dubitamus multum profice

re noſtris animabus Eccleſiaſticas res humanis

augeri beneficiis, regalem decet perſonam mi

nimum rennuere, cum ab aliquo Fidelium ſuo

rum pro hac eadem re quid commonetur, aut

petitur facere, ſed omni intentione commoni

ta ac petita largiter adimplere. Quocirca

omnium Chriſti noſtrique Fidelium univerſitati

notum fieri volumus, qualiter wILLIHELMUs,

Trajectenſis Epiſcopus Eccleſiae, quae eſtcon

ſtructa in honore Sancti Martini, obtulit Re

galitati noſtrae quasdam auctoritates piae me

moriae avi noſtri coNRADI Imperatoris Auguſti,

in quibus continebatur, quod ipſe quasdam res

juris ſui, id eſt Comitatum in TESTERBANT

ad Trajectum ſancto Martino, & ejusdem ſe

dis Epiſcopo, ſuisque ſucceſſoribus, cum omni

utilitate, quae pertinetad eundem Comitatum,

perpetualiter habendum traderet; ea videlicet

ratione, ut nullus poſthac in illo Comitatupo

teſtatem exerceret aliquam extra Praeſulis loci

illius licentiam, quia totumſibiconceſſit, quic

quid utilitatis in illo habuit; & ut firmioraſeſe

T" nomine Sanctae & individuae Trinitatis.

(a) Heinrici IIII.] In onze Handſchriften, gelyk

ook in de uitgave van MATTHAEUS, heeft deeze Brief

geen jaar of dagteekening... Dewyl egter de beveſti

gings brieven dér, Privilegien, door voorige Vorſten

egeeven, door derzelver. Opvolgeren doorgaands in

et begin en by de aanvaarding hunner regeering gegee

ven wierden, waar van de voorgaande Brief van K.

HENRIK zelven ten bewyzekan ſtrekken, hebben wy ook

emeend beſt te zyn deezen op het eerſte jaar van zyne

# insgelyks te plaatzen.- Den Giftbrief

van Koning KöENRAAD den II., welke by deezen na

der bevestigd wordt, hebben wy hier vooren reeds

medegedeeld onder Num. 71. bl. 1oI. Doch , wan

neer wy in onze aanmerkingen op denzelven bl. Io2.

inibi haberent jura legalia, bannum ſtatuit illi

dare, quemcunque vellet ad regendumeligere.

Ob (c) firmitatem tamen rei, utiſta verius cre

dantur,& firmius recolantur, poſtulavitNosprae

dictus Epiſcopus, ut hujus donationis auctori

tatem ad praefatam Eccleſiam dignaremur con

firmare. Cujus petitionibus Nos pro divinae

retributionis deſiderio, & animarum patris no

ſtri HEINRICI & avi noſtri coNRADI Imperato

rum remedio, nec non ob interventum dile

étae matris noſtrae AGNETIs Imperatricis Au

guſtae, libentiſſime annuentes, eundem Co

mitatum cum omni utilitate ad praefatam Ec

cleſiam jure perpetuo delegavimus & noſtra re

gali auctoritate in proprium (d) confirmavimus.

Et ut haec auêtoritas noſtra inconvulſa perma

neat, manu noſtra illam roboravimus & ſigillo

noſtro inſigniri juſſimus. -

Naar het Perkamenten MS. Liber Com

memorationis de rebus Eccleſiae Tra

ject. Fol. 34. Gecollationeerd met het

AMS. Liber Catenatus van 't Kapittel

van oUDMUNSTER Fol. 9o. als mede

met myn MS. Cod. Tradit. Traject.

Fol. 49. Ook uitgegeeven by A. MAT

THAEUS de Nobil. p. 2o7.

deezen Brief, als onuitgegeeven, aanhaalden, erinner

den wy ons toen ten tyd niet, dat dezelve reeds by

MATTHAEUS de Nobil. p. 2o7. gedrukt was.- Het

geen wy tot opheldering van dien Brief aldaar op

merkten, kan ook tot beter begrip van deezen verſtrek

ken. - Wanneer HIEDA p. 13 I. ons verhaalt, Idem

(Henricus IV.) confirmavit etiam antiquas donationes

Regum, ſimiliter & Comitatum Trente, ac TEISTER

BANT, bedoelde hy ongetwyfeld door dat laatſte woord

deezen onzen Brief.

(b) Quoniam.]. By MATTH. - quia.

(c) ob ſirmitatem.] By denzelven, ad firmitatem.

(d) in proprium.] Dus in onze drie Handſchriften.

By MATTHAEus vindt men in perpetuum.

Het
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88) Het verdrag, aangaande de, niet ver van Roermonde in het Overkwartier

gelegene, Kerken Bergh, en Lynne, als mede aangaande Leinderkerk,

tusſchen de Luykſche en Utrechtſche Bisſchoppen, BALDRIK den II., en

ADELBOLD, eertyds opgeregt, door hunne Opvolgers, DIETwyN, en wIL

HELM, nader beveſtigd.

Den 30. Oftober to57.

Emancipatio (d) fada de Eccleſſis, Bergha & Linna nominatis.

iae memoriae (b) domnus BALDRICUs E

P piſcopus, omnibus modis hujus loci ho

nori conſulens & utilitati, cum in quodam

praedio ſuo, quod ipſe fratribus noſtris dede

rat, eccleſia non eſſet, & Epiſcopus Traje

étenſis, eo quod in ſuo Epiſcopatu idem prae

dium jaceat, decimam ſibi vendicaret, condi

tionem ſubiit hujusmodi. Duas Eccleſias,

pertinentes ad Epiſcopatum Trajectenſem ,

quarum alteri Berga (c) nomen eſt, alteri

Linna, ſitas autem intra hujus parrochiae ter

minos, has idem Domnus BALDRICUs emanci

pavit, & liberas reddidit (d) ab omni ſervitio

Epiſcopali, quod deberent vel ſibi, vel ſuc

ceſſoribus ſuis. Quamobrem permisſum eſt ei

a praedicto Epiſcopo, Domnovidelicet ADEL

BoLDo, Eccleſiam in illo praedio conſtruere,

cujus nomen eſt Leinderkirca. Ad quam ab

ipſo invitatus, eam conſecravit. Omnem au

tem illam (e) decimam, emancipatam, & ab

ſolutam ab omnijure, quod vel ipſe in eam (f)

habuit, vel ſucceſſores ſui habituri viderentur,

ad eandem Eccleſiam Epiſcopali auctoritate &

perpetua immunitate determinavit; conſtituto

tamen, ut ſervicium ſuum ſolveretur Epiſcopo.

Placuit autem ſucceſſoribus eorum Domno (g)

(a), Emancipatio.] Dus wordt ons de korte inhoud

van dit Stuk opgegeeven in het MS. Liber Catenatus.

Onze twee overige Handſchriften hebben alleen ; de

Berga & Linna,

b Domnus Baldricus. 1 Dus in 't oudſte Handſchrift.

In onze twee andere MSS., als mede in de Uitgaven,

zo hier, als vervolgends in deezen Brief, vindt men

Dominus. - Dat de alhier gemelde Luikſche Bis

ſchop BALDRIK van 't jaar 1oo7: tot het jaar Io17. ge

regeerd heeft, had reeds de Heer DRAKENBoRCH te

regt opgemerkt. Men moet zig derhalven verwonde

ren, hoe FoPPENs naderhand tot die dwaling kon ko

men, om te ſtellen, dat deeze BALDRIK in den jaare

959. reeds overleeden zou zyn geweeſt. Immers hoe

was het dan mogelyk, dat hy met den Utrechtſchen Bis

ſchop ADELBOLD, welke dien zetel bekleed heeft van

den jaare 1oIo. tot 1o27., deeze overeenkomst zoude

hebben kunnen maken? Doch FOPPENS vermengde te

onregt BALDRIK den I., met BALDRIK den II. van dien

naam. Men zie Jo. DE CHAPEAVILLE Geſt. Pontif.

Leodienſ. Tom. I. p. 24o.

(c) Berga.] Reeds in den jaare 858 had LoTHARIUs,

Koning van Lotharingen, het te deezer plaats geſtich

te Klooſter aan het Bisdom van Utrecht geſchonken.

Men zie den Giftbrief, hier vooren geplaatst onder

Num. 32. bl. 33.-

(d) reddidit..] In de uitgaven, dedit.

(e) Omnem autem illam decimam.J. Dus heeft het

Lib, Commem. In onze twee andere MSS., als mede

in de uitgaven, vindt men omnemque illam decimam.

(f) in eam habuit.] Dus in ons oudſte MS. ' In de

#n, als mede in de uitgaven, leest men, in ea

(40/6/’6 • -

DIETwINo, item Trajectenſi pontifici Domno

(h) wILHELMo, piae fraternitatis amoreinunum

cOadunatis, conditionem illam renovare, & in

praeſente Synodo in auribus cleri & populipu

blice recitare. Et, ne resapud ſucceſſores in

dubium & contentionem veniat, ſcripto firma

tam memoriae tradere poſterorum. Teſtes.

Gerardus. Godbertus. Godezo. Bernerus.

Godeſcalcus. Humbertus. Archidiaconi. Ex

Laicis Comes Emmo. Otto. Godefridus.

Lambertus Reginardus. Humbertus. Wig

mannus (i). Comes Unruch. Hereman

nus. Warnerus, & quicunque ſynodo inter

fuere tam Clerici quam Laici. Actum eſt hoc

anno incarnationis Domini (k) M. LVII. In

dictione x. Ego Franco Cancellarius reco

gnovi. Data III. Kal. Novemb. in EccleſiaSan

ctae Mariae. -

Naar het Perkamenten MS. Liber Com

meetnorationis de rebus Eccleſiae Tra

feit. Fol, 37. Gecollationeerd met het

MS. Liber Catenatus van 't Kapittel

van oUDMUNSTER Fol. 92. verſo, en

met myn MIS. Cod. Tradit. Traject.

Tol. 54. Ook uitgegeeven door 58A

KENBoRCH , in 't Aanhangſel op de

A erkel. Oudh. bl. 29O., en foPPENs,

Supplem. ad Oper. Diplom. A. MIRAEf

Vol. 1 V. p. 349.

(g) Dietsvino.] Deeze, Dietzvinus, of Theodtuinus,

heeft den Bisſchop lyken Zetel van Luik, gelyk reeds

door de uitgevers ook opgemerkt is, bekleed van den

jaare IO46 tot 1975. Meerder berigt kan men wegens

denzelven vinden by CHAPEAVILLE Geſt. Pont. Leo

dienſ: Tom: II. p. 3-31. BARTH. FISEN Hiſt. Eccl.

Leod. P. 1. Lil'. VIII. p. 187.- 197. en 'den Je

ſuit FouLLoN Hiſt. Leod. Tom. 1. p. 236 24 I.

(h). Wilhelmo.]. Wanneer HEDA p. 131. aangaande

denzelven verhaalde, Hic Synodali decreto renovavit

donationem , per Baldricum factam , de libertate Ber

ae atque Linnae, atque erectione Eccleſiae in Leinder

ercke anno ML VT., bedoelde hy ongetwyfeld deezen

onzen Brief. -

(i) Wigmannus. Comes Unruch.] Voor Unruch heb

ben de uitgaven Nuruch. Wy hebben gemeend de lee

zing onzer Handſchriften te moeten volgen, zelfs ook

in het ſtellen van het onderſcheidsteeken agter het woord

Wigmannus, gelyk ook de Heer DRAKENBoRCH zulks

geſteld heeft. FOPPENS heeft in zyne uitgave deeze

woorden dus afgeſcheiden : Wigmannus Comes. Nu

ruch. Hermannus, Warnerus, cet., en hy voegde er

deeze navolgende aanmerking by. ,, WIGMANNÜs, Co

,, mes Zutphaniae, ac Dominus Gelriae, dučta uxoreA

,, leyde, Gelriae herede, ab Henrico IV.#
2, primus obtinttit anno Io79. titulum Comitis Gelriae.”

Dat deeze aanteekening ten eenenmaal verkeerd is, en

# tegen de Hiſtoriſche waarheid, behoeft geen

nader bewys.

(k) MLVII.1 In myn MS. Cod. Trad, ſtaat te on

regt het jaar MLXVII; want men dan alhier de V.,

en niet de X. Inditie moeſt vinden.

Kk 2
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CHARTERBOEK DE s HERTO GDOMS GELRE,
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Agregels, steeg vrºegerºes-grºte-grº& Agrº&eegrºekse rºcksºn keert te ºnsgeºrges

89.)
Verdrag tuſſchen den Utrechtſchen Biſſchop wilHELM, en den Zutphenſchen

Graaf GoDsCHALK over de Tiendens van de Kerk van Zutphen.

in den jaare 1o59.

T" nomine Sanctae & individuae Trinitatis.

Ego wILHELMUs, Trajectenſis Eccleſiae

Epiſcopus, notumfacio tam praeſentibus, quam

futuris, contentionem quandam, diu habitam

inter Praedeceſſores noſtros, & DominosZut

phanienſis Oppidi, de quibusdam decimis,

quas ſilas proprias dixerunt, ita diffinitam eſſe.

Comiti GoDEscALco (a) & uxoriſuae ADEL

HAIDAE, & eorum filiis GEBEHARDo & oTTo

NI, venientibus Trajectum ad noſtram vocatio

nem, in plena Synodo Decimam Lochemen

ſem eis recognovimus, & Decimam terrae

eorum, quae Syellandorum (b) dicitur, in

omni Epiſcopatu Trajectenſi, ſive hoc ſit in

pratis vel inſulis vel paludibus cultis vel co

lendis, ad uſum Canonicorum in Zutphania

per bannum noſtrum in eis confirmatum ex

donantium petitione. Ad recompenſationem

autem B. Martino & nobis ipſi retribuerunt

vigintimancipia & decem manſos. I. In Tholre

cujusdam hominis, ſcil. Tynbomes. II. Tyn

den in Holthuſen. III. Megingeri in Tonden.

TV. Hemmonis in Horda. V. Heihonis in

Ratenen. VI. in eadem villa Winiconis. VII.

In Wercken Remzonis. VIII. Winnonis in

Scuipe. IX. In Rothe Reinzonis. X. In Re

ten. Nos quoque. ad honorem Dei, & B.

Petri Apoſtoli, & S. Walburgis, Eccleſiae in

Zutphania jure perpetuotenendam concedimus

Decimam Inſularum a Renen usque Arnhem,

(a) Godeſcalco] Wie deeze Graaf GoDscHALK ge

weeſt is, hebben wy opzettelyk getoond in ons Voor

berigt voor dit eerſte Deel. - PoNTANUs maaktmel

ding van deezen Brief Lib. V. p. 84.

#S Syellandorum.] PoNTANUs heeft Sielandorum.

In de Nederduytſche Overzetting van vAN RHYN vindt

men dit vertaald, de tiende van het land, 't welk het

Syallanders Land word genoemt. – Syelland, Sie

land, of eigenlyk Seliland, gelyk men leeſt in een

Charter van 872. by MEIBOMIUs in Not. ad Panegyric.

RoswITHAE, Tom. I. SS. Rer. Germ. p. 727., is

niets anders, dan het geen men oudtyds noemde terra

Salica. Het geen in den Brief van 838., hier voren

geplaatst onder Num. 2O. bl. 19., genoemd wordt ter

ra ſalaricia, denken wy dat hetzelfde is, als terra Sa

lica. Het oude woord Selguth, 't geen voor

komt in het Cod. Laureshamenſ. Diplom. Tom. III. p.

228., is ongetwyfeld van dezelfde afkomſt, en betee

kent niets anders, dan zodanige goederen, welke men p

in middeleeuwig Latyn noemde praedia Salica, en bo

zia Salica. - By CAESARIUs HEISTERBACENSIs in

Gloſſ. ad Regiſtrum Prumienſe C. 1. S. 4. by HoNT

HEIM Hiſt. Dipl. Trevir. Tom. I. p. 662. leest men,

agri curiae, quos vulgariter appellamus Selgunt. Ik

denke, dat men leezen moet Selguth, of Selguut. -

Ik twyfele thands niet, of hier toe behoort ook Seliho

va, 't welk voorkomt in den Brief van 779. hier voren

Num. 1o. bl. 9. als mede Selhuba, en Selehuba, 't welk

men vindt in het Cod. Lauresh. Dipl. Tom. II. p. 423.

en Tom. III. p. 236., zynde niets anders, dan een

Geºrge

& ab Arnhem usque Daventriam: Inſularum

dico, quae, etſiſint, nondum arantur, & ea

rum, quae ex alluvione Rheni & Islae adhuc

congeri debent, ſive in medio fluminisſint,

ſive ripam tangant. Eidem quoque Eccleſiae

bannum concedimus ſuper omnia bona ſila mo

bilia & immobilia, ita ut Praepoſitus, velejus

Vicarius, poteſtatem habeat vocandi & excom

municandi malefactores ſuos, & reconciliandi,

ſi Eccleſiae ſüae ſatisfecerint. Hujus compoſi

tionis, noſtrae quoque donationis, violatores

excommunicavimus ex auctoritate Patris & Filii,

& Spiritus S., & omnium Sanctorum Dei, &

noſtra, Clero & populo in plena Synodo audi

ente & reſpondente Amen. In rei geſtae teſti

monium hanc cedulam ſigillari fecimus ſubſcri

ptis teſtibus, quorum unus de noſtris eſt Praepo

ſitus (c) Focho, Plicherus, AnfridusAdvoca

tus, Theotricus, Hermannus, Gerolf, Tim

po, Emgephet, Folcart. Teſtes de parte Co

mitis, Hermannus, Einghelbertus Advocatus,

Perenhardus, Regenhardus, Pejor, Otto, Rom

pertus Comes, Poto, Hartgart. Anno ab in

carnatione Domini M.LIX. Indiét. xII. quinto

anno HENRICI Regis haec facta ſunt.

Jo. LINDEBORNIUs, Hiſt. Episcop. Daventr. C.

1V. S. I. p. 217. VAN HUESSEN Hiſt. Epis

cop. Foed. Belg. Vol. II. p. 75. Ook in 'tNe

derduytsch overgezet door H. vAN RHYN, in

# Oudh. en Geſlicht. van Deventer, I. D.

• 43I•

Hova, of Huba Salica. Men zie SCHANNAT, Buchon.

Vet. p. 324. - De Tienden derhalven, die in onzen

Brief genoemd worden, Decima terrae corum, quae

Syellandorum, of Selilandorum, dicitur, worden in

het Cod. Lauresh. Dipl. Tom. I. p. 218. blootélyk

genoemd. Decimae Salicae , of, gelyk men vindt in

een Brief van 956, als mede in een Brief van 1o26.,

by HoNTHEIM Hiſt. Trevir. Dipl. Tom. I. p. 288, en

p. 361., Decimationes Salicae. Dezelfde Tiende wordt

door CAESARIUs HEISTERBACENSIs d. l. C. 32. S. 1.

en C. 1o6. S. 1. by denzelfden HoNTHEIM d. 7. p.
675. en 693. genoemd Decima in terra Salica, en De

cima de terra Salica. Onnoodig is het breed

voerig alhier te toonen, wat men eigenlyk oudtyds

door Selilanden, of terrae Salicae, en praedia Salica

verſtond. Men kan, meer of min, berigt dienaangaan

de vinden by JoACH. vADIANUs in de SS. Rer. Ale

mann. van GOLDASTUs, Tom. II. p. 61. en Tom. III.

. 68. ; FR. PITHoEUs ad L. Sal Tit. 62. p. 129 ;

WENDELINUS in Gloſſar. Salic. p. 176.; scHiLTERUs

Exercit. ad Pand. XLI.## 6or.; EccARD ad

L. Sal. p. 107.3 DUCANGE in Gloſſ: Tom. IV. p. 156.

HEINEcciUs Elem. J. G. L. II. Tit. I. S. 14. FAL

KE, Comm. ad Tradit. Corbejens. p. 698 vAN LooN,

Aloude Regeeringsw. van Holl. I. D. bl. 164, en by

anderen.

(c) FocHo.] Zie wegens deezen Dom prooſt DRA

KENBoRCH in 't Aanhangzel op de Kerkel. Oudh. bl. 5.

en HoYNCK vAN PAPENDRECHT Anal. Belg. Tom. III.

P. I. p. 135. -

S&#%.
zarº

zº fºrsw w

Zij



CHARTERBOEK

HERTOGEN vs GELDERLAND
E N

GRA AVEN VAN ZUTPHEN;

B E H E L Z E N D E

DE HANDVESTEN, PRIVILEGIEN, VRYHEDEN, VOORRECHTEN EN

OCTROYEN, ALs MEDE ANDERE vooRNAAME HANDELINGEN,

VERBONDEN, EN OVEREENKOMSTEN, DERZELVEN.

B E G I N N E N D E

Met de Oudſte BRIEVEN van die LANDSTREEKEN,

en eindigende met de Afzweering van Koning

HILIPS, als laatſten Hertog.

Opgezogt, byeengebragt, met verſcheidene Handſchriften

vergeleken, en met Aanmerkingen opgehelderd,

D O O R.

MR, P I E T E R B O N D A M,

PROFEssoR IN DE RECHTEN TE UTRECHT, EN HISTORIE

SCHRYVER VAN GELDERLAND.

I. DE ELS, II. AFDE ELING.

Te U T R E C H T,

By J O H A N N ES AL THE E R, -

M. D. C. C. L. XXX I X.
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I. DE E L S II. A F DE E L I N G

D E S

CHARTERBOEKS
V A N

G E L DE R LA N D.,

Bevattende de CHARTERs, zo der Gelderſche als Ha

melandſche en Zutphenſche Graven, beginnen

de met oTTo van ZUTPHEN, en oTTo van

NASSAU , en eindigende met de re

geering van oTTo den III.
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T WE E DE A F DE E L IN G.

bevattende de CHARTERs, zo der Gelderſche als Hamelandſche -

en Zutphenſche Graven, beginnende met oTTo van zUT

PHEN, en otto van NASSAU, en eindigende met de

-

w- - - - - - - - - - - - - - - - - -

( .

regeering van oTTo den III.

./.

-

der zekere voorwaarden, de

- N\".' \". \". St Nºkia. Sºlſka. Sºſa. SSVu. 'sºlº- sºlº. "Wa. Slºw SS'V, NV

sººs "ges ººksºks"zºº"gs" sººs"asºsºes"
» -

* *

\\\",
A'

%

1.) OTro, Graaf van zUTPHEN, geeft over aan Conſtantinus de Melegarde, on

momboirſchap, of Advocatie, over de Vol

ſchuldige Eigenhoorige Luiden van de Kerk van Zutphen.

v.

#==#Nnomine Patris, & Filii, et Spi
N57/ S#* ritus Sancti Ego wILHELMUs,

| I | # DETE#
'S ZIk Epiſcopus, notum facio univer

f=-AG: ſis Chriſtianis, qualiter Comes

oTTo, (a) veniens ad Curiam Domini Impe

ratoris HENRICI , Aquisgrani celebratam , &.

(a) Comes Otto.] Dat deeze Zutphenſche GraafoT

To een Zoon is geweest van den Hamelandſchen Graaf

GoDscHALK; - dat hy na doode van deezen zynen

Vader, uit deszelfs erfenis, de Stad Zutphen voor

zyn aandeel heeft gekregen; - dat hy verder na

doode van zynen Broeder GEvARD of GERARD, Graaf

van HAMELAND , de overige onderdeelen van die

Graafſchap ook verkregen heeft; - en eindelyk,

dat alle, zo vroegere als latere ,, Schryvers deezen

otto zeer ongelukkig verward hebben met oTTo van

Ll

Voor julii. 1o64.

- *

ſtans coram Domino'Imperatore, convocatis

Principibus in teſtimonium reigerendae, Do

mino Conſtantino de Melegarde, quem bo

nae fidei virum, & in omnibus actibus ſuis le

gitimum, experientia commendabat, Advoca

tjam dedit ſuper manſos Originariorum Eccle

ſiae Zutphanienſis, & ſuper ipſos Originarios,

- . guo

NAssAU, welken men uit hoofde van zyn Huwelyk

met ADELHEID, Dogter van den Gelderſchen Voogd

WICHARD den III. gemeenlyk gehouden heeft voor

den eerſten- Graaf van GELRE ; zulks hebben wy

breedvoerig reeds getoond in ons Voorberigt voor het

eerſte, Deel 2, bl. 11. en 49 en volgg., werwaards wy

den Beſcheiden Lezer thands verwijzen. - Om 't

onderſcheid dier twee verſchillende Ottoos, welke ten

# tijde geleefd hebben, ontegenſprekelyk te

toogen, is alleen genoeg aantemerken, dat#
2, - Ut



-

r)58 criARTERBOEK DEs TIERTOGDoMS GELRE,
A. '- , - - - •-- y- - -- :

3

quoniam ipſemet in perſona propriapropter di-abundantius Canonicis ſüls ſervire vierent,

verſa negotia, in diverſis terris & diverſis tem- quorum obſequio, penitus aliis impedimentis

H

poribus per eum expedienda, neceſſitati prae

dictae Eccleſiae ſemper praeeſſe non POterat.

Curtes autem Eccleſiae, et Cereales (b)

omnes, quoniam de libera genealogia proceſſe

runt, utlin hoc ipſos aliis hongyaret, in manu

ſila# ipſemet, & poſt eum lie

res legitimus Oppidi Zutphanienſis per ſticceſ

ſionem in perpetuum , Advoçatus Cortliſt ma

neret, nec hoc unquam mutaretier. Dominum

vero Conſtantinum tali conditione Advocatum

ſecit, ut nec ipſemet, nec aliquis heres ejus,

ulli unquam hominum, libero, vel ſervo, Ad

vocatiamillam infeudaret, vel infeudare poſiët.

Jura quoque Advocatiae ei in hunc modum de

terminavit, ut non niſi (c) ter in anno, in Curia

Domini Praofdſitiveniens, Originaròs convoºr

caret; & de damnis Eccleſiae ipſos conveni-a

1.

abſciſſis, eos mancipatos eſſe decrevit. Siau

temſ praeter praedicta tria tempus, aliquane

ceſſºtte emergente, a Praepoſito vel ejus Vi

cario (e) mutaretur, devote & affectuoſe ve

nirets & gonſºlio & auxilio pro Poſſe ſilo aſſiſte

te ci ſtuderet,# # vocatus, nec

occaſione alſtujus iritri-fe ingerêret. - De com

mutationeſive viri, ſive foeminae, duos ſoli

# vel ſpellen depri, ad rei confirmandae

monium, recipére deberet. Siautem ipſe,

vel aliquis heres ejus, vel minimum Arti

culorum praenominatorum transgredi convince

rettir, ſine judicio Advocatia rediret in manum

ejus, qui tunc heres Oppidi Zutphanienſis.

Dicebat enim Comes, et hoc dicendo ita ob

ſervari ſtatuit, tanquaſh vir ſpiritü bon6 plenus,

C3 , 'dine ipſey & yfaedeceſſores (f) ejus ex

ret, ut per eum emendatio & ſtatus Eccleſiae, proprietate ſila pro redemptione animarum ſua

communicato utique conſílio Dornini Praepoſi-ºrum emancipaſſent, & Dominum ejusque Vi

ti, in melius dispondrétur, et tune ſinguli carios poſſesſores feciſent, neque Advocatine

ſingulos denariosſingulis vicibus ei in ſervitium

offerrent, nec tunc, vel in poſterum, am

plius (d) quicquam ab eis exigere praeſime

ret; ut, ſecundum quod Praepoſito videretur,

- - -- -- -- Tºs - ' - --

-
-

* . * ’, :

Zutphenſche Graf oTºro eerst in den jaare 11 13. ge

ſtorven is, daar in tegendeel de Gelderſche Graaf OT

To van NASSAU reeds op den 18 Maart des jaars

I IC7. » # dus ongeveer zes jaar vroeger, dan de an

der, overleden is. - Mén zie 1ens gemelde

Voorlerigt, bl. 52, -

in deezen onzen Brief meende te on t t. Germ.

Inf: Part. II.# - ontmoeten. Nog - * - -

(") Cereales onres, gigonian de libera genealogia,

froce/e tent, cet..] In de Nederduitſche Overzetting van

deezen Briefheeft vAN RHYN deeze woorden dus over

gezet: en alle de bakkers, om dat ze van een vry ge

ſlagt zºoortgekomen waren, hield hy aan zich zelven,

om hen daardoor boven de anderen te ceren, enz. In

een anderen Brief, waarin dit zelfde woord in den

zelfden zin weder voorkomt, vertaalde hy het door

Koorenſlaaven. Zie de Oudh. en Geſligt. van Deven

ter H. D. bl. 435. 'Doch hy verſtond niet de regte betes"

tekenis, waar in het woord Cerealis alhier voor

lachgelyken misſlag. Cereales n

ſtelling van volſchuldige eigenhoorige, alhier

ſervi Originarii, zyn zodanige eigenhoori

of zelven, of ten minſten hünne Voorouderen 'zº.

hadden begeven in de Hoorigheid der Kerke# #

phen, en dus onder de beſcherming van deze ºv,

der betaaling van een jaarlykſchenhoofd hin: ##

': rum,” gelyk PoTGIEssER de#### ##
1. C. 4. p. 271. te regt aan tº,ſ, ed mul# ro.

,- tempore invaſerat ſancta opinig afſt##

,, iſlimarent, ſf-ſeſe, ### #####
, dans, cujus peculiari ideofriº anthr in ºorlºg# #.

, ceſione, atque Eccleſſis, arent, ea ratione,
- - - ſervis haberentur, ae,

"########
, certas opera's, certumqu#ſººſ Etº'º," ,

#######•, Eccleſiae repraeſenta", Hoc#ropri#

, conditionis jus non ta",ile et al jeâijn, itti quiden

,&###propriortºm, ſagadſgeeien ºligº.

, lae, vel prot magis accedebat” - Geen

- ;)dewyl deeze Eigenhoorige eertijds

## ten minſten hunne Voörouderen, Vryge

#eweest waren, en dus met de Originarii of

nhoorigen, niet van een en dezelfde

dºen ſtaat konden gerekend worden, dat

6, by deezen Briëf, den Regtsdwangover

"aan zig behoudt. Dewyl verder deeze Vrye

H n tot geen andere ſlaafſchedienſten verpligt wa

ren, dan dat dezelve jaarliks hunnen hoofdthińs aan de

-'t * *

it zeker zynde, zal van .

zelfs ook verdwijnen de#####

4. , in tegenE, * - - - - - - - - - - -aamlyk ,,in #d , viginti equis Advocatus in

que alicujus Laicorum manibus eſſe distrahenda,

vel aliquo gravamine molestanda, ſed tantum

modo cum omnifruêtuſuo debere habere respe

étum adPraepoſitum, et perPraepoſitidispoſitio

11C1Il

- v - <
EA * * * -

Kerk moesten betaalen; Men zie, onder anderen, A.

MATTHAEUS, Fund. Eccl. Lib. 1. p. 152. En dewyl
die Hoofdthins## een zeker ## Van

t/Wasch , cera, gelyk dezelfde P9TGIESSER, 4. A. Q

'### be eezen## wierd,

zal het niemand vreemd voorkomen ! dat Zy, hier van

###Latyn## , ## » CIl

ook Cerecenſuales, genaamd Zyn' en dat Zy ºver zulks

'een zoort geweest zyn van die genen, welken men
Oudstyds in enige ka lf'aschthinſº he Luiden noemde.

(c) noh miſ ter in anno 1. Men zie, het geen wy

hier vooren reeds over de ze drie gewoonlyke Gerigts

dagen hebben aangetekend ººk 99:

čd) Ampliu, diequgn. cet. Tot nadere opheldering
rare, zaak kan dienen, 't geen voorkomt in een

#rief van K. HENDRIK den III, by ToLNERUs Cod.

Dipl. Palat. Nºgm- 31-, pag. 28. alwaar men, ten op

zigte van een Kerkelyken Voogd, onder anderen,

dit navolgende vind beraamd : ,, de ſervitio

,, etiain - quod exhibendum erit hujusmodi Advocato,

,, ſic ordinaverunt, ſcilieet, ut tribus anni tempori

, bus, quibus legitima## obſervanda erunt , cum

octeth veniat. – Ipſe

,, quoqtte Advocatus caveat, ut ſuper/# ſibiſer

,, vitium ſuperſtuum# ecigat vel requirat.

* -

,, Familia quoque ejusdem Eccleſiae obſervet placitum

,, ejusdem Advocati tribus anni temporilus , & non

,, amplitus. Quoties vero Abbas – infra terminos

,, Allatige Placitum habere voluerit, quod vulgariter

,, Beding” (Lees Boding, of Botding. Men zie onze

Aanmerkingen op het sPECULUM FRANc9Nico-BELGI

CUM, of# KEIZERREGT Lib, II.

c. 48. In een anderen Brief van #NR# denfji. van

ro56., by HoN THEIM Hist. Dipl. Trewir. Vol. I. p..

4OO., worden deze Placita, of Gerigtsdagen, Budin

gun genaamd.) , dieitur, idſuaeſt potentatis, nihil.

,, que in tali placito Advocatus rejuirat, autºvendica

», re praeſumat.” zº 5,7

(e)# LINDEBORN ſchynt niet naauwkeu

rig genoeg het oorſpronkelyke gevolgd te hebben in het

afſchryven van deeze woorden, waarin geen ſlot of zin

is. Ik denke, dat men lezen moet; ſi autem praeter

praedicta tria tempora, aliqua neceſſitate emergente, a

Praepoſito vel ejus Vicario invitaretur, devote et af

feituoſe veniret. Ten minſten iets diergelyks ver
eischt de zin en Zamenhang van deezen Brief. b

(fº) Praedeceſſores ejus.] Voornaamlyk zyn Vader

en Moeder, Graaf GoDscHALK, en deszelfs Huisvrour

ADELHEIDA. Zie den Brief van Io59, in de 1. Afd.

ºn 89. 41- - -

*-

-
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nem ad Fratres, quorum uſui deputatafuiſſent.

Obtinuit quoque a Domino Imperatore prae

dictus Comes illuſtris, ut, quicunque de libe

ro genere praenominatae Eccleſiae Zutphanien

ſiſe, vel poſſesſiones ſuas, mobiles, ſive im

mobiles, dare (g) vellet, licenter & ſine con

tradictione Comitis, in cujus jurisdictione ma

neret, hoc faceret, cenſu ſiquidem Regio non

imminuto, ſi tamen cenſum ſolveret.

- Dominus igitur Imperator hanc conceſſionem

ſtam , & Comes, quoniam Eccleſia ſua de

ſpiritualibus ad nos respiciebat, omnia & ſin

gula Statuta ſila priſedeterminata Nos ſcripto

commendare, & confirmare pia cum devotio

ne rogawit. Juſte # itaque eorum petitioni

conſentientes, quod Dominus Imperator con

ceſit, quod Comes Advocato ſilo donando &

prohibendo determinavit, quodque fibi &

heredibus ſuis retinuit, hoc Nos ex autoritate

Domini noſtri JESU CHRISTI, & beatorum Apo

ſtolorum Petri & Pauli, & S. Martini, &

omnium Sanctorum Dei per Banninoſtrieſtica

ciam, et per potestatem, a Deo Nobis tradi
- - , 4 t/ - - -- -

(g) dare zeilt. 1 Dit heeft Koning HENRIK de V.

by zynen Brief van den jaare 11o6. nader op nieuws

bevestigd. - .

(5) jºgte. J Dus in de beide uitgaven. Ik denke ,

dat men lezen moet , just die itaque corum petitioni con

ſenlientes. - * * * * * * * * * * * * * - , .

(i) GERARPUs Comes de Gelre.] Gelyk PoNTANUs

Lib. l T. p. 91. zeer verlegen is geweest met deeze

Charter, én eenige zeer ongegronde gisſingen daarom

trent heeft moeten maken, even eens heeft deeze zelfſ

de Brief ons zeer veel zwarigheden veroorzaakt, en

wy willen gaarn bekennen, dat geene GelderſcheChar,

ter tot dusverre ons meerder moeite, arbeid, en tyd

gekost heeft, dan deeze. - Wanneer wy ons Voor

#erigt, voor het eerſte Deel dezes Charterhoeks ge

plaatst, opſtelden, twyfelden wy, in navolging van

LINDEboRN , PoNTANUs , sLiCHTENHORST , VAN

HEussEN, en anderen, in 't minſte niet aan de egtheid

van dit Stuk. En dit gaf ons gelegenheid om ver

ſcheiden nieuwe ſtellingen in dat Voorberigt voorteſtel

len aangaande de erfopvolging in de Graafſchap GFL

RE; en wy hebben op verſcheiden gronden gemeend,

dat deeze GERHARD, alhier genaamd, Graafvan Gel

re, geweest zy, een Zoon van wicriARD den III., en

over zulks een Broeder van ADELHEID, de Vrouw van

Graaf oTTo van NASSAU, en dat de Graafſchap van

Gelre na zynen dood by erfenis vervallen zy aan zyne

Zuster, door wien dezelve in 't Huis van Nasſau is

overgebragt. Wy hebben overzulks deezen, alhier

enoemden, GERHARD geſteld, den eerſten Graaf van

elre geweest te zyn, en hebben by die gelegenheid

door verſcheiden waarſchynlyke gisſingen uit den weg

zoeken te ruimen de zwarigheden, welke daar tegen

konden ingebragt worden, uit hoofde, dat otto van

NAssAU eerst in den jaare Io79. door K. HENRIK den

derzoek en behandeling. -

tam, confirmavimus, ſcripto commendariſe

cimus, & illud ſigillo noſtro denotari curavi

mus, ut, quicunque contra praeſcripta verba

fecerint, vel facere attentaverint, cum Satha

na & Angelis ejus aeternaliter condemnentur,

niſi reſpiscentes Eccleſiae Dei & Fratribus ſa
tisſecerint. Amen. t

Hujus autem rei testes aſſuerunt Harmannus

Archiepiſcopus Colonienſis, Obertus Epiſco

pus Leodienſis, DuX Henricus de Arlo, Con

radus Comes de Lucelenburch , Fredericus

Dux Sueviae, Rothardus Archiepiſcopus Mo

guntinus, (i) GERARDUs Comes de GELRE, Prae

poſitus Focho, Plicherus , Albericus, Luot

tholfus Advocatus, Theotricus, Gerolf, Lin

po, Perenhardus, Unalthardus. Anno M.LXIIII.

Incarnationis Domini, Indictione II. Annolm

peratoris Henrici X. haec descriptio ſacta eſt.

Jo. LINDLBORNIUs, I'iſ?. Epiſc. Dnventr.

pag. 209. VAN 11UEssEN - J/iſt. Epiſ

copatuum Foeder. Belgii Tom. II. in

Epiſc. Dav. p. 73. In het Nederduitsch

ook overgezet door VAN RHYN, Oudh. en

Gest. van Deventer I. D. bl. 42o.

IV. den eernaam van Graaf van Gelre verkregen heeft,

en dus door alle Schryvers tot nog toe voor den eerſten

Graaf van Gelre gehouden wordt. Doch wy

kunnen niet ontveinzen , ofſchoon men in 't minſte

niet aan de egtheid van dit Stuk kan twyfelen, dat

ons thands bv een nader en naauwkeurig onderzoek

van deezen Brief eenige zwarigheden ontmoeten, wel

ke veroorzaken , dat wy zelven eenigermate beginnen te

twyfelen, of deeze GERHARD Grave van Gelre niet

zoude kunnen gehouden worden dezelfde te zyn - als

GERHARD, Zoon van Graaf OTTO van NASSAU, welken

wy den tweeden bygenaamd hebben, waar door dan

tevens in zo verre onze ſtellingen, dien aangaande in 't

Voºrberigt voorgeſteld, zouden moeten vervallen. -

Dewyl wy niets meerder bedoelen, dan de waarheid

op te ſpeuren, ſchamen wy ons ook niet thands open

hartig te bekennen, dat, het geen wy in ons. Voorberigt

aangaande deezen Graaf GEis 11ARD den I. op waar

ſchynlyke gronden meenden te hebben betoogd, ons

thands aan verſcheiden zwarigheden nog onderhevig

toeſchynt. Doch het korte beſtek van deeze

onze Aanmerkingen laat niet toe dit alhier breedvoeri

ger te betoogen. Wy hoopen in een Voorhcrigt voor

ons volgende Deel onze zwarigheden openhartig voor

teſtellen, en aan het oordeel van deskundiger te on

derwerpen. De aangelegenheid der zaak, welke ons

verpligt, de verwarde en duistere Gelderſche Hiſto

rie van deezen tyd, zo veel mogelyk, in een helderer

dagligt, en op vaster gronden, dan tot heden geſchied

is, te ſtellen, vereischt hier toe een wydloopiger on

Intusſchen verzoeken

wy den Beſcheiden Leezer zyn oordeel opteſchorten

over het geen wy uit deezen Brief in het eerſte Voorburigt

ten opzigte van deezen Graaf GERHARD hebben trag

ten te bewyzen.

2.) Stralen, in het Overkwartier van Gelderland, door den Aartsbisſchop van
-

' . -

--
-

- ! -

Keulen, ANNO den II, gegeven, nevens eenige andere plaatsen, aan de

van S.Abdye

v - zº

* * * * *

t

‘N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

ANNo ſecundus divina diſpenſante clemen

tia Colonienſis Eccleſiae Archiepiſcopus. No

(a) inſtituimus in monte.] Reeds eenigen tyd te vo

ren had de Aarts-Bisſchop ANNo dit Klooſter ofAbdye

Michaël, of Sigberg.

Na My 1o66.

1 3

J - ' '

v . . . . .

Verit omnium Chriſti Fidelium tam futurorum

quam praeſentium pietas; qua de cauſaprimum

inſtituimus (a) in monte aedificare Coenobium,

' . . . | | -- cui

beginnen te ſtigten. Ten minſten in een Brief van K.

HENRIK den iV. van den jaare 1o65., waarby aan dit
Kloos

- er is er - - - -r

-

A -
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CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

cuitunc Mons.S. Michaëlis nomen eſt indi

tum, quando in ipſius Archangeli honore con

ſecratum eſt Monaſterium &c.

Sunt autem haec loca, quae per Advocato

rum manus eidem Coenobio legavimus, & Mi

niſtris Chriſti ibidem degentibus ad victum ve

ſtitumque contulimus, Achera &c. STRALA,

Niſtera &c. Lara &c. Bettendorff, Muffen

dorff &c.

Statuimus vero Advocatis, quos ejuſdem

Eccleſiae defenſores eſſe praevidimus, ut ſe

mel in anno ad loca ſibipraeſcripta conveniant,

& pro juſtitiis faciendis Placita teneant; ſic ta

men ut ipſi cum conſilio Abbatis effuſionem

ſanguinis, fürta, violatam pacem, haereditatis

contentionem judicantes ſua tertia contentiſint,

neque ipſam tertiam niſi de his rebus, quae in

Placitis Advocati ventilentur, vel de Placitis

judicentur, requirant. -

Caetera omnia Abbatis arbitrio diſponenda

relinquant; ita ut in Abbatis poteſtate ſit aper

ſona familiae qualibet pro libito ſupplicium ſil

mere, ſi in aliquo juſtis ejus imperiis praeſümp

ſerint contraire &c. Sitque ſervitium, quod

Abbas Advocato in unaquaque die Placiti dare

debeat, duo modii tritici, ama vini, duae ce

reviſiae, porci duo valentes duos ſolidos, por

Klooster de Villa Mengede, in Pago Weſtpal, in Co.

mitatu Herimanni Comitis ſita, geſchonken wordt,

wordt het zelve genaamd en omſchreven, Monaste

rium in Monte antiquitus Sigeburch, novo autem no

mine Mons Sti Michaëlis nominato, ab Annone Archi

# conſtructum. Men zie ST. ALEx, wüRDTwEIN

ov, Subſid. ":"# T. IV. pag. 37. - Meerder

berigt wegens de ſtigting van dit Klooster, als mede

eene lyst der Abten van 't zelve, kan men vinden by

Jo. KNIPPENBERGH, Hiſt. Eccleſ: Geldriae Lib. VIII.

C. 9. p. 294. Wenſchelyk was het maar, dat dezel

ve, wanneer hy een afſchrift van deezen Brief aan den

Heer FoPPENS mededeelde, denzelven in# geheel,

en niet zoverkort, hadde afgeſchreven; gelykook daar

om M. DE BREQUIGNY, in zyne Table Chronologique

cellus denariorum ſex, anſeres duo, pulliqua

tuor, Ova 2o., avenae modii ſex.

In Gulſà tantundem , excepta cereviſia,

quae non poteſt dari, eo quod ibi non ſit. In

Bettendorff tantundem. In STRALA modius tri

tici, porcus valens ſolidum, porcellus dena

riorum ſex, anſer unus, pulli duo, ova de

cem, ſitula vini, ama cereviſiae dimidia, ave

nae modii quatuor. In Ulma tantundem.

Denuntiamus itaque eiſdem Advocatis, ne

poſt hoc Placitum ſingulare, niſi ab Abbate

Vocentur, ullum in anno Placitum teneant,

neque Subdefenſorem quemquam niſi Abbatis

electione & familiae collaudatione conſtituant,

neque tertiam alicujus compoſitionis niſi in ſuo

Placito ventilatae & judicatae requirant.

Si quis hujus noſtri Decreti, Apoſtolica Pa

gina (b) corroborati, violator, quod non opta

mus, extiterit, abominationem Dei & Sancto

rum, in quorum honore locus conſecratus eſt,

niſi certo reſipuerit, incurrat, & cum his, quo

rum ignis non extinguitur & quorum vermis

non moritur, portionem accipiat..........

'K Signum Annonis Archiepiſcopi..........

Jo. FRANC. FoPPENs, Supplein.'

Oper. Dipl. A. MIRAE1, Vol.

II. pag. 1 132.

des Diplomes, concernant l'Hiſtoire de France, Tom.

II. p. 1o4., denzelven noemt een fragmentum ex caº

emplo communicatum. – Dewyl alhier uitdrukkelyk

STRALEN, het thands bekende Steedje in het Over

kwartier, gewaagd wordt, hebben wy deezen Brief,

hoe verkort ook door FoPPENS uitgegeven, niet mogen

overſlaan in deeze onze Verzameling.

(b) Apoſtolica Pagina.] De Bulle vanPausALEXAN

DER II., ten verzoeke van den Stigter ANNO hier van

verleend, is uitgegeven by LUNIG, Spicil. Eccleſ

Fortſetz. I. Th. p. 33o., doch naauwkeuriger uit het

oorſpronkelyke by wURDTwEIN ,., Nov. Subſ. Dipl.

Tom. IV. p. 41. Uit dezelve Bulle, welke gegeven

is op den i5 May des jaars Ic66., blykt, dat deeze

onze Brief na dien tyd eerst moet gegeven zyn.

grºte sºrtees steeg steeg steeg-te-gereerste grºte sºrteer-keek-ke-ºete

3.)

te Keulen.

De Kerk te Gelre, met de tienden, onder meer andere goederen, door den

Aartsbisſchop ANNo den II. gegeven aan de Kerk van den H. Georgius

In den jaare 1o67.

TN nomine Sanctae et Individuae Trinita

tIS. ,

Anno ſecundus Colonienſis ArchiEpiſcopus

Omnibus in Chriſto fidelibus ſalutem. -

Juſtum eſt, ut qui Rectores Eccleſiarum dit

cimur, et ad tempus ſumus, eccleſiis nobis

commiſſis pro poſſibilitate noſtra in tempo"

noſtro, et deinceps, utiliter, et benigne Pr?"
deamus, quod nos mente pertractantes 2 Ct

quam periculoſum fit cum eo, quicordafi",

et opera penſat, ex aequodimicare conſide"
tes, ut ſanctorum. De interceſſione ſalvarenur:

propoſitimus nobis ſanctos Martyres Chriſtiad

auxilium rogationis pacis precatore: advocate.

Eccleſian itaque Beati Georgiſ Martyris,

quam nosante portam, quae Altadictur, fun

davimus, et exaedificawimus, facultatibus ec
- -

cleſiaſticis in tantum locupletare conſtituimus,

quantum poſitilic Deo famulantium neceſſita

tes ſuſtentare ad tempus, et facultates noſtras

ſupra modum non viderentur minuere. Conces

ſimus ergo Eccleſiae praefatae, cunctisque ibi

dem Deo militantibus haec praedia de facultati

bus noſtris, & Beati Petri.

Sorethe cum omnibus appendiciis praeterde

cimam, agris cultis, et incultis, vineis rutis et

erutis, et eruendis, viis, exitibus, et rediti

bus, aquis, aquarumque decurſibus, molis, mo

lendinis, molendiſiis, ſilvis, venationibus, pi

ſcationibus, et omnibusomninoutilitatibus, qui

bus nos, et anteceſſores noſtri uſi ſumus, uti

que potuimus.

Holtzheim cum omnibus appendiciis & re

ditibus.

Pol
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Polheim cum omnibus

cima. w

Vochena cum omnibus reditibus ſuis, & ju

ſticiis praeter decimam. -

Eccleſiain in Ruthenesberg cum omnideci

matione ad Supplementum Praebendae fratrum

eo modo tradidimus, ut quicunque fuerit Prae

poſitus, praeſatae hujus ſit paſtor Eccleſiae.

Eccleſiam quoque in Holtsheim ſimiliter.

In Lurich duos manſos ſolventes decem ſo

lidos, et duos modiostritici. In Hombere dimi

diam partem Eccleſiae.

Eccleſiam in Berche cum omni decima.

In Lengeſtorph curiam unam habentem ſe

ptem manſos cum vineis, et areis ſolventibus

novem ſolidos ſex denarios, I. obulum.

Decaniam quoque, quae noſtri juris erat ſil

per omnes parochianas eccleſias in pago Bun

nenſi, et Arenſiſitas tam matres, quam filias

cum omni ſubjectione et juſticia Chriſtianitatis

praeter altarium dona, ſuprema judicia, et pro

redimendis ſervitiis cenſus, quartoanno, quiad

archidiaconatus officium ſpectant, et eodem

prorſus modo, quo alias in Ludpekowe Eccle

ſiae ſanctae IJlariae in Gradibus benigne con

ceſſimus, omnem quoque decimam de Sylvis

rutis, et eruendis, per totam eandem Deca

niam.

Eccleſiam quoque S. Mariae in Notthijſen

in ſuburbio civitatis Colonienſis juxta ripam Rhe

ni ſitam cum Banno, et omnijuſticia ſynoda

li, et ſaeculari una cum ſubjecta ſibi villa, et

omnibus ſuis juſticiis, areisſolvendis, vigiliis et

operibus, et omnibus omnino utilitatibus, qui

bus nos uſi ſumus, ut praefatae Eccleſiae S.

Georgij Martyris eodem jure haec ſubjectaſit,

quo S. Joannis Baptiſtae eccleſia eccleſiae S.

Severini Confeſſoris ſübeſt.

Continebant ſiquidem privilegia eccleſiae S.

Severini confeſſoris, ſui Juris eſſe bannum uſ

que ad portam, quae appellaturalta, quem qui

dem a Canonicis et Praepoſito ejusdem Mona

ſterii per concambium accepimus, et 12. areas

infra ambitum exterioris clauſtri 3ianovem(a)

extra ſolventes ſingulis annis quinque ſolidos,

et ſex denarios donantes eis probanno, et areis

quinque libras ſingulis annis de Decimatione,

quae eſt Meginhardeshagen, et Luidolves

(a) 3ia novem.] Dus ſtaat in de uitgave, welke wy

hier volgen. De zin zou volledig zyn, indien er

ſtond, ei 12 areas infra ambitum exterioris clauſtri,

reditibus absque de ceilh, atque Solomeon, quasquidem tenuit Pa

latinus Comes in beneficium, ſed hoc apud il

hum effecimus, quod vobis ſponte eam reddi

dit. -

Hunc itaque bannum cum ſua determinatio

ne usque ad portam ſupradictam, et ex altera

parte usque ad ripam Rheni a termino area

rum, quae ex meridianaparte monaſterii ſitae

ſtunt, extra clauſtrum exterius eidem donamus

Eccleſiae S. Georgij Martyris, & ibidem Deo

famulantibus.

Vineas quoque eidem eccleſiae contulimus in

Alvetra, quae noſtri juris erant, etpartemſyl

vae cum manſis duobus ſolventibus I I. ſoli

dos, et area ibidem ſita, etſtercoratione de de

cem manſis, pro qua villico quinque ſolidos

reddidimus, de opere ſeptimanario, ut debitum

ſervitium compleat more ſolito.

Molendinum unum in juliacho, et vineas

juxta Moſellam in quinque Locis Raftecha,

Urzecha, Liemena, Sigemel, Votthenae, ultra

Rhenum vero Bieleheim, Berentraph.

In Weſtphalia decem libras de decimatione

veſtitui fratrum deſtinatas, quae etiam in Bene

ficio Palatini Comitis filerant.

In Hurnesvelt ad duas libras, in GELRE

Eccleſiam cum omni decimatione, circa Mene

thene decimasſolventes tres libras exceptistri

ginta denariis.

Haec igitur Omnia, et quaecunque juſte ac

quiri, et addi poſſünt, primo ſub tutela S. Ro

manae Eccleſiae per manus Venerabilis Papae

Nicolai, cujus etiam ſcriptaad corroborationem

ejusdem rei continentur apud nos, diligenter

commiſimus, ac deinde non ſolum Colonienſis

eccleſiae verum etiam comprovincialium eccleſia

rum conſenſu, et aſtipulatione, ſigilli noſtriim

preſſione, et banni authoritate corroborari de

crevimus, ut nemo tam firmae traditionis viola

tor eſſe praeſumat, niſi qui anathematis ſenten

tiam, et aeternum gehennae incendium nullate

nus pertimeſcat..

Anno Dominicae Incarnationis Milleſimo

Sexageſimo ſeptimo, actum publice in Eccleſia
S. Petri Coloniae feliciter in Chriſto. A'

STEPH. ALEx. wURDTwen, Nov.

#ppen. Zom. IV, pag.

32-30.

etiam (of item) novem extra,

mogelyk ſchuilt onder deeze

derS.

olventes. cet.. Doch

Orven lezing iets an
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4.) De Curtis BRUoCHE, ofBroekenhof, tegenswoordig het Adelyke Huis en Goed

Billioen, in den Pagus vELUE, in de Graafſchap van DIEDERIK gelegen, door

Koning HENRIK den IV., aan het Capittel van S. Pieter te Utrecht ge

ſchonken tot vergoeding van het verbranden der Kerk. Als mede een Vi

dimus van dien Brief, van den 3. Februarij 1557.

Den 23. May 1o76.

IN nomine Sanctae et indiuiduae trinitatis.

- Heinricus diuina fauente clementia rex. li

bere et perfecte regem (a) regnare, eſt, il

lum, per quem reges regnant, Chriſtum in ſan

ctis ſuis honorare. Inter quos caelijanitorem,

integrae fidei confeſſorem, regnivel imperiide

fenſorem, apoſtolorum principem, beatum PE

TRUM Apoſtolum in reparanda Traiectenſi aec

cleſia ſua placando honorare, neceſſarium duxi

mus. Quam incendio conſumptam noſtris pec

catis imputando ingemuimus. Vnde in repara

tionem eiusdem aeccleſiae praedium quoddam,

nomine (b) BRvocHE, cum uniuerſis appendi

tiis, hoc eſt, utriusque ſexus mancipiis, areis,

aedificiis, pratis, pascuis, terris, cultis & in

cultis, uiis & inuiis, (c) ſiluis, uenationibus,

aquis, aquarumque decurſibus, molis, molen

dinis, piscationibus, exitibus & reditibus, quae

ſitis & inquirendis, accum omniutilitate, qulae

vel excogitari, nominari vel ſcribi poterit,

SANCTo PETRO in praeſata aeccleſia combuſta

(a) Regem regnarc. cet.] By IIEDA leest men, re

ere regnarc eſt : Illum, cet. By MATTHAEUs ont

5reekt het woord Regen, gelyk ook in de overige uit

gaven.

itale, letters in het oorſpronkelyke. In den Brief van

isſchop HERMAN van 1155. wordt hetgenaamd, cur

tis, quºte noſtro vulgari BR CH ntencupatter. In eenen

anderen Brief van Bisſchop GoDE FR1DUs Van I 178.,

r

lyken Brief, en by HEDA , gevonden wordt,

praedium Eccleſiae lºcati Petri , quod BROKE digitur.

Op welken laatſten Brief, in 't oorſpronkelyke Exem

plaar, met een zeer oude hand onder anderen van bui.

ten ſtond geſchreven, Litera Epiſcopi Godefridi, qua

dispoſitio Curtis , de Brockerhof, nobis fuit commiſſa.

Geen wonder derhalven, dat in een later. Register der
goederen van de Kerk van s.. PIETER te Utrecht, in 't

welk ook deeze onze Briefgeregistreerd is geweest, en

hoedanig Register door MATTHAEtºs, en vAN MIER's,

gebruikt is, gelezen wordt, praedium quoddam nomi
ze Broeck, nunc Broeckhoven, cum univerſis, hoc eſt,

utriusque ſexus mancipiis, cet. met uitlating zelfs van

het wóord appenditiis, 't geen, en in den oorſpronke

, PoNT ANUs, melding van deezen onzen Brief makende

Hiſt. Gelr. Lib. V., pag. 95 ,,ſtaat in twyfel, of men

door deeze Curtis Broeck of den Broeckhof, moet ver

ſtaan het Olde - Broek, of het Nieuw- Broek, beide be

kende Richter- ampten op Veluwe. Doch, gelyk te

regt reeds door SLICHTENHORST G. H. in Append, bl.

583. is aangetoond, deeze Curtis, of Hof, is geen an

der, dan het tegenwoordige Adelyke Goed en Hofſte

de Boullion, of Billioen, niet ver van het Dorp Velp

in Veluwen-Zoom gelegen. Men zieden tegenwoor

digen Staat van GELDERL., bl. 514. Het Capittel van

S. Pieter heeft oudstyds dit Goed verkogt, en zullen

by die gelegenheid alle bewyzen van eigendom, enon

der dezelve ook dezen onzen Giftbrief, benevens de ge

melde twee Bisſchoplyke Brieven, aan den nieuwen Ei

genaar zyn overgegeven, en hier van daan is het, dat
niet alleen de oude naam van dit Goed door den nieu

wen. Bezitter zal veranderd zyn geworden, gelyk met

veele andere oude Adelyke Goederen meermalen ge

ſchied is, maar dat ook dezelve oorſpronkelyke Brie

- ººk

- ---

firmando (d) tradidimus, tradendo firmauimus,

ſummonentibus ac rogantibus, BERHTA et re

gni et tori ſocia, SIGEFRIDo MoGoNTINo, HIL

TOLFo COLONIENSI, archiepiſcopis, RUOPER

To (e) Babenbergenſi, EBBONE (f) Nuin

burgenſi, Epiſcopis : Trajectenſi vero Epi

ſcopo cUONRADo eo obnixius quo rectius caete

ris ſuccinente. Cujus praedii ſitus eſt in Pago

vELUE in Comitatu (g) DIEDERICI. Dedimus

autem ea lege, ut eadem aeccleſia (h) Sanc

ti PETRI perenniter absque omni contradictione

obtineat, & interdicimus, ne alicuius violen

tia inde auferat, vel alio tranſponat. Cuius

firmae traditionis teſtem cartam praeſentem

ſcribi iusſimus. Quam, ut (i) infra uideripo

test, propria manu corroboratam, & ſigillino

ſtri impreſſione inſignitamomnisgenerationistam

futurae quam praeſentis notitiae reliquimus 7.

SIGNVM DOMNI HEINRICI quarti regis (k)

invie.......... tiſſimi. 7.

Adal

ven onder de overige Archiven van 't gemelde Huis Bil.

lioen, nog hedendaags, voor handen zyn, en aldaar be

waard worden ; gelyk dezelve ook uit die Archiven aan

ons door den tegenwoordigen. Eigenaar van dat aanzien

(b) BRUOCHE.] Dus leest men met groote, ofca lyk Goed, den Heer Baron VAN SPAAN , goedgunſte

lyk ten gebruike zyn medegedeeld. -

(c) ſilvis, venationibus.J In zommige uitgaven, ſil
vis & venationibus molendinis & piscationibus.

(d) firmando J Dit woord ontbreekt in zommige uit

gaven. . . -

b (e) Ruoperto. ] In de uitgaven , Ruperto, of Ru
Cy"l 0. -

(f) Nuinburgenſ.] In de uitgaven ofNumburgenſof Nizwenburgerſi. J 8 - genſt,

(g) Diederici.

PoNTANUS Lib.

In zommige uitgaven T'iederici.

T. p. 95. noemt hem Duldericus. Be

lachgelyk is het geene FoPPENs in zyne uitgave op

den kant aanteekende, ,, alias Theoderici, Comitis

,, Hollandiae.” Even als of de Pagus Velue oudtyds

een onderdeel van Holland zou geweest zyn.

(b) Sancti..] In zommige uitgaven, Beati Petri.

(i) quam - ut infra. cet.] By MATTHAEus, en vAN

MIERIS, keest men, quam propria manu firmatam &?

ſigilli noſtri impreſſioné inſignitam relinquiſities, met uit

lating van de overige woorden, welke egter in de uit

gaven van HEDA en FoPPENs gevonden worden , zo

wel, als in het oorſpronkelyke.

(k) invic. . . . . . . . tiſſimi.] Dit woord is in het oor

ſpronkelyke in twee verdeeld, en tusſchen beiden

ſtaat het gewoone teeken, of Monogramma, des Ko

nings, zodanig egter, dat die twee gedeelten van dat

woord met eenige trekken van de pen, boven om het

Monogramma gehaald, weder, als het ware, tot één

woord gemaakt, en aan een verbonden zyn. Het Mo

nogramma zelfs komt genoegzaam volkomen overeen

met dat gene, 't welk in eenen anderen, in koper geſne

denen, en gedrukten Brief van denzelven gevonden

wordt by den Abt BFssEL, Chron Gottwic. Lib. II.

Cap. 9. pag. 279 Ter zyde van het Mono

gramma, agter de letters tisſimi, bevindt zig nog een

# gedeelte van 't Zegel, t welk met een doorge

oken ſtrook op den Brief vastgehegt is, zynde ge

drukt in geel wasch , en alleen nog maar te#
Ze
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Adalbero cancellarius uice Sigefridi (l) ar

chicancellarii recognoui. 7.

Anno dominicae incarnationis (m) Mill.

LXX.VI. Indict. XV. x. : K. JvN. data. Anno

autem ord. dom. Heinrici. IIII. regis. XVIIII.

Regni uero. XXI. Actum woRMATIE feliciter

in nomine DNI IIIV AMEN. 7.

Naar den oorſpronkelyken Brief, berustende als

nog onder deCharters enArchiven van denHui

ze BILLIOEN. Ook, doch minnaauwkeurig,

uitgegeven by HIEDA p. 137. A. MATTHAEUS,

Fund. Eccl Lib. I. c. 3. p. 111. FoPPENs,

Stippl. ad Opera Dipl. A. MIRAEI, Tom. III.

p-564. en FRVAN MIERIS, Charterb.I.D.bl,69.

Een Vidimus van den Voorgaanden Brief: l

Y Wynandt Hackferdtt, jnd Wynandt

van Arnhem, Schepene tot Arnhem,

Tuege mytz dieſen apenen vidimus brieue, dat

wy enen beſegeldenn brief geſien ind hoeren

leſen hebnn, jnhaldende van woirden tot woir

den als naebeſchreuen volgt.

In nomine ſancte & indiuidue trinitatis

Henricus. etc.– reliquimus. Ende was

alſus onderteickent ind onderſchreuen.

Signum etc.– in nomine Domini Je

ſit.
Aijten.

deze letteren, K HIEIN . . . . . . REx. Het zelve komt,

voor zo ver het overig is, genoegzaam overeen met

het Zegel van denzelven K., HENRIK, zo als in plaat

verbeeld gevonden wordt by Jo. MICH. HEINEC

CIUs, de veterabus Germanorum Sigillis , Tab. VII.

7l. I.

(l) Archicancellarii.] in ſommige uitgaven, Arctica

ellani. -

(m) mill. LX.Y. VI. indi&ione XV. cet. J Met de
ze tydskenmerken, zo als in den oorſpronkelyken Brief

evonden worden, komt overeen het Perkamente Hand

ſchrift, waar uit VAN MIERIS deezen Brief in zyne

Verzameling heeft gegeven, als mede de uitgaaf van

MATTHAEUs, welke, zo niet het zelfde, ten minſten

een ſoortgelyk Register ſchynt gebruikt te hebben. In

de MS. HEDA van den Heer A. B. vindt men het zelve,

uitgenomen, dat, in plaats van het XVIIII, jaar derver

kiezing des Konings, aldaar ſtaat het XVIII. jaar. Doch

in den laatſte uitgave van denzelven heeft BUCHELIUS

dit in deezer voege veranderd, Anno Dominicae in

carnation is milleſimo LXXVII. Indictione XV. V. Ka

lendas junias data, anno veroordinationis domini Hen

rici quarti Regis XXIII. Regni vero XXI.- Ver

ſcheiden zwarigheden ontmoeten wy hier. - DeXV.

indi&ic komt overeen met het jaar 1077. Dit zal ze

kerlyk de oorzaak geweest zyn, waarom men het jaar

1076. gemeend heeft te moeten veranderen in Io77.-

Indien wy niet den oorſpronkelyken Brief zelfs gezien,

en naauwkeurig afgeſchreven hadden, maar indien wy

denzelven, gelyk de voorige Uitgevers, alleen uit een

oud afſchrift moesten geven, zouden wy geen zwarig

heid maken te ſtellen, dat de Afſchryver zig in 't ge

tal der Indictie vergist had, en dat men XIV. inplaats

van XV. lezen moet, liever dan het jaar 1o76. te ver

anderen in Io77. Doch zulks gaat thands niet door ,

nu wy den oorſpronkelyken Brief zelven verpligt zyn te

volgen. Dat, indien men het jaar 1ö77. wil

volgen, als dan onoverkomelyke zwarigheden zig op

doen, zal ras blyken, indien wy in aanmerking nemen,

datals dan onmogelyk noch de Aarts Bisſchop van Mentz

sIGEFRIDUs, als getuige, noch ADALBERo als Cancel

lier, in dezen Brief konden voorkomen. En dit is ook

de reden, waarom en de Doorluchtige Schryver van

het CHRoN. GoTTw1c. pag. 298. en de Geleerde Jo.

PHIL. MURRAY, in zynen Brief aan den Beroemden G.

MEERMAN, te vinden in deezes Epiſt. & Obſervat. de

Chartae lineae Origine, pag. 193. de egtheid van de

zen onzen Brief eenigzins in twyfel trekken , doch het

kwalyk geſtelde jaar 1o77. , 't welk zy in de uitgave

van HEDA vonden, heeft hen tot die gedagten moeten

brengen, dewyl het zeker is, dat en de Aartsbisſchop

van Mentz, SIGEFRIDUS, en de Wurtzburgſche Bisſchop

ADALBERo, reeds in Io76. der partye van K. HENRIK

zyn afgevallen, en zig voor den Paus GREGORIUs VII.

verklaard hebben, en gevolglyk in 't volgende jaar de

eene als Getuige, de andere als Cancellier in dezen

Brief niet kunnen voorkomen. Dit blykt ten allerdui

delykſten uit het verhaal van LAMBERTUs scHAFNA

Mm

Ende want wy deſen brief alſus geſien, jnd

mitz deſen accorderende befonden ind hoiren

leſen hebnn, hebn wy in oirkunde der wairheit

vnſe ſiegelen beneden ain deſen vidimus brieue

gehangen. Gegeuen int jair onſs Herenn due

ſent vielf hondert ind ſoeuenind viefftich, den

darden dach des maendtz Februarij.

Naar den oorſpronkelyken Perkamenten

Brief, insgelyks berustende onder de

Archiven van den Huize BILLIOEN.

BURGENsis, wanneer hy op 't jaar 1o76. in zyn Chron:

pag. 4.12. by PISTORIUS SS. R. G. Vol. 1. Edit. STRU

vII, dit volgende aanteekent : interca Rudolphus Dux

Stevorum , l/ elf Duiv Bajotriorium, Bertholdus Dua:

Carentinorum, ADALBERO Epiſcopus Wirtzeburgenſis,

Adelbertus Epiſcopus Wormatien/ts, & alii, quos Rei

publicae calamitas movedat, in loco, qui dieitur Ulma,

conventu habito ſlatuertint , tºt omnes ,## Rci

publicae conſultum vellent, AVII. Aalend is Novembr.

Triburiam convenirent, & variis cladibus , quibus per

multos jam annos paa eccleſiaſtica turbalatur, tandem

aliquando malorum pertacſi finem facerent.- Qua

ev/pcčtatione# atque attonitis omnibus, Epiſcopus

Móguntinus, (SIGIF RIDUs) et alii quam plures, qui ca

tenis partes Regis vehementius titelantur, ab co deſe

cerunt, & adjuncti ſupradictis Principibus ad melio

randum regni ſlaturn ardentiſſimozelo evanſcrunt. Maar

wanneer is die Vergadering der gemelde Ryks- Vorſten

te Ulms in Io76. gehouden? Immers verſcheiden maan

den, na dat die zo zeer bekende Vergadering van Bis

ſchoppen in dominica Septuageſimae, volgends hetver

haal van LAMBERTUS SCHAFNAB. p. 4O3 , en gevol

gelyk op den 24 January 1o76. (zie HUIDEKoPER.

Aantek. op MELIs stoKE, I. D. bl. 297.), te Worms

gehouden was, en waarin , gelyk genoeg bekend is,

GREGORIUs vervallen verklaard wierd van den Pauze

lyken Zetel, met dat gevolg, dat de Paus, ruim drie

weeken daar na, van zyn kant weder niet alleen K. HEN

Rik, maar tevens ook zyne voornaamſte medeſtanders,

den Mentziſchen Aartsbisſchop SIGIFRIDUs, den Bam

bergſchen Bisſchop RUPERTUs, beiden in dezen Brief

ook voorkomende, als mede onzen Utrechtſchen Bis

ſchop wILLEM, in den Kerkelyken ban gedaan heeft.

Men zie de oude Schryvers, hier over aangehaald by

B. G. STRUVIUs, Hiſt. Germ. Vol. I. p. 322. S. FR.

HAHN, Einleitung zit der Teutſche## III.

Th. p. 65. en wAGENAAR Vad. Hiſt. II. D. bl. 165.

Na het eindigen van deze eerſte byeenkomst te Worms,

is de Koning aanſtonds weder na Goslar gekeerd. Rea,

finito in l/ormatia Colloquio, concitus Goslariam rediit,

volgends het verhaal van LAMBERTUS SCHAFN. p. 404.

Op den 6 Maart is hy van Goslar na Keulen vertrok

ken in 't gezelſchap van den Utrechtſchen Bisſchop,

en heeft aldaar door den zelven den nieuwen Bisſchop

Hildulfus doen inwijen. Coloniam profectus, verhaalt

ons dezelfde LAMBERTUs p. 405. conſecrari eum (Hil

dulfum)fecit ab WilhelmöTrajectenſt Epiſcopo.- Van

Keulen is hv naar Utrecht vertrokken, en heeft aldaar

het Paaschfeest, 't geen invalt op den 27 Maart van

dat jaar, gevierd. Terwyl hy aldaar was, is niet al

leen door onvoorzigtigheid van zyne hovelingen, incu

ria aulicorum HENRIcI, zegt HEDA p. 137. hier in ge

volgd door MATTHAEUs, Fund. Eccl. p. 11o. de Kerk

van S. Pieter verbrand, 't geen gelegenheid tot het

geven van dezen onzen Brief verſchafte, maar hy ont

fangt aldaar ook de tyding van den gemelden Pauzely

ken banblixem uit den mond van zynen Gezant, by des

zelfs terugkomst uit Romen. Legatus Regis rever

ſus ,
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ſus, het zyn de woorden van den ANNALISTA SAxoby

EccARD Öorp. Hiſt. medii aevi Wol. I. p. 533., cum

Regi, qui tune erat Trajecti , quod erat excommuni

eaſus, indicaret, Willehelmi ipſius urbis Epiſcopi con

ſilio Rex ereonmunicationen illam vilipendit. Epi

ſcopus quoque idem timens, neſt populus haec##
a Rege discederet, inter Miſam ſermonen faciens ad

populum, deriſorie, quod Rea eſſet excommunicatus,

indicavit, ſed excommunicationem hanc nil valere, qui

bus paterat verbis, zitpote facundus homo, confirmavit.

Uit dit verhaal, om zulks als in 't voorbygaan aante

merken, blykt ten duidelykſten, dat, hoe zeer de Heer

HUIDEkoPER, Aanteek. op MELIS sToKE I. D. bl. 295.

het tegendeel tragt te bewyzen, Bisſchop wiLLEM den

banblixem van den Paus tegen K. HENRIK beleefd

heeft, en dus niet in 1975. geſtorven is. Het leed eg

ter maar weinig dagen na dit voorval, dat Bisſchop
willeM door een doodelyke ziekte wierd overvallen.

Moa in ipſo loco, vervolgt diezelfde Saxiſche Jaar

boekſchryver, wiens woorden wy dies te liever ge

bruiken, om dat het getuigenis van LAMBERTUs

seHAFNABURGENsis in dezen by den Heer HUIDE

koPER verdagt gehouden wordt, in quo Romano Panti

fici derogabat, mala, valetudine corripitter, qua ingra

vescente, - defunäus ille ſapiens, & per omniavirho

neſtus, ſi non eſſet avaritiaevenenginfegus, nullis ora

tionibus Deo reconciliatus diu jacebat inſepultus, donec,

Romae quaeſito conſilio,- Apoſtolici fuſie/inecommen

dationibusſepelitur. HEDA pag. 131. ſtelt deszelfs dood

in demaand Meydesjaarsrozo. Dochby BEKApag. 42,

ofſchoon hy zynen dood een jaar vroeger ſtelde, wordt

zyn ſterfdag naauwkeurig## op den W, Calendas

Majt, dat is, den 27 April. Door deezès dood ver

loor HENRIK een aanmerkelyken ſteun voor zyne par

tye, en men behoeft niet te twyfelen, terwyl hy naar

alle gedagten nog in perzoon binnen Utrecht was, of

hy zal wel gezorgd hebben, dat in deszelfs plaats ie

mand van zyne partye, en op wien hyzig vertrouwen

kon, aangeſteld wierd. Dit is hem geluktin denperſoon

van Bisſchop coNRADUs, qui Henrici quarti Caeſaris

erat nutritius, gelyk BEKA p. 43. en anderen (doch

mogelyk te# hem beſchryven, en welke uit

hoofde van die betrekking ook een afhangeling van

hem was, als zynde electus et promotus intuitte Henrici,

elyk HEDA getuigt pag. 137. Deze aanſtelling van

# nieuwen Bisſchop moet aanſtonds na doode van

wILLEM geſchied zyn, want uit dezen onzen Brief by

wettig gevolg ten duidelykſten blykt, dat coNRAAD

reeds op den 23 Mey desjaars ro76. in de Ryksverga

dering te Worms, als Bisſchop van Utrecht, tegen

woordig geweest is, als zynde deze Briefonder ande

ren ook ten zynen overſtaan, en voornamelyk op zyn

verzoek, aan 't Kapittel van S. Pieter aldaar gegeven.

Zo ras namelyk K.. HENRIK binnen Utrecht, alwaar hy
het Paaschfeest vierde, de tyding gekregen had van

het Ban-vonnis, 't geen te Rome tegen hem in een

Kerkvergadering op den 14 February was ingeſproken,
vreesde # niet zonder grond, dat veele, Ryksworſten,

- artve hadden aangekleefd,tenmin
welke als nogzyne Party h klaard haddſten zig niet openlyk nog tegen. "Er adden,

- is afgeſchrikt, enuitangst, omzelven
door dit Ban-vonnis afgelºſt", -

ook niet door den Paus geëxcommuniceerd te worden,

- laten, en zig tegen hem openlyk ver
zyne partye ver daar de P ds all

kjaaren zouden, te meer daar tºe," reeds alle on
van den eed van getrouwigheiddes Konings - - -

## h#e. Omnes Christianos a vinou.

lo juramenti, quod ſibi (Henrico)faciunt & facient,

%, ,,nullus ei, ſicut Regi, ſerviat, interdico,

## eigen woorden van dat Banvonnis by L.

#Nüs, Magn. Ballar. Ram. Wal. J. pag. 52 p.

(doch alwaar door een drukfout kwalyk het jaar tot 5.
in plaats van roz6. gevonden wordt,) als mede by den

ANNALISTA saxo, pag. 539: Geen wonder derhalven,
dat K. HENRIK alle mogelykº vlºt aanwendde, om die
gevolgen voor te komen. Te dien einde beſchreefhy

tegens den 15Meyeene Ryksvergadering binnen Worm:

Miſis igitur circumqua4de nuntiis, verhaalt ons EAM

HERTgs scHalº 4,49%, " regni Prinsipe in
Pentecoſten woRMAcIAE/ibi"rrerejuſit, gingfacto
opus eſſet communiconſilio, utPraetendebat, deliberatarus.

it zeker zynde, moet ook volgen, dat Kº HEN#nie
Pinxterweek van dat# binnen Worms tegenswoordig

geweest is, hy kon derhalven op den E

# den 23# #s maar zeven dagen, nadat die
Ryksvergadering, begonnen was, dezen onzen brief te

orms, gelyk de plaatsteekening van denzelven is,

afgeven en teekenen:- Ja maar is sfeer hints,

Aartsbisſchop van Mentz, ten wiens verzoeken deze
Briefook gegeven is, op die tweede Vergadering in dit

jaar te Worms tegenswoordig geweest? en had de

Wurtsbergſche Bisſchop ADALBERo, welken wy bui

ten alle bedenking, hoe zeer MALLINKRot, de Abt

BESSEL, en anderen, daar aan twyfelen, denzelfden

rekenen, als dienADALBERo, welkein hoedanigheid van

Cancellier, in plaats van den gemelden sIGEFRIDus,

dezen Brief onderteekend heeft, te dezen tyd's Ko

ningspartye reeds verlaten? Wat den eerſten

betreft, is het zeker, dat hy toen den Koning nog niet

verlaten had. Ja zelfs toen die Ryksvergadering van

Worms vrugteloos was afgeloopen, of, gelyk dezelf

de LAMBERTUs verhaalt, nullum habuit effectum, heeft

K. HENRIK weder op nieuws eene Ryksvergadering in

natale Sancti Petri Apoſtoli, of tegens den # Jany,

binnen Mentz uitgeſchreven. Is het nu denkelyk, dat

de Koning eene plaats tot die byeenkomst, alwaar hy

zelfs# moest zyn, zou benoemd hebben,

wiens Bisſchop en Heer hem reeds was afgevallen?

Zelfs in die# van Mentz heeft hy

nog 's Konings zyde gehouden, want na dat die zelfde

Schryver verhaald had, dat insgelyks deze nadere Ver

gadering wegens de afweezigheid van veele Ryks-Vor

ſten vrugteloos wasafgeloopen, en dat, gelyk zyne ei

gene woorden luiden, ipſ, qui convencrant,## ſt

multate a ſe invicem diſſidebant, laat hy'eronmiddelyk

deze omſtandigheid op volgen: UTo Epiſcopus Trevi

renſis, Roma nuper reverſus communicare nolebat Epi

ſcopo Maguntino, Epiſcopo Colonienſt, & aliis quanz

pluribus, qui apad Regem prae ceteris aſidai erant, et

quorum Rev omnia faciebat conſºlio; obtendens eteoset

ipſium Regem excommunicatos eſſe a Romano Pontifice.

Uit dit verhaal van LAMBERTUs, waaraan wy geen

reden hebben te twyfelen, blykt ten duidelykſten, dat
hy toen nog, tegens den Paus, de zyde van den Ko

ning hield, want had hy zig toen reeds voor de partye

van den Paus openlyk verklaardgehad, zou hyvanden

Kerkelyken Ban reeds ontheft zyn, en had in zodanig

een geval de Aartsbisſchop van Trier geene de minſte

redenen, om den omgang met hem, als eenengeëxcom
municeerden, te vermyden. Wat verder den

Cancellier ApALBERobetreft, ofſchoon wy wel niet in

ſtaat zyn zulke ſterke bewyzen dienaangaande te berde

te brengen, is het egter meer dan waarſchynlyk , dat

hy insgelyks op dietweede Vergadering, binnen Worms

in 't gemelde jaar gehouden, tegenwoordig isgeweest,

en zynen post als Cancellier aan het Hof van den Ko
ning zal# en dus in die hoedanigheidook

dezen onzen Brief zal afgegeven hebben. Denkelyk

is het, dat in de ſtraks aangehaalde woorden van LAM

BERTUs, onder die meerder anderen, alil plures, wel

ker omgang de Aartsbisſchop van Trier ſchuwde, de

ze onze ADALBERo, en mogelyk ook onze Utrechtſche

Bisſchop coNRADUs, welke, te Worms tegenwoordig

geweest zynde, ook de kort daar op gevolgde Ryks

vergadering van Mentz naar alle gedagtenbygewoond

heeft, door dien Schryververſtaanzullen zyn. Doch, het

zy hier mede, zo het wil, dit ten minſten is zeker,

dat, zo veel wy weeten, by geen eenen ouden Schry

ver gewaagd wordt, welker partye deze ADALBERo is

toegedaan geweest voor den tyd, dat verſcheidenRyks

vorſten, welke tegen K. HENRIK waren, eene Verga

dering te Ulms gehouden hebben. Deze byeenkomst

is eenige weeken laater gehouden, na dat die twee

Ryksvergaderingen, welke HENRIK uitgeſchreven had

binnen Worms en Mentz, vrugteloos geſcheiden waren,
en op die Vergadering te Ulms heeft eerst onze ADAL

BERo het momaangezigt afgeligt, de partye desKonings

verlaten, en zig openlyk met de overige tegenpartye
verbonden, om in eene nadere Vergadering, welke te

gen den 16 October 1o76. zoude gehouden worden,

tot de verkiezing van een anderen Koning, in plaats

van den door den Paus afgezetten, HENRik, te tree

den; En by deze tegenpartye heeft zig toen ook open

lyk gevoegd de Aartsbisſchop stonrandts, gelyk zulks
uit de reeds te voren aangehaalde woorden van denzelf
den LAMBERTUs ten volle blykt. Uit deze Hi

ſtoriſche omſtandigheden nu, welke wy tot beter ver

ſtand van dezen Brief, en om de egtheid van denzelven

buiten alle bedenking te ſtellen, kortlyk hebben moe"

ten aantoonen, Heeren wy niet alleen, dat de plaats
teekening van dezen Briefovereenkomt met de plaats,

alwaar zig K HENRIK op dientyd bevond, maar dat

ook en storenID, als Getuige, en ADALBER9 • als

Cancellier, in denzelven zonder de minſte zwarigheid

kunnen voorkomen, doch tevens leeren wy hier uit:

dat deze Brief in geen ander jaar, dan in het duizend
zes en zeventigſte,gelyk in het oorſpronkelyke uitdruk

reivik ſtaat, en niet in 't volgende, 't welk men in de
uitgaaf van EUcHELIus vindt, en waar door anderen

r 1n

-
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in twyfel zyn geraakt en in verwarring, kan gegeven

zyn. " Immers indien deze brief op den 23 Mey des

jaars 1o77. gegeven was, moesten wy alhier niet ADAL

#ERo, maar GEBARDUS, of GEBEHARDUS, als Cancel

lier aantreffen. Ten minſten in een Brief van Io77.

komt dezelve als Cancellier voor by MALLINCKROT de

Archicancell. pag. 8o. , en uit denzelven by BessEL

Chron. Gottwic. pag. 3oo. welke egter niet meldt, wie

die Gebehardus geweest zy. Doch wanneer MALLINC

KROT denzelven meent geweest te '# of den Bisſchop

van Spiers, of den Bisſchop van Conſtants, daar in

vergiste zig die ieverige Opſpoorder zyner Vaderland
ſche Oudheden, want in twee brieven van Kon. HEN

RIK, beiden op een en denzelfden dag, den 11 juny

namelyk van 't jaar 1077, gegeven, en te vinden by
UGHELLUs, Ital. Sacr. Toin. V. p. 57 en 58., noemt

hy zig uitdrukkelyk Bisſchop van Praag: Gebardus,
(in den tweeden ſtaat Gebcardus) Prageriſis### •o

et Cancellarius – recognovi. In een derden Brief

van K. HENRIK van den eerſten Julii deszelfden jaars

1o77. noemt hy zig ſlegts Cancellier zonder verdere by:

voeging, Gebehardus Cancellarius- recognovi. Men

vindt dien Brief by HERGoTT., Geneal. Diplom. Gent.

IIabsburg. Vol. II. p. 127. Ontmoeten wy nu in die

aangehaalde vier Brieven, alle van den jaare 1977, ,

en waar van drie ten minſten byna geen maand in de

dagteekening van den onzen verſchillen, den Cancel

lier GEBEHARDUs, dan is het ook zeker, dat wy denzelf

den ook in onzen Brief zouden aantreffen, indien die

in Io77., en niet in Io76., wasgegeven.- Voeg hier

by, dat SIGEFRIDUs, na dat hy tegen het einde van 't

jaar 1o76. 's Konings partye verlaten had, in de Ver

gadering eeniger Ryksvorſten, te Foreheim op den 13

Maart Io77. gehouden, geen zwarigheid gemaakt

heeft tot de verkiezing van een nieuwen Koning mede

te werken, en, wat meer is, den opgeworpenen en

verkoren Koning RUDOLPH op den , 29 Maart Io77.

binnen Mentz zelfs openlyk en plegtigte kroonen. Zie

sTRUviUs Hiſt. Germ. Vgl. I. p. 526. Is het nu den

kelyk, dat hy twee maanden daarna, indien onze Brief

in Io77. gegeven was, zig weder met den Koning ver

zoend heeft? Immers het tegendeel is uit de Hiſtorie

van dien tyd zeker. Hy kon derhalven op den 23 Mey

no76. wel als getuige in dezen Brief voorkomen, als

hebbende toen 's Konings partye nog niet verlaten,

maar volſtrekt niet in Io77.- Waar uit dan tevens

ten duidelykſte weder blykt , dat, gelyk ook in den

oorſpronkelyken Brief uitdrukkelyk ſtaat, in 1976. de

ze Brief is afgegeven. - Maar op deze manier ver

vallen wy weder in een andere zwarigheid, deze na

melyk, dat wy dan in den oorſpronkelyken Brief de

veertiende, en niet de vyftiende Indictie, moesten aan

treffen. Dit zy zo, en wy erkennen wel, dat de 14

Indictie met den jaare Io76. overeen komt, doch daar

uit volgt niet, dat men om deze onoplettendheid van

den Notaris, of Schryver, den Brief zelven zoude mo

gen verdagt, houden, want en door MABILLoN de re
TDipl. Lib. VI. p. 623., en door de Geleerde Benedic

tiners in hunne Nouveau Traité de Diplomatique, Tom.

IV. p. 682., als mede door anderen, te regt reeds is

opgemerkt, dat om eene kleine fout in de Indictie eene

Charter, indien geene andere kenmerken van onegtheid

zig opdoen, niet ligtelyk verdagt moet gehouden wor

den. Te meer zal men dit ten opzigt van onze Char

ter moeten in 't oog houden, wanneer men in aanmer

king neemt, dat diergelyke onoplettendheid van denNo

taris, ten opzigte van de indictie, ook in andere Char

ters van den zelfden Koning gevonden wordt. Dus,

by voorbeeld, in een Brief van den I. januarii 1986.

by N. scHATEN, Annah Paderborn. Part. I. Lib. VII.

p, 623. vindt men Indictio VIII voor Ind. VIIII. zo

als in een anderen Brief, in de volgende maand van dat

zelfde jaar afgegeven, te# gevonden wordt by HEDA

Hiſt. Traj. p. 14o. Dezelfde onoplettendheid is ook

begaan nog in een anderen brief van K. HENRIK van

den I. Junii Io86. insgelyks aangehaald by P. GEoR

GISCH, Regeſt. Chron. Dipl. Tom. I. p. 441. n. 4. al

waar men mede vindt Indici. VIII. voor Indiët. VIIII.–

Meerder voorbeelden hier van by te brengen, is on

noodig. -- Maar, op deze manier zyn wy nog alle

zwarigheden niet te boven. - Eene is er nog ove

rig. - Te regt namelyk heeft de Schryver van 't

Chron. Gottwic. Lib. II. p. 393. ten opzigte van de

# der tyds-kenmerken in de Brieven van

HENRIk den IV. reeds# dat het derde jaar

van deszelfs verkiezing tot Koningovereenkomtmet het

eerſte jaar van zyne werkelyke regeering. Cum enim,

het zyn de eigene woorden van dien doorluchtigen

Schryver, vivente adhuc Patre deſignaretur Patris

Mm 2

RIK niet in het

ſucceſſor, et hinc Aquisgrani Coronam Regiam ſuscipe

ret anno Io54. , mortuo vero anno Io56. Patre HEN

Rico III. actualem regni adminiſtrationem auſpicare

tur, ideo Annus Ordination is tertius anno Regniprimo

neceſſario correspondet. , ls dit zo, gelyk het werkelyk

zo is, en uit menigvuldige Brieven van K. HENRIK,

al nog voorhanden, ten volle blykt ; dan heeft ook

weder de Notaris eene fout begaan, wanneer hy ſtelde

in het oorſpronkelyke, anno Ordinationis Domini Hein

rici IIII. Regis XVIIII. Regni vero XXI. Want het

negentiende jaar van zyne verkiezing dan moet overeen

komen met het zeventiende van zyn Ryk, gelyk men

vindt in een Brief van den jaare Io73. by ÜGHELLUs

Ital. Sacr. Tom. V. p. 517. alwaar men leest, anno

Ordinationis Dom. IV. Henrici XVIIII. Regni vero

XVII. gelyk zulks ook gevonden wordt in een anderen

Brief van dat zelfde jaar by HERGoTT, Geneal. Dipl.

Gent. Habsburg. Vol. II. p. 126. , of indien men het

XXI. jaar des Ryks verkiest te houden, zou men hier

moeten vinden het XXIII., en niet het XVIIII. jaar

van zyne verkiezing, gelyk BUCHELIUS in zyne uitgave

van fiEDA geene zwarigheid gemaakt heeft te verande

ren en uittegeven, en gelyk men ook vindt in een Brief

van den jaare Io77. by denzelven HERGoTT d. l p.

127. - Dit zy zo. En wy erkennen gaarn, dat de

Klerk of Notaris, welke tot het ſchryven van dezen

brief gebruikt is, ook in dit ſtuk niet al te naauwkeu

rig is geweest, ofſchoon hy in 't minst niet gedwaald

heeft in het uitdrukken van de jaartallen zelve. Zyne

eenigſte onoplettendheid beſtaat hier in, dat hy het eene

jaartal voor het andere geſteld heeft, en onderling ver

wisſeld. Het XXI. jaar is niet het jaar der aanvaarding

van het Ryksbeſtuur, maar van de verkiezing van K.

HENRIk, en het XVIIII. is het regte jaar van zyn Ryk.

Dus alles wel zou geweest zyn, indien hy geſchreven

had anno Ord. X.Y/. Regni vero XVIIII., 't

geen dan weder een preuve oplevert, dat men den Brief

niet met BUcHELIUS tot Io77., maar tot Io76., bren

gen moet. Niemand zal dit verwonderlyk voor

komen, welke weet, dat zoortgelyke verwisſeling van

twee jaartallen door overhaasting, of onoplettendheid,

der Notarisſen meermalen voorkomt. Zelfs in een an

deren Brief van onzen HENRIK van den jaare Io81. by

UGHELLUs Ital. Sacr. Tom. III. pag. 366. vindt men

dezelfde onoplettendheid van den Notaris, en dezelfde

omzetting of verwisſeling der jaaren; want aldaar leest

men, anno Dominicae Incarnationis milleſimo octua

ges. primo. indict. IV. Datuin Piſis. anno attem Ordi

nationis Domini Henrici IV. Regis, XXIV., regni

XXVI. omgekeerd moest het zyn, anno Ordinationis -

'XVI. Regni XXIV., en dan had de Notaris de be

hoorlyke oplettendheid gebruikt. Is zulks nu, om geen

meer andere voorbeelden by te brengen, indien aange

haalden Brief geſchied, wie zal zig dan verwonderen ,

dat even het zelfde in onzen Briefgeſchied zy, en de

jaartallen verkeerd gezet zyn? – Ja maar! zal mo

gelyk iemand ons tegenwerpen, geſteld zynde, dat door

onoplettendheid des Notaris de jaartallen onderling ver

wisſeld zyn, dan komt evenwel het XXI. jaar der ver

kiezing, nog het XVIIII. jaar van het Ryksbeſtuur

niet overeen met het jaar, waar in deze Brief gegeven

is, want op den 23 Mey des jaars Io76. was K. HEN

XXI., maar in het XXIII. jaar zyner

verkiezing reeds getreden,#hyook niet in 't XVIIII.

jaar, maar reeds in 't XX. jaar zyns Ryks was, als

zynde verkoren tot Koning op den laatſten Maart des

jaars Io54., en hebbende eerst na doode van zynVa

der op den 3 Očtober des jaars 1o56. het Ryks beſtuur

zelve in handen gekregen. Dit zy zo. Maar is dit

eene wezenlyke zwarigheid? of beſtaat dezelve maar

in ſchyn? Immers in ſchyn, wantniemand, welkemet

eenige oplettendheid ooit oude Keizerlyke Giftbrieven

behandeld heeft, kan onbekend zyn, dat zeer dikwils

de overſchietende maanden van een jaar niet mede ge

teld worden. Dit is in onzen Brief ook geſchied. De

negen maanden van het jaar Io54., waar in HENRIK

verkoren is, els geen vol jaar uitmakende, zyn niet ge

teld; gelyk ook niet geteld worden de eerſte vyfmaan

den van 't jaar 1076., als insgelyks geen vol jaar uit:

makende. Op dezelfde wyze zyn ook niet gerekend

eworden de drie laatſte maanden van 1056., ofhet

jaar, waar in K. HENRIK het Ryksbeſtuur werkelyk

aanvaard heeft. Op deze manier nu komen de opgege;

vene jaaren volkomen overeen. Zomtyds heeft men wel

de overſchietende Maanden voor een vol jaar gerekend.

en zie onder anderen den Geleerden Jo, NIG. AB

HoNTHEIM Hiſt. Trevirens. Diplom. Toni. I. # 4o7.

Doch zeer dikwils vindt men het tegendeel: gelyk ook

in onzen Brief, enmeer anderen van denzelfden":
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geſchied is, en hebben de Notarisſen zulks wille

keurig naar hun goedvinden gedaan. Wy, zouden dit

met meenigvuldige voorbeelden kunnen bevestigen,

doch de zaak is te over bekend, dan dat wy zulks be

hoeven te doen. Men zie CHR. HENR. ECKHARD, In

trod. in rem Diplom. Scé?. III. Cap. 6. S. 3o. & 31.

Ten opzigte zelfs van de Brieven van onzen K. HENRIK

kan men zulks ten volle beweezen vinden by den Abt

BESSEL in Chrom. Gottvvic. Lib. II. p. 304. - Hier

mede nu denken wy alle zwaarigheden, welke omtrend

den, inhoud van dezen Briefzouden kunnen opkomen,

uit den weg geruimd te hebben. - Het korte beſtek

van onze aanmerkingen duldt niet, dat wy hier nog

handelen over eene andere aanmerkelyke omſtandig.

heid ten opzigte van dezen Brief. Wy zouden daar

door te wydloopig worden, en ſpaaren overzulks die

verhandeling tot een nadere gelegenheid. -

5.) Uittrekzel uit het Doodboek der Abdye van s. PANTHALEON te Keulen, wegens

de aanſtelling van den Zutphenſchen GraafHERMAN tot Abt van deselve.

In den jaare Io82.

ERMANNUs (a) ejusdem nominis primus,

nonus noſtri monaſterij Abbas comes

Zutphanie eodem anno videlicet 1 o82. ſucceſ

ſit, hic conſtruxit oratorium in honore ſancte

CrucisetduodecimApoſtolorum hacinſcriptione

teſte: Anno Dominice Incarnationis Io94. In

dictione ſecunda nonis julij hoc oratorium ab

humili Herimann0 Abbate fundatum dedica

tum eſt a venerabili Herimanno III. Archi-epi

ſcopo, qui dives cognominatus eſt in honore

ſancte Crucis et duodecim Apoſtolorum etc.

Hic eciam coronam deauratam hoc carmine

rythmico teſte ſancto Panthaleoni contulit:

Has inter gemmas Iferimannus fulgeat Abbas

Hoc opus Eccleſie qui mira condidit arte,

Nam muros, portas et turres atque plateas

Que dilecta Deo gemmis ornatur et auro.

Huic lapides vivi preſſura cede politi

Aptantur merito virtutis ordine certo,

Surgit in excelſis urbs inclita viſio pacis

(a) Hermannus ] Dewyl na de uitgave van de eer

ſte Afdeeling dezes Werks de Heer wURDTwEIN eerst

het oude Doodkoek der Abdye van S. Panthaleon heeft

uitgegeven, en in 't ligt gebragt, hebben wy in ons

Voorberigt, bl. 48. geen gebruik van het zelve kunnen

maken, noch ons daar op beroepen, wanneer wy op

zettelyk onderzogten, van welken Zutphenſchen Graaf

deeze Abt HERMAN een Zoon geweest zy. Dewyl eg

ter door dit Uittrekzel in eenige opzigten nader beves

Sorte locis juſta Chriſtus diſponit in illa

Ipſaque pulchra fide, dives ſpe, fortis amore

Sicut ſponſà viro celeſti jungitur agno

Hinc ſtabiles murilapides ejus precioſi

Structure ratio loquitur preſentis et ordo

Hec eſt (b)illa fide quam fundavere prophete,

Que per Apoſtolicas pandit ſua menia gemmas

Hieruſalem ſtructam ſanctis in montibus urbem.

Hinc ſuper aptantur vigiles, urbemque tuentur.

Moritur demum anno Domini I 121. ſub Ho

norio II. RomanoPontifice, Friderico I. Archi

Epiſcopo Colonienſi ac Henrico V. Imperato

re, poſtquam annis quadraginta prefuit, ſepul

tus in Oratorio Apoſtolorum quod ipſe vivens

conſtruxerat.

Uit het NECROLoGIUM Abbaztrum Mo

nasterii S. Panthaleonis Coloniae ,

uitgegeven door ST. ALEx. wURDT

wEIN, Nov. Subſid. Dipl. Tom. IV.

pag. 6.

tigd wordt, 't geen wy over dien GraafHERMAN gezegd

hebben , oordeelden wy het zelve alhier in onze Ver

zameling te moeten plaatzen op dat jaar, in het welke

hy tot Abt van dat Klooster verkoren is.

(b) illa fide.] Ongetwyfeld moet men lezen, Haec

eſt illa fides, quam. cet. - De Heer WURDTwEIN

ſchynt dit ſtuk uit een minnaauwkeurig Afſchritgegeven

te hebben. Meerder fouten komen hier voor, welke eg

ter door ieder een gemaklyk verbeterd kunnen worden.

-ºrsºgs-sºrsºgse rºsesºrt &eers & sessºrs &se regeers&sers &gsesºrrºs-grrºs-ºrrºs-Srrºs

6.) De Abdye van Elten, in den Pagus HAMALAND, en in de Graafſchap van CE

RARDUsgelegen, door Kon. HENRIK den IV. aan den Aarts-bisſchop van Ham

burg, Liemarus, geſchonken.

Den 22 junii 1o83.

N nomine ſanctae & individuae Trinitatis,

Heinricus Heinrici filius Imperatoris ſe

cundi, divina favente Clementia Rex. Exem

plum juſtitiae & honeſtatis a patribus noſtris di

vae memoriae Auguſtis accipientes, tum ex pro

prio ſenſu per nos ipſos qvae ſint juſta ac Deo

placita intelligentes, regiam noſtram Majeſtatem

decereperſpeximus,utfideles noſtros,fidemacju

ſtitiamadnosſervantes, dignis retributionibusmu

neremur. Qvamobrem Liemarum ſanctae Ham

maburgenſis Eccleſiae venerabilem Archiepiſco

pum nominis noſtri praecipuum amatorem, at

qwe optime de nobis merentem, dignum duxi

mus, ut pro ſila in nos fide egregia ac perpe

tua devotione (a) magno- - -munere donare

mus. Cum enim gens Saxonum ob ſuperbiam

temeraria a nobis rebellione recederet, & bel

lum adverſum nos toto de --- eo ampliusſume

ret, ille fidem ſemel nobisjuratam pure & qvam

ſancte conſervans, ſuos ac ſua, certe divitias

magnas, reliqvit, ſeparatus ab illis atqve ad nos

veniens, lateri noſtro fidus & irremotus comes

toto illo tempore adfuit; niſi forte noſtrae jus

ſiones ac publicae actiones aliqvo ablegaſſent,

aut propriae ipſius utilitates & rationes ad ho

ram hoc expoſtulaſſent, ut abeſſet, non illum

tC

(a) Magno - - - ºnumere.] In de Uitgave van scHATEN vindt men geen teeken, dat hier iets zou ontbreken.
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tenuitas rei familiaris, non laborum fatigationes,

non vitae diſcrimina aliqva dimovere. Eodem

bello Saxonico duabus pugnis gravisſimismaxi

mo periculo nobis adfuit, ſed & apud ſedem

Apoſtolicam, contra Hildebrandumperturbato

rem orbis - - - - magnis difficultatibus & anxieta

tibus legatione noſtra functus eſt, tribus vicibus

ad (b)expugnandum urbem Romam, & capien

dam nobiſcum venerat. Huicob fideminnostan

tam & voluntatem qvam optimam, ſpontanen

conſideratione benefacere volentes, Abbatia.nl

ALTENE in honore ſancti Viti martyris con

ſtructam, juxta Rhenum fluvium, in pago HA

MALAND, (c) GERARDIComitatuſitam, ſanctae

Hammaburgenſ Eccleſiae in venerationem Sal

vatoris atqve ejus genitricis perpetuae virginis

Mariae, nec non etiam ſupradicti ſanctiViti,

pretioſisſimi martyris conſecratae perpetuo jure

posſidendam tradidimus, eidemqve Liemaro,

praeſatae Eccleſiae proviſori & paſtori dignisſi

mo, ac ſuis deinde ſucceſſoribus in omneaevum

perfruendam concesſimus, qvo tali libertatis

noſtrae exemplo facilius caeteros ad ſimilem de

votionem, & noſtrum ſervitium adtraheremus.

Nos tamena multis retro diebus Hammaburgen

ſemEccleſiam praeomnibusfere diligentes,tem

poribus Adalberti ejusdem ſedis venerabilisAr

chiepiſcopi, virieruditisſimi atqve egregie ſide

lis, curtemilli noſtram Lieſmundi dictam, com

plura (d) alia praedia, Comitatus & donaria

(b) expugnandum. J. By SCHATEN , expugnandam.

(c) Gerardi.] Wie deze Zutphenſche GraafGERARD

geweest is, hebben wy reeds aangetoond in ons Voorbe

rigt voor het eerſte Deel, bl. 48. en volg.

(d) alia praedia, Comitatus. cet.] De Giftbrieven

zelven, waar van alhier Koning HENRIK gewaagt, kan

men in hun geheel vinden onder de Privilegien der Ham

burgſche Kerk, zo als dezelve uitgegeven zyn door

ERP. LINDENBROGIUS, Num. 23. 25. 26. en 28. in des

zelfs Script. Rer. Germ. Septentrional. p. 139-143.

(e) pétitionen. J Dus leest men in de beide uitga

ven. - Indien dit woord egt is, dan moet Pe

multa atqve ornamenta contulimtis, qvo ipſius

Domini noſtri Salvatoris (e) petitionem, qvain

re ſumma ſâlus & vita eſt, atqve ejusdem ge

nitricis intemeratae virginis opitulationem habe

re poſſemus. Dedimus autem eo more, qvo

Reges & Imperatores ſolent, cum omnibusap

pendiciis, miniſterialibus, mancipiis utriusqve

ſexus, nundinis, theloneis, monetis, mercatis,

areis, aedificiis, terris cultis & incultis, pratis,

paſcuis, viis & inviis, exitibus & reditibus,

foreſtis, venationibus, aqvis, aqvarum decurſi

bus, molis, molendinis, piſcationibus, qvaeſi

tis & inqvirendis, Eecleſiis, Capellis, decimis,

& cum omnijure, qvodad haec tempora habuit,

& utilitate qvae in futurum inde juſte proveni

re poterit. Et ut haec noſtrae traditionis aucto

ritas omni tempore rata & ſtabilis, & inconvul

ſa permaneat, hanc chartam facti noſtri ſignifi

catricem ac teſtem ſtiper en re conſcribi& ſigil

li noſtri ſignari impresſione jusſimus. Data x.

Kalend. Julii Anno Dominicae incarnationis

MLXXXIII. Indićtione vI. Anno autem ordinatio

nis Domini Heinrici Iv. Regis xxIx. regnixxvii.

Actum Romae poſturbem (f) captam, felici

ter, Amen.

ERP. LINDENBRoGIUs, SS. Rer. Germ. Se

ptentr. p. 144. en NIC. SCHATEN, Annal.

Paderborn. P. I. Lih. VI.p.61o. als medeby

anderen, aangehaald in de Regeſt. Diplom.

van GEORGISCH, Tom. I. p. 436. n. 5.

titio beteekenen preces , precatio, of voorbidding.

(f) poſt urbem captam.j Koning HENRIK had Ro

men bemagtigd op den 3 junii des jaars Io83-, en dus

maar eenige dagen voor het geven van dezen Brief. Men

zie den ANNALISTA SAxo by EcCARD, Corp. Hiſt. med.

aevi Tom. I. p. 563. en den Schryver van de Chroni

ca S. Panthalconis by denzelven, d. l. p. 908. Deze

bemagtiging ſchynt van dat aanbelang by hem geweest

te zyn, dat hy dezelve als een tydskenmerk ook in zy

ne Brieven heeft willen laten vereeuwigen. Men zie,

het geen de Geleerde Schryver van 't Chronic. GoTT

w1cENSE hier over heeft aangeteekend Lib. II. p. 305.

7.) De Tol te Smithuiſen, nevens andere goederen, door het Capittel van s. JAN

aan Bisſchop CONRADUs afgeſtaan, en daar voor weder van denselven ont

fangen de Heerlikheden en Landen, thands uitmakende de Proostdye Lan

den van S. Jan.

In den jaare 1085.

N nomine (a) Patris et Filii et Spiritus

Sancti... Cognoscant fideles, tam futuri,

quam praeſentes, quod Anſelmus (b) Praepo

ſitus, et reliqui fratres Eccleſiae (c) BeatiJo

(a) In nomine.] Op den 1 julii desjaars 1461, heeft

Bisſchop DAVID Van Burgondien dezen Brief nader be

kragtigd. Men kan dien bevestigingsbrief vinden by

MATTHAEUS de Nobil. Lib. II. p. 435. Onder de Ar

chiven van 't Capittel van s. JAN te Utrecht, en wel Num.

3. van de Lade, gequoteert met de Letter J , hebben

wy gevonden een Tranſumptum judiciale van dien Be

veſtiginsbrief van B. DAVID, 't welk door den Officiaal

des Bisſchops afgegeven is, anno 1474. die Mercurii

tertia men/is Auguſti , ad inſtantiam Joannis Nys,

Praepoſiti & Archidiaconi Eccleſiae S. johannis. In

dezelfde Archiven van 't Capittel van s. JAN is ook

nog voor handen een Vidimus van dezen Brief, door

Bisſchop GUIDO afgegeven. Anno Domini 1311., feria

ſecundaH# diem Paſche. Ook heeft de Heer G. MUN

NIKS, Heer Van Gerverscop en den Breudyk, Raadsheer

Mm 3

HANNIS Baptiſtae, in Trajecto (d) conſti

tutae, michi cUONRADo , ejusdem loci Epi

ſcopo, theloneum (e) in SMITHUSEN , duos

quoque manſos cum quinque mancipiis, ſil

* Vam

in den Hove van Utrecht, Canunnik en Officiaal van 't

Capittel ten Dom, myn waarde vriend, my berigt,

dat insgelyks een Afſchrift van dezen Briefgevonden

wordt in het zoogenaamde MS. Liber Hirſutus van 't

Capittel van den Dom, welks lezingengenoegzaam met

denoorſpronkelykenBriefovereenkomen,uitgenomen dat

voor Anſelmus in dat afſchriftgevonden wordt Ancelinus.

(b) Anſelmus.] Deze is de oudſte der, tot nog toe

bekende, Proosten des Capittels van S. Jan. Zie DRA

KENBORCH, Aanhangſ op de K. Oudh. bl. 18I.

3: Beati Johannis. By BUCHELIUs leest men ? S.
0/7/7/7/J.,

(d) conſtitutae] Dus ook de Bevestigingsbrief van B.

DAVID, by MATTHAEUs; doch by BUCHELIUS , en an

deren, conſtituti.

(e) theloneum in Smithuſen.] In den ſtraksge:#
I1CI »
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cIIARTERBOEK Des HERTOG DOMS GELRE,

wam (f) etiam, gilam forest vulgo IlllIMCLl

pant, in loco, //anteke (g) nominato, cum

omnibus appenditiis dederunt. Pro iſtis autem

dedi eis Eccleſiam in Fronakre (h) cum tri

bus appenditiis Capellis liberam a circatu, a

cenſu, a denariis, (i) quos oblationes vocant,

& terram paluſtrem in (k) Eyerekestorpe,

tantae latitudinis ſuperius, quantae erat terra%
eoruminferius, in longitudine pertingentem(m

usque ad Trenſcoten (n) et ſurs, prout ſe

cundum poſitionem locorum ſaltus hoshabuerit

oppoſitos. Aliam (0) quoque, quam vulgari

nomine vocant quadraginta (p) houvas, ter

ram paluſtrem in Midreth dedi eis, hujus dis

cretae longitudinis, ut ex uno latere ipſi, &

habitatores de (g) Adbecenwalde paluſtrem il

lam terram ex aequo dividant, etad ſe invicem

nullo intervallo collimitent; ex altero verolate

re praedictae (r) terrae paluſtris idem ſitter

minus, qui fuerit (s) terminus Epiſcopatus &

Comitatus, & item ſicut (t) a ſuperiori latere

nullo intervallo uſque ad terminum Comitatus

ipſi fratres terram (u) illam poſſideant. Has

vero terras tali pacto dedi eis, ut, ſi quando

Brief, theloneum in Smithuyſen. Het Afſchrift van den

Officiaal van 1474. heeft, theolonium in Smythuſen. -

Over dezen Tol te Smithuſen, welkenaderhand te Em

nierik geheven is, en van daar tot Schenkenſchans ver

legd is geworden, zullen ons in 't vervolg nog ver

ſcheiden Brieven voorkomen. Men kan een nader be

rigt over dezen Tol vinden by wAssENBERG Embricae

Deſer. Lib. III. Cap. 6, p. 113.- Dat dezelve door

BisſchopConradus aan 't Kapittel van S. MarieteUtrecht,

't welk nog tegenwoordig in 'tgeruste bezit deszelven is,

naderhand weder is afgeſtaan, blykt niet onduidelyk uit

een Brief van Keizer HENRIK VI. van 1193., welkén wy

ook in deze onze Verzameling op zyn tydorder zullen

plaatzen - Ofhet Regt van dezen Tol door Koning HEN

RIK den IV. aan de Kerk van S. jan, gelyk DITHMARUs,

in Not. ad TESCHENMACHERI Annal. Cliviaepag. 235.,

meent, het eerst# zy, zou ik, bygebrek voor

alsnog van egter bewyzen, niet durven bepalen. -

(f) Sylvam etiam, quam. cet. ] By BUCHEL. en

wAssËNB. leest men, ſylvain, quam etiam. cet.

(g) //ambeke.] Dus ook in den Briefvan B. DAviD,

als mede in het Afſchrift des Oſliciaals. De uitgaven

hebben I/Zamleco.

(h) Fronakrel In den Brief van B. DAVID ſtaatook,

Fronakre. In het ander Afſchrift, Fronekre. Doch

in de uitgaven van BUCHEL. en WAssENB. heeft men

Fronskeram, gelyk ook de oude Vertaaling leest. -

(i) a cenſu, a demariis quos ollationes. ] In de uit

gave van BUCH., &? cenſie, a denariis quoque oblatio

nes. Dus ook in de uitgave van wAssENB. behalven

dat men daar ook leest oblationem voor oblationes.

(k) Everckestorpe.] By BUCHELIUs ſtaat Everekest

dorpe. Welke de tegenswoordige naam dezer plaats is,

toont B. DAVID in zynen bevestigingsbrief, alwaar men

leest; quae hodie Achtienhoven vocatur. Zie ook

MATTHAEUS de jure Gladii Cap. VIII. p. 61. en den

Tegenw. Staat van UTRECHT, II. D. bl. 163. en 222.

(l) quantae erat terra eorum.] In de twee uitgaven

quanta erat terra earum.

(m) Vpertingentem.J In den Bevestigingsbrief van B.

DAVID by MATTH. ſtaat te onregt, pertingente.

(n) Trenſcoten et Furs.] In de uitgave van wAssENB.

leest men, Frenscoten & Furs. In den bevestigings

brief van B. DAviD, alsmede in het Afſchrift van den

Zelven van 1474. ſtaat zeer kwalyk Trentſcoten & ſur

ſtem ,,prout, cet. Op welke wyze de eigen naam van

eene dezerplaatzen ten eenemaal verdonkerd wordt. Furs

is hier het bekende Dorp, en Heerlikheid Vuurst of

Vuurſche. In een Pauzelyken Brief van den jaare 1216.

by MATTHArUs in Fundat. Eccl. p. 12o. en v. HUEs

sEN, Hiſt. Epiſc. Traj. Tom. I. p. 82. vindt men ook

gewag gemaakt van de Silva Viſirs, zynde dezelve,

welke hier genoemd wordt de Saltus Fars.

# aliam# In den Bevestigingsbrief van B.DA

vy y #ATTH. leest men, Silvangºogue; doch kwalyk.
p) Quadraginta houvas. ] Terra%# pºt/p/C z/O-

cata Quadraginta huven, quae nunc Wilnis nuncupa

t

inhabitentur, decimae, et placita, & omnis

eccleſiaſtica & laicalis justicia ad eos ſolummo

do pertineat. Hujus quoque rei teſtes ſubſcri

pſimus Lansonein majorem domus SanctiMAR

TINI Praepoſitum Trajecti, Adelhardum (w)

Praepoſitum Sancti Salvatoris ibidem, Rudol

fum Praepoſitum Sancti Petri in (x) Trajecto,

Liebertum Praepoſitum in Audenſele, Ecge

berttim Decanum, Lambertum, Engelber

tuin (y) Praepoſitum, Weselinum Decanum,

Theodericum Comitem Hollandiae. Et ut in

convulſils contractus iſte permaneat, ſub anathe

mate firmavimus, & ſigilli noſtri impresſione

ſignavimus, & cartam hanc teſtem (z) futu

ram ſub praedictis praeſentibus teſtibus dedi

mus, AnnoDominicaeIncarnationisMLXXXV.

Indictione VIII. Anno praeſülatus mei (a) oc

taVO. Regnante HENRIco Imp. quarto.

Naarden oorſpronkelyken Perkamenten Brief,

al nog berustende in de Archiven van 't

Capittel van s. JAN te Utrecht. Minnaauw

keuriguitgegeven byARN.BUCHELIUsinNot.

ad IIEDAM pag. 14o. en E. WASSENBERG,

Embricae#. Lib. III. Cap. 6. p. 1 13.

O U

tter. Dus wordt het omſchreven door B. DAVID in zy

ne bevestiging van dezen Brief. Zie ook den Tegenw.

Staat van UTRECHT II. D. bl. 216.

(ſ) Abccentva/de.] In de twee uitgaven, Abckczval.

de. Het is het tegenwoordige Abkoude. Zie den Te

genzv. Staat van UTR. II. D. bl. 2o8.

r) praedictive terrae.] In de uitgaven, dictae terrae.

s ) qui fuerit terminus. J. Dus ook in den Bevesti

ingsbrief van B. DAVID; doch in de Uitgaven, qui

# terminium.

(t) & item ſicut a ſuperiore. cet.] In de uitgaven

leest men, & idem ſicut er ſuperiore, cet.

(u) terram illam.] De bevestigingsbrief van B. DA

VID heeft tantum illum poſideant. ., .

(v) ſolanimodo.] Soluin, in de beide uitgaven.

(cv) Adelharduin. cet.] In het Afſchrift van den Of

ficiaal , Adelpharduin - Rodolphurn- Lt. bertum.

In 't zelfde ontbreekt ook 't voorgaande woord Trajecti.

(x) In Trajecto.] In de beide uitgaven ontbrekende

Ze woorden. -

(y) Praepoſitum.] Dus ook in den bevestigingsbrief

Van B. DAVID, als mede in het Afſchrift van denzelven

van 1474. De uitgaven hebben in het meervoud ,

Praepoſitos. . Deze bedorven lezing heeft den Heer

DRAKENBORCH, aanhangz. op de K. O. bl. 228. in twy

fel gebragt, of de hier"E# Lambertus ook

mogelyk Proost van de S. Lebuinus Kerk te Deventer

geweest zy, dewyl men in de Lyst der Proosten van .

die Kerk by DUMBAR K. en W. Devent. bl. 32o. op

den jaare io94, en dus ongeveer dezen tyd , eenen

Lambertus in die hoedanigheid aantreft. Doch dezel

ve is ongetwyfeld geen ander, dan die Lambertus Ma
gister, welke in twee Brieven van IIoI. en 11o8. on

der andere Canunniken van den Dom voorkomt by HEDA

p. 144, en 145. - Wat Engelbertus betreft, wel

# alhier den naam van Praepoſitus voert, ik twyfele

ook niet, of hy is dezelfde Engelbertus Prae

poſitus, welke in een Brief van 11 8. by HEDA

pag. 147. voorkomt, en in een anderen Briefvan IIo5.

bv denzelven p. 146. uitdrukkelyk genaamd wordt

Praepoſitus de Elſte. - Ja maar! hoe komt het

dan, daar een Proost den rang heeft boven een Canun

nik, dat egter de Canunnik Lambertus in rangſchikking

voor den Proost van Elst geplaatst wordt in dezen

Brief? Ter beantwoording van deze vraag kan dienen,

dat in 't Capittel van den Dom de Proostdye van Elst

geen rang of waardigheid ooit uitgelevert heeft, of

ſchoon dezelve aan niemand , dan aan een Canunnik

van dat Capittel, kan gegeven worden, maar dat de

zelve alicui ex Canonicis, ut obedientia, conſºleverit

aſignari, nec dignitas nec officium reputetter, volgends

het MS. LIBER CAMERAE Fol. XV. verſo, gevolgelyk

kon uit dien hoofde de Proost geen rang voorzigvorde

ren boven een ouder Canunnik.

(z), teſten futuram.] Teſtimonio futuram, hebben

de beide uitgaven.

(n) ófiavo.] Dus ook de Bevestigingsbrief van B.
DAVID »
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- . O U D E V E R T A L I N G.

N den name des Vaders etc. Sy kenne

I lyck den gelovigen, ſo toecomenden, als

tegenwoordigh, hoe dat Anſelmus de Proost

ende de andre Broederen der Kercke S. Jan

Baptist tot Utrecht woenachtich, aen Coen

radt, Biſſchop der ſelver ſtede, hebben over

gegeven dat Cys-huys tot Smithuyſen, met

noch twee verblyven met vyff inwoenderen,

het bosch twelck ſy oeck t foreest noemen ter

plaetſe Wanieco genoemt, ende al ſynenaen

hanclinch: waer voor ick haer gegeven hebbe

de Kercke in Fronekeram [ Hier boven ſtond met

dezelfde hand geſchreven, Vrouw-acker.] met drie

aanhoerige Capellen vry van . . . . . . ende cyn

ſe, ende den penningen, die ſy oblatien noe

men, ende de moerlanden tot Everekest dor

pe van der breetten boven, alst tlant beneden

iang is, rakende tot aen Trenſcoten ende Furs,

alſo veel alsſe deſe bosſchagen tegen haer

over hebben leggende; ende noch een moer

lant in Mydrecht (dat men ordinaris de veer

tich hoeven noemt) heb ick haer gegeven,

van deſe afgeſonderden lengte, dat van der

cener ſyde ſy lieden ende de inwoenders van

Abekewalde de moerlanden even parten ſullen,

cnde tot malcanderen, ſonder ymant dartus

ſchen te comen, te belanden, ende aen de

andere ſyde vant voerſeyde moerlantſy hetuy

David , als mede het Afſchrift van denzelven.-

Doch BUCHELIUs heeft uitgegeven LY. gelyk ook de

oude Vertaler in zyn Afſchrift gevonden heeft, wel

ke egter zeer kwalyk de volgende woorden regnante

Henrico Imperatore IV. door het IV jaar van de re

geringe van Keyser Henrick overzette. Hy zal niet

-3-ste-jarige sºrteert eerste reisºr

8.)

terſte de lantſcheydinge tusſchen tbisdom ende

de Graefflicheyt, ende tſelve gelyck aen de

boven kant, ſonder ymant tuſſchen te comen,

ſullen de broeders beſitten tot de palen van de

Graeflicheit. Ende deſe landen heb ick haer

gegeven op deſe conditie, dat ſo wanneer ſe

comen bewoont te worden, dat de tienden....

ende alle kerckelyke ende werltlycke juſtitie

haer alleen toebehoere. Ende hebben tot ge

tuygen hier van ondergeſchreven Lanzo huys

overſte , Prooſt van S. Meerten t Utrecht;

Adelhardt Prooſt van S. Salvator aldaer; Ru

dolph Prooſt van S. Pieter; Liebert Prooſt in

Aldenſele, Egbert Deecken; Lambert, En

gelbert Prooſten; Wezelin Deecken; Diede

rick Grave van Hollant. Ende op [dat] dit

contract onvervrolich blyve, hebben wy dien

met den ban geſterckt, ende met onſer ſegel

indruck geſegelt, ende deſen brief, om der

getuygniſſe te weſen, in tegenwoordicheyt

van deſe getuygen gegeven jnt jaer na de

menschwerdinge des Heren MLXXXV. In

dict. VIII. tjaer mynes Bisdoms dat negen

de, ende IV. jaer van de regeringe van Key

ſer Henrick. -

Uit een Jos #### , met een oude hand

in de A VI. Eeuw geſchreven, en

onder my berustende.

geweten hebben, dat Koning HENRIK de IV. eerst op

den 31 Maart des vorigen jaars Io84. door den Paus

tot Keizer gekroond is, gelyk hy ook niet de woorden

circatus, en Placita, geweten heeft, hoe te vertalen,

en daarom de plaats voor dezelve in zyne overzetting

Open gelaten.

sºsey &serreersteeyrºse)rstsºrsºgs

De Abdye van Vreden geſchonken, als mede de voorige gifte van de Abdye

van Elten, in den Pagus HAMELANT, nader bevestigd, door Keizer HEN

RIK den IV. aan den Aartsbisſchop van Hamburg.

Den 28 December 1o85.

IN nomine ſanctae & individuae Trinitatis,

HEINRICUs divina favente clementia Roma

norum Imperator Auguſtus. Notum eſſe vo

lumus & praeſentibus & omnium ſeculorumpo

pulis, qvaliter fidelis noſter Liemarus Sanctae

Hammaburgenſis Eccleſiae venerabilis Archi

epiſcopus, petitionem faciens noſtrae Celſitu

dinis Serenitatem adiit. Habebat is ex noſtra

munificentia, qvautebatur, Abbatiam qvandam,

qvam ei in rebellione Saxonum fidem nobis ſer

vanti, ac ſuis omnibus reliétis arma noſtra ſe

qventi, in ſuſtentationem indulſimus, Abbatia

Fredema nuncupata, ad honorem ſanctiſſimae

ac pretioſiſſimae martyris Felicitatis , matris

vii. filiorum, ſub Principe Chriſto conſtructa,

ac Canonicis monialibus commiſſa, in pago

-'

(a) Gerhardi Comitis ] Men zie ons Voorberigt voor

het eerſte Stuk, bl. 49.

(b) Eltene] Wy hebben dien Giftbrief hier vo

# geplaatst in deze II. Afdeeling onder Num. 6. bl.
I 1 e

wESTFALA dicto, in Comitatu (a) GERHARDI

Comitis ſita eſt. Qvam cum praefatus vene

rabilis Archiepiſcopus Liemarus Eccleſiae ſuae

in honorem ſancti Salvatoris, ejusqve genitri

cis perpetuae virginis Mariae, aliorumque ſan

ctorum Jacobi Apoſtoli, & Viti Martyriscon

ſtructae, concedi & perpetuo jure contradi

ſummiſſis precibus poſtularet. Cui etiam Ro

mae ante biennium, capta urbe Leoniana, Ab

batiam aliam (b) Eltdene dictam, in pago HA

MALANT juxta Rhenum ſub honore ſancti Vi

ti ſitam, ac temporibus fidelis noſtri Sanétae

memoriae Adalberti Archiepiſcopi praedia (c)

multa noſtris ex reditibus contulimus, nunc in

hac petitione fidelisſimos noſtros Wecelonem.

Moguntinum, Egilbertum Trevirenſem Archi
u - epl

(c) praedia multa.] Waar die Giftbrieven te vinden

zyn, hebben wy hier voren reeds aangemerktop Nurn.

6. lit. d. bl. 147.



1se cHARTERBOEK DES HERTOGDOMS GELRE,

epiſcopos, Conradum Trajectenſem, Rober

tum Babenburgenſem, Meynhardum Wirce

burgenſem Epiſcopos , Fridericum Ducem

Svevorum adjutores ſibi adhibuit. Nos er

go adjutorum dignitatem, fidem, devotionem

conſiderantes, ſimul etiam ipſius Archiepiſcopi

Liemarijuge ſervitium, & perpetuos pro nobis

labores retractantes, voluntatieorum pro pieta

te noſtra ac liberalitate deeſſe noluimus. Igi

tur decernentes eorumpetitionibus acqvieſcere,

eandem Abbatiam Fredena nominatam, ſanctae

Hammaburgemſi Eccleſiae Imperatoria manu

concesſimus, ac in proprium tradidimus, ut

eam jure perpetuoteneat, posſideat, ordinet,

& utatur; ſperantes hoc factum in ſalutem (d)

animae & vitae ſubſidium nobis futurum. De

dimus autem ſicut mos eſt dare Regibus & Im

peratoribus, cum miniſterialibus, cum mancipiis

utriusqve ſexus, cumclericis, Eccleſiis, Eccleſia

rum dotibus, decimis, terris cultis & incultis,

(d) animae] In de uitgave van scHATEN ontbreekt

dit woord.

(e) aquarumve decurſtbus] By SCHATEN, aquarium

que decurſibus.

(f) Domini autem Heinrici. cet ] SCHATEN heeft

ui gegeven, Domni Heinrici anno regni WAAT/I. Im

perii II. Doch zo wel het 32, als het 33 jaar komt

niet overeen met het jaar 1o85. Mogelyk zal men moe

ten lezen. Anno regni XXX. Want K. HENRIK op

den 28 December des jaars 1o84. volgends onzen he

dendaagſchen ſtyl, of, wanneer men met Kerstyd het

nieuwe jaar begint, gelyk men toen rekende, op den

qvaeſitis & inqvirendis, ſylvis, foreſtis, vena

tionibus, pratis, aqvis, aqvarumve (e) decur

ſibus, piſcationibus, viisetinviis, molis, molendi

nis, paſcuis, mercatis, theloneis, monetis, adhaec

cum Omni utilitate, qvae exire eisdem ex bo

nis juſte poterit. Sic autem illam tradentes,

hanc chartam in teſtimonium poſteritaticonſcri

bi, & ſigilli noſtri impresſioneſignarijusſimus,

ne qva deinceps poteſtas hanc noſtram tradi

tionem temerare & convellere in perpetuum

audeat. Data eſt autem v. Kalend. Januarii,

Anno ab incarnatione DominiMLxxxv.Indictio

ne vIII. Domini (f) autem HEINRICI Anno

regni xxxIII. Imperii II. Actum Wormatiaefe

liciter, Amen.

ERP. LINDENBROGIUs, Script. Rer. Germ. Se

ptentrion. pag. 145. en NIC. scHATEN, An

nal. Paderborn. P. I. Lib. VII. p. 26o. Ook

uitgegeven by anderen, opgenoemd in de

Regeſla Chron. Dipl. van GEORGISCH, Tom.

H. p. 440. n. 17.

28 December des jaars Io85., en dus tweedagenna het

nieuwe jaar, gezegd kan worden in het 30 jaar zyner

regeering te zyn. Maar K. HENRIK heeft het Kers

feest in dat jaar te Keulen gevierd, gelyk blykt uit den

ANNALISTA SAxo by EccARD Corp. Hiſt. med. aevi

Vol. I. p. 563. waar mede overeen komt de CHRoNo

GRAPHUs SAxo , by LEIBNITs Acc. Hiſt. Tom. I. p.

265., en deze gifte is te Worms geſchied. Doch in

dien men let op het onderſcheid der woorden Data, en

# zal men hier in geen de minſte bedenkelykheid

VIIICICIl.

9.) De Utrechtſche Bisſchop coNRADus bevestigt nader een Statuit der Kerke, on

der anderen ook betreffende de begeving der Proostdyen van Elst en S. Odi

lien Berg in GELDERLAND.

- - Den 29 October 1o88.

IN nomine ſanctae & individuae Trinitatis &

ſancti Martini Confeſſoris glorioſi patroni

mei Ego coNRADUs ſanctae Trajectenſis ec

cleſiae humilis epiſcopus notum eſſe volo po

ſteritati univerſae, quod a Venerabilibus viris

in Chriſto dilectis, Praepoſito, Decano, &

Capitulo majoris eccleſiae Trajectenſis praedi

čtae vocatus veni ad Capitulum, ut privile

gia (a) ejuſdem viſerem & ſtatuta ab Anteces

ſoribus meis epiſcopis ipſis conceſſa, edita,

praeſentata. Viſis igitur & examinatis pluribus

ipſorum privilegiis & ſtatutis apraedeceſſoribus

meis conceſſis eis (b) & editis, videlicetaDo

minisFrederico, Raboldo(c)Baldrico,&Adel

boldo eccleſiae ipſorum a Danis deſtructaerepa

ratore& fundatoreglorioſo, pluribuſquealiisEpi

ſcopis anteceſſorib is inter cetera repperi

ſtatutum ſub his verbis: ,,Ne ea, quae ſancti

, Patres & antiquitas veneranda Spiritu ſancto

, inſpirante decreverunt (d) a memoria poſte

(a) Ut privilegia ejusdemviſerem - praeſentata.]

roPPENS heeft uitgegeven, ut privilegia & ſtatuta ab

Anteceſſoribus meis Epiſcopis conceſa edita perſcru
Zº ſlºrer.

(*) eis.] Dit woord ontbreekt in de uitgave van

FOPPENS.

(*) Raboldo] In de gemelde uitgave, Radbodo.

, ritatis deleantur, (e) decet & convenit ſcri

,,pturarum memoriis perhennare & nota facere

,,tam praeſentibus quam futuris. Sciant igitur

,, univerſi, quod in fundatione prima (f)ma

, joris eccleſiae Trajectenſis certus numerus eſt

, ſtatutus Canonicorum videlicet quadraginta

, cum Praepoſito & Decano; proceſſu vero

, temporis multiplicatis fidelium populis, plu

, ribusque eccleſiis collegiatis exinſpirationedi

, vina de conſenſu (g) majoris eccleſiae prae

, diétae fundatis & conſtructis tam in civitate

, quam dioeceſi (h) Trajectenſi, deinde per

,,Epiſcopos ac majorem eccleſiamearum funda

, tores decretum extitit & ſtatutum, utomnes

, eccleſiaepraedictaematricieccleſiaeſcilicet(i)

, majori praedictae perpetuis temporibus ſint

, ſubjectae, & in memoriale ſubjectionis cum

,,Praepoſituram earundem aliquam vacare con

,,tigerit, Capitulum, ad quod ejuſdem collatio

,,pertinet, unum de Canonicis dictae majoris

3 - * ,ec

decreverunt. # FoPPENs, ſtatuerunt.

(e) deleantur.] By denzelven, elabantur. Als mede

voor perhennare, perſonare.

% prima.J Primae, by FoPP.

g) de conſenſu.] Et conſenſu, by denzelven,

h) dioeceſt.J In Diocceſi, by denzelven.

(i) ſcilicet.j In de gemelde uitgave, ſive
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, eccleſiae in Praepoſitumelight& nullumalium
, praeſumat, (k) cum Archidiaconi eſſe non

, debeant niſi immediate in eccleſia cathedra

, li. Item cumEpiſcopusPraepoſituram Tyelen

, ſem, Theſaurariam, Scholaſticam, Choriepi:

, ſcopatum,&quaedamaliaOfficia,ſcilieetde(!)

,, ELST & EDELENBERGHE, Praepoſiturae (m)

, nuncupata, quae et clauſtrales obedientiae

, appellantur, ſüae collationi reſervarit, nulli

, eas (n) conſerre, niſi Canonicomajoris, po

, terit aut debebit. Eccleſia (o) vero S. Sal

, vatoris, quae cum majori ſimul eſt fundata

, & dotata, ipſique annexa fraternitate ſpecia

, li, ſuam (p) Praepoſituram conferre cuicun
, que voluerit eſt conſueta. Decretum eſt

(k) alium praeſumat.]. Beter is de lezing, welkewy

vindén by FoPPENs, nullum aliunde aſſungt. Voor de

volgende woorden heeft die uitgave, cum Archidiaconi

eſſe debeant, miſt tantummodo in Eccleſia Cathedrali.-

Wat de zaak zelve betreft, dat naamlyk geen Aartsdia

ken anders, dan uit het Capittel van den Dom, kon

verkoren worden, zulks heeft oudstyds wel plaats gG

had, doch is naderhand door gewoonte veranderd. Dit

ilykt niet onduidelyk uit het zogenaamde LIBER CA
IMERAE MS. of de Statuta Eccleſiae Trajecten/is • Zo

als door HUGovUSTINK, Canunnik ten Dom, omtrend

het midden der XIV. Eeuw, en wel, volgends de op

gave van den Heer KASP. BURMAN, Utr Jigarh, I. D.
#l. 164, tusſchen de jaren 1343- en 1348. by##
zameld, en in één Boekdeel by een gebragt zyn. Wy

zullen uit deze, tot dus ver onuitgegevene, Statuten

woordelyk hier by voegen, het geen aangaande de ver

kiezing van een Bisſchop in dezelve gevonden wordt,

waar uit niet alleen dit Stuk een nadere opheldering

kan krygen, maar ook tevens zal kunnen gezien wor

den, in hoeverre de Aartsdiakenen van ARNHEM , en

Emmerik in zodanige verkiezing moesten gekend wor

den; en kunnen dus deze woorden in zo ver ook ſtrek

ken tot opheldering der Kerkelyke Oudheden en Reg

ten der Aartsdiakenen in GELDERLAND. De woorden,

zo als gevonden worden in het Perkamenten MS., 'tgeen

bewaard wordt in de Archieven van het Capittel van S.

PIETER te Utrecht, Fol. 4. zyn deze.

,, Electio Epiſcopi Tra e&enſis quantis de jure com

muni ad Capitulum Eccleſiae noſtrae Cathedralis per

tineat, & proſecutio electionis , & omniapertinentia

ad eandem, vt [L. et] quia de jure CommuniArchi

dyaconi aſſumi non poſſünt, neque debeant, niſi de

Capitulo Eccleſiae Cathedralis, idcirco Archydyaco

ni Civitatis &? Dyoc. Trajecten. , quamvis a Capi

tulo noſtro asſumpti non exiſtant propter CoNSUETU

DINEM, quae in hoc praevaluit, eiden eleåioni in

tereſſe &# #ocari conſºleverunt. Praelati etiain & Ca

notºici Capitulares Eccleſiarum S. Salvatoris, S. Pe

tri, S. johannis , & Sanitae Mariae, tut Canonici

dićtarum Eccleſiarum Capitulares - non ut Capitu

lum, eidem electioniſimiliter intereſſe, & ſuffragium

praeſtare conſºleverunt.

noſtro dien & locum electionis deputare, & Archi

dyaconos Arnhemenſem, Davantrienſem, Embri

cenſem, et Aldenzalenſem, ad Eccleſias ſuas nomi

natim citare tenetur cum inſinuatione diët & loci; Ca

, nonicos vero alios, & Praelatos et Archidyaconos ſo

, lum in Eccleſiis Trajecten, generaliter habet ad ele

,, étionem vocare cum intimatione diëi & loci. Deca-,

, nus vero noſ'er & Capitulum alios vocandos praedi

, ács ſuper aſſignatione diët & loci vel proſecutioneele

, étionis non habent requirere. In praeſtatione ſcruti

, nii vota exprimentur ſecundum ordinem dignitatum

, ſitarian Praelati, alii Canonici ſecundum tempus pro

, motionis ſuae ad Canonicatus & Praebendas. Voces

,, omnium ſtunt gequales collatione numeri, ſed nonme

,, riti neque zelf.' - -

(l) de Elst & Edelenberghe.] In de Uitgave van

ToPPENs heeft men, de Elst & Delenberghe. Edelen

berghe is het bekende Klooster S. Odilienberg , by

Roermonde gelegen, en het geen in den Jare 858. door

K. LoTHARIUs aan de Kerk van Utrecht geſchonken is.

Men zie onze Aanmerkingen op dien Giftbrief, hier

voren reeds geplaatst I. Afd. bl. 33. en FoPPENs in Not.

ad Stºfplein Oper. Dipl. A. MIRAEI, Tom. IV. p. 349.

Scd Decanus cum Capitulo

, etiam & ſtatutum, quod de ſingulis eccleſiis

,,[trium (q) congregationum Civitatis] in ſo

, lemnitatibus Paſchae, Pentecoſtes, nativita

, tis Domini, ſancti MartiniglorioſiTrajecten

,,ſis patroni, & in aliis feſtis matricis eccleſiae

, praedictae legitimis ſtationibus intererunt, &

, cum Diaconis & Subdiaconisminiſtrabunt, (r)

, & cantum Epiſcopali ſedi debitum reddent.

,, Item ſtatutum eſt, ut cum Decano majori

, expedire videbitur , & neceſſitas requiret,

, quod Epiſcopum, Archidiaconos, & eccle

,,ſias tam Civitatis quam Dioeceſis Trajectenſis

, pro tempore exiſtentes ad Capitulum vocare

, poterit, & vocati venire tenebuntur. Item

,, Abbates de Civitate & Dioeceſi (s) ad o

- ,,mnes

(m) Praepoſtturae.] Doch in een oneigenlyken zin,

of abuſive. Dit leeren ons de aangehaalde onuitgege

vene Statuta Eccl. Traject. of het zogenaamde LIBER

CAMERAE Fol. 5. verſo. Proviſio thezaurariac , ſco

laſlicae, Eccleſiarum Elſtenſis, & Montis Ydiliae, Tra

jecten/is & Leodienſis Dyoccſis, quae Praepoſiturae ap

'pellantur abuſive, ad Epiſcoptim pertinet, ſed non rijſt

uni ea: Canonicis noſtris prachendatis eas conferrepo

teſt. Reden hier van wordt gegeven in dat zelfde LI

BÉR CAMERAE, Fol. 15. verſo, alwaar dit volgende

evonden wordt; Vacante Praepoſitara Elſtenſi, vel

# Ediliae , amminiſtratio fruêteum & bonortema

earundem Praepoſiturarum pertinet ad Capitulum., &

bona tempore vacationis olvenicntia in uſus Eccleſiae.

noſtrae conſervabuntur & convertentur, (Dit heeft nog

hüiden ten dage plaats, want na doode van den Heer

van Ginckel , laatſten Proost van Elst, om dat de

Proostdye onbegeven is gebleven, zyn dus de op

komſten van dezelve zedert 1746. ten voordeele van 't

Capittel gekeerd.) nec futuro Praepoſito aliquidconſer-.

vabitur. Et ſunt Eccleſiae noſtrae, licet per Epiſco

pum alicui ea Canonicis, ut obedientiae, (in onzen

Brief worden dezelve genaamd, Clattſtrales obedien

tiae) conſuevertunt aſſignari. nec dignitates nec Oſlicia

reputentur. Zyn het derhalven geen dignitates noch

officia, gelyk wel andere Proostdyen, maar alleen obe

dientiae clauſtrales, zo moet ook volgen, dat dezelve

abuſive dien naam dragen. Dit kan nog nader blyken

uit het geen in hetzelfde MS. LIBER CAMERAE Fol.

28. dien aangaande gevonden wordt. Praepoſitus Mon

tis Odiliae & Praepoſitus Elſtenſis in Eccleſia noſtra

nullum habet officium. Geen wonder derhalven, dat

de Proost van Elst geen anderen rang dan dien van Ca

nunnik had, en dus boven oudere Canunniken nietge

plaatst wierd, gelyk wy hier voren reeds aanmerkten

bl. 148. Dit zy genoeg tot opheldering van dezen on

zen Brief, voor zo ver hy betrekking heeft tot Gelder

land. Meerder onderrigting ten opzigte van de Proost

dye van Elst kan men vinden in de Deductie, by de Hee

ren Domdek?h en Capittule ten Dom aan de Heeren

Staten des Nymeegſen## overgegeven wegens

het regt van Collatie der Proostdye van Elst, zoals

met verſcheiden Documenten te Utrecht in den jaare

17o4. is uitgegeven. - -

(n) eas conferre] by FOPPENs, eam. - -

(o) Eccleſia.] Dus ſtaat te regt by Fopp. In de uit

gave van MATTHAEUs kwalvik, Eccleſian..

(p) ſuari praepoſtturam ] By FoPP., doch te onregt,

ſuum Praepoſitum. - '' ''' - ' . . . . . . . . . . . .

(g) trium congregationum Civitatis ] Deze woorden:

hebben wy uit de uitgave van FoPPENS hier ingevoegd.

By MATTHAEUs ontbreken dezelve. Dewyl het Capit

tel van S. Marie eerst door Bisſchop coNRADUS is

ingeſteld, gelyk uit het vervolg van dezen Brief blykt,

kon dus in dit oude Statuit geen gewag gemaakt wor

den van meerder, dan drie Congregationer, of Capit

telen, binnen de Stad, van Oudmunſter naamlyk, S.

Pieter, en S. Jan. - -

(r) miniſtrabunt - reddent.] In de uitgave van

Fopp., comminiſtrant & tantum (doch dit ſchyntmaar

een drukfout) Epiſcopali ſedi debitum reddant.

(s) & ##-in civitatej Deze en de tusſchen
beiden ſtaande woorden ontbreken te onregt in de uit

ave van FoPPENs, by welken men ook vervolgends

eest, nec inſtallo Canonicorum.

- - - -

, zº e

Il
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,,mnes ſtationes erunt in civitate, & non ſtabunt

,,inter Canonicos in ſtallo Canonicorum, ſed

, in alio loco induti albis & cappisſericis, &

, Epiſcopum quocunque iturus eſt in chorovel

, eccleſia duo ducent. Haec (t) igitur, quae

, ſancti Patres & veneranda antiquitas Itam ]

, laudabiliter ſtatuerunt & tenenda decreve

, runt, nulla poſteritas cujuſcunque conditio

, nis infringat, ſed perpetuis temporibus obſer

, vet, & qui aliqua ex eisinfregerit anathema

, ſit. [Amen]”

Quibus viſis iidem Praepoſitus, Decanus, &

Capitulum humiliter ſupplicaverunt, ut privile

gia hujuſmodi & ſtatuta dignarer confirmare.

Quaproprer eorum humilibus precibus (u) in

clinati, conſiderans etiam apud Deum pecca

tis (y) animae meae profuturum, ſi honorem

eccleſiae, maxime (w) cui praeſim, amplia

rem, praemiſſis privilegiis & ſtatutis addo de

gratia ſpeciali, & ſtatuo, ut Eccleſia glorioſis

ſimae virginis Mariae, perme noviter dotata, &

fundata, etiam per me &ipſam Eccleſiammajo

rem, in omnibus tam conferendo Praepoſituram

ſtlam uni de Canonicis majoris Eccleſiae, quam

(t) Haec igitur, quae. cet.] Hoc igitur, quia -

tam laudabiliter ſtatuerunt et teneri decrevertant, in de

uitgave van FoPPENs, uit welke wy het woordtam al

hier hebben overgenomen , gelyk vervolgends ook 't

woord Amen, 't geen by_MATTH. insgelyks ontbreekt.

Voor infregerut heeft de Uitgave van FoPP. infringct.

(u) precibus inclinati.] Petitionibus inclinatus , by

EOPPENS.

(v) peccatis animae meae.J Peccatrici animae meae,

by denzelven.

(w), maaime cui praeſum ] In de uitgave van FoPP.

&.... cut praeſtum.

(r) duai.] Duaſimus, by denzelven.

(y) Everardo] Gerardo, by denzelven.

(2), MLXLYA VIII. cet. ] In de uitgave van Fop

PENS heeft inen, Anno-milliſimo o&uageſimo ſepti

e-resºrt-ºrteert ex

10)

-

vwº

f; - | |

in ſuis ſtationibus comminiſtrando, ut praemit

titur, ipſi matrici eccleſiae ſit ſubjecta, Prae

miſſà omnia & ſingula privilegia & ſtatuta ra

tionabiliter edita a venerabilibus viris meis prae

deceſſoribus Epiſcopis, jam cum Chriſto vi

ventibus, duxi (x) confirmanda in Dei nomi

ne, & praeſentibus confirmo , praecipiens o

mnibus poſteris ſüb anathematis vinculoinviola

biliter obſervare. Acta ſunt in Capitulo majoris

Eccleſiae praeſentibus Dominomeo Henrico IV.

Imperatore, ac Venerabilibus viris Annone Co

lonienſi, Everardo (y) Trevirenſi Archiepi

ſcopis, Burchardo Halverſtadenſi, Frederico

Monaſterienſi Epiſcopis, Godefrido, Frede

rico, Everardo Ducibus, & pluribus aliis re

gni & epiſcopatus fidelibus, Anno Dominicae

incarnationis MLXXXVIII. (8) Ann. Domini Hen

rici regni XXXIII. Imperii v. mei vero XIII. Iv.

Kal. Novembr.

ANT. MATTHAEUS, Auſt. Incert. de reb.

Ultrajectinis, in Dedicat. pag. * *. 3.;

en Jo FR. FOPPENs, in Supplem. adOpe

ra Diplom. A. MIRAEI, Vol. III. pag.

564.

mo, Domini Henrici regni 33. Imperii vero 5. Meive

ro 13. Kalendis Novembris. Gedeeltelyk goed, gedeel

telyk kwalyk 't Geen wy in de uitgave van MATTH.

vinden I perii XV. , is ongetwyfeld een fout, want

niet het XV. maar het V. jaar des Keizerryks van HEN

RIK den IV. begint met den 31. Maart des Jaars Io88.

Hy was derhalven in het vyfde jaar van zyn Keizerryk,

wanneer deze Brief is afgegeven. Wy hebben over

zulks geen zwarigheid gemaakt, hier in, de lezing van

het Exemplaar, 't geen FOPPENS in zyn uitgave gevolgd

heeft, ook in de onze overtenemen, by welken egter

te onregt gevonden wordt 't jaar Io87. want alle de ove

rige tijdskenmerken ons wyzen op 't jaar 1o88., gelijk

MATTH.AEUS ook in zijn Afſchrift gevonden, en uitge

geven heeft.

sesºrt &eesºn &seSºrºseSºrºssr sºsºrs &gse Sºrsºgs#ns &#s

Adelheyt, Dogter van Graaf Everhard, draagt op aan den Bisſchop van

Utrecht haar eigendomlyk goed Ortina, en ontfangt het zelve weder te

-- -- leen; en krygt daar boven onder anderen ook nog van denzelven de Lyſ

. . tijgt van twee Curtes, of Renthoeven, Werda, of Wuerd, by Ewyck in

den Pagus BATUA, en Watica, of Wadenoyen, by Tiel gelegen.

t$ - --

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

i Sciant omnes Chriſti fideles, tam futuri

uam praeſentes, quod ADELHEYT Comitiſſa

# EVERHARDI filia ob remedium, ani

mae ſuae ac mariti ſüi HENRICI, parentumque

ſilorum per manum Heremanni, quem ab Im

peratore Advocatum acceperat, tradidif Ec

cleſiae Beati Martini (a) in Trajecto ſuper al

tare ipſius, atque Conrado Epiſcopopraedium

(a) Beati Martini.J In de uitgaven, S. Martini.

(b. %# In myn Cod. Trad. ſtaat Orthinam

In een uittrekzel, hier voren op 't jaar 815. reeds

door ons geplaatst, H. Afdeel. bl. 14. n. 5., draagt

deze plaats den naam van Ortinon, -. Men verſtaat

'er, gemeenlyk door het tegenwoordige, niet ver van 7

's Hertogenbosch gelegene, Orten. Zie BUCHELIUs,

Not. ad HEDAM, p. 14ï. J. v. oUDENHovEN, Beſchr.

Omtrend den jaare ro88.

ſuum Ortinain (b) nominatum, cum omnibus

appenditiis, hoe eſt, mancipiis, areis, aedifi

ciis, pratis, paſcuis, terris cultis & incultis,

ſylvis, venationibus, aquis, aquarumve(c) de

curſibus, piſcationibus, exitibus & reditibus,

quaeſitis & inquirendis & cum Omni (d)

utilitate, quae inde provenire poterit. Servien

tes autem ad idem praedium pertinentesibidem

in praeſentia ſua fecit jurare Sancto Martino fi

-
deli

van 's Hartogenbosch bl. 6. WENDELINUs, ad L.

Salic. pag. 81. ALTING, Not. Germ: inſ: Part II.

p. 137- ij"A, Toon, der Nederl. II. D. bl. 127.

en den Abt BEssEL, Chron. Gottwic. p. 796.

. (# aquarumve.] Aquarumque, heeft myn Cod.

7 (2/7. - .

(d) omni utilitate.] Dus in de beide MSS. De uit

gaven hebben, cum omnium utilitate.

i
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delitatem, & Epiſcopo Conrado: conceſſâ eis

lege, qualem habent meliores in tota familia

Sancti Martini (e) ſervientes: poſt haec ſtatim

datismanibus Epiſcopofactaeſtipſius,atqueprae

dictum praediumab eoin beneficiumrecepitdans

cixII. denarios Tielenſis monetae in ſignum, quod

idem praedium jam non eſſet ſuum, ſed Ec

cleſiae proprium. Interpoſita eſt autem con

ditio hujusmodi, (f) ut nulli Epiſcoporum

unquam liceat idem praedium alicui dare in be

neficium. Domnus (g) vero coNRADUs Epi

ſcopus Comitiſfae dedit in precariam (h) duas

curtes Verdam (i) ſcilicet in BATUE juxta A

ºvich ſitam, & Waticain (k) prope Tield in

poſitam cum omni utilitate, qua ipſeantea (!)

ibi uſus fucrat: & cum domo lapidea quatuor

praebendas Trajecti, apud Sanctum Martinum,

Sanctum Bonifacium, Sanctum Petrum, San

étum (m) Joannem, ita ne ſubtrahantur ei,

ſive praeſens ſive abſens fuerit. Ipſa vero Co

mitiſſa tres libras denariorum, quas cenſuales in

Ortina ſolvunt, ad praedicta monaſteria ſingulis

annis fratribus dari conſtituit. Cui ſi quis Epi

ſcoporum de his quae conceſſā ſünt aliquidab

ſtulerit, poteſtatem habeat ipſa recipere ſüa.

His omnibus abſque omni contradictionepera

ctis, Epiſcopus banno interdixit, ne quis ſive

de bonis Eccleſiae a Comitiſfa traditis, ſive de

(e) Sangi Martini. J Dus in de MSS. In de uit
gaven , B. A/artini. - -

(f) huiusmodi.J. Ejusmodi, in de uitgaven,

(g5 Donnus. ] Düs heeft te regt het oudſte MS.

voor Dominus, 't geen in myn Cod. Trad, en in de

'Uitgaven voorkomt. Zie onze Aanmerk: l. Aſd, bl. 44

Ch) precariam.] Dus in de beide MSS., In de uit

gaven, precarium. Het is een en het zelfde. Zie DU

CANGE, Glſ. Toin. V. p. 8o2. ISIDORUS, Orig. L.

V. C. 25. p. 931. Precarium eſt, duin prece creditor

rogatus permittit debitorem in poſſeſſione fundi , ſibi

obligati, demorari, & ex cofrucius capere; & diëtuin

precarium , quia prece additur , quaſi dictum preca

dium r pro d' litera commutata. In welke laatſtewoor

den een kleine fout is ingeſloopen, want, zullen dezel'

ve eenigen zin hebben, men met den Heer Jo. CAN

NEGIETER, Obſerv. Cap. A VIJ. p. 456. , lezen moet,

quia prece aditur , gelyk uitdrukkelyk ſtaat in het

ſperkamente MS. van IsiDORUs, het geen in de Gro

ningſche Bibliotheek bewaart wordt, als mede gevon

den wordt in het oude Comprehenſorium Linguae Lati

ziae, gedrukt in 1477., wiens Schryver deze woorden

van ISIDORUs in zyn werk heeft overgenomen. ,,PA

PJAs in Vocabul. in de uitgave van 149I. Precariten ,

cum prece creditor rogatur, € promit it ( L. permit

tit.) debitoren in poſſesſione fundi ibi (L. ſibi) obliga

ti demorart & frucius capere, dictum quaſt precadium,

quia prece auditur. Lees aldaar insgelyks prece adi

tur. Dezelfde fout vindt men in het Catholicon van

JANUs JANUENSIs, alwaar men in de Parysſche Uit

gave van 1506. leest, Precarium dicitur, quod prece

'obtinetur, quaſi precadium, quia prece auditur, voor

aditur. In de Gemma Geminarum , te Deventer ge

drukt in 1495., leest men, Precarium , quod préce ob

tinctur. Precaria idem.

(i) Verdam. ] ALTING, Not. Germ. inf. Part. II.

p. 188. en HALMA, Toon. der Ned. II. D. bl. 24o ver

ſtaan er door den Deestſen Waard. Doch waarſchyn

lyker komt het my voor, dat wy dit Verda, of Wer

da, en Vuerda, zullen moeten houden voor het te

genwoordige Dorp, Wuerd, 't welke in 't Ryk van

Nimwegen gelegen is, en volgends den Schryver van

den Tegencv. Staat van GELDERL. bl. 247. met de

Dorpen Ewyck, in dezen onzen Brief Awichgenaamd,

en Winſen, al nog onder eene Regtbank behoort, na

melyk onder die van Beuningen.

(k) Waticam J Ongetwyfeld het tegenwoordige

Dorp en Heerlykheid. Waden - ode, of Wadenoyen,

in den Tielerwaard niet ver van Tiel gelegen. Zie

ALTING, Not. Germ. Irf. P. II. p. 2oö. hier in ook
e

J.
Il 2

his, quae Comitiſſie (n) conceſſerat, ſeintro

mitteret, ac violenter in ſilos uſus redigeret,

Quicunque verohoc praeſumeret, banno ſuo(o)

ſubjaceret, atque omnipotentis Dei & Sancto

rum omnium contra ſe iram ſentiret. Utautem

omnia firma & inviolata permaneant, interfue

re teſtes idonei. Rogerus de Malſena. Here

mannus de Merehem. Theodricus de Herlar.

et filius ejus Poppo. Heimericus de Mera. Ge

rung de Aspera. Johannes de Impla. Winima

rus & frater ejus Adelardus, filii Adalardi.

Rotgerus (p) de Drutena. Albero de Baten

burg. Theodricus de Batenburg. Albertus de

Eſſuic. Theodricus frater ejus. Lambertus de

Iſendra. Werenbertus de Oia. Giſelbertus de

Medela. Hatbertus de Buxten. ROdulfus de

Batenburg. Willelmus de Flagence. Snellar

dus de Gamerthe. Hamulgerus de Riswic.

LActum (ſ) anno 1 188.]

Naar het Perkamenten MS. Liber Comme

mor. de Reb. Traject. Fol. 4o. verſo.

Gecollationeerd met mijn Perkamenten

MS Codsa. Tradit. Traject. Fol. 6o.

Ook uitgegeven door BUCHELIUs in Not.

ad IIEDAM p. 14o. en JAC. vAN oUDEN

HOVEN , in de Beſchryv. van 's Herto

genbosch. ///. 4. alwaar ook eene Neder

duitſche Vertaling van dezen Brief voor
komt. w

gevolgd door HALMA, Toon. II. D. bl. 298., en door

de Schryvers van den Tegenw. Staat van GELD. bl. 29o.,

als mede van de Geogr. Beſchryv. van GELD. bl. 192.

( l) antea. ] In de uitgaven, ante.

(m) Sanditain Joailnem. ] In de uitgaven, & S.
0(7////CMW2.

(n) Comitiſfac.] Kwalyk in de uitgaven, Comitiſa.

Co) fuo. ] Dit woord ontbreekt in de uitgaven.

(p) Rogerus. cet. ] Wy hebben de namen dezer

Getuigen naauwkeurig opgegeven, zoals wy dezelve:

gevonden hebben in het oudſte handſchrift, waarme

de ook genoegzaam overeenſtemt myn Cod. Trad. MS.

De uitgave van BUCHELIUs, welke door oUDENHO

vEN ook gevolgd is, verſchilt in de volgende lezin

gen. - Merehen. Diedericus de Harler. Peppo ſl

lius ejus. Hemericus - Gerungus de Aſper. -

Insple. JVinemarus - Adelardi. Rogerus de Dru

ten. - Batenburch. Diedericus de Batenborch.-

de Eſſing, Diedericus fr. - l/eremboldus de Oya.

Giſelbertus de Medel. Herberttes de Buaten. Iſilhel

mits de Flagence, Rudolphus de Batenburch. Snellart de

IIemerten. Hamilger de Ryszvyck. S

(7) Actum anno 1188. J. Deze woorden, welke BU

CHELïUs buiten allen twyfel in zyn Afſchrift zal ge

vonden hebben, ontbreken in onze beide Perkamen

ten Handſchriften. Dewyl CONRADUs den Bisſchop

lyken Stoel van Utrecht bezeten heeft tusſchen de ja

ren 1o 6, en 1 roo., blykt het, dat het jaar 1188. hier

in geen de minſte aanmerking kan komen, om dat de

ze Brief volſtrekt tusſchen de gemelde jaaren IO76. en

IIco. moet gegeven zyn. BUT KENS in zyne Trophées

de Brabant Liv. I. p. 13. brengt denzelven op Io8o.

Dit ſtrookt beter, en hy is daarom zeer te onregt door

oUDENH9Van Baſchr, van 's Hertogenbosch bl. 6. be

rispt geworden. Ook kon BUCHELIUs, aan wien wy de

uitgave van dezen Brief het eerſte verſchuldigd zyn,

denzelven niet tot den tyd van CONRADUSgebragt heb

ben, en dus een eeuw vroeger, dan de jaarteekening

medebrengt, indien in zyn Afſchrift hetjaar 1.183 wer

kelyk gevonden wierd. Hy zou zulks naar alle gedag

ten, gelyk hy meermalen doet, met een woord ofwat

zynen. Lezer hebben doen opmerken. Voor het naaſte

derhalven denken wy , dat het jaar van 1188. by een

bloote drukfout in de"# in plaats van 't jaar Io88.

zal ingeſloopen zyn. y hebben uit dien hoofde ge

meend dezen Brief op dit jaar ook in onze Verzame

iing op 't gevoeglykst te kunnen plaatzen. Ten min

ſten dit is zeker, dat wy of het jaar 1930. » gelykBUT

KENs heeft, of io88., en geenzins 1188., kunnen ver

kiezen,

1 1.)



IS4
CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

gorge Agaete-gerkeer keer te grote sºrteerrºe-syskeeºrkeers&-ºrks-º-ste

11.) Gifte van verſcheiden, in den Pagus Fladate, als mede in den Pagus BATA,

of Betuwe, gelegene, goederen aan de Abdye van Fulda.

Go (a) vUOLcwICH trado Sancto Bonifa

tio pro remedio animae meae, et Paren

tum meorum in plaga Saxoniae Pago (b) Fla

date, in villa, quae dicitur Elbisge, III. ſci

licet Hubas. In villa Holzhuſèn Hubas x. In

villa Rimbrahtes agros, qui xx. modiis vixſe

minari poſſunt, & IIII. (c) Luzzos. In Pago

BATA in villa (d) Huſuduna agros, xv. mo

dios ſementis capientes, et prata duo. In villa

quoque Caſtre agros, IIII. capientes modiosſe

mentis, areolam unam & agros XV. pratum

unum. In villa Warade agros, xvII. modios

ſementis capientes, & prata II. In villa Vuotun

(a) Ego Wolcwich.] Om dat my het gevoelen van

den /kundigen Jo. FRED. FALKE Adnot. ad. Tradit.

Corbejens. pag. 427., welke denkt, dat de hier op

genoemde Pagus Bata geen ander is, dan de Pagus

Batua , # dezelve doorgaands genaamd wordt,

gantsch niet onwaarſchynlyk voorkomt, heb ik ge

meend, dit Uittrekzel, of dezen korten inhoud van

een Giftbrief, welke verſcheiden namen van Plaat

zen, in de Betuwe oudtyds gelegen, ons oplevert,

in deze onze Verzameling niet te mogen overſlaan. -

Dewyl egter niet gemeld wordt de tyd, wanneer deze

Gifte aan de Abdye van FULDA gegeven is, zyn wy

in 't onzekere, # welk jaar wy dezelve moeten bren

gen; doch dewyl de Fuldaſche Munnik EBIRHARD,

welke in zyne korte uittrekzels uit de Giftbrieven van

zyne Abdye ons dit uittrekzel ook bewaarde, volgends

het getuigenis van SCHANNAT, in het midden van de

twaalfde Eeuw geleefd heeft, is het zeker, dat dit Stuk

voor 115b. moet geplaatst worden. Wy hebben over

zulks best geoordeeld het zelve te plaatzen agter de

Stukken van de elfde Eeuw, ofſchoon het een eeuw

of twee vroeger kan gegeven zyn..

(b). Pago Fladate. J FALKE gist, dat dit dezelve

Pagus is, welke in andere Stukken genaamd wordt de

Pagus Flehite, Flethetti, en Flechite. Waar deze

Pagus gelegen is geweest, en welke Landen dezelve

waarſchynlyk in zig bevat heeft, hebben wy reeds ge

toond in onze Aanmerkingen, I. Afd. bl. 32.– O

de alhier opgenoemde drie plaatzen van dezen Pagus

dezelfde zyn, welke FALKE. opgeeft, laten wy over

aan de beſliſſing van deskundiger

(c) Luzzos ] Ik kan my niet herinneren dit woord

ergens anders aangetroffen te hebben, dan in eenChar

ter van den jaare 826., uit MEICHELBECK Tom. II.

## Friſing. p. 261. aangehaald by CARPENTIER,

Gloſſ. Nov. Tom. II. p. 11do. alwaar men dit navol

gende leest : Trado Domui Sanctae Mariae in loco Is

maninga jugeres VT. & de pratis unum, quod dici

mus Luz. Uit vergelyking van deze woorden met de

onze ſchynt te blyken, dat Luzzus, of Luz, oudtyds

beteekende een weidland van eene zekere bepaalde, en

toen bekende, maat of grootheid. CARPENTIER ver

taalde het, pars hereditatis , ſorte acquiſita, doch

hy voegde 'er by , niſi ſit menſurae agrariae no

areas II. Hubam I. & agros, qui ſeri poſſunt

modiis VIII. & pratum unum. In villa Hehun

aream unam & agros, xv. modios ſementis ca

pientes, pratum unum. In villa Wide agros,

qui ſeri poſſunt xxx. modiis & pratum I. In vil

la Homeru pratum unum. & omnia quae in ſü

pradictis locis juſte pertinere videntur, cum

Mancipiis LxxII.

Uit de EBIRHARDI, Monachi Ful

den/fs , ſummaria Traditionum

veterum Cap. V. S, 95. in het

Corpus Tradit. Fuldenſium van

Jo. FRED. scHANNAT, pag. 304.

men. Dit laatſte ſchynt nader aan de waarheid te ko
InCI1.

(d). Huſuduna. J Gelyk men voor Liſiduna nader

hand Luesden heeft uitgeſproken, zo denke ik, dat dit

oude Huſuduna geen andere plaats zal zyn geweest,

dan het tegenwoordige Dorp Op- Heusden, in de Ne

derbetuwe gelegen, en wel om redenen, dat voort op

het zelve volgt de Villa Caſtre, welke ongetwyfeld

is, gelyk FALKE ook giste, het tegenwoordige Keste

ren, dikwils ook Kasteren genaamd, een Dorp, ins

gelyks in Nederbetuwe, en wel onmiddelyk een wei

nig beneden. Op - heusden gelegen. Zie dén Tegenw.

Staat van Gelderl, bl. 268. - Niet ver beneden

Kesteren ligt Omeren of Ommeren, 't geen ongetwy

feld is de alhier voorkomende Villa Homeru, of Ho

merun. - De overige hier voorkomende namen,

Warade, Wotun, Hehun, en Wide, durve ik niet

bepaalen.- Indien men voor Hehun, gelyk scHAN

NAT heeft uitgegeven, mogt lezen Hekun, dan zou dit

oude Hekun, dat is Heken, geen andere plaats zyn,

dan het tegenwoordige Ek, oudtyds ook Eki of 'Eke

#- En dan zou men mogen gisſen, dat het

ier opgenoemde Wotun of Otun, (want, gelyk men

Qlphart, en Wolphart, Oda, en Woda, &c. onver

ſchillig uitſprak, even eens is Wotun en Otun het zelf

de) eenige overeenkomst had met Oten-ſtein. Het

niet ver van Ek en Ottenſtein gelegene Wiel ſchynt

f ook eenige overeenkomst te hebben met het hier voor

komende Wide. Ten minſten, dewyl alle deze zes

opgenoemde plaatzen niet ver van elkander in dezelfde

ſtreek van de Nederbetuwe gelegen zyn, en dus de

Gever van dezen Brief deze goederen, als niet van el

kander verſpreid, maar digt by een gelegen, bezeten

heeft, maakt zulks deze onze gisſingen te waarſchyn

lyker, te meer indien men agt geeft, dat juist deze

goederen in de Nederbetuwe aan de linker zyde van

den Rhyn op die hoogte gelegen zyn, daar de Pagus

Fladate tegen over aan de regter zyde van die Rivier

gelegen is geweest, en in welken de overige goede

ren, in dit Stuk ook gemeld, gevonden wierden. -

Wy geven egter dit niet hooger op, dan voor bloote

# welke mogelyk waarſchynlyker zullen voor

omen, dan dewelke FALKE over deze plaatzen voor

geſteld heeft.

12.)
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12.) Prumisfelt, by een Vonnis der Ryksvorſten, waar onder, behalven anderen,

ook oTTo Graaf van ZUTPHEN geweest is, aan de Abdye van Prumen wc

der toegewezen, en door K. HENRIK den IV. bevestigd.

w

Den 3 Augustus 1 1o1.

N nomine Sanctae & individuae Trinitatis.

I HENRICUs divina favente clementia tertius

Romanorum imperator auguſtus, omnibusChri

ſti noſtriſque fidelibus, tam futuris, quam

praeſentibus, notum eſſe volumus, quod de

quodam praedio fecimus, videlicet Prumis

feld, qualiter Prumienſ Eccleſiae Sancti Salva

toris a juſtis poſſeſſoribus idem praedium tra

ditum, ab invaſore raptum, eidem Eccleſiae

recuperavimus. Illud idem, videlicet praedium

nomine Prumisfeld, quidam comes BRUNO de

Hengebach cum omnibus appenditiis ſuis, id

eſt utriuſque ſexus mancipiis, terris cultis &

incultis, viis & inviis, pratis, campis, ſilvis,

venationibus, aquis, aquarumve decurſibus,

molis, molendinis, piſcationibus, exitibus &

reditibus, quaeſitis & inquirendis, accum O

mni utilitate, quae ſcribi vel nominari poterit,

S. Salvatoris Eccleſiae Prumienſi in proprieta

tem tradendo firmavit, firmando tradidit, ea

conditione, ut quatuor manſi cum duobusſer

vientibus Odilone & Stephano ſtatim ad ma

num Eccleſia (a) in ſuos uſus reciperet; ce

tera ipſe cum uxore ſila, Mathilde videlicet,

quouſque viverent, ad ſilos uſus retinerent, &

ſiipſà maritumſupervixiſſet, ante mortem ſuam

adeamdem Eccleſiam Prumienſemveniret, & ſi

cut ab Omnibus laudatum eſt, eidem Eccle

ſiae idem praedium, ſicut maritus ejus firmave

rat, ipſa quoque firmando traderet, tradendo

firmaret, quod & ipſa ita perfecit. Nampoſt

mortem mariti ſui, eidem Eccleſiae idipſum

praedium adhuc vivens firmavit, & ipſà defun

čta ibidem in monaſterio Sancti Salvatoris eſt

ſepulta. Illud ergo praedium ab ejusdem Ec

cleſiae abbatibus abſque ulla contradictione diu

poſſeſſum, diu retentum, quidam comes HEN

RICUs DE LIMBURG invaſit, rapuit, & quod

ſuum non erat quaſi proprium poſſedit. Quam

(a) Eccleſia.] By HoNTHEIM kwalyk Eccleſiae.

( b) Caſtella ejus deſtruatimus.] Dat zulks geſchied

is in de maand Mey van dit zelfde jaar, blykt uit de

dagteekeninge van een Charter van K. HENRik, by MI

RAEUS, Oper. Dipl. Tom. I. p. 673. , gelyk reeds

HoNTHEIM te regt heeft opgemerkt, alwaar men leest:

AGum in Obſtdione Caſtri Lemburg. Datum XVII.

Cal. Junii. Ann. IIOI. -

(c) Henrico.] Dit woord ontbreekt in de uitgave

Van V, HONTHEIM.

(d) Ottone de Sutpheni. J Men zie, het geen wy

over dezen oTTo, Graaf van Zutphen, welke zeer te

onderſcheiden is van OTTO, Grave van Gelre, reeds

te voren aangemerkt hebben in ons Voorberigt voor 't

eerſte Stuk van dit ons Charterboek , bl. 5o. en

volgg. In de uitgave van MARTENE ſtaat zeer

kwalyk gedrukt Epiſcopis, magno duce Ottone de Sut

pheni. Dit is wel eenigzins verbeterd in de uitgave

van v. HoNTH. alwaar men vindt, Episcopis. Magno

duce Ottone de Sutpheni, zonder eenig onderſchei

injuriam domnus woLFRANNUsabbas Prumien

ſis cum fratribus ſuis tam diu eſt conqueſtus

nobis, donec miſericordia moti, zelo Dei ac

cenſi, judicio principum ſuper eumdem comi

tem H. cum exercitu venimus, caſtella ejus

deſtruximus, (b) eumque ut huic Dei Ec

cleſiae aliiſque, quas devaſtavit, juſtitiam face

ret, compulimus. Primum igitur Coloniae in

noſtra praeſentia & filii noſtri HENRICI regisju

dicio principum convictus, praefatum prae

dium Prumisfelt, quod S. Salvatori rapuit, in

manum noſtram & praeſati abbatis woLFRAN

NI & advocati BERTOLFI juſte reddidit. Ade

rant hiprincipes noſtri, EGILBERTUS Trevirenſis

archiepiſcopus, BURCHARDUS Monaſterienſis,

vviDo Oſenburgenſis, HENRICUs Padebrunnen

ſis, ADILBERO Mettenſis, cUoNo Vvormacen

ſis epiſcopi, dux FRIDERICUs, marchio BUR

CHARDUS, GERART DE VVASSENBERCH, GERART

DE GULICHIE, VERNERUS DE GRONINCHE, A

DoLF DE MONTE comites, & alii multi principes noſtri. w,

Deinde cum de Colonia ad inſulam Werdae

veniſſemus curtim noſtram, idem comes HEN

RICUs praedium, quod Coloniae reddidit, ſe

reddidiſſe Werdae negavit, ubi principes con

venire fecimus, & eumdem HENRICUM inprae

ſentia noſtra judicio & teſtimonio principum,

quod abbati praedium, quod negaverat, red

didit, convicimus: quod ut numquam ulterius

negare poſſet, idem praedium in manum no

ſtram & in manum abbatis vvoLFRANNI & ejus

advocati BERCHDOLFI eum reddere fecimus,

praeſente ſilio noſtro HENRIco (c) rege, aſtan

tibus principibus BURCHARDo Monaſterienſi,

vviDoNE Oſcenbrucenſi, cUoNoNE Vvorma

cenſi, HECELONE Veronenſi epiſcopis, MAGNo

duce, OTTONE (d) de sUTPHENI, GERARDo

DE VVASSEMBERCII , THEODERICO DE TONE

BURCH,

een minkundigen kunnen misleiden, welke geen ken

nis had aan den Saxiſchen Hertog Magnus, zynde ge

weest het laatſte Mans - oir van de Billungiſche ſtam,

en, volgen. 's MAscoU, Comin. de reb. Imp. ſub Hen

rico IV Lib. III. p. 14o., overleden in den jare

11o6. Wy hebben dit in onze Uitgave verbeterd, en

door een onderſcheidingsteeken dezelve van een ge

ſcheiden, en den eigen naam van deneerſten, gelyk van

alle de overigen in de eerſte uitgave geſchied was,

met groote , of capitale letters, insgelyks laten zet

ten. - Ofſchoon verders de inhoud van deze Char

ter wel niet ons GELDERLAND regtſtreeks betreft, heb

ben wy egter dezelve in deze onze Verzameling niet

mogen overſlaan, deels om dat men in egte ſtukken

van dezen tyd zeer weinig gewag vindt gemaakt van de

Graven van Zutphen, deels ook, om dat men uit de

zelve niet onduidelyk kan afnemen, dat te dezen tyd

de Graven van zUTPHEN van vry meer aanzien Zyn ge

weest, dan de Graven van GELRE. Ten minſten tot

nog toe, zo veel ik my herinneren, weet ik niet, dat

dingsteeken tusſchen beiden te zetten. Doch dit zou men in een eenige Keizerlyke Charter , onder de

Nn 3
OVC



156 CHARTERBOEK DES HERTOGDOMS GELRE,

BURCH, ADOLFo DE MONTE, GERARDO DE

GULICHE , VvERINHERO DE GRUONINGUE ,

HENRIco DE DIEDISSO comitibus, & BERCDOL

Fo filio Bercdolfi comitis, & ſupraſcripti ad

vocati, & aliis compluribus noſtris fidelſbus.

Quod totum fieri, Deo auxiliante, labora

vimus, tum pro juſtitia, tum pro remedio

animae noſtrae & parentum noſtrorum, coN

RADI avi noſtri, & HENRIci patris noſtri im

peratoris, GisELAE, aviae noſtrae, AGNETIS

genitricis noſtrae, BERCHDAE conjugis no

ſtrae imperatricum , & pro ſtabilitate imperii

noſtri, & regni filii noſtri HENRICI regis. Pro

hoc labore ac ſtudio noſtro promiſit nobis, &

in hac carta ſcribi rogavit idem abbas vvoLF

RAMNUs, ut deinceps pro debito quotidianas

orationes cum fratribus ſuis ipſe ſuique ſucceſ

ſores pro nobis faciant quamdiu vivimus, &

ſpecialiter in die ordinationis (e) noſtrae in

regnum, id eſt xvi. Cal. Auguſti, miſſas,

orationes, & refectionem fratribus, quinqua

ginta pauperes paſcant. Similiter in die ordi

nationis noſtrae in imperium, id eſt 1 1. Cal.

Aprilis , miſſås, orationes, & refectionem

fratribus faciant, quinquaginta pauperes paſ

cant. Similiter in die ordinationis filii noſtri

HENRIci in regnum, id eſt in epiphania (f) Do

mini, miſſås, orationes & refectionem fratri

bus faciant, L. pauperes paſcant. Poſtquam

vero de hac vita migraverimus, ego videlicet

& filius noſter HENRICUS rex, in Omnianni

overige Ryksgraven, otto Graaf van Gelre, als Ge

tuige, of anderzins, aantreft.

#e) Ordination is noſtrae. J Men zie den Doorlugti

gen Schryver van 't Chronic, Gottwicenſe, Lib. II. pag.

3o3. welke eene kleine onoplettendheid hier in begaat,

at hy den dag van verkiezing tot Keizer, ordinatio

znis in imperium, neemt voor den dag van de verkiezing

tot Koning, ordination is in regnum, welke beide on

derſcheidene tydskenmerken in dezen onzen Brief

naauwkeurig bepaald worden. - Beter derhalven bepa

len de Schryvers van L'Art de Verifier les Dates p.

442. den dag zyner verkiezing tot Koning op den 17.

julii, gelyk ontegenzeglyk uit dezen Brief blykt.

(f) Epiphania Domini.] Dit komt overeen met het

w

1

5%#$%$###$%$######

verſario depoſitionis meae, miſſås, orationes

& refectionem fratribus pro anima meafaciant,

ccc. pauperes paſcant, xxx. pauperes veſtiant.

In omni autem anniverſario depoſitionis filii

noſtri regis HENRICI miſſås, orationes & re

fectionem fratribus pro ejus anima faciant, L.

Pauperes paſcant, XII. pauperes veſtiant. Hoe

quoque firmiter ſtatuimus, ut nulla perſona,

ſive imperator, ſeu rex, vel abbas idem prae

diumalicuipraeſtare (g), aut aliquomodoeccle

ſiae Prumienſi(h)fratribusabalienare praeſumat.

Et ſi praeſumſerit, odium Dei & omnium ſan

ctorum fuorum incurrat. Quod ut firmum &

inconvulſum ſempiterno aevo permaneat, hanc

cartam inde conſcriptam, &, ut infra vide

tur, propria manu corroboratam, ſigillinoſtri

impreſſione juſſimus inſigniri.

Signum domni HEINRICI tertii Romanorum

Imperators.

Data III. nonas Auguſti anno Dominicae In

carnationis McI. indictione Ix. anno autem do

mni HENRIei tertii Romanorumimperatorisau

guſti, ordinat. quidem XLVIII. regni autem

XLVI. 1mper11 vero XVIII.

Actum feliciter Vverdae in Dei nomineſe

liciter. Amen.

MARTENE, Coll. Ampl. Monum.

Vol. I. p. 586. en uit denzelven,

doch min naauwkeurig, ook by

JO. NIC. AB HONTHEIM, 'fºtº

Trevirens. Diplom. Vol. I. p.

476.

verhaal van den ANNALISTA SAxo, ad Ann. To99. by

EccARD Corp. Hiſt. Vol. J. p. 585. Imperator Na

tale Domini Coloniae celebravit. Epiphanian vers

Aquisgrani, ubi Filium ſuum Henricum junioren Re

gem fecit, reprobato Filio majore Conrado, quem prius

coronaverat. Zie ook het Chron. Gottwic. Lib. II. p.

J (#? Praeſtare. 1 Doorgaands wordt dit anders ge

naamd , in pracſtariam dare, dat is, ten lyfgebruik

#even. Men zie DU CANGE, Gloſſ. Tom. V. p.
78.

(h) Eccleſiae Prumienſi.] De zin vereischt, dat men

leze, Eccleſiae Prumienſis fratribus; of, EccleſiaePru

mienſt & fratribus.

13. A.) - Bepaling, hoe veel Tol die van BOMMEL, HERwERDEN, THIEL, Deventer,

Utrecht, en verſcheiden andere Steden, voor ieder vaartuig, te Coblentz

moeten betalen, door den Aarts- Bisſchop ingeſteld, en door Keizer HEN

Rik den IV. bevestigd.

- Den 5 juny iro.
-

l ſ, , - - - - -

TN nomine Sanctae & individuae Trinitatis.

HENRICUs divina favente clementia tertius

Romanorum imperator auguſtus. Notum fit

omnibus, tam futuris quam praeſentibus, Chri

ſti fidelibus, qualiter Bruno venerabilis ac fi

deliſſimus nobis Trevirorum archiepiſcopus, an

no pontificatus ſuitertio, noſtram imperialem

adierit clementiam, poſtulans, ut telonium

Ca) Antiquitus traditum.] Namelyk in den ja

re 1042. Den Giftbrief zelven kan men uitgegeven

-

een
*

-

-

Confluentinum a domino Poppone archiprae

ſule Trevirenſi fratribus Sancti Simeonis antiqui

tus (a) traditum, ſicut idem venerabilis Bruno

archiepiſcopus ab ejusdem loci ſcabinis Bervi

co, Godeberto, Erenberto, Wickardo & uni

verſa familia cum fidelitate admonendo, quid

a ſingulorum locorum navibus, quidve in eo

dem loco telonii antiquo jure ſolveretur, dili

f gen

# by v. HoNTHEIM, Hiſt. Trevirens. Dipl. Vol.

. p. 379.
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gentiſſime exquiſivit , & ut ita impoſterum

aeternaliter permaneat, ſua epiſcopali authori

tate confirmavit, nos quoque Ob aeternam &

noſtri & ſui memoriam, utilitati tam praeſen

tium quam futurorum proſpicientes, noſtraim

periali authoritate corroboraremus. Cujus piae

petitioni aſſenſüm praebuimus, &, quod roga

vit, fieri decrevimus.

Hujus autem telonii ſumma haec eſt:

De Hoio venientes debent dare de unaqua

que navi aeneum caldarium, & duo bacena,

& duas denariatas vini. -

De Diecrat ſimiliter. ,,

De Nameto ſimiliter. De omnibus locis

circa Moſlim jacentibus ſimiliter.

De Leodio venientes debent dare dulas ca

prinas pelles, & duo bacena, & duas denaria

tas vini.

De regno Baldewini venientes debent dare

pellem arietis ad opertorium ſellae, quodtheu

tonice dicitur Hitlijſt, & unum caſeum, &
dulas denariatas vini. v

De Antirelift ſimiliter.

De BoMELA debent dare unum caſeum &

duas denariatas vini.

De HERTwERDE (b) debent dare unumbo

num ſalmonem.

De THIELE, & de omnibus locis comperti

nentibus - venientes debent dare de unaquaque

navi unum bonum ſalmonem pro onere, &

duas denariatas vini.

De Tanentria (c) venientes ab intrante

quadrageſima usque in paſcha debent dare de

ſingulis navibus centum & viginti halecia; in

de usque inautumnum vigintianguillas, & duas
denariatas Vini. -

De Trajecto venientes a paſcha usque ad

autumnum debent dare unum bonum ſalmo

nem, inde usque ad paſcha centum & viginti

halecia & duas denariatas vini.

De Datesburg venientes debent dare unam

tabulam cerae, & unam denariatam vini.

De Nuiſſa ſimiliter.

- De Theucia debent dare unum denarium &

unam denariatam vini.

De Colonia debent dare quatuor denarios,

& unam demariatam vini, in autumno inſuper,

de ſingulis nawibus debent dare unam tabulam

eerae, & unam denariatam vini. "

De IVloguntia debent dare quatuor denarios

& unam denariatârn vint. " " -

De Binga & Lorica ſimiliter.

(b) Hertwerde..] Dewyl dit Hertwerde in dezen

Brief tusſchen Bommel, en Thielgeplaatst wordt, den

ke ik, dat men daar door verſtaan moet het tegenwoor

dige, in den Bommeler-waard gelegene, Dorp Her

werden, welkers inwoonderen oudtyds meerder zig

met koopmanſchappen den Rhyn op te voeren zullen

bezig gehouden hebben, dan wel hedendaags. De lig

ging ten minſten van deze plaats is al zo geſchikt tot de

ſcheepsvaart naar boven, als die der andere plaatzen,

"-

De Bofina ſimiliter.

De Wormatia & Spyra ſimiliter.

De Strayslºvig debent dare ſex denarios &
duas denariatas vini. -

De Conſtantia venientes debent dare unum

ſiclum.

De Zurich ſimiliter. Quicunque cuprum

adduxerint, de unoquoque centenere debent

dare quatuor denarios.

De## venientes debent dare ſex

denarios & duas denariatas vini.

De //irtseburg ſimiliter.

De Treyiris venientes debent dare quatuor
denarios & duas denariatas vini.

De Tullo ſimiliter.

De unoquoque ſomariodanturquatuordenarii.

De ſolario (d)emptionisquatuordenarii. Vendi

tores gladiorum debent dare decimum gladium.

De uno accipitre venali dantur quatuor dena

rii. Piſtores ipſius loci, quicunque ſint, vel

undecunque ſint, qui ibi panem vendiderint,

omni dominica dabunt panem unum telonario,

vel ad quatuordecim dies unum obulum. Su

tores aliunde venientes non audebunt ibi cal

ceos vendere absque licentia telonarii, vel ip

ſius miniſtri. Sutores ipſius loci ter conve

niunt ad placitum injuſfi, & unusquisque tunc

dabit denarium unum, & in feſtivitate beati

Martini quinque denarios. Dabitur autem eis

cenſus ſutorum aliunde venientium a feſtivita

te Sanctae Mariae usque ad feſtivitatem Sancti

Martini, pro hoc autem dabunt telonario &

octofenatoribus bonum paſtum, telonariusau

tem dabit ſex ſextariavini, & caſeum, quimanu

una poffit levari. In feſtivitate Sanctae Mariae

oeconomus epiſcopi medictatem telonii habe

bit per unum diem integrum, & duos dimi

dios. Ut ergo haec venerabilis archiepiſcopi

conſtitutio & devota petitio, noſtraque impe

rialis füper his omnibus confirmatio, perpetua

liter inconvulſa permaneat, chartam hanc inde

confcribi, & ſigilli noſtri impreſſione juſſimus

inſigniri. Datum nonas Junii anno ab incar

natione Domini milleſimo centeſimo quarto,

indictione duodecima, regnante HENRIco ter

tio Romanorum imperatore auguſto, anno re

gni ejus quinquagefimo, imperii autem decimo

octavo. Actuin Moguntiae in Dei nomine fe

liciter, amen.

4. -,

-

, Jo Nic. AB HoNTHEIM, Hiſt. Tre

" ' virens. Diplomat. Vol. I. p.
- 3 2 te 482. N. - ---

(c) Tanentria.] Ongetwyfeld moet men lezen Tauen
tria, dat is Daventria, OfDeventer, 't Welk in dezen -

tyd reeds door Zynen Koophandel vermaard was.

Cd) de ſolarig en ptionis.] Deze woorden zyn ten

eenenmaal onverſtaanbaar. Dat men lezen moet deſola
v0, emptitig quatuor denarii, blykt ten vollen uit het

volgende. Stuk. Over het woord Sclavus, en deszelfs

beteekenis, kan men nazien PoTGIEssER de Statu Ser

vorum Lib. I. Cap. IV. S. 93. p. 287

13. B.)
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13. B.)

gé/7.

Dezelfde Tol-lyst, als de voorgaande, doch met verſcheiden veranderin

• * * * * * * * * * * * *

Stud Theloneum (a) debet perſolvi ad

CONFLUENTIAM.

De Hoy venientes debent dare de unaqua

que nave unum aeneum caldarium, & 2 bac

cina, & 2 denariatas Vini.

Et de Dinant ſimiliter.

Similiter de Nama.

Et omnes naves de Moſa venientes. De

his praedictis locis , & de omnibus interja

centibus, idem veétigal perſolvunt.

De Leodio vero venientes debent dare 2

Caprinas pelles, & 2 baccinia, & 2 denaria

tas vini.

De regno Baldewini venientes debent dare

pellem arietis ad coöpertorium ſellae, quod

dicitur Hulfdefel, et unum caſeum & duasde

nariatas vini.

De Antwerfa ſimiliter. -

De BoMoLo debent dare unum caſeum, &

duas denariatas vini.

De HERSWERDE debent dare unum bonum

ſalmonem.

De THIELE, & de omnibus locis comper

tinentibus, venientes debent dare de unaqua

que nave I. bonum ſalmonem pro honore, &

2 denariatas vini.

De Trajecto venientes, de Paſcha uſque in

autumpnum, debent dare I. bonum ſalmonem;

inde uſque in Paſcha, cxx. allecia pro hono

re, & 2 denariatas vini.

De Dayandria venientes, ab intrante xL.

uſque in Paſcha, debent dare de ſingulis na

vibus cxx. allecia; inde uſque ad feſtum San

étae Crucis in autumpno xx. anguillas & 2.

denariatas vini. -

De Duisburhc venientes debent dare tabu

lam cerae, & denariatam vini.

- - - I

, (a) Iſlud Theloneum.] Deze Tollyſfe, welke door

den Heer SENCKENBERG uit een Perkamenten Hand

ſchrift van ten minſten de XII. Eeuw het eerst is uit

gegeven, ſchynt reeds opgeſteld geweest te zyn voor

den tyd, dat Keizer HENRIK de IV. in het voorgaan

de Stuk de bepaling van dien Tol, ook ten opzigte

van de daarin opgenoemde Gelderſche Steden, nader

bevestigde.- Dewyl deze Tollyſte geen jaar- of

De Nuiſa ſimiliter.

De Dirze venientes debent dare unum de

narium, & unum denarium vini.

De Colonia autem venientes debent dare 4.

denarios, & unum denarium vini. Inſuper de

ſingulis navibus unam tabulam cerae, & unam

denariatam vini.

Similiter de Bunna.

Venientes de Mogontia debent dare IIII. de

narios, & unam denariatam vini.

De Binga, de Lorocha, de Wormatia, &

de Spira ſimiliter.

Venientes de Strasborch debent dare vI.

denarios, & 2. denariatas vini.

De Ratisbona, & de Werzeburch, ſimi

liter. -

De Conſtantia venientes debent dare unum

ſiclum.

Similiter de Lurich.

Venientes de Treviri debent dare IIII. de

nariOS, & 2. denariatas vini.

De Meti venientes debent vIII. denarios,

& 2. denariatas vini.

De Tullio ſimiliter.

judaei pro unoquoque Sclavo empticio de

bent IIII. denarios.

Similiter de Seumario.

Venditores gladiorum decimum gladium.

Pro uno accipitre venali IIII. denarios.

HENR. CHRIST. sENCKENBERG,

Select. Jur. & Hiſtor. Tom. VI.

in Praeſat S. X. pag. 45. en

wel, volgends deszelfs getuige

nis, uitgegeven ,, ex membra

,, na , quae Seculi XII. mini

, mum eſt, & Operibus Cicero

,,nisſplendidiſſimis manuevara

, tis, in Bibliotheca Erfurtenſe,

, praeſigitur.”

r) -

dag teekening heeft, waar uit blykt, tot welken tyd

dezelve eigenlyk moet gebragt worden, hebben wybest

geoordeeld dezelve voort agter den voorgaanden beves

tigingsbrief alhier te plaatzen. Uit onderlinge verge

lyking van deze beide Stukken ,,welke genoegzaam

overeenkomen, zal men gemaklyk de ingeſloopene fou

ten kunnen verbeteren. -

-
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14.) De verbrande, en door oTTo , Graaf van Zutphen, weder opgebouwde, S.

Walburgs Kerk, binnen gemelde Stad, door den Utrechtſehen Bisſchop

BURCHARD op nieuws ingewijd, en de goederen en bezittingen der zelve met

den Kerkelyken ban bevestigd.

In den jaare I Io5.

TN nomine Sanctae & individuae Trinitatis.

JL Quoniam temporis ſucceſſione ea, quae a

Principibus ſtatuuntur, plerumque a memoria

hominum labuntur, niſi ſcriptorum monimentis

reſerventur; idcirco per praeſentia ſcripta no

tum ſit omnibus tam praeſentibus quam futu

ris, quod ego BURCHARDUs, miſericordia Dei

Traject. Epiſcopus, petitione Illuſtris Comitis

Domini oTroNIs invitatus, sUTPHANIAM veni

ad conſecrandum Eccleſiam B. Petri Apoſtoli

& S. /Walburgis, quam praedictus Comes Spi

ritu Sancto plenus a fundamento poſt incen

dium reformaverat: cumque ad recognoſcen

dam dotem Eccleſiae Privilegia inſpiceremus,

invenimus quaedam ex eistum ex antiquitate

temporis tinearum morſibus corroſa, tum ex vi

cinitate flammarum incendii contracta; quo vi

ſo Comes cum Clericis ſuis Canonicis commu

nicato conſilio rogavit propter abundantem call

telam privilegia illa renovaria nobis: nos igi

tur, juſtae petitioni Domini Comitis obtempe

rantes , ipſo cum filiis (a) ſuis legitimis &

univerſo Clero ac populo utriuſque ſexus,

quorum nomina ex parte ſubſcripta habentur,

inter conſecrandum aſtante, pacem & bannum

(a) ſhis ſuis legitimis. J Dat deze Zutphenſche

Graaf Otto drie Zoonen, met namen, THEODERICUs,

HENRICUs, en GERARDUS, als mede ééne Dogter, ER

MENGARD genaamd, gehad heeft, hebben wy reeds

aangetoond in ons Voorberigt voor het eerſte Deel bl.

54. en volgg. - Of GERARDUs by het geven van

dezen Brief kan tegenwoordig geweest zyn , dan of hy

reeds te voren overleden is, kunnen wy niet bepalen.

Dit ten minſten is zeker, dat de drie overigen in het

jaar, waar in deze Brief gegeven is, en zelfs lang

daarna, nog geleefd hebben, zodat Bisſchop BURCHARD

te regt in 't meervoud kon ſpreken van de Kinderen

Van &# oTTo, 't zymen dan door 't woord filii be

paaldelyk de Zoons wil verſtaan, als zijnde dan ten

minſten nogtwee, Dirk, en Henrik, in levengeweest, 't

zy men hetzelve in 't algemeen neemt voor Kinderen,

en dus Ermengard daar ook onder begrijpen wil.

(b) Reſcripto.] Graaf OTTO had, wanneer, doorden

brand der Kerk, ook de Charters, en de bewyzen der

goederen van dezelve, geſchroeid, en in een gekrom

pen waren, er vicinitale flammarum incendii con

tra&a, voorzigtigheidshalve van den Bisſchop ver

zogt, om dezelve overteſchryven, en dus onder des

zelfs opzigt en gezag nieuwe afſchriften van dezelve,

dus bedorvene, Charters te maken. Dat zulks meer

malen in ſoortgelyke gelegenheid van brand, als ander

zins, geſchied is, is ten overvloede bewezen door MA

BILLoN, de Re Dipl. Lib. I. Cap. V. p. 26, et ſegg.

CHR. HENR, ECKHARD, introd. in Rem Diplom. p. 45.

en anderen.- Zodanig een nieuw afſchrift nu noemt

hy hier een reſcriptum. De beteekenis van dit woord

ſchynt VAN RHYN niet verſtaan te hebben, en heeft

daarom best geoordeeld, de woorden, quorum nomina

in reſcripto habentur, in zyne Nederduitſche Overzet

ting van dezen Brief, met ſtilzwijgen voor by te gaan.

Men ziet hier uit, hoe weinig ſtaat men zomtyds op

Overzettingen kan maken, voornaamlyk, indien dezel

we door onkundigen gemaakt worden. - Zodanig

omnibus bonis praedictae Eccleſiaefecimus, &

confirmavimus in haec verba: Doti Eccleſiae

B. Petri Apoſtoli & S. /Walburgis in zUT

PIIANIA, nominatim quatuor Curtibus principa

libus, quarum una eſt in Suthſene, ſecunda

Britchchove, tertia Horſtlare, quarta Riſlo,

cum Omnibus appenditiis ſuis, agris cultis &

incultis, ſervis, ancillis, mancipiis; nec non

& omnibus manſis ad eandem Eccleſiam per

tinentibus, in ufilm Praepoſiti & Fratrum qua

cumdue donatione contraditis, quorum nomina

in reſcripto (b) habentur, et univerſis, nunc in

eorum poſſeſſione exiſtentibus, vel poſtmodum

ſuperaccreſcentibus, pacem veram ac firmam

Dei Omnipotentis Patris & Filii & Spiritus

Sancti facimus & praecipimus: beneficio quo

que Fratrum, quod dicitur X. Manſorum, &

omnibus bonis in idem jus oblatis, quos X.

manſos Comes GODESCALcUs (c) ob reme

dium ac ſalutem animae filii ſili GEBEHAR

DI, (d) & omnium Conſanguineorum ſuo

rum, praecedentium, & ſuccedentium, libe

re cum omni jure, quo ipſe tenebat, in uſum

ſingularem Canonicorum magna cum devotio

ne donavit, ſola Advocatia (e) in manu ſua

pro

een nieuw Afſchrift nu van vorige Brieven, alhier re

ſcriptum genaamd, komt dikwils ook voor onder den

naam van Charta renovata , of redintegrata. - In

twee Brieven van den jaare 917. uitgegeven by den

zelfden MABILLON d. l. p. 56 I. vindt men, in denzelf

den zin , Pracceptum redintegratum, en Praeceptum

renovabile. - -

(c) Godeſcalcus.] Waar die tien Manſ, welke de

Graaf GODSCHALK aan de Kerk van Zutphen gegeven

had, gelegen zyn geweest, kan men zien in het Ver

drag van den jare Io59., hier voren reeds geplaatst in

de I. Aſdeeling onder Num. 89. bl. 134. Wie

verder deze Graaf GoDsCHALK geweest zy, hebben

wy reeds getoond in 't breede in ons Voorberigt, bl.
43. en volgg. - V

(d) Gebehardi. ] Of LINDEBORN in dezen naam

... naauwkeurig het# gevolgd heeft, dan

Kof hy by overhaasting, gelyk ook in den Brief van

Io59. bl. 134. GEBEHARDUs voor GERHARDUS kwalyk

geſchreven heeft, is niet te beſliſſen, zo lang men de

oorſpronkelyke Brieven zelve niet kan inzien. Ten

minſten dat GERARDUs, of GERHARDUs, welke voor

komt als Graaf van Hangeland in de Brieven van 1683.

en Ic85., in deze II. Afdcel, onder Num. 6. en 8. ge

plaatst, dezelfde is, als deze GEBEHARDUs, of GEB

# , hebben wy insgelyks getoond in ons Voorbe

rigt bl. 49. - " - - -

## Advocatia J In de Nederduitſche Overzetting

wordt dit vertaald: hebbende alleenclyk het Advocaat

ſchap over die goederen voor zig zelven en voor zyne

nazaaten, die erfgenamen van de Stad Deventer,

behouden. Wat VAN RITYN bewogen heeft, om hier

de Stad Deventer, in plaats van Zutphen, intevoegen,

begrijpen wy geheel en al niet. Wat ſtaat, kan men

maken op zulkeOverzettingen, waarin men door onop

lettendheid of overhaasting de eene Stad voorde andere

ſtelt?--

-
- * * *

- - - - - -

. O 0
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propria & haeredum ſuorum legitimorum hu

jus Oppidi retenta, ita ut nec ipſe nec aliquis

ejus ſucceſſor earn infeodare alicui poſſet: ſi

cut ergo ipſe, cum daret, decrevit, & prae

ſens Comes oTTo laudat & fieri poſtulat, ſic

& nos confirmamus pacem eis praedictis X.

manſis, & omnibus in idem oblatis jus, &

praenominatae Advocatiae, ut nullus eam in

feodare audeat, vel poſſit, per virtutem ban

ni noſtri facimus & praecepimus (f). O

mnes autem, qui contra hanc Comitis conſtitul

tionem & noſtram confirmationem fecerint,

vel facere attemptaverint, & qui manum in

aliquo praedictorum bonorum hujus Sanctae &

conſecratae Eccleſiae miſerit violenter , vel

rapinam, vel exactionem, vel petitionem ali

quam, vel qualemcunque laeſionem, vel gra

vamen in eis fecerit, omnes, inquam, tales

excommunicamus & anathematizamus ex au

thoritate Patris & Filii & Spiritus S. & BB.

Apoſtolorum Petri & Pauli, & omnium San

étorum Dei, per banni noſtri efficaciam, &

per poteſtatem a Deo nobis traditam, ut cum

Sathana & ejus Angelis in perpetuam demer

gantur damnationem, niſi reſipiſcentes Eccle

ſiae Dei & Fratribus ſatisſecerint. Ad hujus

autem rei teſtimonium confirmandum cedulam

(f)## Dus in de uitgave van LINDEB.

Doch by vAN HEUSSEN vindt men praecipimus. Op

dezelfde wijze ſpreekt de Bisſchop in 't voorgaande

van dezen Brief, pacen, facimus & praecipi

Z/t/ſ.

, (g) Conſtantino Advocato.] Wy denken, dat deze

dezelfde## de Melegarde is, aan wien Graaf

oTTo van Zutphen reeds in 1o64. de Advocatie over

de volſchuldige Eigenhoorige Luiden, Servi Origina

rii, der Kerk van Zutphen had afgeſtaan, voorbehou

dende aan zig de momboirſchap over de vrye Thins

hanc , ſigilli noſtri impreſſione denotatam,

conſcribi juſlimus, aſtantibus bonae auctorita

tis hominibus, Sigewino videlicet cuſtodeMa

joris Eccleſiae in Colonia, Wychardo Deca

no Sancti Salvatoris in Trajecto, Magiſtro

Lamperto, Conſtantino (g) Advocato, Lub

berto Caſtellano, Wilhelmo de Stapelo, Roth

gero de Wythe, Arnoldo de Strasburg, Ra

berto & Fratre ejus Hertgero, Lubberto &

Gocelmo (h) de Berenghem, Godefrido de

Renen, Bernhardo de Diepenham, Martber

to de Mocherte, Wolphardo & Ermberto de

Eitenen, Memrico de Rinre, Ulrico deAm

ſène, Gerlaco de Dedingwerte, Mentone de

Thrile , Wenrone de Vrollehorſt, Ulboldo

de Wiken, Gerboldo de Winburg. Haecau

tem facta ſunt Anno M. C. V. ab Incarnatio

ne Domini, indictione XIII. anno autem Impe

ratoris Henrici Quarti LIo.

Jo. LINDEBORNIUS, Hiſt. Epiſc. Da

ventr. Cap. IV. S. 1. p. 214. en

VAN HUESSEN, Hiſt. Epiſcop.

Foed. Belgii Torn. II. in Epiſc.

Daventr. # 74. In het Neder

duitſch ook overgezet door vAN

RHYN, Oudh. en Geſt. van De

venter, I. D. bl. 427.

luiden dier zelve Kerk. Men zie den Brief van 1o64.

in deze ll. Aſdeeling onder Num. 1. geplaatst. Moge

lyk is hy ook dezelve, welke Conſtantinus de Berge

enaamd wordt in den Brief van den Munſterſchen Bis

chop THEODERICUs, by LINDEBORN Hiſt. Epiſc. Da

ventr. p. 212. uitgegeven zonder jaar of dagteekening,

doch welken wy gemeend hebben op den jaare II 17.

in deze onze Verzameling op het gevoeglykſte te kun

nen plaatzen. l

(h) Gocelmus ] VAN RHYN ſchynt gelezen te heb

ben Gocelinus, of Gozelinus.

SAAS-SAAS-SAA&SAA&&AAG &AK-23/$3,63 AA&#A4-22 A&SAA&#AKZA.AKS &AAKS-AAG-SAAS

15.)
Privilegie van K. HENRIK den V., waar hy aan ieder Vrygeborenen vergund

wordt, zig en syne goederen aan de Kerk van Zutphen te mogen opdragen,

als mede de regtsdwang over de Volſchuldige Eigenhoorigen aan den Proost

dier Kerk, doch de regtsdwang over de Malmannen der zelve, gelyk ook

de jurisdictie in Memardinghamme , en het regt van Wildbaan aan de

beide zijden des YssELs, aan Graaf oTTo van zUTPHEN bevestigd

'Wordt. l

Den 28 December 11 o8. (I Io7.)

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

HENRIcUs Dei gratia V. Romanorum Rex.

Notum ſit tam futuris quam praeſentibus o

mnibus, quod pro petitione Domini oTTONIS

Comitis de sUTFENNE, & filii ejus HENRICI,

qui imperio ſaepius magnificum exhibuerunt

obſequium, Eccleſiae eorum in Sutfenne de

(a) Judicis.] Dit voorregt, dat ieder vrygeborene

Zyne goederen aan de Kerk van Zutphen mogte op

dragen, was reeds door K. HENRIK den IV. vergund,

# ten vollen blykt uit den Brief van den jaare Ic64

er voren in deze tweede Afdeeling onder Num. 1.ge

Plaatst. Gelyk nu een gegeven Voorregt, zou het ver

di beneficium in perpetuum, jure haereditario

permanſurum, ut quicunque liber, vel libera,

ſe vel poſſeſſiones, mobiles vel immobiles,

illi Eccleſiae dare voluerint, licenter regiafre

ti autoritate hoc faciant, nec ſit alicujus mo

menti contradictio Judicis, (a) in cujuster

ra manent, cenſu tamen regio ei, cujus#
UIIIl

volgends van kragt zyn, op nieuws door den Opvolger

van den Gever pleegt bevestigd te worden, het zelve

eſchiedt ook in dezen onzen Brief, en HENRIK de V.

# t, onder anderen, alhier dat gunstbewys van

Zynen OOTZaat.



- EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN - II. AFDEELING, 1 61

dum eſt, non ſubtracto, ſiquidem cenſum ſol

vit prius illa poſſeſſio. Item ſuperpraediacul

ta vel inculta praedictae Eccleſiae, ſuper ſal

tus, nemora, flumina, ripas & ſuper omnia,

quae nunc in poſſeſſione habet vel poſtmodum

habitura erit, Praepoſitum illius Eccleſiae per

omnem ſucceſſionem, quicunque fuerit, judi

cem ordinarium conſtituimus & ejus Sculte

tum. Item de omni negotio, quod ortum fue

rit adverſus Eccleſiae hominem, ſive par ejus

ſive homo alterius poteſtatis agat in eum, vel

; (b) Masmanne.l In den jare 1o64. had Graafot

To van Zutphen aan Conſtantinus de Melegarde, ten

overſtaan van K. HENRIK den IV., en andere Ryks

vorſten, reeds afgeſtaan de Advocatie over de volſchul

dige Eigenhoorige Luiden, Servi originarii, der Kerk

van Zutphen, en over derzelver goederen, den regts

dwang over de Cereales, quoniain de libera Genealo

gia proceſſerunt, en over derzelver goederen, had hy

aan zig behouden. Wy hebben in onze Aanmerkin

gen op dien Brief, bl. 136. Let. b. getoond, dat men

aldaar door Cereales zodanige Hofhoörige Luiden moet

verſtaan, welke of zelve, of hunre Voorouders, zig

met hunne goederen in de Hoorigheid der Kerke, en

dus, als het ware, in de beſcherminge der l Heiligen,

aan welke die Kerk toegeheiligd was, volgends de by

geloovigheid dier tyden, hadden begeven, en over zulks

onder betaling van een jaarlykſchen Thins, hunne

goederen weder van die Kerk bezaten. - Wanneer

nu K HENRIK de V. by dezen onzen Brief aan den

zelven Graaf OTTO bevestigt omnimodan juſtitiam ſu

per homines ſugs, qui dicuntur Maſmanne, & ſuper

corum pracdia, bevestigt hy aan hem dienzelfden regts

dwang, welken oTTo zig by den voorgaanden Brief

uitdrukkelyk had voorbehouden, toen hy den regts

dwang, of het Momboirſchap, over de volſchuldige

Egenhoorigen aan een en anderen afſtond. Het blykt dus

uitonderlinge vergelyking van deze twee Brieven, dat de

alhier genoemde Masmannen geene anderen zyn , dan

welke in den eerſten Brief Cereales genaamd worden,

of zodanige Hofhoorigen, welke hunne goederen, als

een Vry Thinsgoed, bezitten. - Doch, zo ver wy

ons herinneren kunnen, is het woord Masman geheel

onbekend, en komt in de ſchriften van de middeleeuw

nergens voor. Wy twyfelen in 't minſte niet,

of LINDEBORN heeft zig in het afſchryven van denoor

ſpronkelyken Brief vergist, en dit woord kwalyk afge

ſchreven, want meer dan waarſchynlyk zal men voor

Masnuanne alhier moeten lezen Malmpanne. Wat de

Malmannen in tegenoverſtelling van de eigenlyk ge

noemde Servi, of Mancipia, oudtyds geweest zyn,

hebben wy hier vooren reeds in 't breede getoond in

onze Aanmerkingen op den Brief van Io53., in de eer

ſte Afdeeling onder Num. 75. bl. 1 Io. en volg. ge

laatst.
p (c) Menardinghamme.] Deze plaats durven wyniet

bepalen, waar gelegen is. Wy erkennen gaarn hier in

onze onkunde. Vele eigen namen van plaatzen zyn,

na verloop van verſcheiden eeuwen, verduisterd, en

jn nieuwere veranderd. Geen wonder derhalven, dat

ook deze oude naam na ruim zes eeuwen een diergelyk

lot zal hebben ondergaan. Doch wie zal ons kwalyk

nemen, dat wy over deze plaats alhier eenige bloote

gisſingen durven voorſtellen, en tot nader onderzoek

aan deskundiger overgeven? Zeker is het, dat de Ys

sEL, aan welkers rechter boord de StadzUTPHEN ligt,

de grensſcheiding is geweest tusſchen den Pagus Ha

meland, ofde Graafſchap Zutphen, en den Pagus Ve

luwe. Niet minder zeker is 't, dat de Graven van

zUTPHEN te dezen tyd geen het minſte regt nog gehad

hebben op iets, 't geen aan den linker kant van den

Yſſel gelegen was, op den Veluwſchen bodem. Dit

in aanmerking nemende, heb ik dikwils gevraagd en

gezogt naar de reden, waarom het Schependom der Stad

Zutphen zig, en eertyds altoos , en ook nog tegen

woordig, uitſtrekt over den Tſſel tot aan de Eemp

ter Brug, welke het Schependom van Zutphen ſcheidt

van den Veluwenzoom. Die ſtreek Lands wordt ge

meenlyk de Marsch genaamd, en bevat in zig zelfs een

Ridderhofſtad, het Huis de Marsch genaamd. Maar

door wien, en wanneer is zulks aan de Graven van

Zutphen, en door hun aan de Stad van Zutphen geko

O o 2

accuſet eum, quod teſtibus veljurejurandoter

minari poteſt, Judex erit Praepoſitus. De fur

to autem, vel de rapina, velde incendio, vel

ſanguinis effuſione, vel quocunque maleficio

Scultetus Praepoſiti judex erit. Item ipſ, Do

mino Comiti & ejus ſucceſſoribus confirma

mus omnimodam juſtitiam ſuper hominesſuos,

dui dicuntur Maſinanne (b) & ſuper eorum

praedia. Omnimodamque juſtitiam in Menar

dinghamme (c) & bannum ferarum ex utra

que parte YSLAE confirmamus, quod totum

-/ Prae
"-

men? en waarom is het Huis de Marsch altyd als een

Riddermatig goed onder de overige Ridderhofſteden

der Graafſchap gerekend, en niet onder die van Velu

we, op welker bodem het zelve ligt, gelyk het niet

ver daar van afgelegene Hooge Huis, of het Huis te

Eempt , altoos onder de Riddermatige Goederen van

Veluwe is gerekend? Om deze vragen te beantwoor

den komt het my zeer waarſchynlyk voor, dat het Ade

lyke Huis, thands de Marsch genaamd, oudtyds naar

zynen eerſten Stichter een anderen naam gehad zal

hebben, en eindelyk in de wandeling den naam van het

Huis van de Marsch zal gekregen hebben, om dat het

zelve een gedeelte uitmaakte van de Marsch, welke

naam die ſtreek lands wegens derzelverliggingen natuur

met regt voeren kon. Men weet immers, en het is

door den kundigen M. VAN wiCHT in zyne Aanmerkin

gen op 't Oostfrieſche Landrecht Lib. I. Cap. 23. p.

43. ten overvloede bewezen, dat vette , leem - of

klei-agtige, en overzulksvrugtbare, Landſtreken, en

voornamelyk zodanige, welke of aan Zee, of aan Rje

vieren gelegen, en uit dezelve , als 't ware, opge

hoogd, of aangeſpoeld, eindelyk tot vrugtbare \Veilan

den zyn geworden, gemeenlyk Marſchen genaamd

wierden. Gelyk ook de Heer G. vAN HASSELT, in

deszelfs aanteckeningen op KILIANUs Tom. II. p 378.,

te regt hier van daan den naam van dezen Zutphen

ſchen Marsch ſtelt ontleend te zyn. Indien wy nu in

aanmerking nemen, dat de Tſſel zig oudtyds boven

Zutphen in twee armen, ſtrengen, of killen verdeeld

heeft, welker eene voor by de Stad vloeide, doch

de andere met een grooten bogt Veluw-waards zig uit

ſtrekte, en beneden Zutphen zig weder met den eer

ſten vereenigde, zal men gemakkelyk begrypen, dat

het tusſchen die beide Killen gelegene land oudtyds

een middelzand of waard. moet uitgemaakt hebben.

Dit blykt nog ten duidelykſten, indien men agt geeft

op de ſtrekking en ligging van die eene thands ver

loopene, en mogelyk , om de andere Kil, voor by

de Stad loopende, meerder bevaarbaar en dieper te

houden , eertyds geſtopte of toegedamde, Kil, over

welke de Eempter Brug thands ligt, en welken men

nog, zo ik my niet bedriege, doorgaands den Ouden

Tſſel noemt. Deze Waard nu, of Middelzand, ſchy

nen de oude Graven vanzUTPHEN, 't zy bv koop ofan

derzins, van een vorigen eigenaar aan zig gekregen,

en dus als een eigendommelyk goed, en niet als een

Leengoed, bezeten te hebben. Dit kan men uit hetver

volg van dezen Brief opmaken , want de volgende
woorden , ## totum (naamlyk het hier genoemde

Menardingham in zyn geheel) Praedeceſſores ejus &?

ipſe ex proprietate ſua , non ex dono regali, habet,

geenen anderen zin kunnen hebben, dan dezen, dat

en zyne voorzaten, en hy zelf, dat geheele Goed,

als een eigendomlyk, en niet als een beneficium, donum

regale of feudum , en dus niet als een Leengoed van

het Ryk, bezeten heeft. - Den regtsdwang over dit

Menardinghamme , zo ras hetzelve in eigendom aan

de Graven van Zutphen gekomen was, ſchynen zy door

een Gifte des Keizers verkregen te hebben, en daar by

tevens het regt van de jagt, of Wildbaan, aan beide

de zyden van den Yſſel. En deze gunstbewyzing van

een voorgaanden Keizer is het, welke in dezen Brief

door K. HENRIK den V. op nieuws bevestigd wordt,

confirmamus, zegt hy, omnimodamjuſtitiam in Menar

dinghamme & bannum ferarum. " Dit had de Graaf

door een gunst des Keizers verworven ; dit vereisch

te derhalven eene bevestiging van denOpvolger. Doch

op dat men by vervolg van tyd niet mogte hier uit

een gevolg trekken, als of de Graaf dit goed zelf ter

leen van den Keizer bezat, was het noodzakelyk dit

'er by te voegen, dat hy, en zyne voorzaten, #
g0e
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Praedeceſſores ejus & ipſe ex proprietate ſila,

non ex dono regali, habet, nec nos invidemus.

Haec autem facta ſunt conſenſu Dominorum,

qui jurisdictiones habent, & conſilio & auto

ritate & teſtimonio Principum Regni. Ego

quoque propria manu annotavi, Sigillo inſigni

vi. S. Frederici Colon. Archiepiſcopi. S. Ot

berti Leodienſis Epiſcopi. S. Burchardi Tra

ject. Epiſcopi. S. Burchardi Monaſterienſis

Epiſcopi. Teſtes GERARDUs (d) Comes. Cruyn

C. Cono - C. Heynricus C. de Caſſelle.

Theodricus (e) de Los. Stephanus & Her

goed zelve ex proprietate ſita, als een vry eigendom

melyk, of allodiaal goed, en niet als een leen, of ex

dono regali, bezat, waar door dan tevens te kennen ge

geven wordt, dat de regtsdwang in, of over dat Me

zat ding hammie, als mede het regt van Wildbaan aan de

beide zyden des l/els, by gunſte des Keizers, of ea'

dono regali, by hun verkregen, en dus op nieuws ook

nader bevestigd is by dezen Brief. - Wat onwaar.

ſchynlykheid zou er nu in liggen, zo wy ſtelden, dat

dezé Waard, of ſtreek lands, wegens zyne ligging aan

de Rivier, en zyne, daar door veroorzaakte, vette klei.

grond en weilanden, welke by een hoog water over

ſtroomd worden, een Marsch genaamd, op dezelve

wyze, als die weilanden, welke aan den regter Oever

der Ysſel beneden de Stad liggen, ook nog de Marsch

enaamd worden, oudryds den naam van Menarding

amme gevoerd heeft? Immers het woord de Marsch

is geen eigen naam van deze ſtreek lands, maar het is

een gemeene benaming van ſoortgelyke laage Weilan

den, welke aan overſtroomingen onderhevig zyn, gelyk

ook KILIANUs daarom te regt het woord, Maerſche,

Merſche, Meerſche, Marſe, onder anderen Overzet,

pratuin hyeme plerunique aquis te&#; frattºm palus

#re, locus paluſtris & uligiriſtis. Bekend genoeg is de

Marsch by Reenen. Een zekere ſtreek lands, langs

den Yſſel by Deventer gelegen, voert ook nºg den

naam van een Marsch. Zie DUMBAR, A. en W. De

vent. bl. 26. Meer andere, dus gelegene, Landſtre

ken voeren ook nog dien gemeenen naam. Het is der

aven waarſchynlyk , dat deze onze Zutphenſche

iarsch oudtyds ook een eigen naam gehad heeft,

waar door dezelve van andere Aſarfi hen onderſchei

den kon worden. Het is ook niet onwaarſchynlyk ,

dat dezelve, gelyk met menigvuldige andere goederen

geſchied is, den naam gevoerd heeft naar den eerſten
bezitter van dezelve. Dezelve zal ongetwyfeld op een

hoogte van dien Waard een huis gehad hebben. Indien

men uit eenige beſcheiden van den ouden tyd met ze,

kerheid wist - dat een of ander bezitter van dit goed

Menardus, of Meinardus, genaamd was geweest, zou

het by my buiten alle bedenking. Zyn, dat hy de Stich:
ger van het Huis van de Marsch was, t welk naar

hem genaamd dan was de Heij van #ſendººs, of,

in één woord, Menardesheim • 't geen het zelfde is als

#jenardinghamme, want hamine, lening en heilige,
of heim, niets, dan in uitſpraak, verſchillen. Dus

vindt men Diepenhamme, 't geen doorgaands Diepen

heim genaamd is. Doch, zo lang men niet uit egte be

ſcheiden zal kunnen toonen, dat eene der VOorige Ei

aren, waar van dit goed is heen gekomen, en van

weiken de Graven van ZUTPHEN het zelve in eigendom

gekregen hebben, dezen naam gehad heeft, is dusda

Eig eene ſtelling niet hooger te rekenen dan eenebloo

te gisſing, gelyk wy dezelve ook niet hooger ſchatten.

Daar integendeel, indien zulks op eenige vaste bewy

zen, welke ons tot nog ontbreken, ſteunde, dan daar

door een aanmerkelyk licht zou ontſtaan tot beant

woording der voorgemelde vragen. Want, indien het

zeker was, dat het Adelyke Huis en Hovezathe, 't geen

op deze Marsch gebouwd is, en daar van thands zy

men naam draagt, wel eer, naar deszelfs eerſten Stich

fer, Menardinghem was genaamd geweest, zouden wy

dan tevens uit dezen onzen Brief kunnen opmaken,

dat de Graven van ZUTPHEN , eigenaars van deze

Marsch, ook den hun gegevenenregtsdwangoverdezel

ve, tot zo ver die thans verloopene Kil der Rivier zig

uitſtrekte ,, niet alleen zullen uitgeoefend hebben,

maar ook het op die Marsch gebouwde Huis der vo

rige eigenaars weder ten Leenrechte zullen hebben uit

gegeven, en welks bezitter uit dien hoofde als een

Leenman van den Vorst ook onder de overige Leen
e : " ,

mannus de Oies. Berengarius C. de Sulte

bac. Anno ab incarnatione DominiM.C.VIII.

Indiëtione prima. Anno Domini Henrici V.

Regis Romanorum ſecundo. Data Aquiſgra

ni (f) V. Kal. Januarii. ir. H. zº. '

- - - - - - - .'' t , 1

Jo. LINDEBORN, Hiſt. Epiſc. Da

ventr.Cap.IV. S. 1, p.213. enVAN
k - HUEssEN, Hiſt. Epiſcopat. Foed.

" " - Belg. Zom. II. in Epiſc. Daventr.

, pag. 74. In 't Nederduitsch ook

- overgezet door VAN RHYN, Oudh.

- en Geſt. van Deventer, I. D. bl.

425-427. -

* * r

mannen en Riddermatigen zal gerekend zyn geweest;

dan zou daar en boven van zelfs zig ontwikkelen de

reden, waarom nog ten huidigen dage deze ſtreek

Lands, of deze Marsch, ſchoon aan de Veluwſche zy

de over den Ysſel gelegen, onder het Schependom en

den regtsdwang der Stad ZUTPHEN behoort. Dan zou

ook van zelfs blyken, waarom dit Adelyke huis, 't

welk Zynen ouden naam, gelyk met meer andere dier

gelyke Huizen gebeurd is, zal verloren hebben, zo

ras het uit het geſlagt des eerſten Stichters, in handen

van anderen gekomen is, onder de overige Ridderma

tige Goederen der Graafſchap, en niet onder die van de

VELUWE, gerekend is geweest. Doch het zy

hier mede, zo het wil, en het zy, dat het hier ge

noemde Menardinghamme de tegenwoordige zogenaam

de Marsch is, 't zy een andere, ons onbekende, plaats,

't geen wy onbepaald laten, dit ten minſten is zeker,

dat by dezen onzen Brief aan den Graaf van zUTPHEN

door K. HENRIK, behalven de hooge en laage Juris

dictie over AJAenardinghamºne, ook nog bevestigd

wordt de bannus ferarum ev utrague parte rslae. De

Ze woorden kunnen met mogelykheid niets anders be

teekenen, dan dat de Graaf daar door van den Koning

bevestigd wordt in een voorheen verkregen regt om te

mogen jagen aan beide zijden van den Ysſel, en gevol

gelyk zo wel op Veluwe, als aan den anderen kant in

de Graafſchap zelve. Zou men nu ook uit hoofde van

dit Graaflyk voorregt den oorſprong kunnen of mogen

zoeken van 't regt, 't welk zig de Stad van zUTPHEN

en derzelver Burgers, van oudsher, en nog tegenwoor

dig, aanmaatigen, om niet alleen aan des Graafſchaps
zijde van den Ysſel, maar ook aan de andere zijde op

de Veluºve, en dus er utragueparte Tslae,# in

dezen Brief ſtaat, de bannus ferarum , of het regt van

de jagt te mogen uitoefenen? Wy geven deze invallen.

de gedagten, en gisſing, insgelyks over ter beſlisſing

van deskundiger.

Cd) Gerardus Comes.] Dat deze GERARD is deGel

derſche Graaf GERARD, de eerſte van dien naam, ge

lyk hy, gemeenlyk gerekend wordt, hebben wv reeds

# in Qns, Voorberigt voor het I. Deel, bl. 55.

ewyl Zyn Vader Otto van NAssAU, Graaf van G#

#, gelyk, wy in 't zelfde Voorberigt bl. 52. ook be

wezen hebben, op den 18. Maart des jaars Ho-over

leden is, kan hy in 't laatst van December van dat zelf

de jaar, volgends de hedendaagſche rekening, wan

neer men het nieuwjaar niet met Kersdag, gelyk in

dezen Brief geſchiedt, maar met den 1 jahººr, ben

gint, als regeerende Graaf alhier te regt voorko

men: - VAN RHYN vertaalde in zyne Neder

derduitſche Overzetting deze woorden zeer kwalyk ,

Gerard Graaf van Kruyn, Graaf Cono, enz.

maakt op die manier van twee verſchillende Getuigen

éénen, en ſmeedt dus een nieuw Graafſchap van

Kruyn, 't geen tot dusver onbekend is. Cruyn, Kryn,

of Quirinus, is een bekende eigen naam; welke Graaf

insgelyks hier onder de overige Graven als Getuige

voorkomt. In den volgenden Brief worden#

Getuigen, onder meer anderen, opgenoemd, welke in

dezen Brief ook voorkomen, doch aldaar wordt hy ge

noemd Eruinus Comes. Welke van beide lezingen te

verkiezen zy, is niet te beſlisſen, zo lang wy onkundig

zyn, over welk District, of Graafſchap, deze Cruyn,

of Eruyn, het bewind gevoerd heeft. -

(e) Theodricus de Los..] Deze is een Broederge

weest van den Loonſchen Graaf Arnulfus den V. Men

zie MANTELIUs Hiſt. Loſſenſis Lib. V. p. 92. en 95.

(f) Data Aquisgrani V. Kal: januarii. J Moge

lyk zou een minkundige dezen Brief verdagt kunnen

houden, en als onegt aanzien, uit hoofde, dat dezel

ve binnen Aken op den 28 December, en dus#
IC
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drie dagen na Kersdag is afgegeven, daar het uit het

verhaal van den ANNALISTA SAxo by EccARD, Corp.

Hiſt. Med. aevi Vol. I.K: 621., en van andere Schry

vers, zeker is, dat Koning HENRIK de V. op dien

tyd niet binnen Aken is geweest, maar het Agrºfººn

van dit zelve jaar binnen Meintz gevierd heeft. Dit

egter zal geené de minſte zwarigheid hebben, zo ras

men opmerkt, dat in dezen Brief alleen maar opge

geven wordt de dag, waar op dezelve is afgegeven,

Zlata, en niet de tyd , waar op deze bevestiging door

e

S&#.S&#%. Rº 4'--S&#%--SNS,4%--SNT," -
- Sº Sº3: #

De Heerlykheid, of Graafſchap, Altej, door Graaf HENDRIK, Zoon van

Graaf oTTo van zUTPHEN, aan Koning HENRIK den V. afgeſtaan, en

den Koning werkelyk verrigt is, 't geen door 't woord

Actum dan uitgedrukt werdt. Men lette maar op de

zen regel in 't Diplomatike , welke door ECKHARD,

Introd. in rem Diplom. Sect. III. S. 38. p. 1o6. te

regt opgegeven wordt, ,, Datum non requirit prae

,, ſentiain Régis , &#, hoc cliën abſente, fieri potest

, in Cancellariis. Actum vero nunguam fieri poteſt

,, abſente Rege largitore : utpote cujus voluntate G'

»»# ad conficiendum, Diploma opius eſt,” en men

zal hier in geen de minſte zwarigheid meer vinden.

+ , w « en

RS ! '2 •Sº!'' -
ºf # . -"

-

* -

\". \"", sº "V, SS ! V. s- w s"'. Sº sº." Rºz- '

$#%############### ## #####

*.

van denselven daar voor weder tot een erfelyk Leen ontfangen eene Graaf

ſchap in vRIESLAND.
* *

i * * º

Den 28 December 1108. ( 1 1o7. ) r - 4

TN nomine Sanctae & Indiuiduae Trinitatis.

HENRICUs Dei gratia quintus Romanorum

Rex. Notum ſit omnibus, tam futuris quam

praeſentibus. Comiti IIEyNRico de zuTPHEN

NE pro commutatione C4) beneficii Altej,

quod mihi reddidit, Comitatum (b) FRt

S1AE, Clulem libère in manu mea tenebam, ſl

bi in beneficium dedi; Et quia illud benefi

cium Altej jure hereditario & firma manu te

nuerat, viſum eſt mihi & fidelibus meisaequium

(a) Beneficit Altej.] In het geſchrevene Register,
w## wv deZen#f, welke, om de verwardeGel

derſche Hiſtorie van dezen tyd op een vaster voet te

zetten, van het uiterſte belang is , thands het eerst

uitgeven, vindt men dezen korten inhoud van dit Stuk,

, JJoe dat Koninck Henrick, die vyfte gewisſeld, ende

, gegeven heeft Greve Henrick van Zutphen die Greef,
, ſchºp van Vrieslant online die Heerſcap van Altej.”

et Nederduitſche woord Heerſchap, of, gelyk ": nul

zeggen, Heerſchappye, by KILIANUs overgezet door

dºnatus, principatus, potentatus, is niets anders,

dan 't geen men nú noemt eene Heerlykheid, wiens ei
enaar of bezitter de hooge, of tenminſten middelbare,

# oefent. Te regt derhalven wordt deze Heer

ykheid door poNTANUs H., G. Lib. Vl: p. 97 ge

noemd eene Dynastia, doch hy voegt er by: quae
minus accurate nominata## Alcei dicitur.

Hy twyfelt derhalven, of de naam Aleci, of, gelyk

wy in 't zelfde MS. Register, 't geen hy ook ſchynt

gebruikt te hebben, geſchreven vinden , Altaj, goed

of kwalyk uitgedrukt en afgeſchreven is, waar door hy

tevens te kennen geeft, dat de plaats zelve hem onbe

kend is. SLIGTENHORST G. Geſch. VI. B. bl. 74

meent, dat het is Alzey in de Paltz. Hy verſtaat 'er

namelyk door de Burcht en Steedjen Alizey, 't welk

in een uittrekzel van een geſchreven oud Chronicon

Wormacienſe, aangehaald by den Schryver van de Pa

ralipomena Rerum Memorabilium, gevoegd agter het
Chronicon van CONRADUs a LICHTENAU, p. 261. ,

genoemd wordt Caſtellum Alzeja, en 't welk by de

verdeeling der Paltziſche Goederen van den jaare 14ro.

nevens andere plaatzen aan het Keurvorſtelyke Huis

van de Paltz is verbleven. Zie ToLNERUs Hiſt. Palat,

Cap. II. p. 63. Eertyds droeg het den naam van Graaf

ſchap, Comitatus Altscia, en hedendaags is het Ampt

van Altſei één der Ampten, waarin het Keurvorſtendom

van de Paltz gemeenlyk verdeeld wordt. - Indien

men letop het getuigenis, 'tgeen K. HENRIK in den voor

gaanden Brief aangaande otto van Zutphen, en zynen

Zoon HENRIK , geeft, namelyk dat zy beiden dikwils

aan het Ryk uitſtekende dienſten hadden bewezen ,

qui Imperia, zegt hy, ſaepius magnificum exhibuerunt

obſequium , zo komt het niet onwaarſchynlyk voor,

dat tot vergelding van die bewezene dienſten aan on

zen Graaf HENRIK, door HENRIK den IV., of zelfs

door zynen opvolger HENRIK den V. deze Graafſchap,

of Heerlykheid, Alzei tot een erfleen des Ryks zal ge

Oo 3

& juſtum fore, & ad utilitatem regni pertine

re, vt Comitatuin FRISIAE ita etiam in omni

iure Comitatus, videlicet in omni quaeſtu, in

placitis, in redditibus, ſibi darem; juod et

feci, & legitime confirmaui, ea equidein con

dicione, vt ipſe HENR1cUs, & heredes ſui 1e

gitimi per ſucceſſionen , ſi tamen here

des haberet, amplius iure hereditario tene

rent. Quod ſi illi heredes non eſſent, vel ſi

eſſent, & quandoque deficerent, pater (c )

ſchonken zyn , en , dewyl deze Heerlykheid zo ver

afgelegen was van zyne Vaderlyke Erfleenen en Goede

ren, welke na doode van denzelven voor een grootge

deelte op hem moesten vervallen, hy daarom verko

zen zal hebben, dat Leen te verruilen tegen een Graaf.

ſchap in vRIESLAND, 't welk nader by gelegen was,

en óverzulks gemaklyker door hem kon beſtierd wor

den. - Doch , indien het verhaal van TRITHE

MIUs, Chron. Hirſaug. T. II. p. 71. . aangehaald ook

by ToLNERUs d. l. pag. 43. , aangaande deze Graaf

ſchap Altzei met de waarheid volkomen overeenſtemt,

kunnen wy niet ontveinzen, dat dan deze meening van

sLIGTENHORST niet buiten alle zwarigheid en tegen

ſpraak is. – Wy laten dit overzulks liefst onbe

ſlist, tot dat uit andere Stukken ons hieromtrend meer

der licht toegebragt werd. - Mogelyk zou ie

mand kunnen vermoeden, dat men door het hier voor

komende Aliej zou kunnen verſtaan Altena in het

Marks - Land ; doch dat zulk een gevoelen niet kan

doorgaan, zal ras blyken, zo men inziet het verhaal

dienaengaande van LEVOLDUS a NoRTHOF , Chron.

Com. de Marke & Altena pag. 382. en 't geen MEI

BoMIUs op denzelven aangeteekend heeft Tom. I. SS. R.

G. p. 412. - Veel minder nog zou doorgaan, in
dien men dit Altej wilde nemen voor het in de Graaf

ſchap Zutphen gelegene, en genoeg bekende Dorp Aal

ten. Verſcheiden redenen, onnoodig alhieroptehalen,

zouden zulk een gevoelen gemaklyk omverſtooten. -

(b) Comitaturn Friſiae.]# het wyduitgeſtrekte

Friesland te dezen tyd in menigvuldige Onderdeelen of

Pagi Minores, en Graafſchappen verdeeld was, en in

dezen onzen Brief niet bepaald wordt, welke Graafſchap

van Friesland deze eigenlyk geweest zy, moeten wy

zulks onbeſlist laten, tot dat uit andere ſtukken dit na

der kome te blyken. - -

(e) Pater Henrici Otto ] Indien PoNTANUs, welke

dezen Brief gezien, en in zyne Hiſtorie gebruik van

denzelven gemaakt heeft, maar eenige de minſte aandagt

op deze uitdrukking, alhier gebruikt, geſlagen had,

zou hy van zelfs daar uit ontwaar gewordenzyn den mis

ſlag en dwaling, waar in tot nog toe alle Schryvers

verkeerden, en hy zou gemaklyk ontdekt hebben,

dat oTTo, Grave van zUTPHEN, en oTTo van NAS

sAU, Grave van GELRE, onmogelyk een en dezelfde

Graaf kan geweest zyn , gelyk men tot dus ver ge

meend had. Zelfs zó hy dezen onuitgegevenen Brief,

gelyk meer anderen, geheel in zyn werk had inge
voegd g
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HENRICI oTTo Comitatum teheret, ſiquidem

tunc temporis viveret, et, hoc deficiente OT

ToNE, Comitatus ſine aliqua contradictione in

manum Regis rediret. Hoc igitur condicionis

ordine collatum beneficium ut ratum maneat

et firmum, ſtabile, & (d) convulſum, conſi

lio auctoritate & teſtimonio principum regni

hiis litteris commendandum decreui; manu

propria annotaui, ſigillo inſigniui. S. Bruno

nis Treuerenſis Archiepiſcopi. S. Frederici

Colonienſis Archiepiſcopi. S. Oberti Leodien

ſis Epiſcopi. S. Burchardi Trajectenſis Epiſco

pi. S. Arlongi Werzeburgenſis Epiſcopi. S.

Brunonis Spirenſis Epiſcopi. S. BurchardiMo

naſterienſis Epiſcopi. Teſtes GHERARDUs (e)

Comes. Eruinus C. Ernest C. de Homborc.

Cono C. Henricus C. de Caſſele. Bruno fra

ter eius. Fultinus. Witichinus. Theodericus

voegd, en niet ſlegts een enkel voorval uit denzelven

had aangehaald, zou ongetwyfeld zyn Navolger SLIG

TENHORST , of anderen, zulks reeds voor lange ont

dekt hebben, en daar door op 't ſpoor geraakt Zyn,

om de verwarde Gelderſche Geſchiedenis van dezen

tyd, ten opzigte van de erfopvolging, en de vereeni

ging der beide Graafſchappen zUTPHEN en GELRE, te

ontwarren, en in een helderer daglicht te ſtellen. -

Immers de uitdrukking, welke alhier voorkomt, toont

ten duidelykſten, dat oTto in 't begin van I lo8., of,

volgends ónzen hedendaagſchen ſtyl, naar welken het

jaar niet op Kerstyd, maar met den 1 January begon

nen wordt, op den 23 December des jaars 1 IO7. nog

werkelyk in leven was. Hoe kon anders K. HENRIK

in dezen Brief die voorwaarde 'er byvoegen, dat, zo

Graaf HENRIK zonder lyfs erven mogte komen te over

lyden, als dan deszelfs Vader OTTO, zo die ten tyde

van zyn Zoons dood nog mogte leven, die gemelde

Graafſchap als een Ryksleen zoude behouden? Wat

meer is, hoe kon K. HENRIK zig uitdrukkelyk voor

behouden, dat, na doode eerst van dezen OTTO, hoc

deficiente Ottone, die Graafſchap aan hem, als Koning,

weder zoude vervallen, zo hy werkelyk toen niet meer

leefde? Dit zeker zynde, hoe is het dan mogelyk, dat

PoNTANUs, zo hy maar de minſte oplettendheid op

dezen Brief geſlagen had, daar hy den dood van OTTO

van NAssAU even te voren op 't jaar 11o6., (ſchoon

hy eigenlyk, gelyk wy in ons Voorberigt voor dit I. D.

# 52. reeds toonden, op den , 18 Maart des jaars

11o7. is overleden) gebragt had, uit deze woorden

niet ontdekt heeft, dat de hier gemelde OTTO een ge

heel andere moet zyn , dan oTTO van NASSAU, welke

de Los. Henricus de Lateſte. Stephanus &

Hermannus de Oies. Sigelo. Conradus. Wilel

mus. Symon. Arnulfus, fratres Hermanni.

Gerardus. º Item Gerardus de Juwei, et fra

ter eius. Gerlacus. Fredericus, Wibertus.

Hermannus C. de Redelenbergo. Berengarius

C. de Sulzebac. Fredericus C. Palatinus. Go

defridus de Calwe. Signum domini HENRIct

quinti Regis Romanorum inuictiſſimi. Ego Ael

bertus Cancellarius vice Recardi (f) Archican

cellarii recognovi. Annoab incarnacione domini

Mo C° VIIIo Indictione prima. Anno domini

Henrici quinti Regis Romanorum IIo. data

AquisgraniVo. Kl. Januarii feliciter in Chriſto.

Naar 't MS. genaamd, dat altſte Re.

giſtre, berustende in de Reken

#mer Van GELDERLAND, Fol. I.

reeds overleden was? Doch PoNTANUs, vooringeno

men met het algemeene gevoelen, en het tot dusver

geloofde ſtelzel der opvolging en vereeniging der bei

de Graafſchappen onder otto van NAssAU, heeft hier

het vereischte gebruik niet gemaakt van dezen aanmer

kelyken Brief, gelyk hy meermalen geen genoegzaam

gebruik van de egte Stukken, welke hy magtig was,

gemaakt, en daar door verſcheiden onnaauwkeurighe

den, ja zelfs grove misſlagen en fouten, begaan heeft.-

Men zie verder, 't geen wy uit dezen Brief reeds in

ons gémelde Voorberigt bl. 55. en volgg. opgemerkt

hebben, ten opzigt van dezen Zutphenſchen GraafHEN

RIK, welken en PoNTANUs, en andere Schryvers, we

der, zeer te onregt, voor HENRIK, Grave van Gelre,

den Kleinzoon van oTTo van NASSAU, met wien hy eg

ter niets gemeen heeft, dan den enkelen naam, hebben

aangezien, en daar door de Gelderſche Hiſtorie nog

verder in verwarring gebragt hebben. - -

(d) Convulſum.] Dus ſtaat in 't MS. Regiſter, waar

uit wy dezen Brief ontleend hebben. Het is ongetwy

feld een fout des Afſchryvers, en in 't oorſpronkelyke

heeft geſtaan inconvulſum.

(c) Gherardus Comes. ] Men zie, 't geen wy over

dezen Gerard, als mede over de plaatsteekening van

dezen Brief, aangemerkt hebben op den voorgaanden

Brief, onder Num. 15. leit. d, en f, bl. 62.

(f) Recardi. ] De Schryver van 't Register, waar

uit wy dit Stuk mededeelen, heeft hier insgelyks een

kleine fout begaan in 't afſchryven. In den oorſpron

kelyken Brief heeft ongetwyfeld geſtaan, Rotardi, of

Ruthardi Archicancellarii, en niet Recardi. Men zie

het CITRON. GoTTwICENSE Lib. II. pag. 307. en 319.

17. ) Privilegie, door K. HENRIK den V. aan Spiers gegeven, op raad en verzoek

van verſcheiden Ryks vorſten, en, onder anderen, ook van Graaf GERARD

'J'//// GELRE.

ENRICUs (a) Dei gratia Romanorum Im

perator Auguſtus. Omnibus Chriſti[no

ſtrisque (b)] fidelibus, tam praeſentibus,

quam futuris, notum fieri volumus, qualiter

nos pro remedio animae chari Patris noſtri, fe

licis memoriae, HENRIcI Imperatoris, conſi

lio & petitione Principum noſtrorum, Fride

(a) Henricus - Augustus.] Deze woorden ont

breken in de uitgaven van DU MONT, en SENCKEN

BERG. - -

(b) noſtrisque] Dit woord ontbreekt by wURDT

wEIN. Wy hebben 't zelve uit de overige uitgaven

overgenomen. -

Den 14 Augustus I II I.

rici videlicet Colonienſis Archiëpiſcopi, Bru

monis Trevirenſis Archiëpiſcopi, [ Bruno

mis (c) Spirenſis Epiſcopi,J Cumonis Straz

burgenſis Epiſcopi, I Udalrici Conſtantienſis

Epiſcopi, Ottonis Babenbergenſis Epiſcopi, ]

Burchardi Monaſterienſis Epiſcopi, Her

manni Auguſtenſis Epiſcopi, Friderici Du

- - - - - cis,

(c) Brunonis Spirenſis Epiſcopi.] Dus hebben de

overige uitgaven. By wURDTwEIN ontbreken deze

woorden. Wy hebben insgelyks uit dezelve overge

nomen de volgende woorden, welke alhier tusſchen

twee haken IJ ſtaan. -

-

- D
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cis, Comitumque (d), Gotfridi (e) de Cal

we, Frederici de (f) Zolra, Hartmanni

de (g) Thiewingen, Berengarii de Suls

bach, GERARDI (h) de GELRA, Heinrici,

Dudonis, (i) Stephani, Gerungi, & Wal

theri, in ipſa die ſepulturae ejus, omnes, qui

in Civitate Spirenſimodo habitant, vel dein

ceps habitare voluerint, undecumque vene

rint, vel cujuscumque conditionis (k) exſtite

rint, a lege nequillima & nefanda, videlicet

parte illa, quae vulgo Buteil (l) vocabatur,

per quam tota Civitas ob nimiam paupertatem

annihilabatur , ipſos, eorumque heredes ex

cuſſimus. Ne vero aliqua perſona [vel] ma

jor vel minor, non Advocatus, non eorum

naturalis dominus, illis morientibus de eorum

ſupellectili quicquam auferre praeſumat, (m)

interdicimus, et ut omnes liberam potestatem

habeant ſuis heredibus relinquendi (n) bona

ſua, vel pro animabus ſuis dandi, vel cuicun

que perſonae dare voluerint, ipſo Epiſcopo

Spirenſi Brunone in pulpito aſtante & conſen

tiente, conceſſimus, & (0) confirmamus, ea

tamen interpoſita conditione, ut in anniverſa

rio Patris noſtri ſolenniter ad Vigilias, & Mis

ſam (p) animarum omnes conveniant, & Can

delas in manibus teneant, & de ſingulis do

mibus panem unum pro Eleëmoſyna dare pau

peribus & erogare ſtudeant. Ut autem haec

noſtra conceſſio & confirmatio rata & incon

vulſa (q) omni tempore permaneat, & neali

(d) Comitumque.] Comitum quoque, in de beide an

dere uitgaven.

(e) de Calwe.] By sENCKENBERG heeft men, Gode

fridi de Kakva. - -

(f) de Zolra.] By wURDTwEIN ſtaat kwalyk de

Zobra. -

(g) Thiewingen.] Dus by wURDTw. In de uitgave

van SENcKENB. ſtaat, de Theilingen. Doch de egte

lezing is naar alle gedagten, zo als in de uitgave van

DU MoNT gevonden wordt, de Dilinga.

(h) Gerardi de Gelra.] In de uitgave van wURDT

wEIN, de Gelria. - Dewyl GERARD, Zoon van

oTTo van NAssAU, alhier als regeerende Graaf van

GELRE , gelyk hy werkelyk toen was, voorkomt, en

het zeker is, dat oTTo Graaf van ZUTPHEN te dezen

tyd nog leefde, en eerst geſtorven is in IJ13., gelyk

wy in ons Voorberigt voor 't I. Deel, bl. 52., toon

den, en nog nader bevestigd kan worden uit de Ex

cERPTA ea Chronico Colonienſt antiquo , uitgegeven

door JoACH. FRANC. FELLERUs, Monument. inedit.

Part. I. pag. 7., zo levert deze Brief weder een be

wys op, dat men die beide Ottoos kwalyk tot dusver

re onder een verward heeft. -. En uit dien hoofde

alleen verdiende deze Brief een plaats in ons Charter

hoek, welke anderzins wegens deszelfs inhoud geen de

minſte betrekking op GELDERLAND heeft.

(i) Dudonis.] Dietonis in de uitgave van SENCK.

(k) exſtiterint. ] In de beide andere uitgaven, fue

rint. -

(!) Buteil.] Budel heeft de uitgave van SENCKEN

BERG. By DU MONT leest men Budtheil. Men moet

'er door verſtaan dat deel des Boedels van een geſtor

ven' Eigenhoorigen, 't geen nadeszelfs dood door den .

quis Imperator, aut Rex, aut Epiſcopus, aut

Comes, vel aliqua poteſtas major vel minor

infringere audeat, in perpetuam ſpecialis Privi

legii (r) noſtri memoriam hoc inſigne, ſtabili

ex materia, utmaneat, compoſitum, litterisau

reis, ut (s) decet, expolitum, noſtrae ima

ginis interpoſitione, ut vigeat, corroboratum,

in ipſius Templi fronte, ut pateat, anniten

te (?) [noſtrorum] opera civium, conſtat ex

poſitum, ſingularem erga ipſos continens no

ſtrae dilectionis affectum.

Data nono decimo Kalend. Septembris

[Indictione (u) IV.] Anno Dominicae incar

nationis M.C.XI. Regnante Henrico Quinto

# Romanorum, Anno (v) VI. Imperan

tC 1.

Actum Spirae in Chriſto feliciter, ſub Bru

none venerabili Epiſcopo (w) [Spirenſi] Ec

cleſiae praeſidente.

Uit het CHRONIcoN Epiſc. Spiren

tum ab Anno 976 – 13o2.,

uitgegeven door wURDTwEIN,

Nov. Sulſtd. Dipl. Tom. I. p.

136. Verbeterd uit het Chron.

Spirenſe van JoH. DE MUTTER

STATT , by SENCKENBERG,

Sel. Jur. & Hiſtor. Tom. VI. p.

17I. Ook uit LEHMANNI Chro

nicon Spirenſe, Lib. IV. C. 22.p.

3C6... in het Corps Diplomatique

du Droit des Gens van J. 15U

MONT, Tom. I. Part. I. p. 64.

1 /

Heer, aan wien hy eigenhoorig was, uit de nagelatene

loſſe goederen getrokken wierd, 't geen doorgaands in

de helfte des Boedels beſtond;# SENKENBERG dit

woord in dezen Brief, te regt, dus verklaard heeft,

Select. Jur. & Hiſt. Tom. VI. in Praefat. S. 16. p.

6o. hier in ook gevolgd door HALTAUs, Gloſſair.

Germd, medii gevi p. 2o3. In middeleeuwig Latyn

noemde men dit deel Bidella. Zie DU CANGE, Gloſſ:

Tom. I. p. 1157.

(m) interdicimus.] In de overige uitgaven, inter

diximus.

(n) bona ſaa.] Deze woorden ontbreken in de uit

gave van DU MoNT. In de uitgave van seNKENB. vindt

men, poteſtaten habeant bona ſuis heredibus relinquen

di , vel pro anima ſua dandi. Dit laatſte vindt men

ook in de uitgave van DU MoNT.

(o) confirmanus J In de gemelde twee uitgaven,

confirmavimus.

(p) animarum.] Dit woord ontbreekt in dezelfde uit

gaven.

(q) omni tempore permaneat. J. By sENcK. heeft

men, omni aevo permaneat; doch by DU MoNT, om

ni aevo permaneant.

(r) noſtri.] Dit ontbreekt by DU MoNT. -

(s) decet.J tºt deceat, in de beide andere uitgaven.

(t) annitente noſtrorum opera civium.] BywÜRDTw.

vindt men, annuente opera civium.

(u) Indiëtione IV. J Deze woorden heeft men alleen

in de uitgave van DU MONT. -

v) anno VI.] By wURDTwEIN, ejus Anno VI.

w) Epiſcopo, cet. ] In de beide andere uitgaven,

Praeſide.

1

18.)
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18.)
De Advocatie, of Momboirſchap over de volſchuldige Eigenhoorigen der Kerk

van Zutphen, waar mede Udo beleend was, by een rigterlyk vonnis aan

denzelven ontnomen, en aan Conſtantinus van Bergen wedergegeven door

den Munſterſchen Bisſchop en wettigen Erfgenaam der Stad Zutphen

THEODERIcUs; en wel op dezelfde voorwaarden, als zyn Vader oTTo,

Grave van zUTPHEN, deSelfde Advocatie eertyds had afgeſtaan.

V

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

_L Ego THEDORICUs, Dei gratia Munigarde

vordenſis (a) Epiſcopus, et Oppidi ZUTPHA

NIENSIs heres (b) legitimus, notum facio

omnibus, tam futuris quam praeſentibus, quod

in Curia Domini Praepoſiti in Sutphenne, me

reſidente ad judicium pro querimonia Familiae

Eccleſiae, Conſtantino (c) de Bergepoſtali

quantam cauſae ventilationem abjudicata eſt

Advocatia, quoniam eam Udoni infeudaverat,

quod nec ei, nec alicui ejus heredi licuit fa

cere: hac enim conditione interpoſita ei data

erat, ut nec ipſe, nec aliquis heresejus, eam

infeüdaret, vel infeudare poſſet. Udonem ſi

ne ſpe reſtitutionis depoſui, quin etiam jura

mento confirmavit, quod nec ipſe, nec ali

quisheres ejus de illa Advocatiaſe intromitteret

unquam amplius; et ſic eam in manu mea re

tinebam. Procedente vero tempore, interce

(a) Munigardevorden/is.] Lees, Mimigardevorden

ſis. Dat de Bisſchoppen van Munſter oudtyds dus ge

noemd wierden, is te over bekend, en behoeft geen

verder bewys. Men zie, onder anderen, SCHANNAT,

Ann. Paderb. P. I. Lib. VI. p. 523., en 't geen wy

hier voren reeds aangemerkt hebben I. Afdeel. bl.

I26.

(b) Heres legitimits. ] Uit deze benaming blykt ten

duidelykſten , dat deze Munſterſche Bisſchop THEo

DEREcUs niet afkomſtig is uit het geſlachte der Graven

van IWinſenburg, gelyk ARNOLDUS DE BEVERGERNE,

in Chron. Monaſter. by MATTHAEU's Analeâ. Tom.V.

. 19., en M. TYMPIUs, in Catal. Epiſc. Monaſter.

by denzelven d. l. p. 174. , als mede J. D. voN STEI

NEN, in zyn zzveyter neuer Anhang zuJoH. HOBELINGS

Beſcreib. des Stiſts Munſterp. 214., en anderen, hem

noemen. Integendeel uit dezen Briefblykt ten vollen,

dat hy afkomſtig is uit het oude Graaflyke Huis van

zUTPHEN, of HAMELAND. Wy hebben in ons Voor

berigt voor 't I. Deel bl. 54. reeds getoond; dit #y

een Zoon geweest is van den Zutphenſchen Graafoº

To, en dat hy op den laatſten April des jaar. "27

overleden is. - Het zou egter te ver uitloopen,

indien wy hier wilden onderzoeken, om wat##
met wat regt, hyzig hier noemtden ávettigen erfgenaam

der Stad ZUTPHEN - Zulk een onderzoek beſpa

ren wy tot een andere gelegenheid, wanneer wy dan

tevens hopen reden te geven, waarom wy dezen
Brief, wiens jaar- en dag- teekening ontbreekt, Of

door den eerſten uitgever is nagelaten, gemeend heb

ben op den jaare 11ï7, en niet vroeger, in deze onze

Verzameling te moeten brengen.

(c)# de Berge.J Graafotto van Zutphen,

Vader van onzen Bisſchop THEODERIcUs, had reeds in

den jaare 1o64. het Momboirſchap, of deAdvocatie,

over de volſchuldige Eigenhoorigen der Zutphenſche

Kerk afgeſtaan aan Conſtantinus de Melegarde, voor

* *

In den jaare 11 17. of daar omtrend.

dentibus amicis Conſtantini pro ipſo, Advo

catiam ei reddidi, de omnibus capitulis, quae

PATER meus determinaverat, item interpoſita

conditione, ut nec minimum ipſe transgrede

retur, nec aliquis heres ejus, videlicet, ut

non niſi ter in anno 'itones convocaret, &

hoc in Curiam Praepoſiti, Praepoſito vel ejus

Vicario ibi ſemper exiſtente, ut ejus conſilio

omnia in melius disponerentur, & tum a ſin

gulis ſinguli denarii ſingulis vicibus ei daren

tur, nec tunc vel poſtea quicquam aliquid(d)

ab eis exigere praeſümeret, vel unquam ſein

gereret non vocatus: de Cerealibus (e) nun

quam ſe intromitteret, nec de Curiis Praepo

ſiti. Singula ergo Capitula , etſi hic poſita

non ſint, ſicut PATER (f) meus determina

vit, & Epiſcopus wILHELMUs Traject. ejus

petitione Banno confirmavit, ſic et Nos Ban

no noſtro confirmamus in nomine Patris &#
1 5

hem en zyne wettige erfgenamen. . Hy had denzelven

daar mede beleend onder deze uitdrukkelyke voor

waarde, dat noch hy, noch iemand van zyne Erfgena

men , eenen anderen weder met dezelve zouden mogen

beleenen. Uit hoofde derhalven van die uitdrukkelyke

voorwaarde, welke niet onderhouden was, wordt hy

van zyn regt tot die Advocatie by dezen Brief verval

len verklaard. Of nu deze Conſtantinus de Berge de

zelfde is, als Conſtantinus de Melegarde, aan wien die

Advocatie het eerst was afgeſtaan, is niet wel te bepa

Ien. Indien men hem ten tyde van de afgifte van de

zen Brief eenen ouderdom van ruim zeventig jaaren

toeſchryft, kan hy een en dezelfde zyn , doch waar

ſchynlyker komt het ons voor, dat hy een Zoon, of

zelfs een Kleinzoon van den eerſten geweest, en aan

hem by verſterf dit regt gekomen zal -

(d) quicquam aliquid J In den#n 1o64. leest

men , nec tunc, vel in### amplius quicquam ab

eis evigere praeſumeret. Waar uit blykt, dat men hier

lezen moet, nec tunc vel poſtea quicquam aliud ab eis

evigere praeſumeret. -

&#) Cereales. J - Wie men door deze Cereales moet

verſtaan, en dat VAN RHYN , in zyne Nederduitſche

Vertaaling, dit woord uit onkunde overzette door Ko

renſlaven, hebben wy reeds hier voren getoond in onze

aanmerkingen bl. 138. lett. b.

(f) Pater meus. J Graaf oTTo naamlyk van zuT

PHEN ; gelyk zulks ten vollen blykt uit een volgen

den Brief van 1134. , alwaar deze onze Theodoricus

onder de overige Kinderen van gemelden oTTo wordt

opgeteld. Dezelve had in den jaare Ic64. de Advo

catie afgeſtaan, en die overgifte was door den Utrecht

ſchen Bisſchop wILLEM met den Kerkelyken ban be

vestigd. Wy hebben dien Brief, wiens egtheid door

dezen Brief ten vollen geſtaafd wordt , hier voren

reeds geplaatst in deze II. Afdeel, onder Num. I. bl.

I37. -
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lii, & Spiritus S. Amen. Haec viderunt &

audiverunt boni testimonii viri, ipſe Praepoſi

tus Ekkebertus, Bernhardus de Diepenham,

& Filius ejus Wernherus, Remwardus de

Vasnou, Sigefridus de Humelo, Othelmus (g)

de Amſnon, Gerlac de Ditdigwerte, Beſel

- 2

*

mus de Ritherlo, Grimbrecht, Druthwart,

Pelgrim, Remzo, Wenro.

JO. LINDEBORNIUS, Hiſt. Epiſcop.
e Daventr. Cap. IV.# ##

21 1. VAN JEssEN Hiſt. 'Epi

ſtop. Belg. Tom. II. in Epiſcop.
Daventr. p. 74. In 't Néder

duitsch ook overgezet door vAN

RHYN , Oudh. en Geſt. van De.

venter, H. D. bl. 424.

- - - - - - e

g) othelmus.] VAN HUEssEN, als mede vAN RHYN in zyne Vertaaling, noemen denzelven Othelricus.

s&#% Slºº. NYº! ** * * *\"' - sº '2 S&#2: "Sº SY! :'.” '- -
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I9.

Graaf GERARD van GELRE.

Den 3o September. 1 118.

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

Notum ſit univerſalitati fidelium Sanctae

Matris Eccleſiae filiorum, qualiter Ego Contes

GERARDUs Eccleſiam in honore S. Dei Geni

tricis Mariae & S. Georgii Martyrisa Domino

& Venerabili Leodienſt Epiſcopo Otberto de

dicatam, pro animae meae & patris mei, alio

rumque Praedeceſſorum meorum remedio, in

meo allodio Wasſenberg (a) conſtruxerim, &

de meis praediis Deo annuente dotare et dita

re diſpoſuerim.

Obtinui autem precibus meis & meo ſervi

tio ab ipſo Domino Epiſcopo & Archidiacono

& Decano, ipſam Eccleſiam liberam reddiab

omni obſonio, Synodali tamen Jure ſibireten
tO.

Contuli igitur in praeſens ipſi Eccleſiae ad

Praebendam Fratrum ibidem Deo famulantium

quicquid allodii habueram in Munemunte cum

omnibus reditibus, exceptis meis miniſteriali

Contradidi quoque

ei dimidiam partem Eccleſiae Steinkircken,

bus cum ſuis beneficiis.

& Eccleſiam de Iſumersheim cum omnijure,

& octavam partem Eccleſiae Weirte, & cur

tem, Eilenchovem, & Eccleſiam Havert, &

in Bride quinque ſolidos Trajectenſis monetae

& Miniſterialem unum cum beneficio ſuo, &

decimationem in Rothuſen & allodium in

Grantenrothe, & in Lovenich partem allodii,

& in Erckelen.ze aream unam, & in Golleke

rothe quoddam allodium, & in Breidele par

tem allodii & Eccleſiam in Wilderothe.

Quidam vero noſtri miniſteriales omni affe

čtu meum adjuvantes deſiderium, & animabus

ſuis in futuro providentes remedium, ipſi Ec

cleſiae partem ſüae contulerunt ſubſtantiae. Si

gibodo videlicet, qui Strabo agnominabatur,

(a) Wasſenberg.l. Uit dezen Brief blykt ten dui

delykſten, dat dit Wasſenberg, welk Steedjen thands

tot het Gulikſche behoort, te dezen tyd een gedeel
te van 't Overkwartier van GELDERLAND heeft uit

gemaakt, en door onzen Graaf GERARD van GELRE

als een eigendommelyk goed isbezeten geweest, waar

door overzulks bevestigd wordt de gisſing van PoN

TANUs , H. G. Lib. VI. p. 113. , -of ſchoon hy in

twyfel ſtaat, aan wiendertwee Graven, Gerard, den II.

%2. S'',2 • ' "%. * R.
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- De Kerk te Wasſenberg geſtigt,

Rºtz. 'S'',

ººg &#####

en met verſcheiden goederen begiftigd, door

\",

j

\

aflodium in Vollete, uxore ſila ſuperſtite fru

étuarium uſum inde percipiente, & quinque

ſolidos per annos ſingulos ſolvente, contulit.

Quidam autem liber homo Ezzo nomine

partem allodii ſui ipſi praeſato allodio interja

centem, et ſingulis annis triginta denarios Co

lonienſes ſolventem, donavit. . . . .

Ipſius vero Eccleſiae praediorum tam in

praeſens collatorum, quam in futuro conferen

dorum Advocatuuram, mihi, & ei, quiſquis hae

res fuerit Caſtelli & allodii in Wasſenberg, re

tinui, nihil prorfils de eadem Advocatura

praeter orationes fratrum exigens ſerviti.

Super hac ergo contraditione & diſpoſitio

ne, quia humanae conditionis fragilitas, & de

die in diem, pro! dolor, ad peccandum pro

nior poſteritas in humanis actibus nihil ſatis ra

tum eſſe patitur, Chartam hanc conſcribi po

ſtulavi, quam Domini & Venerabilis Leodien

ſis Epiſcopi Otberti Sigilli impreſſione aſtipu

lari, & libertatem Eccleſiae ab eo conceſſam,

& diſpoſitionem meam ejus banno confirmari

obtinui; quatenus & ipſius Chartae veridicaat

teſtatione , & Pontificalis banni diſtrictione

convincatur & reprimatur, ſi quis, immo quis

quis, ſuae remiſſioni & meae diſpoſitioniobvia

re moliatur.

Huic praeſcriptae conceſſioni teſtes inter

fuerunt idonei, quorum nomina ſubſcripta ha

bentur. . . . . - -

Dominus Fredericus praepoſitus S. Lamber

Henricus Decanus,

Andreas Archidiaconus,

Alexander Archidiaconus,

Almannus Archidiaconus, -

Steppo Archidiaconus, -
. * * * * * - -

+

Ar

welken hy, en anderen, den eerſten van dien naam

noemen, of Gerard den III, de ſtigting van deze Kerk

te Wasſenberg moet toegeſchreven worden. Zoo hy

den Brief hier van gezien had, zou hy zulks gemak

lyk ontdekt hebben , gelyk ook TEsCHENMAGHER

Ann. Cliv. pag. 503. welke zig op onzen Brief be
roept , en , in navolging van denzelven , ook KNIP

PENBERCH Hiſt. Eccleſ. Gelriae Lib. II, C. 6. p. 66.

te regt zulks aan GERARD den II. toeſchryven.

Pp
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Arnulphus Presbyter,

Stephanus, Emmo, Joannes,

Liezelinus Praepoſitus ſanctae Crucis,

Nicolaus Praepoſitus S. Dionyſii,

Wido Canonicus.

Liberi homines,

Engelbertus de Bugenheim,

Meinardus de Stalburg,

Gerardus de Berge,

Goſwinus de Suſtris,

Heribertus filius Heriberti de Molin.

Aéta ſint haec Anno Dominicae Incarna

tionis milleſimo centeſimo, octavo decimo o

Indictione undecima, imperante HENRIco Im

peratore quinto, pridie Kalendas Octobris.

Jo. FRANC. FoPPENs, Supplem. ad

Opera Diplom. A. MIRAEI, Vol.

IV. pag. 193 en 194.

*********************************

2o.)
Het Goed Davitslaar, door Hugo van Amersfoort, Ridder, tot een Leen ten

Zutphenſchen regte uitgegeven aan &yn Dogter, en haar Man, Hugo

Botter, Ridder, daar mede beleend. - - -

Den 26 Mey, 1 1 19.

TOs Didericus (a) de AmersfordiaMi

les notum facimus univerſis, has (b)

literas inſpecturis, quod bona (c) de Davits

laer, cum omnibus ſuis pertinentiis, in feo

dum conceſſimus (d) Domicellae Henricae,

filiae noſtrae, et hoc ſub pacto Sutphanienſt.

Et pro filiafecit nobis juramentum fidelitatis

Hugo (e) Butijr Miles, praedictae filiae Ma

ritus, et ſic ille quoque factus eſt noſter ho

mo. In horum (f) teſtimonium (g) appo

nendum duximus noſtrum Sigillum. Datum

(a) Didericus de Amersfordia.] Over de oude A

delyke familie van Amersfoort, en over dezen Dirk,

kan men nazien , 't geen aangeteekend is door A. MAT

THAEUs, de Jure Gladii p. 113. als mede in de De

ductie van JOHAN VAN wEEDE, en de daar agter ge

voegde Documenten, gedrukt te Utrecht in den jare

17o9.

# has literas] By MATTHAEUS heeft men praeſen

tes literas.

(c) bona de Davitſlaer.] Of dit Davitslaar op Velu

we, dan op de grenzen van dezelve in 't Sticht van

Utrecht, gelegen is geweest, zou ik niet durven be

palen, dewyl deze oude naam naderhand in een an

deren naar een nieuwen en lateren bezitter ſchynt ver

anderd te zyn., Immers oudtyds wierd een tot nog on

bebouwd en onbewoond ſtuk# een Laargenoemd.

KILIANUs: Laer, locus incultus & vacuus, ſolum in

cultum. Zodanige Laaren nu wierden, nadat zy be

bouwd en met boerenwooningen voorzien waren,

doorgaands naar den naam van hunnen bezitter en eer

ſten bebouwer bygenaamd, of kregen ook een nieuwen

naam. Hier van is het, dat nog zo vele eigen namen

van plaatzen op Laar uitgaan. Dus vindt men in den

omtrek, daar dit Davits - laar#
gezogt worden, al nog Emmek-laar, Donke; laar,

Dompſe-laar, Haſſe- laar, Schafe-Jaar, aange:

laar, en mogelyk meer anderen. - Doch waar ook

dit ons Davit; laar moge gelegen zyn wy hebben

egter geoordeeld dezen Brief alhier te moeten plaatzen,

deels, om dat wy ons niet herinneren kunnen eenigou

der ſtuk aangetroffen te hebben, waarin men gewag

anno Domini M.cxIx. poſtridie Octavae (h)

Pentecoſtes. -

Naar een oud Afſchrift, aan myme

degedeelddoor den Wel Ed.Heer

enMr. JAC.VAN DERDUssEN.Ook

uitgegeven in de Rerum Amor

fortiarum Deſcript. van THEo

DORUS VERHOEVEN in de SS.

Rer.Annorfort. van MATTHAEUs,

p. Io. als mede door denzelven

MATTHAEUs, de # Gladii

Cap- IX. p. 113. Insgelyks in

de Deductie van JoHAN vAN

WEEDE, bl. 132. alwaar men ook

een Nederduitſche Vertaling

van dezen Brief vindt, bl. 133,

vindt gemaakt van een Leenten Zutphenſchen Regte,

of ſub paſto Zutphanienſt, gelyk wy hier ontmoeten;

deels ook, om dat de alhier opgenoemde Ridder Hugo

Butijr, of Botter, een jonger Zoon van den Huize van

Arkel, de Stamvader is van het oude, en op Veluwe

zo wel, als in het Sticht, eertyds zeer bekende, Rid

dermatige Geſlacht der Botters. BEKA p. 49. noemt

denzelven, wegens zyne dapperheid, fortiſſimus Teu

tonicorum. Men zie ook HUIDEkoPER, Aanteek. op

MELIs sToKE I. D. bl. 386.

(d), Domicellae..] Dominae by MATTHEUs de jure

Gladii l. c. doch zeer kwalyk; gelyk dezelve ook ag

ter de woorden filiae noſtrae een etc. gezet heeft, even

als of hier iets ontbrak, of uitgelaten was.
(e) Hugo## Dus in 't Afſchrift. De uitgaven

alle hebben Hugo Butyri. Miles. .

(f) horum.J.Quorum in twee uitgaven.

&#5 apponendum.] In alle de drie uitgaven leest men

k## appendendum duximus noſtrum ſigillum, want

men te dezen tyd nog geene uit an## Zegelen ge

bruikte, welke gewoonteeerst in 't laatſte derXII. en#
gin der XIII. Eeuw is ingevoerd. Men zie, onderande

ren, ECKHARD, Introd. inrem Dipl. Sect. II. S. 72 p. 9o.

Wy hebben derhalven geene de minſte#
heid gehad, om alhier niet te volgen de lezing, welke

1n # oude Afſchrift, door ons gebruikt, gevonden

WOfCit, .

(h) poſtridie Octavae Pentec,J In de Deductie van J.

V. WEEDE heeftmen, poſtridie Pentecoſtes. ByMATTH.,

de 1. Gl, vindt men, anno dominicae incarnationis M.

C. decimo nono, pridie Oitavae Pentecoſtes.

21.)
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- De Tiende van Sandvlieten tot aan Olmeremuthen door Keizer HENRIK den V.

aan de S. Michaëls Kerk binnen Antwerpen geſchonken, ten overſlaan,

onder anderen, ook van Graaf GERARD van GELRE, als Getuige.
- - \ t * *

Den 21 November, 1 1 19.
-

w

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

HENRICUs Dei gratia Romanorum Impe

rator Augustus. Dum utilitatibus Sanctae Ec

cleſiae pro favore conſulimus, Anteceſſorum

noſtrorum ſtatuta non ſolum confirmamus, ve

rum etiam augmentare curamus, idque ad pro

fectum totius Imperii, a Deo nobis collati,

congruere haudquaquam diffidimus. Dignum

eſt etiam, ut Celſitudo Regalis Principum pe

titionibus eo libentius faveat, quo promptius

eos in ſua perſeverare proſpicit fidelitate. . .

Omnibus igitur, tam praeſentibus quam fu

turis, notum eſſe volumus, Nos conſilio &

etitione fidelis noſtri, Godefridi videlicet

# & Marchionis, conceſſisſe Eccleſiae S,

Michaëlis Archangeli, quae eſt ſita in Burgo,

qui dicitur Antwerp, omnem decimam, quae

continetur a terminis Sandiſliten uſque Olme

remuthem, ita ut quartam ejusdem decimae

partem Eccleſiae Praepoſitus ſibi retineat, &

reliquas in uſum Fratrum conſervet.

Hujus autem noſtrae traditionis teſtes ido

neos ſubſcripſimus, quorum nomina haecſünt.

Conradus Oſnaburgenſis Epiſcopus; Burchar

dus Cameracenſis Epiſcopus, Gerardus Mer

(a) Arnolſius de Los.J Hy is Arnulfus de V. van
dienſ naam onder de Graven van Loon. Zie MANTE

LIUs Hiſt. Loſſenſ. Lib. V. p. 95. welke zig aldaar

ook op dezen Brief beroept. Volgends denzelven d. l.

p. 105. is hy geſtorven tusſchen 1138 en 1 149; ,

(b) Theodericus Comes: ] MIRAEUS meent, dat deze
eweest is de Hollandſche Graaf DIRK de VI., doch

y vergiste zig daar in merkelyk. Zelfs al wilde men

met den Heer HUIDEKoPER, Aanteck. op MELls stoKE

I. D. bl. 489., ſtellen, dat deszelfs Vader FLORIS

de II. reeds in den jare 1112., en niet in 1122., ge

ſtorven ware, zou hy egter nog niet in 1119. als Ge

tuige over deze gifte hebben kunnen ſtaan, om reden,

dat hy denkelyk tot de wettige jaren, welke in een

Getuige vereischt worden, als toen nog niet gekomen

was. - Doch is het ten uiterſten waarſchynlyk, zo

al niet ten vollen zeker, dat FLORIs de II. eerst in

1122. geſtorven is, gelyk wAGENAAR, V. H. II. D.

bl. 212. ſtelde, en door den Heer A. KLUIT, in Not.

ad Chronicon Holl. vetuſtiſimum ,, Hiſt. Crit. Comit.

Holl. Tom. I.. Part. I. p. 67. nader betoogd is, dan

is het niet minder zeker, dat de alhier opgenoemde

Graaf Theodericus volſtrekt niet kan gehouden worden,

al ware het, dat hy oudgenoeg geweest was om Ge

tuige te zyn , voor den Hollandſchen Graaf Dirk den

VI. Dan immers moest hy hier genoemd geweest zyn

Theodericus Florentii Comitis Filius, en niet, gelyk

ſeburgenſis Epiſcopus. Alii quoque Princi

pes. Arnolfus (a) de Los; Theodericus (b

Comes; GERARDUs (c) Comes; Paganus3
Comes; Otho de Mares; Willelmus Comes;

Hermannus Piſcis, Stephanus. Hoe etiam

MATHILDIS, Romanorum Regina, ſila corro

boravit praeſentia. Hujus autem Chartae tra

ditio facta eſt praeſente ejuſdem Eccleſiae

Praepoſito Hildewino; & obnoxie (e) peten

te. Et ut hoc noſtrae auctoritatis pruece

ptum, per futura tempora, firmum & inviolabi

lem Obtineat vigorem, manu noſtra ſubterfir

mavimus, & ſigilli noſtri impreſſione jusſimus

inſigniri. * * - -

Signum Domini HENRICI Romanorum

peratOris.

Bruno Cancellarius recognovit. Data xr.

Kalendas Decembris, anno Dominicae incar

nationis MCXIX. Indictione xII. Regnante HEN

Rico Romanorum Imperatore. Actum eſtapud

Trajectum in Chriſto feliciter. Amen.

Im

AUB Miraeus, Cod. Donat. tiar.

#. 74. Oper. Dipl. Vol. I. p.

3. -

'er ſtaat, Comes, of regeerende Graaf Men

denke derhalven om eenen anderen, dan Hollandſchen,

Graaf Theodericus. Dewyl egter de naam van des

zelfs Graafſchap hier niet uitgedrukt ſtaat, willen wy

zulks liever onbeſlist laten, dan op losſe gronden naar

denzelven gisſen. -

(c) Gerardus Comes. ] In dezen Graaf te bepalen

ſlaagde MIRAEUs beter, dan in den voorgaanden. Want

het buiten alle bedenking is, dat deze is geweest on

ze Gelderſche Graaf GERARD, gemeenlyk de eerſte ge

naamd. En dewyl deze Brief, ofſchoon ten op

zigte van den inhoud geen betrekking op GELDERLAND

zo zeer hebbende, ten overſtaan egter van hem, als

Getuige, is afgegeven, moeſten wy denzelven alhier

plaatzen, indien wy aan 't oogmerk dezer Verzameling

wilden voldoen. - -

(d) Paganus Comes. ] Hy is, gelyk MIRAEUS ook

te regt reeds aanmerkte, de Limburgſche Graaf wAL

RAMÜs de II., welke Pagantis bygenaamd werd, en

een Zoon geweest is van Henrik, Graaf van Limburg,

en afgezetten Hertog van Neder-Lotharingen. Men zie

DITHMARUs, in Not. ad TESCHENMACHERI Annales

Cliviae pag. 433. - In een Brief van 1127. zullen

wy denzelven insgelyks onder de overige Getuigen aan

treffen.

(e) obnoxie petente.] Dus heeft MIRAEUSuitgegeven.

Mogelyk moet men lezen, obniae petente.

")
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De Kerk van Warnsveld, met de daar onder behorende Kapel te Vorden,

in het Schoutampt van Zutphen, door Bisſchop GoDEEoLD aan 't Kapit

tel van S. Pieter te Utrecht afgeſtaan.

In den jaare 1121.

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

Notum ſit omnibus Fidelibus Dei prae

ſentibus & poſteris, quod ego GoDEBOLDUs,

Dei gratia Trajectenſis Epiſcopus, conceſſi

Fratribus Beati Petri Trajectenſis Eccleſiam

de (a) Warnesvelt cum Capella appendente,

quae dicitur Urdene, ut habeant poteſtatem

Fratres reditus ipſos convertere, ad quoscun

que ſuos uſus elegerint. Fecimus autem hoc

rogatu fidelis noſtri Theodorici Praepoſiti, &

ob ſalutem animae meae, ut ſit mei Janitoril

le propitius, cujus vice etiam nos Epiſcopi

claudimus & aperimus. , Fecimus etiam ipſam

Eccleſiam liberam a circatu Epiſcopi, abobla

tis, ab Omni Epiſcopali debito, niſi ſi Epiſco

(a) de Warnesvelt. ] Het is het bekende Dorp

Warnsveld, in 't Schoutampt van Zutphen gelegen,

en welkers Kerk, volgends het getuigenis van den

Schryver der Tegenw. Staat van GELDERL, bl. 39o.,

og tegenwoordig grote teekenen van oudheiddraagt.-

# daar onder gehoord hebbende, en alhier ook opge

noemde, Kapelle Urdene is ongetwyfeld de tegen

woordige Kerk van 't Dorp Vorden, insgelyks onder

het Schoutampt van Zutphen behoorende. Zie LIN

DEBORN Hiſt. ## Dav. p. ###
(b) Imperii Henrici quinto: J. LINDEBORN heeft zig

by het afſchryven van dezen Briefongetwyfeld vergist.

## is denkelyk, dat in 't oorſpronkelyke geſtaan heeft

Imperii Henrici quinti X. en dat de getalletter X of
door ouderdom # Brief onleesbaar is geweest, of

door overhaasting des uitſchryvers over 't hoofd is ge

zien. Men zou ook kunnen lezen, Imper. Henrico

Quinto, dat is Imperante. Hoedanig een uitdrukking

men dikwils ook vindt, gelyk te over bekend is.

(c) Theodoricus Comes Holl.] Aan de egtheid van

dezen Brief is niet te twyfelen. Doch hoe kan DIRK

de VI. in dezen Brief, welke in 1121. gegeven is, als

regeerende Graaf van Holland voorkomen, daar zyn

Vader FLORIs, volgends het gevoelen van velen, eerst

in 't volgende jaar 1122. geſtorven is? Men zie onze

Aanteekening op den voorgaanden. Brief, onder Num.

21. lett. b. Deze zwarigheid zal ligtelyk verdwynen,

indien men aan 't verhaal van HEDA pag. I47. en Van

anderen, geloof ſlaat, welke den dood van Floris ſtel

len voorgevallen te zyn op den Io. Maart des jaars

1121. Dewyl deze onze Brief geene dagteekening heeft,

kan dezelve zonder eenige zwarigheid geſteld worden

zelfs verſcheiden maanden na den Io Maart van dat

jaar eerst gegeven te zyn , en dan kan gemaklyk de

#n en Opvolger van FLORIS, als regeerende Graaf

van Holland, hier voorkomen. Ja maar ! een Getui

e moet ten minſten den ouderdom van veertien jaaren

ebben, zal# getuigenis in regten beſtaanbaar zyn.

Men zie ons Voorberigt voor 't I. D. bl. 19. Had der

halven onze Dirk, wanneer hy in I 12r., als Getuige,

over deze gifte ſtond, dien ouderdom reeds bereikt?

Uit onzen Brief, aan wiens egtheid geen de minſte re

den is om te twyfelen, moet volgen, dat hy, zo al

niet meerder, ten minſten die jaaren moet bereikt ge

had hebben. Zou het niet ten uiterſten belachgelyk

zyn, dat men by plegtige handelingen en verdragen als

etuigen toeliet kinderen, welke naauwlyks zes, of

tien jaren oud zyn? Dit zou egter in onzen Briefge

ſchied zyn, indien men het gemeene gevoelen ten op

zigte van den ouderdom van DIRK den VI. ten tyde van
*- re

| - E

pus ibi praeſens Synodum habeat, & duas

marcas pro ſervitio accipiat. Et ut hoc apud

poſteros maneat inconvulſum, Banno Epiſco

pali traditionem firmavimus, carta & ſigillo no

ſtro roboravimus. Actum eſt publice in Tra

jecto Anno ab incarnatione Domini M.c.xxI.

Indictione XIIII. Imperii (b) HENRICI quinto.

Domino GoDEBOLDo Epiſcopo Trajecti praeſi

dente. - Affilerunt in teſtimonium Clerici,

Mengodus Major Praepoſitus ; Harmannus

Praepoſitus ; Theodoricus Praepoſitus; Lui

tardus Praepoſitus ; Lubbertus Decanus ;

Gerardus Decanus; Wichardus Camerarius.

Laici liberi. THEoDoRICUs# Comes Holl.

Wilhelmus (d) Comes & Theodoricus filius

't overlyden van zyn Vader wil volgen en aannemen.

ejuS. .

Maar, zo men hem ouder ſtelt, dangemeenlyk geloofd

wordt, hoe zal men het dan ſtellen metde Voogdyſchap

van zyne Moeder Petronella, onder welke hy nog ge

meend wordt geweest te zyn tot in den jaare 1135.?

Om dit op een behoorlyke wyze teonderzoeken, duldt

niet het korte beſtek onzer Aanmerkingen. Wy ſpa

ren, zulks tot een gepaſter gelegenheid, en ſtellen de

# zwarigheden inmiddels ten onderzoek van deskun

lger.

(d) Wilhelmus Comes. ] In den voorgaanden Brief

van III9. komt onder de Getuigen ook voor eene Graaf

Willem, zonder verdere byvoeging, of bepaling, wie

hy geweest is. In een Brief van Bisſchop BURCHARD

van den jaarei Io8. uitgegeven in de Aanmerkingen

van BUCHELIUS op HEDA pag. 147, ontmoeten wy ins

gelyks eenen Wilhelmus Comes. Uit de rangſchikking,

waarin hy in dien Brief voorkomt, blykt, dat hy ge

weest, is Comes Trafe&enſis, of Burggraaf in dien tyd

van Utrecht. Wy denken overzu!ks, dat de in deze

beide Brieven voorkomende Graaf Willem een en de

zelfde is. Te meer# komt ons dit voor,

om dat, of ſchoon wel in de Lijſten der Burggraven

van Utrecht, zoals dezelve ons, doch zeer gebrekkig,

worden opgegevenbyMATTHAEus de Nobilit, pag. 526.

en by den Heer J. vAN DE wATER in 't Utrechts pla

caatl. III. D. bl. 63., op dezen tyd geen wILLEM als

Burggraaf voorkomt, egter op den jaare 1129 in die

Lijſten, opgegeven wordt eene DIEDERIK of fHEoDo

RICUs als Burggraaf. Wat bewys MATTHEUs hier voor

gehad heeft, is ons onbekend ; doch tevens is het

waar, dat wy reeds in 1126. dien zelfden Theodori

cus ontmoeten als Comes of Burggraaf van Utrecht in

een Brief van Bisſchop GoDEBoLövan 1126., insgelyks

uitgegeven doorBUCHELIUsin Not. adHIEDAMpag. 155.

alsmede in een tweedeCharter van 1127. by v. MIERIS,

Charterb. I. D. bl,88. Die Theodoricus, denken wy, isde

zelfde, welke in dezen onzen Briefgenoemd wordt de

Zoon van Graaf wILLEM - filius ejus. Indien ditdoorgaat,

dan moet deze Burggraaf Willem voor den jare 1126.

reeds geſtorven zyn, en moet de Zoon zynen Vader in

't Erfburggraafſchap ongeveer dien tydzyn opgevolgd,

welke weder tot zynen opvolger gehad heeft eenen

GODEFRIDUs, welke als Comes reeds voorkomt in een

Bisſchoplyken Brief van den jare 1139., insgelyks te

vinden by BUCHELIUs in Not. ad HEDAM p. 161. Deze

Burggraaf Godefridus is ook, zowel als Willem, over

geſlagen in de gemelde Lijſten. - Men zie verder

onze Aanmerkingen hier beneden op Num. 24.

'Lett. b. bl. 174.

-
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Godefridus de Malſen, et Frater ejus

Hieronimus. Alnoldus de Rodhe, & Frater

ejus Giſelbertus. Miniſteriales, Jalo Schul

tetus; Giſelbertus & Filius ejus Gerardus,

Lutbertus ; Werenboldus; Richardus; Gel

brandus; Lutbertus; Wernerus nepos Schul

ejus.

Saliha Nºl W2 We S&#% S&##2. Nºe. 'S'4e.SJZº. S&#%. Sº Sº SºZz. Nºg

S#$%#$%$#%$#%$###############

23.)

teti; Arnoldus Knif; Isbrandus; Otto Came
IdIlllS.

Jo. LINDEBORNIUs, Hiſt. Epiſc. Da

venir. Cap. IV. S. 3. p. 23i. VAN

HUEssEN, Hiſ?.# Belg. Tom.

II in Epiſº, Daventr. p. ïoo. In

t Nederduitsch overgezet door

VAN RHYN, in deOudh enGeſticht.

van Deventer, I. D. bl. 541.

j

', alduſ w,W 1 in

SS hºe SS' ; h.2%#$#### 2 • Nºiſi
%: N.## sN !! • &
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Door Keizer HENRIK den V. aan die van Deventer geſchonken de Vydom

van het regt van Doopen en Begraven, als mede van de Thinsgelden

der Huizen, en, in plaats van die, aan het Capittel van S. Lebuinus de

Kerk van Raalte wedergegeven, en zulks ten overſtaan van verſcheiden

Getuigen, en, onder dezelven, ook van GERARD Grave van GELRE.

Den 2 Auguſtus 1 123.

r

N nomine Sančtae & Individuae Trini

tatis. Henricus Dei gratia Roman0
rum (a) Rex.] t"

Notum habeant omnes, tam praeſentes

quam futuri, quod Daventrienſibus pro devo

(a) Romanorum Rev.] LINDEBORN, aan wien wy

de uitgave van dezen Brief het eerſte verſchuldigd zyn,
over de Kerk van Raalte handelende, teekende dit na

volgende aan: ,, Raalte, Sallandiae annulneratusPa

,, gus, cujus Eccleſia, titulo S. Crucis inſignita, ſub

, erat olim Daventrienſt Capitulo : quo autem jure

, docet ſequens Henrici IV. Imperatoris Diploma, ev

, ipſo autographo deſcriptum. Notum habeant omnes,

, cet.” Hy heeft derhalven den oorſpronkelyken Brief

ezien, denzelven uitgeſchreven, doch het hoofd, of

# van denzelven, overgeſlagen, zig vergenoegen

de met te zeggen, dat het een Brief van Keizer HEN

RIK den IV. was. REVIUs, Daventr. Ill. Lib. I. p.

21. maakt wel gewag van dezen Brief, en geeft den

korten inhoud van dien op, doch niet de eigen woor

den van denzelven. In de uitgave van VAN HUESSEN,

welke de uitgave van LINDEBORN volgt, ontbreekt

ook het hoofd, of begin dezes Briefs. De Heer DUM

BAR, welke in zyn K. en W. Deventer tweemaal de

woorden van dezen Brief opgeeft, heeft op de eerſte

plaats, bl. 35o. , ook het hoofd van denzelven nagela

ten; doch op bl. 446. geeft hy denzelven Brief weder,

en ſteldt er dit begin voor, In nomine S. & I. Trin.

Henricvs Dei Gratia Romanorum Rex, maar hy meldt

aldaar niet, of hy den oorſpronkelyken Briefzelven ge

zien heeft, alleenlyk zeggende, gelyk klaer vernomen

kan worden uit de eigen woorden van dien Brief, wel

ke deze zyn. In nomine. cet. - Dat dit hoofd, zo

als het door den Heer DUMBAR wordt opgegeven, ten

eenenmaal valsch is, en dat onmogelyk dus in den

oorſpronkelyken Brief kan gevonden worden, zal ieder

een, welke in het Diplomatique niet geheel onkundig

is, voort op de eerſte lezing van dezen Brief hand

tastelyk gevoelen. Immers Keizer. HENRIK ſpreekt in

den Brief zelven, als Keizer, en niet meer als Koning,

diſtrictione Imperiali interdiximus. Hoe kan hy zig

dan in 't hoofd noemen Romanorum Rex ? Moest hy

dan niet in den Brief zelven, wilde hy met zig zelven

overeenkomen, gezegd hebben diſtrictione Regali, en

niet Imperiali, interdirimus? Verder; dewyl HENRIK

in II23. reeds in het dertiende jaar zyns Keizerryks

was, hoe kan hy dan nu nog zig noemen Romanorum

Rex ? en waarom gebruikte hy niet den Titel van Im

perator, welken hy in alle zyne overige Brieven, zo

veel tot onze kennis zyn gekomen, meer dan twaalf

jaren lang reeds gebruikt had? Wat meer is, zo hyal

eenen minderen Titel, dan dien van Keizer, in dezen

Brief wilde voeren, dan moest men hier nog vinden,

Henricus - QUINTUs. Romanorum Rev. Want ,

volgends het getuigenis van den kundigen Abt BESSEL,

Chron. Gottwic. Lib. II. p. 31o., ,, ante Corona

Pp 3

tiſſima fidelitate ſua, quam nobis exhibuerunt,

emptionem Baptismatis & Sepulturarum, quam

haétenus contra leges divinas & humanas ex

hibuerunt, conſilio & judicio Epiſcoporum &

Principum, Catholicam fidem tenentium,

pror

,, tioncm, Ramae anno MCXI. ſusceptam, conſtantiti

,, tulo Rex Romanorum QUINTUs appellatur, conjun

, &is nimiruin tribus hiſce titulis, ut NUNQUAM vel

,, Rex, , vel Romanorum Rex, ſimpliciter ſine titulo

,, Quinti audiret.” Is dit zeker, en ten vollen door

dien Schryver betoogd, dat hy nooit eenvoudig Ko

ning , of Roomsch Koning , maar altoos den vyfden

Roomsch Koning van dienſ naam zig noemt, hoe komt

het dan , indien dit opſchrift niet valsch is, dat hy

zig in dezen Brief maar eenvoudig Roomsch Koning

noemt? Te willen zeggen, dat zulks by onoplettendheid

van den Schryver, of Notaris, zou toegekomen zyn,

zou belachgelyk zyn , want welke Notaris zou zo on

oplettend, en nalatig kunnen of durven zyn, dat hy

denbehoorlyken,en zederteen dozyn jaren reeds gewoon

lyken, Titel van zynen Vorst zou vergeten, en eenen

minderen in de plaats ſtellen? Voeg hierby, dat zelfs

de woorden Dei Gratia, welke men hier vindt, ietson

gewoons in zig bevatten. Op de Zegels noemt hy zig

Dei Gratia Rev , of, na zyne Krooning tot Keizer,

Dei Gratia Imperator, doch in de brieven zelve ge

bruikt hy, als een gewoon formulier, de woorden di

vina favente Clementia. Dit laatſte egter zou my niet ſtui

ten, en mogelyk zou men voorbeelden daar van kun

nen vinden, indien de overige zwarigheden op te losſen

waren. - Doch, niet tegenſtaande dit begin onge

twyfeld onegt is, denke men egter niet, dat de Brief

zelve vervalscht of onecht is. De inhoud van denzelven

levert alle kenmerken van egtheid op. Om zulks

breedvoerig te bewyzen, is onnoodig, en dit duldt ons

beſtek niet. – Ja maar! hoe komt het dan, dat "g

voor denzelven zo een valsch en onegt begin vinden?

Ongetwyfeld door onoplettendheid van den Uitgever.

De Heer DUMBAR namelyk ſchynt den oorſpronkely

ken Brief zelven nooit gezien te#, veel minder,

dat hy dit hoofd of begin daar uit in zyne uitgave zou

de overgenomen hebben, want, indien hy uit het oor

ſpronkelyke dit ſtuk op bl. 446. gegeven had , hoe

komt het dan, dat hy op bl. 35o, alwaar hy insgelyks

de woorden van den Brief opgeeft, het hoofd egter

overſlaat, en niets meer geeft, dan 't geen in de uitga

ve van LINDEBORN ook gevonden wordt? Verder ; zo

Hy den oorſpronkelyken Brief gezien en uitgeſchre

ven had, waarom geeft Hy dan ook niet de ondertee

keningen? Waarom vindt men dan hier niet het ge

woone Signum Domni Henrici Regis Romanorum, (of

Imperatoris,) invictiſſimi ? En waarom ook niet dege

woone onderteekening van den Cancellier, BRUNo, of,

indien deze Keizerlyke Cancellier, welke in II23-ge

ſtorven is, voor het afgeven van dezen Brief reeds
mogte overleden zyn, als dan PHILIPPUs, Cancellarius

- - “Lºg
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CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

prorſus remiſmus: acne ulterius apud illos

puerorum baptiſina mortuorumque ſepultura

conducatur, conſenſu GoDEBALDI, Trajecten

ſis Eccleſiae Epiſcopi, diſtrictione Imperiali

interdiximus. Praeterea , ut ipſos eorumque

poſteros ad exequendam fidelitatem amplius

animatos corroboremus, denarios domorum eis

dem Daventrienſibus remiſimus, Eccleſiam

que, nomine Raalt, quae Lifgero abjudica

tafuit, loco eorundem denariorum Praepoſito

& Confratribus ſubſtituimus. Ut autem hujus

noſtrae conceſſionis decretum ratum & incon

vulſum remaneat, hanc inde cartam conſcribi

juſſimus noſtri ſigilli auctoritate (b) inſigni

tam. Hujus rei testes ſunt, Fredericus Co
A

vice Adelberti Archicapellani recognovi? Immers dit

is altoos gebruikelyk in de oorſpronkelyke Brieven,

doch de Uitgevers hebben zeer dikwils dusdanige on

derteekening, als nutteloos, hoe zeer te onregt, aan

# , , en daarom menigwerf dezelve overgeſlagen.

it heeft LINDEBORN in zyne uitgave ook gedaan, en

die onderteekeningen, als overtollig naar zyne gedagten,

overgeſlagen, en dus daar in ook dezen Briefverminkt.

Is het nu denkelyk, dat de Heer DUMBAR, aan wel

ken men zekerlyk dien lof moet geven, dat hy vele

oude Brieven opgeſpoord, en met alle behoorlyke

naauwkeurigheid in zyne ſchriften ingevlogten heeft,

zo hy den oorſpronkelyken Brief gebruikt had, in wel

ken ongetwyfeld de onderteekening van den Cancel

lier gevonden wierd , dezelve zou hebben overgeſla

en, daar hy integendeel in andere Keizerlyke Brieven

#men zie by voorbeeld zyn K. en W. Deventer, bl.

224. 227. 231. 234.443. 445. 466. enz.) die onder

teekeningen 'er bygevoegd heeft? - Het komt my

derhalven voor, dat de Heer DUMBAR niet den oor

ſpronkelyken Brief, maar alleen de uitgave van LIN

DEBORN, welke het hoofd en #n ſtaart van dezen Brief

heeft weggelaten, gebruikt zal hebben, en dat hy uit

zig zelven, om den Brief een volledig aanſchyn te ge

ven, het hoofd en begin, volgens zyn eigen maakzel,

'er zal voorgezet hebben; doch waar door hy tevens

zyne onoplettendheid en overhaasting te kennen geeft:

want ten vollen blykt, dat de woorden , Henricus Dei

Gratia Romanorum Rex ten eenenmaal onbeſtaanbaar

zyn met den tyd, waar op deze Brief gegeven is, wel

ke ten minſten twaalfjaren vroeger moest gegeven zyn ,

indien dit hoofd met den Brief eenige overeenkomstzou

kunnen hebben, of op denzelven ſluiten. - Dat de

Heer DUMBAR geen behoorlyke oplettendheid by het

uitgeven van dezen Brief gebruikt heeft, blykt ten dui

delykſten, wanneer hy tot opheldering van dezen Brief

bl. 446. deze aanmerking 'er byvoegde: ,, Ik weete

,, niet, hoe REviUs en LINDEBORN daar toe zyn geko

, men, datze door dezen Keizer Hendrik verſtaan Kei

, zer Hendrik IV. die immers in het jaar 1106. reets

, was overleden.” Wanneer Hy dit ſchreef, was hem

ontſchooten, dat hy op bl. 356, van dat, zelfde werk

dezen Brief'insgelyks aan HERRIK den IV. had toege:

kend, en dat hy dus in deze aanmerking zigzelven ook

veroordeelde. ## is een enkele overhaasting, en ge

brek van behoorlyke aandagt, welke den Heer DUM

BAR tot dezen misſlag vervoerd heeft, en hydagt niet,

toen hy zulks ſchreef (want aan onkunde kan en mag

men dit niet toeſchryven:) aan het onderſcheid tus:

ſchen Koning en Keizer. ,,Koning HENRIK de IV. is

wel overleden in 't gemelde jaar 11o6. doch Keizer

HENRIK de IV., welke dezelfde is als Koning HENRIk

de V. en de gever is van onzen Brief, leefde nog, en

is eerst geſtorven in 1125. REVIUs derhalven en LIN

DEBORN dwalen alzo min, als hy zelf op bl. 359.,

wanneer zy dezen Brief aan Keizer HENRIK den IV.

toeſchryven. Zy zouden gedwaald hebben, zo zy

denzelven, aan Koning HENRIK den IV. hadden toege

eigend. Immers indien maar de Heer##

hoorlyke aandagt op de Titulature, welke onze HEN

Rik in Zyne Brieven doorgaands gebruikte, had geſla.

gen, zou hy aanſtonds ontwaar geworden zyn, dat de
Zelve in Zyne Brieven, welke voor zyne## tot

Keizer gegeven zyn, zig noemt QUINTUS Romanorum

Rex, maar dat hy in de Brieven, welke hy als Kei

# #egeven, heeft, zig noemt, Henricus oUARTUs

Romanorum Imperator Auguſtus. En wien is onbe

lonienſis Archiepiſcopus, Bruno Trevirenſis

Archiepiſcopus, Albero Leodienſis Epiſcopus,

Comes GERARDUs de GELRA, Comes Arnul

ffus de Cliya, Arnulfus de Rotha, Stepha

nus Oyenſis. Data Trajecti anno Incarnatio

nis Dominicae M.cxxIII. (c) Indict. xIII. Iv.

Non. Auguſti.

Jo. LINDEBoRNIUs, Hiſt. Epiſc. Da

ventr. Cap. II. S. 6. p. 176, VAN

HUESSEN, Hiſt. Epiſc. Belg Tom.

II. in Epiſc. Dat entr. p. 64.

DUMBAR, Kerk. en Werelil.

Devent, bl. 35o. en bl. 446. In

't Nederduitsch vertaald door

VAN RHYN, Oudh. en Geſticht.

van Deventer I. D. bl. 341.

kend, dat onder de verſcheiden Henrikken, welke den

Ryksthroon beklommen hebben, één is geweest, wel.

ke nooit door den Paus tot Keizer is gekroond, en dus

alleen den titel van Koning gevoerd heeft, en gevol

gelyk onder de Keizers van dien naam by velen, en

wel voornamelyk, volgends de aanteekening van BU

CHELIUS op HEDA p. 183, en van VANRHYNop de Oudh.

en Geſticht. van Devent. I. D. bl. 343.,###
fche Schryvers niet gerekend, of geſteld wordt, waar

van daan ook dit onderſcheid in de getallen gekomen

is? Dit onderſcheid egter heeft DoDECHINUs, in Con

tinuatione ad MARIANÜM scoTUM p. 417. te regt waar

enomen, wanneer hy op het jaar I 125. verhaalde,

Henricus quartus Imperator, ſed hujus nominis quin

tus Rex, obiit. Meerder bewyzen hiervan kan men

vinden in 't Chronicon Gottwicenſe Lib, II. p.311. wiens

Schryver op p. 31o. aantoont, dat dit onderſcheid zelfs

op de Zegels van dezen HENRIK gevonden wordt. Men

ziet uit dit alles, hoe gemaklyk het is, door over

haasting eenige# te begaan. - Om derhal

ven door dit onegte begin van dezen Brief niet bedro

gen verder te worden, hebben wy hetzelve met loo

pende, of"## letteren in onze uitgave laten zet

ten. - En, om dat onder de overige Getuigenal

hier ook voorkomt Graaf GERARD van GELRE, heb

ben wy dezen Brief in onze Verzameling niet mogen

overſlaan, of ſchoon de inhoud van denzelven verder

geene betrekking tot ons GELDERLAND heeft.

(b) inſignitam. J Inſignitum vindt men by LINDEB.

en v. HUEss. Doch deze drukfout is door den Heer

DUMBAR te regt verbeterd. -

(c), Indiát. XIII.] In de Overzetting van vAN

RHYN heeft men de IV. indictie. Doch noch de der

tiende, noch de vierde Indictie ſtrookt met het jaar

1123., op welk de eerſte moet gevonden worden. En

dewyl ook deze fout by den ## DUMBAR op beide

plaatzen, op bl. 35o. zo wel, als op bl. 446., ge

vonden wordt, levert dit weder een bewys op, dat de

zelve niet den oorſpronkelyken Brief, waar in onge

twyfeld iets anders geſchreven ſtond, gebruikt, maar

de uitgave van LINDEBORN gevolgd heeft. Deze naam

lyk, gelyk wy in 't voorgaande reeds aanmerkten,

heeft 't genoeg gerekend, dat hy maar het ſlot van de

zen Brief verkort opgaf, en dus, met agterlating van

de onderteekening des Keizers en Cancelliers, alsme

de van de verdere tydskenmerken, alleen maar aantee

kende, op wat jaar en dag de Briefgegeven was. Doch

hoe komt hy aan Indiſi, XIII. voor Indiſ?. I. gelyk

het moet wezen, en denkelyk in den oorſpronkelyken

Brief zal geſtaan hebben? Hy heeft, naar alle ge

dagten, door overhaaſting in 't afſchryven de verkor

te woorden Imp. en Ind, zo als dezelve dikwils dus

verkort in de Brieven voorkomen (men zie onder an

deren eenen, in 't koper eſneden, en in plaat gebrag

ten, oorſpronkelyken Brief in 't Chron. Gottwicenſe

pag. 245. alwaar die woorden dus verkort ook voorko

men) onder Elkanderen verwisſeld, en dus het getal

kwalyk uitgedrukt, Imp. XIII. heeft hy aangezien

voor "ind, Erijf. Want indien men leest Imp. XIII.

dat is Imperii XIII. ſtrookt alles zeer wel. K. HENRIK

immers was op den 2 Auguſtus dezes jaars 1123. in het

dertiende jaar zyns Keizerryks, als zynde op den 13

April des, jaars I III: door den Paus tot Keizer ge

kroond. Men zie L'Art de verifier les Dates p. 442.-

fiezelfde fout is ook begaan in een andere Charter van

K. HENRIK van dit zelfde jaar, te vindenby scHATEN,

Ann. Paderborn. P. I. L. VII. p. 7o3. , DITHMA

+ RUS
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RUs, in Cod. Dipl. Clivenſ. pag. 33., en J. D. voN

STEINEN, Beſchreib. des Gotteshatſer Cappenberg, p.

76., alwaar men insgelyks vindt, data anno domini

gae incarnationis M.C.XXIII. Indict. XIII. Doch

ongetwyfeld heeft ook de uitſchryver van dien Brief

Ind. voor Imp. verwisſeld, en dus kwalyk denzelven

afgeſchreven, In een anderen Brief van K.

HENRIK heeft HERGoTT, Geneal. Dipl. Gent. Habs

burg. Vol. II. p. 137. uitgegeven, DATA Spirae an:

fl0 Dominicae incariationi: âſcxxiii. Indiáione IW.

Kal. januarii. · Dewyl de uitgever zelf dien Brief

brengt op den 28 December 1123. , blykt, dat hy in

't oorſpronkelyke gevonden heeft , Indictione I. V.

Kal. januarii, en dat dus de twee verſchillende ge

talletters, zo van de Indiétie, als van de dagteeke

ning, in zyne uitgave kwalyk in één geſmolten zyn.

Het zelfde is ook geſchied in de dagteekening vaneen

anderen Brief, zo als dezelve opgegeven wordt door

GEORGISCH, Regeſt. Hiſt. Dipl. Tom. I. p. 518. n.

1. alwaar men vindt, Actum Argentinae a. I I23.

## # F# Fe, fji. De eerſte Februa.

rii van 1123. valt in op een Donderdag, en moest dus

zyn Feria V. Doch de 23 januarii is Dingsdag,

en gevolglyk Feria III. De indictie van 't gemelde

jaar moet zyn de eerſte. Beide bekomt men door te

ezen , Ind. I. X. Kal. Febr. Die Brief derhalven

moet niet met GEORGIscH op den 1 Februarii, maar
op den 23 januarii gebragt worden. Dat

verder het XIII. jaar des Keizerryks van HENRIK over

eenſtemt met het jaar 1123., het geen wy in onzen

Brief vinden, behoeft byna geen bewys. Hiertoe zal

genoeg zyn, de tydskenmerken van maar éénen Brief

aantevoeren, welke gevonden wordt by UGHELLUs,

Ital. Sacr. Vol. 1 V. p. 543. alwaar men leest, Acta

ſtunt hacc anno Dominicae Incarnationis MCXXIII.

Indi&ione XT. (De uitgever heeft op den kant dit te

regt reeds veranderd in I.) Anno regni noſtri AXIII.

Imperii XIII. Datum Argentinae pridie Kalend. Se

ptembris. In welke jaarteekening, ten opzigte van 't

jaar van zyn Koningryk, men geen XVIII. voor XXIII.

moet veranderen, want de Notaris door Annus regni

niet. het jaar van de werkelyke aanvaarding der re

geering, maar het jaar van zyne verkiezing tot Ko

ning, annus ordinationis, verſtaan heeft, op dezelfde

wyze, gelyk zulks geſchied is in een anderen Brief,

uitgegeven door BUCHELIUS in Not. ad HEDAM p. 154.

alwaar men leest, Data VII. Kal. Junii anno domini

MCLYXV. Indict. III. Anno Domini Henrici V. Re

gni# XXVI. Imperii vero XV. Indien men,

gelyk in den ſtraksgemelden Brief, zo ook in dezen

door het Annus regut verſtaat het Annus ordinationis,

of van zyne verkiezing tot Koning, en niet van zyne

werkelyke aanvaarding der Regeering, is alles over

eenkomende met de overige tydskenmerken, en dan

heeft de geleerde Schryver van 't Chron. Gottwicenſe

Lib. II. p. 324. zo zeer geen reden gehad, om over

de nalatigheid of onbedagtzaamheid des uitſchryvers

van dezen brief te klagen. In dien zelfden zin wordt

ook het Annus regni genomen in drie andere Brieven

van onzen HENRIK den V. welke uitgegeven zyn door

MATTHAEUS de Nobil. Lib. II. p. 217. en door A. DRA

KENBORCH in het Aanhangſ, op de Kerk. Oudh. bl.

293 en bl. 294.

sekse Asakse sºesaksakse AsareasasasAsareazeaks

24.) De Veenen by Amerongen, Doorn, en Koten, ingevolge een Ryksvonnis,

onder anderen ook mede door den Zutphenſchen Graaf en Munſterſchen

Bisſchop THEODERIKUs, als mede door den Gelderſchen Graaf GERARD

den II. (I.) uitgeweesen, op bevel van Koning LoTHARIUs door Bisſchop

GoDEBALD weder afgeſtaan en overgegeven aan den PrOOst en 't Kapittel

van den Dom.

Na den 15 Mey 1 127.

N nomine Sanctac & Individuae Trinitatis.

I Quae perperam a poteſtatibus per negli

gentiam ſive per ſuggeſtionemaliquorum gerun

tur. cognita veritate in melius commutanda

ſunt. Hoc enim beneplacitum eſt coram Deo

et coram hominibus. Igitur ego (a) GoDE

BALDUs Dei gratia Trajectenſis Epiſcopus pa

ludem pertinentem ad Amerungon et Thor

men et Coten. quam ſemper Praepoſiti qui

dem Majoris Eccleſiae cum fratribus ſuis pos

ſederant.

extraneis vendideramus cognita veritate et ju

ſticia illorum coram Dno. Rege LoTHARIo. et

Principibus regni (b) ejus recognovimus et

reddidimus. praecepto quoque dni. Regis di

(a) Ego.] Dit woord ontbreekt in de uitgave van
BUCHELIUS. -

(b) ejus.] In de uitgave, ipſites.

(c) reinveſtiti. J Dus in de Handſchriften. De ge
melde uitgave heeft, reveſtitt.

(d) Theodricus.] BUCHELIUs heeft in zyne uitgave

de onderſcheidingsteekenen ten opzigte dezeropgenoem
de Getuigen kwalyk geplaatst, 't geen aan minkundi

en verwarring kan geven. Wy hebben uit onze Hand

chriften zulks alhier verbeterd. * Dat deze

opgenoemde THEoDoRICUs afkomſtig is uit het Huis

der Oude Graven van HAMELAND, of zUTPHEN, -

Dat hy geweest is een jonger Zoon van oTTo Grave derzoek

nos autem pro neceſſitate noſtra

ling onder Num. 18. bl. 166. geplaatst.-

étante justicia et judicio Principum. proprie

tate ſua reinveſtiti (c) ſunt. Nos vero deci

mam cum cenſu et juſticia de tota ſupradicta

palude illis tradidimus exceptaſola decima quae

pertinet ad Eccleſiam de Amerungon tam in

paludibus quam in montibus. ſinodalem au

tem juſticiam tam de illa palude quam de no

ſtra pertinente ſcilicet Wercunden et Seist.

adjacenti ſupradictae paludi. ex eadem parte

Rheni. praepoſito majoris Eccleſiae perpe

tua traditione conceſſimus. Ut autem haec

rata permaneant. cartam hanc eis conſcripſi

mus. et ſigilli noſtri impreſſione conſignavi

mus. Teſtes hujus traditionis fuerunt Epiſco

pus Monaſterienſis (d) THEODRICUS. Epiſco

puls

Van ZUTPHEN, Dat hy den Bisſchoplyken ze

tel van MUNSTER beklommen heeft, - en dat hy

op den laatſten April des jaars 1127, overleden is, -

zulks hebben wy reeds getoond in ons l/oorberigt

voor het eerſte Deel, bl. Io. en 54. Men zie ook on

ze Aanmerkingen op den Brief, in deze tweede##
iny

na doode van zynen Vader oTto uit deszelfs erfenis ,

als een jonger Zoon, de Stad ZUTPHEN voor zyn aan;

deel gekregen heeft, en of dezelve Stad na zyn dood

gekomen is aan zyne Zuster ERMENGARP, zulkshopen
wy by een andere gelegenheid#breeder te on

en. - Dewyl niet alleen deze Zutphe:#
T3
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pus Leodicenſis (e) Albero. Epiſcopus Ver

denenſis Thietmarus. Dux (f) Saxoniae ge

ner Regis Heinricus. - Comes (g) Paganus.

Comes Arnoldus de Lon. Comes GERHAR

DUs de GELRE. Comes Arnoldus de Clive.

Comes Atholſius de Huuele. Comes Theode

ricus (h) de Ypgoge. dns Gerhardus de Ho

ſtade. dns Godefridus de Malſen. et frater

cjus dns Hermannus. dns Riquinus de Malt

berge. dns Godefridus de Rienen. Arnoldus

Caſtellanus. Wlfgerus de Ameſtelle. Weren

boldus de Wercunden. Wilhemus. Hugo.

et quam plures alii tam liberi quan ſervientes

Graaf en Munſterſche Bisſchop THEODORICUs, maar

ook onze Graaf GERARD van GELRE alhier onder de

Getuigen voorkomt, mogten wy dezen Brief, ſchoon

anders geen betrekking op ons GELDERLAND hebben

de, in deze Verzameling niet overſlaan. --

(e) Albero. ] De I. van dien naam onder de Bis

ſchoppen van Luik. Dezelve is geſtorven in het be

gin van den jare 1.128. , volgends het getuigenis van

AEGIDIUS, Aureae Vallis Monachus , by CHAPEA

VILLE, Geſt. Pontif. Leod. Vol. Il. p. 66.

(f) Dua: Saxoniae, cet. ] In de uitgave vindt men

zeer kwalyk de onderſcheidingsteekenen geſteld in de

zer voegen , Testes - fuerunt# Monaſte

rienſis, Theodoricus Episcopus Leodienſis, Albero E

piſcopus Verdenenſis. Thietmarus Duw Saxoniae gener

Regis, Henricus Comes Paganus, Comes Arnoldus de

Lon, cet. Een ieder begrypt ligtelyk, wat een ver

warring zulks aan een minkundigen moet veroorzaken.

Wy hebben in onze uitgave naaukeurig# de

onderſcheidingsteekenen, zo als wy dezelve in het

oudſte Handſchrift, als beter overeenkomende met de

waarheid, vonden. Doch in 't zelve ſtaat, Epiſcopus

Verdenenſts Thietmarus. Duw Saxoniae gener regis

Heinricus. Comes Paganus. cet. Dat te dezen tyd

THIETMARUs Bisſchop van Verden geweest is, lydt

geen twyfel. MALLINCKRoT de Archicancell. p. 26%.

en de Schryver van 't Chron. Gottwic. L. II. p. 238.

denken, dat hy dezelfde is, welke als Cancellier in

verſcheiden brieven van K. LoTHARIUs, afgegeven

tusſchen I 129. - 1131. voorkomt. - . In myn

Cod. Tradit. MS. gelyk ook in myn Cod. Priv; Tra

ject. MS. worden ook onafgeſcheiden by elkander ge

voegd de woorden, Dua Savoniae gener regis Henri
6t/S, Het is wel zo, dat de Beyerſche Hertog

HENRIK, doorgaands bygenaamd Superbus of Magna

nimus, de grootmoedige, of, gelyk hem 't CHRONI

coN Holſatiae Cap. f4. by LEiBN1Ts, Acceſſ. Hiſtor.

Vol. I. p. 23. noemt, Henricus Leo, tot zyn Vrouw

gehad heeft GERTRUDA, Dochter van Koning LOTHA

RIUs den II., en dat hy uit die betrekking te regt den

naam van Schoonzoon des Konings, gener. Regis, kan
dragen. Het is niet min zeker, dat 'die zelfde Henrik

ook Hertog van Saaen geweest is, en dat dus die twee

alhier voorkomende omſchryvingen van den perſoon

van dien Henrik, om hem dies te beter van anderen

van dienſ naam te onderſcheiden, op denzelven pas

ſen. Doch , indien die beide hoedanigheden op een

en denzelfden moeten toegepast worden in dezen Brief,

dan vervalt men in onoverkomelyke zwarigheden. Onze

Brief is in 1126. gegeven. In dat jaar had HENRIKnog

geene van deze twee hoedanigheden. In het jaar 127.

is hy eerst getrouwd; Men zie s. FR. HAHNs Einlei

tung zu der Teutſchen Reichs - Hiſtorie, III. Zºh, p. 194.
in het jaar 1136. heeft hy eerst van zynen Schoonva

der het Hertogdom van Saaen verkregen... Men zie

sTRUVIUs Hiſt. Germ. Vol. I. pag. 365. Hoe is het

nu mogelyk, dat hy in 1126. deze twee eertitels in on

zen Brief kan voeren? Wat de eerſte zwarigheid be

treft, over dezelve zullen wy op de jaarteekening van

dezen Brief handelen, doch de tweede zwarigheid is

gemaklyk weg，enemen, indien wy deze woorden door

een onderſcheidingsteeken van elkanderſcheiden, Dux

Saxoniae. Gener. Regis Henricus. Op die manierzyn

het twee verſchillende Getuigen, en niet ééne. Zou

men anderzins, indien die twee eertitels tot één en

denzelfden behoorden, niet mogen denken, dat alhier

zou geſtaan hebben, Duw Saxoniae et Gener Regis

Henricus ? Doch alle twyfeling wordt benomen, in

dien men die woorden van elkander ſcheidt, en wy

ºm z

dericus de Upgoghe.

Eccleſiae. Data anno (i) Dominicae Incar

nationis mill. c.xxvi. Indict. III. Anno Epiſco

patus Dni. Godebaldi Epiſcopi. xII. Actum

Trajecti feliciter.

Naar het Perkamenten MS. Liber

Commemorationis de rebus Tra

jectinis Fol. 5o. verſo &#51. Ge

collationeerd met myn Perkamen

ten MS. Codew Tradition. Tra

je&. Fol. LXXVII. als mede met

myn Perkamenten MS. Codex

Privil. Traject. Fol. LIX. verſo.

,, Uitgegeven door ARN. BUCHE

LIUS in Not. ad HEDAM p. 153.

twyfelen niet, indien men den oorſpronkelyken Brief

kon inzien, of men zou een onderſcheidingsteeken tus
1chen deze woorden in denzelven vinden. Wien

men op die manier door den hier opgenoemden Duv

Savoniae te verſtaan hebbe, blykt niet onduidelyk uit

een Brief van K. HENRIK den V., insgelyks door BU

CHELIUS in Not. ad Hedam p. 155. uitgegeven, al

waar niet alleen onder de overige getuigen opgeteld

wordt onze HENRIK, Dux Bavariae, maar ook, Fri

dericus Dua. Sueviae, BRUNo Duv Savoniae, cet.-

(g) Comes Paganus. J Men zie, het geen wy over

dezen Limburgſchen Graaf hier voren reeds hebben

aangeteekend op Num. 21. Lett. d. bl. 169.

(h) Theodericus de ?pgoge.J Dus in onze beide oudſte

Handſchriften. In 't MS. Codex Tradit. leest men Theo

In de uitgave van BUCHELIUs

heeft men Theodoricus de Oxgoye. Ik denke, dat men

lezen moet de Upgoije. - BUCHELIUS in Not. ad

HEDAM p. 237. Lit. aa. heeft reeds opgemerkt, dat

eertyds de Heeren uit den Goije of op den Goije, of,

elyk hy ze noemt , Domini vel Satrapae Goyenſes

et Burggraafſchap van Utrecht bezeten hebben. Dit

zo zynde, zou men mogen denken, dat deze Theoderi

cus op den Goye uit dien hoofde alhier den titel van

Comes ook voert , en dan is hy de zelfde Utrechtſche

Burggraaf, waar over wy hier voren reeds geſproken

hebben in onze Aanmerkingen op Num, 22. Lett. d.

bl. 17O.

(i) Anno- Mill. C. XXVI. Indićt. III. cet.] zo

wel de uitgave, als onze drie Handſchriften, komen

in deze lezing overeen. Doch verſcheiden zwarigheden

on moeten wy hier. - I. De derde Indićtie, wel

ke wy hier ontmoeten, komt niet overeen met 1126.,

op welk jaar men de vierde Indićtie moet hebben.-

II. Bisſchop Godebald, de Gever van dezen Brief, was

in 1126 reeds in het XIII. jaar zyner regeering, en

niet in het XII., gelyk men hier vindt. Ten minſten

in een anderen Brief van denzelfden by BUCHELIUs in

Not. ad HEDAM p. 155. vindt men , Anno MC2WXVI.

Indićt. IV. - Anno Epiſcopatus mei XIII. VIII.

Idus julii. III. Doch , waar in wel de meeſte

zwarigheid zit, hoe kan de Beijerſche Hertog HENRIK,

als Getuige, den Titel van Schoonzoon des Konings,

Gener Régis , voeren in 1126., daar hy, gelyk wy
hier voren reeds aanmerkten, eerst omtrend Pinxte

ren des volgenden jaars II27. getrouwd is met de

Dochter van K. Lotharius ? Om deze zwarig

heden met grond optelosſen, moeten wy den inhoud

van dezen Brief voornamelyk in aanmerking nemen.-

Bisſchop GoDEBALD geeft by denzelven aan den Proost

en 't Kapittel van den Dom weder te rug de Veenen,

of broekagtige Landen, by Amerongen, Doorn, en

Koten gelegen. Dezelve waren door hem

aan vreemden verkogt geworden. - Voor dien

tyd was het Kapittel in een gerust bezit van dezelve

geweest. Maar heeft B. GoDERALD deze terug

geving vrywillig gedaan , of is hy door middel van
regten daar toe genoodzaakt geworden ? Immers het

laatſte heeft plaats gehad, want de Proost en de Ka

nunniken hebben over deze vervreemding en verkoop

hunner eigendommelyke goederen geklaagd aan den

Koning. Deze heeft gerigtelyk, inbywezen de hierop:

enoemde Ryksvorſten, de zaak onderzogt; Hy heeft

y onderzoek bevonden, dat het Kapittel bereg

tigd was tot die Veenen; en de uitſlag van dit geding

was, dat de Bisſchop, by vonnis en uitſpraak der

Ryksvorſten, verwezen is tot wedergeving van dezelve.

Hy moest derhalven, wilde hy aan dit Rvksvonnis,

ofjudicium Principum, gelyk het hiergenoemd",
- t VO1
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voldoen, de Verkoop weder venietigen, aan de Koo

pers hunne uitgeſchotene gelden daar, voor weder be

zorgen, ten minſten dezelven ſchadeloos ſtellen, en

dus die , reeds aan anderen afgeſtaane en opgedrage

ne, Veenen weder opdragen aan 't Kapittel, en 't zel

ve weder in 't bezit ſtellen van deszelfs eigendom.

Dit wordt ons te kennen gegeven door de woorden

Praecepto Regis, diëtante juſtitia & judicio Princi

pum, proprietate ſua reinveſtiti ſunt. ,,En, ten ein

de ten allen tydé blyken konde, dat de opdragt

van deze goederen, en het weder in bezit ſtellen van

dezelve, door hem aan 't Kapittel geſchied was, heeft

hy van dit alles dezen Briefgegeven. Hieruitnu moet

noodzakelyk volgen, dat tusſchen dat Ryksvonnis,

en de werkelyke volvoering van 't zelve, en het af.

even van dezen Brief, ## tyd heeft moeten ver

oopen. Dit wordt in onzen Brief ook te kennen ge

geven op het ſlot van denzelven ,, alwaar wy vinden

Data en Actum. Het onderſcheid van deze woorden

is te over bekend, om zulks met veel omſlag te be

togen. Door Aäum geeft men te kennen de plaats ,

alwaar, en den tyde, wanneer de zaak, waarvan in

###&# 'Door Datum:
geeft men te kennen, wanneer de Brief werkelyk daar

van is uitgegeven - en overhandigd aan de daar, by

belang hebbenden. Dit laatſte geſchiedde ſomtyds lan

en tyd na het eerſte. Voorbeelden hier van by te

rengen is overtollig. Wanneer## wordt,

AGum TRAJEeTr feliciter, heeft de Bisſchop daar

mede willen te kennen geven, dat de hoofd inhoud

van dezen Brief, het afdoen van 't gemelde geſchil

tusſchen hem en 't Kapittel , en het eindvonnis der

Ryksworſten daar in, binnen de Stad Utrecht is ge

ſchied, en voorgevallen. Wat volgt hier nu uit? Im

mers, dat K. LoTHARIUs, in wiens byzyn dit von

nis geveld is, en de overige , alhier opgenºemde,

Ryksvoriten en verdere Getuigen, welke als Rigters

daar over geſtaan hebben, werkelyk binnen Utrecht

tegenwoordig moeten geweest zyn. Maar dan is we

der de vraag, wanneer is K. LoTHARIUS binnen U

recht geweest? In het jaar 1126. is hy in deze Lan

den niet geweest. Zulks is, onnoodig te bewyzen,

Volgends den Schryver van de Chronica S. PANTA

LEoNIs ad annum 1 127. by ECCARD , Corp. Htſt.

med. aevi Wol. I. p. 928, heeft hy het Kersfeest van

den jaare 1126., volgends onzen hedendaagſchen ſtyl,

gevierd te Keulen, en op den 6 #annuarii I127. daar,

aanvolgende heeft hy het Drie Koningen Feest gevierd

binnen Aken. Het zelfde getuigt ook de ANNALISTA

sAxo, by denzelven d.. l. p. 66 I... Anno Dominicae In

carnation is M.C.XXVII. Rea Luiderus (LOTHARIUS)

Natale Domini celebravit Coloniae - Epiphaniant

vero Domini Aquisgrani, en een weinig daar na ver

haalt hv ons, waar op het in dezen voornamelyk aan

komt; Rex Luiderus Pentecoſten Merſeburch celebra

vit, ubi decentiſſimo multorum Principtim halito con

ſenſu unicam & dile&am filiam ſuam Gertrudem glo

rioſ) Bazvariae Duci HEINRICO - cum mult.a hono

riſicentia in matrimonii honore ſociavit. Het is meer

dan waarſchynlyk , dat de IKoning, by gelegenheid,

dat hy te Keulen, en Aken , en dus in de nabuurſchap

van deze Landen, was , voor dat hy tegen Pinxteren

naar Duitschland en Merſeburg vertrokken is, van

Aken op Nimwegen en Utrecht zal vertrokken zyn.

Zulks was de gewoone reis der Keizeren, wanneer zy

in deze Landen kwamen. K.. HENDRIK de V. had

ook in 1125. zyne reis van Aken over Nimwegen op

Utrecht genomen, alwaar hy toen overleden is. Zie

SMETIUs, Chronyk van Nimweg. , zo als dezelve on

langs niet geleerde aanmerkingen door den Heer IN DE

BEroUw is uitgegeven, bl. 58. Een zodanige reis was

zelfs noodzakelyk. LoTHARIUs had naauwlyks het

eerſte jaar zyner Regeering geëindigd. Benkelyk had

den verſcheiden Bisſchoppen en Graven van Neder

Saxen hem den gewoonen Leen -eed en hulde nog niet

gedaan. Indien men in dit daglicht de zaak be

ſchouwt. zal men reden kunnen geven, waarom de

Munſterſche, Verdenſche, en Luikſche Bisſchoppen,

als mede de Graven van Limburg, Loon, Gelre, en

Cleve, alhier als Getuigen voorkomen. Mogelyk heb

ben die alle by deze gelegenheid hunne hulde aan den

nieuwen Koning gedaan. Mogelyk zyn zy zelfs door

den Koning opontboden geweest, om hunne Leenen al

daar van hem te komenverheffen. Niets onaanneemlyks

ligt in deze gistingen. En devy uit onzen Briefblykt,
- *
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mede ook anderen overeenkomen, voltrokken.

het jaar van 1126. gebragt heeft.

-

dat dit regtsgeding tusſchen den Bisſchop en 't Kapit

tel nergends anders, dan binnen UTRECHT, door den

Koning is afgedaan, en by een plegtig vonnis der

Ryksvorſten geëindigd, is het ook meer dan waar

ſchynlyk , dat zulks by diezelfde gelegenheid, dat

LOTHARIUS zig binnen Utrecht bevond, voorgevallen

zal Zyn 3 , en het Kapittel zal die gelegenheid waarge

nomen hebben, om het wettig bezit hunner goederen

weder te krygen. Doch dan volgt hier tevens

uit, dat de Uitſchryvers van dezen Brief in het jaar

getal zig vergist hebben, en datmen voor M.C. XLXVI

zal moeten lezen M.C.XAVII. – Maar in welke

maand van 1127, is K. LoTHARIUs bepaaldelyk al

hier geweest? Dewyl de Zutphenſche Graaf en Mun

ſterſche Bisſchop THEODERICUs in dezen Brief onder

de Getuigen voorkomt, en dezelve, volgends het ge

tuigenis van ERDwiNUs in Chrom. Osnaburg. by Mººr.

BoMuUs, 53. A. Gerun: Tom. II. p. 21o. op den laat

ſten April des zelfden jaars 1127. reeds overleden is,

moet daar uit noodzakelyk volgen, dat dit in de eer.

ſte drie maanden van dat gemelde jaar is voorgeval.

len. Deze omſtandigheid ſtrookt zeer wel met het

Yooraangetogene verhaal van den Saxiſchen Jaarboek

ſchryver. Volgends denzelven is LoTHARTU's op den

6 January 1127. te Aken geweest. Laat hem aldaar

eenige weken vertoefd hebben. Hy kon dus gemak,

lyk, Van daar naar Utrecht gekomen zyn in February,

of Maart van datzelfde jaar. Hy kon de Ryks-aan
gelegenheden, welke in deze Landen te verrigten wa

ren 3 op Zyn gemak afdoen, en hy had overvloedig

tyd 9Yerig, om tegen het Pinxterfeest, 't welk op den

15 Mey, van, dat jaar inviel, met Zynen hofſtoet, waar

onder de Hertog van Saxen, en zyn toekomende

Schoonzoon Henrik, Hertog van Beijeren, zig bevon

den ,,binnen Meſſeburg te kunnen zyn. - Terwyl

hy aldaar, het Pinxterfeest vierde, is het Huwelyk

van Zyne Dochter met den gemelden Hertog Henrik,

volgends het verhaal van dien zelfden Schryver, waar

Te voren hebben wy reeds opgemerkt, dat tusſchen

het Ryksvonnis zelve, waar by de Bisſchop genood.

zaakt is geworden de verkogte Veenen aan 't Kapit.

tel weder te bezorgen, en de werkelyke uitvoering

van dat Vonnis , en eer de Bisſchop daar aan voi

doen kon, noodzakelyk eenige tyd moest verloopen.

Wanneer wy nu in opmerking nemen, dat het Vonnis

in Maart naar alle gedagten zal geſtreken zyn, en dat

deze Brief na de volle voldoening aan dat gewysde ,

en niet eerder, data, of afgegeven, is; en wanneer wy

in den zelven Brief den Hertog Henrik, welke mede

over dat Vonnis geſtaan had, en dus onder de overigen

ook moest opgeteld worden, omſchreven vinden, als

den Schoonzoon des Konings, gener. Regis, zo moet

ontegenzeglyk hier uit volgen, dat deze Brief niet

voor het voltrekken van dat Huwelyk, maar eenigen

tyd daar na eerst, kan afgegeven zyn. Dit in opmer

king nemende, zal men in de benaming van Gener Re

gis, welke aan dezen HENRIK alhier gegeven wordt,

geen de minſte zwarigheid verder vinden, doch dan

levert dit weder een ontegenzeglyk bewys, dat, deze

Brief niet dan eenigen tyd na Pinxteren van 1127.

kunnende gegeven zyn , men dus kwalyk denzelven tot

Dit jaar eens kwa

lyk door de Afſchryvers opgegeven zynde, moesten

ook gevolgelyk de overige tydskenmerken kwalyk ver

anderd worden. - Om alle deze redenen nu den

ke ik, dat wy de tydskenmerken van dezen Brief dus

zullen moeten veranderen: Data anno Dominicae in

carnation is mill. C.A XVII. Indit. V. Anno Epiſco

patus Dni Godebaldi Epiſcopi XIII. Het woord Epi

ſcopi ontbreekt wel in de uitgave van BUCHELIUs ,

doch in onze drie Handſchriften wordt het zelve uit

drukkelyk gevonden. - Op die manier nu vinden

wy ook de dag- en jaarteekening in een anderen Brief

van B. GoDEBALD van dat zelfde jaar, Altum anno

dom. inc. M C. XXVII. indi&ione V. - in anno

vero Epiſcopatus Domini Godebaldi XIII. Data Tra

jecti VI. Non. Octobris. Men vindt denzelven by

DRAKENBORCH in het Aanhangſel op de Kerk. Oudhe

den bl. 297. Welke echter bl. 536. en in zyn Voorre

de bl. * 5. meent, dat men XIIII. voor XIII. aldaar

moet lezen. Doch , indien men let op het onderſcheid

van Aſium en Data, 't welk wy in dien Briefook vin

den, zal zodanige verandering geheel onnoodig ſchy
ITCIl, | | -

-- --
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25.) De Kapelle en Tienden in Ellinchem door Graaf GERHARD van GELRE, synen

Zoon HENRIK, en door &yne Vrouwe ERMENGARD, Gravin van zUTPHEN,

gegeven aan de Zutphenſche Kerk.

Tusſchen de jaaren

CNCimus, quia temporalis mentio praeterit,

ideo ratum teſtimonium indigentia requi

rit, quod in hac re notificatur. Principalis

Comes (a) Geldriae GHERARDUs, coadunato

filio ſuo HENRIco, et conſentiente legitima

ſila ERMEGARDE, ſübegit Capellam, quae eſt

in Ellenchem , cum Omni decimatione ſila,

(a) Comes Geldriae Gherardus.] Dit, voor de Gel

derſche Hiſtorie zo aanmerkelyk, Stuk heeft geen jaar

of dag- teekening, waar door wy in 't onzekere zyn,

tot welk jaar 't zelve moet gebragt worden. PoNTA

NUs, welke dit Stuk gekend, en zelfs woordelyk den

voornamen inhoud van 't zelve ons opgegeven heeft

Hiſt. Gelr. Lib. VI. p. 1o I., is met het zelve zeer verle

gen geweest, en heeft niets minder, dan het noodige

gebruik er van gemaakt. Na dat hy, ter aangehaalde

plaatze, onderzoek gedaan had, ofGraafGERHARD ééne

of twee Vrouwen gehad heeft, en wie dezelve ge

weest zyn , en hy daaromtrend verſcheiden losſe en

onbewezene ſtellingen had voorgeſteld, voegt hy 'er

eindelyk dit navolgende by: ,, Verum ſcrupulum his

,, omnibus inficit non leven. Diploma geminum, quod

-, eſt in Archivis Curiac Zutphanienſis. Ea: horum

-, altero” (van den jare 1134. Zie hetzelve hier bene

den Num. 29. bl. 18o.) ,, ſatis quidem clare IRMGAR

,, DIs Gerhardo ultinis nuptiis junčta intelligitur,

2, cum prior ejus Marttus Gerhardus, ſecundus Comes

,, de Lutzchurch Conradus nominetur. Et Diploma

,, alterum”. [ Dit ons tegenwoordige Stuk. J ,, ſuperio

,, ri recentius, datum ſedente Ultrajecti PraeſaleAn

•, drea, IRMGARDI aſſerere ſilium Henricum non oliſcu

,, re deprehenditur. Dicitur enim eo Gerhardus cum

,, legitima ſua uxore Ermgarde & filio Henrico ſube

•, giſje (ſunt verba Diplomatis) Capellam, quae eſt in

» » Ëitiſche can dº, ººi, Ali: ſua Zutphanietſt

,, Eccleſiae.” cet. - Wat de zaak zelve betreft,

dat deze ERMGARD een Dogter geweest is van den Zut

henſchen Graaf Otto, en een volle Zuster van den ,

in dezen tyd regeerenden, Hamelandſchen of Zutphen

ſchen Graaf HENDRIK ; dat zy met den Gelderſchen

Graaf GERHARD den II., of, gelyk alle andere Schry

vers hem tot nog toe genoemd hebben, den I, van

dien naam, getrouwd is geweest, dat uit dat Huwe

lyk de Gelderſche Graaf HENRIK de I. geboren is,

welke voor al wel moet onderſcheiden worden van

zyn Oom van Moeders zyde, Graaf HENRIK van ZUT

PHEN; dat deze hare Zoon, na doode van Zyn Moeder,

de Stad Zutphen, en, na dóode van zyn Oom HENDRIK

van zUTPHEN , met wien het mannelyk oir van het

oude Hamelandſche Huis is uitgeſtorven, de geheele

Graafſchap verkregen heeft, en dus in zyn perzoon de

Graafſchap zUTPHEN met GELRE het eerst veréénigd

is geworden; zulks alles hebben wyreeds, metbehulp

van dezen, en andere Brieven, breedvoerig, in ons Voor

berigt voor het eerſte Deel van dit ons werk, getoond,

't geen wy hier niet zullen herhalen. - D ch

wanneer PoNTANUs in de aangehaalde woorden dit ons

Stuk, of Diploma, ſtelt ſuperiori recentius, dat is ,

jonger , of later gegeven, dan het eerst genoemde

van den jare 1134., waar op hy zig beroept, begaat

hy , door overhaasting, of onoplettendheid, een groven

misſlag. Ons Stuk is niet jonger, recentius, en dus

niet na 1134. eerst gegeven, maar volſtrekt ouder dan

het gemelde jaar. In den Brief van 1134. komt de

Gravin ERMGARD voor, als reeds getrouwd met haren

tweeden Man : zy maakt zelfs melding van haren eer

ſten, reeds toen overledenen, Man GERHARD. In dit

ons Stuk komt zy met haar Man CERHARD, en hun
- t

I I27. - 1 131.

Zutphanienſt Eccleſiae, et eandem contradi

dit in praebendam Fratrum, ibidem degen

tium, pro redemptione animarum et conſola

tione totius ſuae parentelae. Praeſentia Fra

trum, quae tuncaderat, pro collato beneficio

devotionem orationis memorandam frequentius

inſtituit, quod poſteritas non minus adimple

bit,

beider Zoon HENRIK, voor. Graaf GERHARD leefde

nog, wanneer hy in dit Stuk met zyn Vrouw , en

Zoon, de Capel van Ellinchem , en de daar onder

hoorende Tienden ſchonk aan de Kerk van Zutphen.

Hy is, volgends het eenparig getuigenis van alle

Schryvers, zowel oude, gelyk onder anderen van den

Schryver van 't CHRONICON TILENSE pag. 13o., als

latere, zelfs van PONTANUs, overleden in den jaare

1; 31. Dit ons Stuk derhalven kan niet jonger, recen

tius, Zyn dan het gemelde jaar, maar wel ouder. Doch

wanneer, of bepaaldelyk in welk jaar, deze Gifte ge

ſchied zy, is niet wel te bepalen. PoNTANUs meldt

ons, dat dezelve geſchied zy onder de Regeering van

den Utrechtſchen Bisſchop ANDREAs. LiNDEBöRN,

welke ons dit Stuk het eerst in zyn geheel gegeven

heeft, meldt ook, dat zulks geſchiedzy ſub ANDREA

Trajectenſium Hierarcha. Zy beiden hebben dit Stuk

uit een oud Register der goederen van de Zutphenſche

Kerk, waar in dit Stuk geregistreerd is geweest, en

hoedanige Registers, of zogenaamde Codices. Traditio

num , in alle Kapittelen van Kerken, of Kloosters,

oudtyds gehouden en bewaard wierden, naar alle ge

dagten overgenomen, en uit zodanig een Register is

hun waarſchynlyk gebleken, dat deze Gifte onder de

Regeering van Bisſchop ANDREAs geſchied zy. Wy

hebben derhalven geen reden, om aan dit hun verhaal

te twyfelen. Maar, indien deze Gifte geſchied zy ten

tyde van het Kerkbeſtuur van ANDREAs, wat moet daar

uit volgen? Immers, dewyl ANDREAs tot de Bisſchop

lyke waardigheid eerst in den jaare 1.127. verheven is,

blykt hier uit, dat deze Gifte gedaan moet zyn tus

ſchen de jaren 1127. en 1131. gelijk wy ook om die

reden in dit tydvak dezen Brief in onze Verzameling

gebragt hebben. Dit nu ſtrookt ook zeer wel met de

omſtandigheden, waar in zig de Gevers van deze Gifte

bevonden. Want, het zy men ſtelt, dat de Gravin

ERMGARD voort na doode van haren Vader OTTO van

ZUTPHEN uit deszelfs nalatenſchap voor haar aandeel

de Stad Zutphen gekregen heeft, gelyk wy in ons

Voorberigt bl. 57. geſteld hebben; het zy men liever

wil ſtellen, dat by de verdeeling der Vaderlyke goe

deren dezelve Stad eerst aan haaren Broeder , den

Munſterſchen Bisſchop, THEoDERICUs is toegedeeld

geworden, en dat zy na deszelfs dood eerst die Stad

by erfregt gekregen heeft, 't geen wy by een andere

gelegenheid nader zullen onderzoeken ; zelfs in dit

laatſte geval kan zy, dewyl haar Broeder in 't laatst

van April 1 127. reeds geſtorven is, in 1127., of ver

volgens tot aan 1131., deze Gifte met haren ManGER

HARD gedaan hebben. Zo al niet vroeger, ten min

ſten zederd 1127. is zy ongetwyfeld geweest de wettige

Erfgenaam der Stad Zutphen, heres legitima Oppidi

Zutphanienſis, gelyk zy genoemd wordt in den Brief

van 1134. Uit die betrekking nu, welke zy, en haar

Man, op de Stad Zutphen had , zal men gemaklyk
de reden van deze Gifte begrypen. Doch aan

merkelyk is het, dat GERHARD in dit ons Stuk genaamd

wordt Principalis Comes Geldriae. Deze uitdrukking

zekerlyk is ongewoon, doch daar door wordt ons ge

voelen, dat, ten tvde van dezen GERHARD, de vereeni

ging van de Graafſchap zUTPHEN met GELRE nog#
- plaats
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bit, ut ſic memoratis heredibus ſalus & honor

vivis, & veniam poſſit (b) impetrare defun

étis. Eodem Donativo multi interfuerunt,

quorum credimus veritati: Ingenuorum, A

dam de Bronchorst, & Bernard de Bockhorst;

et ejusdem qualitatis quam plures, praeter co

piam (c) Miniſtrorum, quorum nomina ſunt

haec. Udo de Sutphene, Pilegrim Droch

wart, Wenzo (d) de Frollehorst, Wenzo

plaats heeft gehad, verder geſterkt. Dewyl GERHARD

geen 't minſte regt van zig zelven op de Stad Zutphen

#", Dewyl zulks het eigendom van zyn Vrouw

ERMGARD alleen was, en hy dus in geen andere be

trekking, dan als Man en Voogd van zyn Vrouw,

hier in aanmerking kwam , heeft men ongetwyfeld

zulks door byvoeging van 't woord Principalis wil

len te kennen geven, ten einde by de nakomeling

ſchap daar uit mogte blyken, dat hy geen Graaf over

de Stad Zutphen is geweest, maar alleen, of voorna

melyk, over GELRE, en dat dus zyn Vrouw alleen de

wettige Regentesſe dier Stad toen is geweest. Hier

uit blykt tevens, dat vAN RHYN deze woorden kwalyk

overgezet heeft door Regeerende Graaf van Gelre.

Dan was genoeg geweest, indien hy alleen maar Comes

de Lestnen, Wibracht de Bocholte, Reinſo

de Angerhen, Rodbracht de Aſchete.

JO. LINDEBORNIUS, Hiſ?. Epiſcop,

Daventr. Cap. X. S. 5.#
VAN HEEssEN Hiſt. Epiſc. Belg.

Zºn. 11 in Epiſc. Daventr. p.

176... Gedeeltelyk ook by PoS

TANUs, Hiſt. Gelr. Lib. VI. p.
Ior. In 't Nederduitsch over.

gezet door VAN RHYN, Oudh.

en Geſt. van Devent. II. D. bl. 456.

genaamd was zonder byvoeging van 't woord Princi
pa/is. • e -

(b)## impétrare.] Dus in de beide uitgaven. Ik

denke, dat men lezen zal moeten, venia poſit impetrari.

(c) Miniſtrorum. ] Deze benaming is zeldzaam.

Doorgaands anders worden zy genaamd Miniſteriales.

Zie DUCANGE Glaſ. Tom. IV. p. 775. en Jo. GEoRG.

ESTOR • Cognin de Miniſterialilus p. 3of. Te regt

worden zy in de Overzetting van vAN RHYN genaamd
Dienstluiden.

( d). Wenzone de Frollehorst. ] Kwalyk by PoNTA

NUs, W de Trollehorst. Hy ſchijnt dézelve te zijn,

als die l/enro de Vrollehorst, welke onder de overige

Getuigen ook voorkomt in den Brief van 11o5. hier

voren onder Num. 14. bl. 16o.

-3-ste ke-ºr-e-e-re-sº-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe-ºe

26. D Het Aandeel, 't welk de Bisſchop uit de Offerpenningen van de Kerken van

Putten en Ermelo op vELUWE gewoon was te trekken, door B. ANDREAS

afgeſtaan aan die genen, welke uit de Kapittelen den Choordienst op zeke

re lyden zouden waarnemen.

In den jare 1 131.

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

Ego ANDREAs, Dei gratia Trajectenſis E

piſcopus, notum facio praeſenti ſcripto prae

ſentibus & futuris, qualiter unionem pacis,

quae inter Canonicos Eccleſiae Majoris beati

Martini, & confratres eorum, Canonicos San

éti Salvatoris, propemodum deformata langue

bat, ad antiquum decorem in ſpiritu & virtute

Dei noſtri reformavi. Diſſenſio enim gravis

propter multas cauſas utrobique veriſimiles in

ter praedictas congregationes aliquamdiu age

batur. Maxime verointer alia discordiae ma

lum ingravabat, quod Canonici domus majoris

confratribus Sancti Salvatoris in proximisferiis

Paſchae, & Pentecoſtes, & nativitatis Domi

ni, in legitimis ſcilicet ipſorum ſtationibus,

prdinem Epiſcopalem comminiſtrare noluerint.

Conquerebantur item Canonici praedicti beati

Martini, Epiſcopali ſedi contemptum fieri

uſquequaque intollerabilem, eo quod cantum,

Deo & ſedi Epiſcopali debiturn in die Paſchae,

IIIIor reliquae congregationes non redderent.

Igitur sum ex his querimoniis judicialis deter

minatio moleſta ſecutura videretur, rogavi

(a) In Putta & Ermello.] In het MS. Liber Comm.

ſtaat alhier op den kant met een oude hand bygeſchre

ven: ,, Putten, Ermelen ſunt ſta in Velue.” -

HEDA pag. 158. geeft ons den korten inhoud van de

zen Brief in deze volgende woorden: ., Discordiam

», quoqtte inter Majoren atque Sancti Salvatoris Eccle

omnes commune, ut jure ſuo cederent, &

meo arbitratu rem totam diffiniri conſentirent.

Et in voluntate ejus, qui nutu ſuo voluntates

inclinat univerſâs, petitio mea tam facilem

quam felicem habuit eventum. Unamimes

enim & uno ore, quicquid de praedictis queri

moniis ſtatuerem , aequanimiter laudaverunt.

Conſilio itaque Priorum meorum decrevi, ut

praedictum Ordinem Epiſcopalem, quem Ca

nonici Sancti Salvatoris ſibi diminutum quere

bantur, Canonici Sancti Petri feria ſecunda

Paſchae in uno Diacono & Subdiacono ſupple

rent. In ſecunda vero feria pentecoſtes Cano

nici Sancti Johannis Baptiſtae item in uno Dia

cono & uno Subdiacono comminiſtrarent. In

nativitate autem Stephani Prothomartiris Cano

nici beatae Matris in duobus Diaconisfratribus

Sancti Salvatoris in eodem ordine collatera

rent. Et ne contrarius legis infrenarem os

bovi trituranti, debet enim qui arat in ſpe ara

re, ſtatui, ut VI. Solidi, qui dantur in ratio

nem meam pro oblationibus (a) de PUTTA &

ERMELLo , in tres Congregationes praedictas

deinceps, & in omne tempus, dividantur hoc

InlO

, ſtas ſuper ordine miniſterii, in Paſcha, Pentecºſte,

, atque Natali Chriſti ſervando, antiquam eaſfinarie

, (Andreas Episcopus,) & me in poſterum eaſuicita

, retur, contribuit ex ſuis in Putta & Ermello ſtipen

,, dia perpetua.”

Q q 2
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modo; in Paſcha Diacono & Subdiacono de S.

Petro ordinem praefatum ſupplentibus II. ſoli

di. In Pentecoſten de S. Johanne Diacono &

Subdiacono eundem ordinem comminiſtrantibus

II. ſolidi. In nativitate prothomartiris de bea

ta Matre duobus Diaconis in eodem ordine

collaterantibus ſolidi II. Nec hoc tacendum,

quod, ſive ſit praeſens Epiſcopus, ſive non,

& ſive miniſtrent, ſive non, non minus prae

dicti denarii praedictis temporibus praedictis

Diaconis & Subdiaconis, vel qui miniſtrant,

vel miniſtraturi erant, a manu Praepoſiti S.

Petri reddentur. Inquiſitionem vero vel que

rimoniam domus majoris de contemptu praeme

morato aeterno ſilentio tacendam firmavimus,

& caritate mutua hinc inde firmata, nulla re

mordente conſcientia, corde & ore concordi

(b) Indi&. VIIII.] Dus in 't MS. Liber Comm. als

mede in het Afſchrift van den Heer KLUIT. In myn

Cod. Tradit. als mede in 't Cod. Privil. Traject. vindt

men Indictione VIII., doch kwalyk.

(c) Meingodo.] In een anderen Brief, welke insge

lyks zonder dagteekening in het jaar 1131. gegeven is,

en welken men vinden kan by DRAKENBORCH Aan

hangſ op de K. Oudhed, bl. 297. als mede by Fop

PENS, Supplem. ad A. MIRAEI Opera Dipl. Vol. IV.

p. 364. ontmoeten wy insgelyks dezen Meingodus, of

Meingotus, als Proost van het Domkapittel van Utrecht.

By dien Brief heeft Bisſchop Andreas afgeſtaan

aan de Abdye van S. Truyen de Kerk te Alburch, als

mede de Novale Tiende in villa, quae vocatur Babilo

nia. Wanneer FoPPENs dit Alburch ſtelde gelegen te

zyn in VELUWE , vergiste hy zig grootelyks, doordien

het zelve, gelyk ook Babilonien , of, gelyk het thands

genaamd wordt , Babilonien - broek, gelegen is in het

land van Huesden , (men zie , onder anderen, vAN

IIUEssEN, Hiſt. Episc. Foed. Belg. Tom. I. p. 261.)

en over zulks geene de minſte betrekking ## tOt OnS

tegenwoordig GELDERLAND. - In den volgenden

Brief, welke insgelyks in 1131. gegeven is, ontmoeten

amplius audiaturin nobis: Ecce quam bonum &?

quam focundum habitare fratres in unum.

Gesta ſunt haec anno dominicae incarnationis

M".C°.XXXI9. Ind. (b) VIIII. Epiſcopatus

mei III". Praeſentibus his Praepoſito (c)

Meingodo, Heremanno, Luzone, Liuthar

do. Decanis. Liudberto, Wichardo, Wazone,

Arnoldo, Gerardo.

Naar het Perkamenten MS. Liler

Commemorationis de rchus Eccl.

Traject. Fol. 48. Gecollationeerd

met myn Perkamenten MIS. Co

dea: Privil. Traject. Fol. LVV.

verſo & LXVI. en met myn Per

kamenten MS. Codea. Traditio

num , Fol. 72. & 73. als mede

met een Afſchrift, door den Pro

fesſor A. KLUIT aan ons mede

gedeeld.

wy als Domproost eenen Hardbertus. - Zo deze

# Brieven een dagteekening hadden, zou men

aar uit deze ſchynſtrydigheid mogelyk kunnen ver

effenen. Thands moeten wy 'er naar gisſen. Sederd

den jare II 18. komt Meingodus als Domproost voor,

en my zyn geen latere Brieven, dan van den jare 1131.

bekend, waarin van hem gewaagd wordt. By MAT

THAEUS de Fundat. &## #cc? p. 96. , ook aange

haald by den Heer DRAKENBoRCH in 't gemelde Aan

hangſ, bl. 7., wordt hy geſteld overleden te zyn op

den XXIII. Augustus, zonder dat het jaargetal uit

gedrukt wordt. Dewyl nu Hardbertus zyn opvolger

geweest is, en dezelve in 't jaar 1131. reeds als Proost

in den tweeden Brief genoemd wordt, komt het my

zeer waarſchynlyk, zo niet volkomen zeker, voor,

dat Metngodus op den 23 Augustus des gemelden jaars

1131. overleden is. Doch dan moet volgen, dat deze

onze Brief, gelyk ook de aangehaalde tweede Brief,

als mede nog een derde by BUCHELIUs in Not. ad HE

DAM p. 162. voor den 23 Augustus van 't jaar 1131.

moeten gegeven zyn, en dat onze volgende Brief na

dien tyd, ſchoon in het zelfde jaar, gegeven is, na

dat Hardbertus reeds tot zyn opvolger was aangeſteld.

akgaſs Assaſses gekººkseſsies ºve2MeAs AgeaſeAkalé

27.) De Kerk van Boſenchem door Bisſchop ANDREAS Oyergegeven aan het Kapit

tel van den Dom te Utrecht.

In December 1 131.

N nomine Patris, (a) et Spiritus Sancti.

Sciant fideles quam praeſentes tam poſte

ri, quoniam Ego ANDREAs, Traject. aeccle

ſiae Pontifex humillimus, inter Praepoſitum

Herimannum & Canonicos aeccleſiae beatiBa

ptiſtae domini medius, caritate mecum media,

aeccleſiam & curtim in Boſènchem a manu

Praepoſiti ſuscepi, et utrumque, ipſo petente

& concedente, cum omni allodio, quocum

que ſitum eſt locorum, appendente, exceptis

feodis duorum liberorum, Amelrici, Giſelberti,&

quatuor miniſtrorum, Suethgeri, Alberti, Har

(a) In nomine Patris. cet..] By MATTHAEUS, wel

ke het best van allen dezen Brief heeft uitgegeven,

vindt men; In nomine Sanctae & Individuae Trinita

#: - Dewyl wy naauwkeurig dezen Brief naar
het oorſpronkelyke uitgeven, hebben wy niet noodig

nodi, Gozwini, et cum omni ea libertate jul

ſtitiae , qua ipſe & omnes anteceſſores ſui

ante ipſum usquam in praeſentem diem ſünt

uſi, in augmentum praebendarum Canonicis

ſupra memoratae aeccleſiae pro ſalute mea pie

in Chriſto donavi. Decimas vero duorum al

tarium in Hoge & in Geshoron ab eisdem Ca

nonicis ſuscepi, & eas in uſüm ſuum Praepo

ſito commiſi; ita tamen ne quoquam ab aec

cleſia praedicta elonget, nec peralium aliquem

inpediat; ſed ut prudens dispenſator et in his

et in ceteris aeccleſiae bonis curam dien:
1

geoordeeld de verſchillende lezingen der uitgaven hier

verder by te voegen. - HEDA p. 158. heeft reeds

in zynen tyd gewag gemaakt van dezen Brief, en uit

hem ook voET vAN oUDHEUSDEN in Zyn Beſchr. van

Culemborg bl. 12.
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ſime fratrum agat. Ad hujus rei ſanctionem

Kartam quoque jusſi fieri, & nota ſigilli mei

ſignari. Si quis autem quicquam impie contra

hoc molitus fuerit, gladio anathematis inter

eat. Hoc autem factum eſt anno dnicae in

carnat. (b) Mill. C. XXXI. Indict. VIIIIa. Re

gnante Rege Lothario, anno VIImo Regni

ejus. Anno IIII. Epiſcopatus Domni Andreae

Pontificis humillimi Trajectenſis aeccleſiae.

Teſtes de Sco Martyno, Hardbertus Praepo

ſitus, Lutbertus Decanus, Simon filius Co

mitis Hollandiae , Wernerus Praepoſitus de

Berche, Conradus, Heinricus, Adelardus. De

Sco Bonifacio Wichardus Decanus, Blitherus,

Sibrandus, Symon, Winemarus. De ScoPe

tro, Lutbertus Decanus, Thiedricus, Freſo,

Rodolfus, Albero, Altetus, Everhardus, O

(h) Mill. C.XXXI. ] BUCHELIUs heeft het jaar

MCXXX. doch te onrecht , gelyk reeds DRAKEN

BoRCH, Aanh. bl. 8 opgemerkt heeft. - Maar hoe

komt het, dat wy in dezen Brief vinden het VII. jaar

van de Regeering van K. LoTHARIUs, daar in de te

voren reeds aangehaalde Brieven van 1131. het VI. jaar

zyner Regeering gevonden wordt? Even dit bevestigd

ten uiterſten onze gisſing, welke wy by den voorgaan

den Brief reeds voorſtelden, dat namelyk deze na het

afloopen van de Maand Augustus van 1131. eerst kan

gegeven zyn, terwyl de anderen , waarin Meingodus

als Proost nog voorkomt, voor dien tyd afgegeven

moeten gerekend worden. Immers LoTHARIUs is op

den 3o Augustus des jaars II25. tot Koning verkoren.

boldus. De Sca Maria, Arnoldus Decanus,

Radolfus, Alwinus. -

Naarden oorſpronkelyken Perkamenten

Brief, waar op het opgedrukte ze

gel in wit wasch nog ongeſchonden

gevonden, wordt met dit omſchrift:

X ANDREAS. DI. GRA. TRA

IECTENS/S EPS.”, ervintelyk in

de Archiven van 't Kapittel van s JAN

te Utrecht, in Lade A1. Num.9. Min

naauwkeurig uitgegeven door vAN

HUESSEN Hiſt. Epiſc. Foed. België

Vol. 1. p. 568., ook , doch merke

lyk verminkt, door BUCHELIUs in

Not. ad HIEDAM p. 161. maar het

naauwkeurigst by A. MATTHAEUs,

de jure Gladii p. 359. en uit denzel

ven by VAN MIERIS, Chart. van

Holl. 1. D. bl. 9o, alwaar men ook

een NederduitſcheVertaaling van de

zen Brief vindt, overgenomen uit de

Kerk. Oudh. van 't Bisd. van Utrecht

II. D. bl. 355.

Men zie het chRoN. GoTTw1c. Lib. II. p. 341. Hy

was over zulks voor den 3o. Auguſtus 113 1. nog in het

VI-jaar zyner Regeering ; doch na den 3o Augustus

van dat zelfde jaar begint het VII. zyner Regeering.
Dus deze Brief niet dan in een der vier laatſte Maan

den van 1 131, kan gegeven zyn, terwyl de anderen,

waar in het VI. jaar nog voorkomt, in de eerſte maan

den kunnen afgegeven zyn. – Dezelfde reden kan

men geven, waarom wy in den voorgaanden Brief het

III. en in dezen onzen Brief het IV. jaar der Regee

ring van den Bisſchop A N DR E A s ook ontmoe

ten, uit welk IV. jaar te regt de Heer DRAKENBoRCH

Aanh. bl. 542. beſluit, dat deze Brief in den Maand

December eerst kan afgegeven zyn.

Eenige onbebouwde Landen onder Hovelaken, op verzoek van Henrik Emoos

zoon, tot wiens Leen dezelve behoorden, door Bisſchop ANDREAS onder

zekere thins en lasten aan eenige Luiden in eigendom uitgegeven, voor

behoudens den Regtsdwang over dezelven aan den gemelden Henrik.

In den jaare 1 132.

N nomine Sanétae & Individuae Trinitatis.

Sciant fideles tam futuri quam praeſentes,

quod ego Dei Gratia ANDREAS Trajectenſis

Epiſcopus terram quandam, quae vocatur Ho

vELAKEN, jacentem juxta Grawenyene, quae

uſque ad noſtrum tempus inculta & penitus

inutilis fuit, conſenſu & petitione Henrici

filii Emonis, ad cujus beneficium praedicta

terra cum cenſu & juſtitia & decimapertinuit,

Remvardo, et Otwerdo, Hemelrico et Heri

berto terram praefatam Hoflake in hereditariam

proprietatem (a) contradidi, ita ut ipſi, &

filii, et omnis ſucceſſor eorum , ſed et o

mnes, qui ab ipſis praediétam terram (b)eme

rint, hereditarie terram illam habeant & poſſi

deant. Et est terminus illius terrae inter Gra

wenyene , & inter rivum , qui confinis eſt

(a) contradidi.] Dus in den oorſpronkelyken Beves

zigingsbrief van 1286. Het is het gewoone en gebrui

kelyke woord in zoortgelyke gevallen. Men zie, om

thands geen meerder bewyzen aantehalen, den Brief,

hiervoren geplaatst onder Num. 25, bl. 176. De uit

praedictae terrae, & protenditur in longitudi

ne usque ad medietatemin veno. Habentibus

vero & poſſidentibus terram illam ſtatuimus

ſingulis annis de ſingulis manſis praedicto Hen

rico, & poſt eum heredi ipſius, qui benefi

cium ejus habiturus eſt, quatuor nummoscen

ſuales in die Sancti Martini perſolvere, eos

que ſub eodem Henrico, et poſt eum ſub

herede ipſius, ſemel in anno in praedicta ter

ra unum Placitum obſervare, omnemque deci

mam majorem & minorem eidem Henrico &

heredi ipſius de terra illa (c) dari ſtatuimus,

ſed pro minori decima duos nummos, propul

lo equae & pro vitulo unum nummum ſtatui

mus perſolvendum. • Statuimus praeterea ho

minibus, praedictam terram inhabitantibus, ut

ad tempus apud Loesden baptismum et S#
- UIIIl ,

gaven hebben te onregt, concredidi. ,, ... .

(b) emerint.] Dus in dien zelfden Brief.

gaven, emerunt.

(c) dari.] In de uitgaven, dare.

t

In de Uit
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dum habeant et ſepulturam, donec per ſe po

terunt habere Eccleſiam, ſeorſum autem pro

remedio animae noſtrae ſtatuimus eos liberos

permanere ab expeditionis ſervitio & a quali

bet exactione. Et ut haec illis rata perma

neant, hanc cartam ſigillo noſtro inſignitam

eis tradidi. Anno Domini milleſimo centeſimo

triceſimo ſecundo, indictione decima, prae

ſentibus teſtibus ſubſcriptis. Interfuerunt huic

noſtrae traditioni (d) Lubbertus Praepoſitus

majoris Eccleſiae , Luſo Praepoſitus Sancti

(d) Lubbertus.] Lubertus in den gemelden Beves

tigingsbrief. Uit den voorgaanden Brief niet alleen,

maar ook uit anderen, aangehaald by den Heer DRA

KENBORCH , Aanhangſ op de K. Oudh. bl. 8., is

het ten vollen zeker , dat Hardbertus te dezen tyd

Proost van den Dom geweest is. Om zulks te bewy

zen haalt DRAKENBoRcH zelfs dezen onzen Brief uit

MATTHAEUS aan. Mogelyk, dat hy daardoorſtilzwy

gende heeft willen te kennen geven, dat de naam

van Lubbertus , in dien van Hardbertus , in onzen

Brief moest veranderd worden. Indien men den eer

ſten oorſpronkelyken Brief, en niet ſlegts den bevesti

gingsbrief, waarin deze in zyn geheel bewaard is,

konde inzien, zou zig dit raadzel mogelyk ontwarren.

Waarſchynlyk komt het my voor, dat in den Brief

zelven niet alleen de namen van eenige Proosten, maar

ook die van zommige Dekenen der Kerken en verdere

Petri, Hugo Praepoſitus S. Mariae, ac alii

quam plures Praelati & Canonici.

Uit een Bevestigingsbrief van Bis

ſchop JoANNEs van denjare 1285.

Zo als dezelve is uitgegeven door

MATTHAEUS, SS. Rer. Amerfort.

# 14: • en YAN HUEssEN, Hiſt.

Epiſc. Foed. Belgii Vol. I. p. I7I.

Verbeterd uit den Oorſpronkely

ken Perkamenten Bevestigings

brief, ervintelyk onder de Ar

Chiven van den Huize en Heerlijk

heid HOEVELAKEN.

Canunniken opgeteld zyn geworden, gelyk zulks in

de twee voorgaande, en ook in andere,# Van

Biſſchop ANDREAS geſchied is; doch dat de Nota

ris, welke den bevestigingsbrief ſchreef, onnoodigge

oordeeld heeft die geheele ry van namen over te

ſchryven , en gemeend heeft genoeg te zyn, indien

hy maar, de drie, Proosten opnoemde, en er dan by

voegde de woorden, ac alii quan plures Praelati ë'

Canonici. Dit niet onwaarſchynlyk zynde, zou het

gemaklyk hebben kunnen gebeuren, dat hy by over

haasting den naam van den toenmaligen Deken van

den Dom, voor dien van den Proost, kwalyk ge

ſchreven en verwisſeld heeft. Immers dat de Deken

den naam van Lubbertus, of Lutbertus, toen ter tyd

voerde, blykt zelfs uit den voorgaanden Brief, al

waar men vindt, als getuigen uit het Kapittel van den

Dom, Hardbertus Praepoſitus, Lutbertus Decanus. cet.

*#orks-ºrt &se ºgs-ºrs &gse rºssºns&#se rººs grotere grotere ºnrºe-ºrstse'-stes-gress

29.) De Kerk van Lochem met de Tiende door de Zutphenſche Gravin ERMEN

GARD aan het Kapittel der Kerk van Zutphen gegeven, en door Bisſchop

ANDREAS die gifte met den Kerkelyken Ban geſterkt.

- In den jare I 134.

N nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti.

Quoniam populus Catholicae in Chriſto

Profeſſionis teſtimonis viſibilibus inſtruendus

eſt, ut per exhibitionem viſibilium conteſtari

poſit teſtimonia inviſibilium, noſſe omnes tam

futuros quam praeſentes modum ordinem

de veritatem rerum confirmandarum, ne, ſi,

quod abſit, ingruerit ſuperſtitioſus error infi

delium, caritatis dona deſtruantur fidelium :

Ego itaque ANDREAs Trajectenſium Dei gra

tia Epiſcopus per praeſentia ſcripta notum fa

cio omnibus fidelibus, quod Domina (a) ER

(a) Ermengardis.] Indien ooit eenige Charter van

aanbelang is voor onze Gelderſche Hiſtorie - zo is

het zekerlyk deze, en wy hebben aan LINDER9RN
zeer veel verpligting, dat hy dezelve in Zyn, Werk

geheel heeft uitgegeven, ſchoon hy alzo min : als

#oNTANUs, welke dezelve ook gezien en gebruikt

heeft het noodige gebruik er van gemaakt heeft,

om de duistere en verwarde Gelderſche Hiſtorie van

dezen tyd ten opzigte van de opvolging der Graven

OP een vaster voet te brengen. Immers, dezen Brief

20tmoeten wy een geſlagtlijst van deze Zutpheniche

Gravin. Haar eerſte en tweede Man, als mede haar

Zoon, worden hier met namen genoemd. Zy geeft

9ns op de namen van haren Vader en Moeder ; Zy

#rt ºns vervolgends met hunne namen kennen hare
drie Broeders, en even dit is het, het welk dezen

rief van het uiterſte aanbelang maakt voor de Hi

rie. Door denzelven worden wy in ſtaat geſteld,

"In de tot dus ver onder elkander verwarde en ver

"gde Graven, oTTo van NAssAU en oTTo van

-

MENGARDIs Comitiſſa illuſtris heres legitima

Oppidi Sutphanienſis in Memlo adnos veniens

dixit, ſe una cum marito ſuocUNRADo Comi

te de Lucelenburg, & filio ſuo (b) HENRI

co, obtuliſſe Eccleſiam Lochemenſèm cum

omni decimatione ceterisque redditibus Sanctae

Dei Genetrici Mariae, & B. Petro Apoſtolo

rum Principi, et Ven. Virgini Walburgi in

praebendam Canonicorum Baſilicae Zutpha

nienſis pro commemoratione omnium in Chri

ſto fidelium, vivorum ac defunctorum, nomi

natim pro ſalute animae Mariti ſui (c) GE

RAR

ZUTPHEN, te onderſcheiden, en als tweeverſchillende

Graven aantemerken. Uit denzelven leeren wy ook,

dat HENRIK, Graaf van Zutphen, eengeheel andere is,

dan HENRIK, Grave van Gelre, en Kleinzoon van oT

To van Nasſau, over wien de Zutphenſche Graaf

HENRIK Oom van Moeders zyde is geweest, en wel

ke beide Henrikken weder tot dus ver voor één en den

zelfden Graaf by alle Schryvers gerekend zyn. Om

dit alles breedvoerig alhier te toonen is onnoodig. Wy

kunnen ons thands hier bekorten, en wyverwyzenden

Lezer tot het# wy dienaangaande reeds breedvoe

rig getoond hebben in ons vooRBERIGT voor het ser

ſte Deel bl. 53. en volgg.

(b) Henrico. ] Deze was zynen Vader GERARD den

II. (l.) in 1131, opgevolgd, en was te dezen tyde de

regeerende Graaf van Gelre.

(c) Gerardi. J GERARD de II. of, gelyk anderen

hem noemen, de I. van dien naam, en Zoon van oT

To van NASSAU, Grave van Gelre.

-

-



zs GRAAFscHAPs ZUTPHEN II. Arpertise is,

RARDI, per cujus repromiſſionem ad hoc in

ductam ſe aſierebat, & pro redemptione Ge

neris ſui, videlicet (d) OTTONIS Comitis Pa

tris ſui, et Matris ſüae JUDITHAE, et Fra

trum ſuórum piae memoriae virorum, Epiſco

pi ſcilicet (e) THEODRIci, et Comitum (f)

HENRICI, et (g) GERARDI, aftante cuncto

Clero & populo in praedicta Eccleſia Zutphd

nienſt ad ſerendos cereos in die Sanctae Purifi

cationis Beatae Mariae, videntibus quoque &

audientibus bonae autoritatis tam Laicis quam

Clericis, videlicet Henrico Linthburgen. Prae

poſito, (h) Conſtantino Advocato, Walte

ro de Stapelo, Burchardo de Withe, Her

manno de Mirlare, Arnoldo de Ennethere,

Garlagho de Dedingwerte, Ulrico de Beltram,

Pelgrino de Sutphania, Cunrardo de WapSne,

Wenrone de Leſten, Drochwardo de Horst,

Becelmo de Richerlo. Haec, inquam, aftans

dixit & rogavit, ut, quod ipſi rationabiliter

pia cum devotione ſeciſſent, Nos teſtimonio

(d) Ottomis.J Otto van zUTPHEN, Zoon van den

Zutphenſchen Graaf GODSCHALK. * * * *

(e) Theoderici. ] Welke geweest is Bisſchop van

Munſter, en geſtorven is in 1127,

(f) Henrici.] Deze is zynen Vader otto vanzUT

PHEN in 1 113 opgevolgd, en was dus te dezen ##
de regeerende Graaf van Hameland of Zutphen. Dat

hy reeds in 11 14. Comes de Sutven genoemd wierd,

hebben wy getoond in ons Voorberigt bl. 56.

Men zie daarenboven de Excerpta er antiquo Chron.

Colon., uitgegeven door JOACH. ERHD. FELLERUs, Mo

num. ined. Trincſtr. I.. p. 7. De Stad van Zutphen

was gewoonlyk het aandeel van een jonger Broeder of

Zuster uit het Hamelandſche Huis. Hierom komt ER

MENGARD in dezen Brief als Vrou en Regenteſſe der

Stad Zutphen voor, en niet als regeerende Gravin der

# Graafſchap. Zulks was deze HENRIK , haar

roeder, van wien men als regeerenden Graaf vanZut

phen gewag vindt gemaakt tot den jare 1145., omtrend

welken tyd hy ſchynt overleden te zyn, en wel zon

der Kinderen, door wiens dood derhalven het manne

lyk oir van het oud Graaflyk Huis van Hameland is

uitgeſtorven, wanneer zyn Zuſters Zoon, de hier ins

gelyks opgenoemde HENRIK , Zoon van ERMENGARD,

welke reeds regeerende Graaf van Gelre was, zynon

Oom van Moeders zyde, dezen onzen HENRIK, in de

Graafſchap van Zutphen is opgevolgd, en dus in zyn

perſoon eerst de Graafſchappen zUTPHEN en GELRE

vereenigd heeft. Dewyl nu in dezen Brief zo

uitdrukkelyk de eerſte HENRIK van dezen tweeden

HENRIK onderſcheiden wordt, en de eerſte de Zoon,

de ander de Broeder van ERMENGARD genoemd wor

den, hoe is het mogelyk, dat noch PoNTANUs, noch

anderen, uit dezen Brief ontdekt hebben de gemeene

dwaling en misſlag, waar in men tot nog toe verkeerd,

en deze twee verſchillende Henrikken voor één en den

zelfden Graaf aangezien heeft?

(g) Gerardi.] Deze Broeder van ERMENGARD was

privilegiinoſtriet ſententiaBanninoſtriconfirma

re curaremus. Nos ergo factum ipſorum lau

dantes, et juſtae petitioni Dominae Comitiſme

aſſenfilm inclinantes hanc paginam conſcribi, &

ſigillo noſtro denotari in teſtimonium hujus rei

geſtae praecepimus, et omnes, qui hancpiam

oblationeminfregerintvelinfringere attemptave

rint, per virtutem Banni noſtri excommunica

mus, & anathematizamus ex autoritate Patris

& Filii & Spiritus Sancti et omnium Sancto

rum Dei, ut, niſi reſipiscant, cum Diabolo

crucientur in ſecula ſeculorum : fiat, fiat.

Haec autem facta ſunt Anno ab Incarnatione

Domini M.C.XXXIIII. Indictione (i) octava.

Jo. LINDEBoRNIUs, Hiſt. Epiſc. Da

vertr. Cap. XIII. S. 2. p. 535.

VAN HUEssEN, Hiſi. Epifa. foed.

/3e/gii Vol. II. in Hiſt. Epiſº.

Daventr. p. 193. In 't Néder

dui'sch overgezet door vAN

RHYN, Oudh. en Geſt. van Da

venter, II. D. bl. 569.

reeds lang overleden, en zelfs voor den dood van zyn

Vader OTTO van ZUTPHEN. Zie ons Voorberigt Ul.

55. Dewyl ERMENGARD eene GodvrugtigeGif

te by dezen Brief doet voor het behoud der Zielen

van haar geſlagt , en wel in commemorationem o

minium- vivorizºn & mortuorum, dat is, ter gedag

tenis van alle hare Vrienden, zo wel levende, als reeds

geſtorvene, moest zy overzulks ook gewag maken van

dezen, ſchoon mogelyk in zyn vroege jeugd geſtorven,

Broeder Gerard , zo wel als zy haren overledenen

Broeder Theodericus opnoemde.

(h) Conſtantino Advocato. ] Dezelfde#
welke in den Brief, hier voren geplaatst onder N. 18.

bl. 166. genaamd wordt Conſtantinus de Berge. -

(i) Indiciione Octava. ] In 1134. moet men hebben

de XII. indictie, en niet de VIII. Hoe komt LINDE

BoRN dan aan de agtſte Indictie? In alle Brieven van

isſchop ANDREAs, zo veel wy weten, wordt altoos

bygevoegd het jaar van zyne Bisſchoplyke Regeering.

Men zie maar, om geen meerder aantehalen, den voor

gaanden. Brief onder Num. 27. bl. 179. LINDEBORN is

meermalen gewoon in de Brieven, welke hy uitgaf,

alleen maar 't jaar en de indictie te geven, met agter

lating van de overige tydskenmerken, welke hy als

onnoodig rekende. Indien wy nu ſtellen, dat hyzulks

ook in dezen Brief heeft nagelaten, zullen wy zynen

misſlag kunnen ontdekken. Denkelyk heeft onder den

Brief geſtaan, Anno ab incarn. Domini M.C.XXXIIII.

Ind. XII. VIII. Anno Episcopatus Domni Andreae

cet. en hy kan# door overhaasting, of om dat

de getalletter XII. door ouderdom verſleten, onlees

baar, of onduidelyk, was geworden, de volgende

VIII. voor de getalletter der indictie genomen hebben.

Dit ten minſten is zeker, dat het VIII: jaar der Regee

ring van B. ANDREAs kan overeenſtemmen met het

jaar, waarin deze Brief gegeven is. Een zoortgelyke

fout hebben wy in een voorgaanden Brief, onder N.

23. bl. 172. ook gemeend aantetreffen

3o.)
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39.)

TIIARIUS den II.

Den 1o April

N nomine Sanétae & Individuae Trinitatis.

LoTHARIUs divina favente Clementia Rex.

Si loca (a) vel monaſteria religioſis (b) per

ſonis a Deo devotis conſtructa noſtra Regali

corroborare potentia conamur, hoc procul du

bio et ad praeſentis noſtri Regni ſtatum, & ad

aeternae beatitudinis praemium nobis profutu

rum credimus. Quapropter omnibus in Chri

ſto fidelibus noſtris, praeſentibus ſcilicet &

futuris, notum eſſe volumus, quomodo tem

poribus bonae memoriae (c) oTHONIS primi

Imperators Auguſti, anteceſſoris videlicet no

ſtri, vicIIMANNUs Comes pro animae ſtiae re

medio parentuinque ſuorum in quodam loco

Eltena dicto Monaſterium & congregationem

Sanctimonialium (d) in honore Domini noſtri

Jeſu Chriſti & Sancti Viti amplifico (e) beni

gnitatis conamine conſtruxit, nec non magnam

ſuae proprietatis partem, cujus nomina infra

tenentur, ſimul et beneficii, quod idem Di

vus Imperator ei primum conceſſit in benefi

cium, ſed poſtea pro ſervitute ſedula ſibido

navit in proprium, ad id ipſum (f) licenter

contradidit MonaſteriuttI, ſüamque ipſius Fi

liam, nomine LUDGARDAM, ceteris Sanétimo

nialibus (g) praeefſe conſtituit Abbatiſſam.

Succedente vero tempore, cum idem vICII

MANNUs Comes ſêmet ad vesperam (h) mor

tis inclinaſſet, penitusque naturae conceſſisſet,

altera ſuae procreationis Filia, nomine ADE

LA, quandam (c) proprietatis jam traditae par

tem exposcens, dicensque, quod Pater ejus

(a) ſi loca. cet. 1 Deze Brief is eene bevestiging van

een voorgaanden Brief van den jare997. welken wyge

plaatst hebben in de 1. Afſlecl. Aain. 59. bl. 72. Die

Brief wordt genoegzaam woordelyk in dezen herhaald.

Wy behoeven overzulks alhier niet breedvoerig te zyn.

In onze Aanmerkingen op dien Brief hebben wy reeds

onze gedagten gemeld. Dat het Afſchrift van dezen

Brief, door PONTANUs gebruikt, niets minder, dan

naauwkeurig is, zal uit onderlinge vergelyking ras

blVken.

# religioſis perſonis a Deo devotis conſtru&a.J In

den Brief van 997, heeft men, a religioſis perſonis &?Deo dicatis conſtruáta, w

(c) Othonis.] Den Brief dienaangaande zie hiervo.

ren in de I. Afdecl. Num. 53. bl. 62.

(d) in honore.] In den Brief van 997., in honorem.

(e) amplifco lenignitatis conamine.J In den zelfden,

ampliſimae benignitatis conamine.

(f) ad id ipſum. cet. J Kwalyk in den gemelden

Brief, et ad ipſuin licenter contradidit Monaſterium,

't geen uit dezen Brief dus moet verbeterd worden.

(g) praceſe conſtituit.] In den Brief van 997. in één

woord, pracconſtituit.

(h) ſcºnet ad veſperam mortis.] Kwalyk in den ge

melden Brief, ſemclad# rugé? is.

(i) proprietatis.] Hereditatis in dengemelden Brief.

Zie onze Aanmerking op denzelven, Lett. m, bl. 72.

*

Bevestiging der Privilegien van de Abdye van ELTEN, door Koning Lo

1 134. (1 129.) ("

ſecundum Saxonicain Legem absque ejuscon

ſenſil & licentia nullam potuiſſet facere tradi

tionem, totam Patris ſui (k) traditionem per

duxit in errorem. Hujus itaque ſeditionis

perturbatio usque ad tempus ſecundi oTTONIs

perdurabat Imperatoris, ipſeque eandem (l)

ſeditionis cladem exſtinguere pro viribus inſu

dabat, et hoc, quoad ipſe vitam finivit, mi

nime ad unguem perduxit. Exacto autem lon

gi temporis ſpatio, cum ejusdem Monaſterii

Abbatiſla praetitulati vICHMANN1 filia univer

ſae carnis - iter intraret , aliaque ei Senioris

noſtri (m) oTTONIs tertii pio jure ſuccederet,

in palatio ſilo, quod dicitur Noyimago, ſuum

juſit fieri colloquium, ibique hujus ſeditionis

fecit finem. BALDERICUs enim praedictae A

DELAE maritus ejusdem pii Imperatoris exhor

tatione (n) ad ipſum Monaſterium ſua propria

ſüaeque Conjugis ſimul & petitione, manu in

Imperiale publice contradidit mondiburdium.

Et ſicut mos eſt Laicorum, ab eodem ſemet

exuit Monaſterio & praedio (g) faéta feſtuca,

ea ratione, uti idem Imperator Pius ſuoimpe

rio & deſcriptionis praeceptotale libertatis ar

bitrium eidem Monaſterio perpetualiter condo

naret, quale ceteras Sanctimonialium Congre

gationes, videlicet Aſſendia, Quiddenlingen

burgk, & (p) Ganderyſen habere cognos

ceret. Inſüper praedictus BALDERIcUs omnia

ejusdem Monaſterii praedia, quae prior Ab

batiſla, dum (g) vixit, in ſua habuit veſtitu

ra, ad reliquias Sancti Viti, in praeſentia ſui

- ſuo

(k) traditioncm.] Donationem, in denzelven.

(l) ſeditionis cladem.] Contentionis cladem heeft de

meer gemelde Brief Dewyl deze oneenigheid zelf ten

gevolge gehad heeft, dat Graaf wICHMAN de IV. op

een moorddadige manier eindelyk om 't leven is geko

men, (men zie ons Voorberigt voor het I. D. bl. 42.)

kan dezelve met regt eene ſeditionis perturbatig, en

ſeditionis clades, genaamd worden.

(in) Ottonis tertii.] Aliague in ipſius locum Impe

rialis noſtrae#" fure accederet, zegt K. OTTO

zelf in zynen Brief.

(n) ad ipſum# Uit dien Brief blykt,

dat wy hier lezen moeten, id ipſum Monaſterium ſua

propria #atie conjugts ſimul, petitionc et manu-

contradidit.

(o) facta fêſtuca.] Dat men hier lezen moet, ja&g

feſttica, hebben wy reeds hier voren aangemerkt, I.

Afd, bl. 73. Lett. t.

# Gandersſen. ] Gandereshem in den gemelden
T1ei.

(q) dum virit. ] Uit deze plaats blykt, dat men in

den Brief van 997. kwalyk vindt , quae prior Abba

tiſſa duntaxat in ſua habuit poteſtate, waar voor men

zal moeten lezen, dum vivit. Wy hebben zulks op

dien Brief vergeten toen aanteteekenen. Voor de

volgende woorden, in ſua habuit veſlitura, heeft

die Brief, in ſua habuit poleſtate & investitura.
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ſitorumque quamplurimorum fidelium conceſſit,

reditusque (r) contradidit, quorum nomina

hic ſunt inſcripta: Eltene, furvum (s) Wert

huysſen cum omnibus utilitatibus & ad Eltena

juste & rite pertinentibus, Embrica media

pars, aeque diviſa, Hamnes (t)pars dimi

dia, Aladinge pars media, Felvida pars di

midia , Arnhem dimidia pars, Radinchem,

pars dimidia, (u) Applen, Thernnha pars

dimidia, Hervelt dimidia pars, Lechin (v)

dimidia pars, Thulo pars dimidia, Arnle pars

dimidia , Malſum pars dimidia, Brummen

dimidia pars, Olborch dimidia pars, Rode

pars dimidia, Honnipe pars dimidia, Telden

dimidia, Trienden dimidia Eccleſia, Putten

loco conſtructo pars media. . Ad haec perti

nent (w) Quabuer foreste, Sternrewalt,

Meijel, Wechamerlas. In his quatuor fore

ſtis cervum vel cervan nullus habeat venandi

licentiam, niſi verbo & Abbatiſlae conſenſu.

Et, ſi cervus vel cerva de his effugiat fore

ſtis, eos (x) in alios ſequiſit licentia Abba

tiſſae nunciis; et in foresto, in quo Eltena

eſt conſtructa, quotannis inter cervos & cer

vas duodecim ſere tribuantur Abbatiſlae. Ut

autem hujus traditionis donatio firma & incon

vulſa permaneat, poſterior Abbatiſſa, nomie

ne (ſy) LUTGARDA, praelibatae ADELAE mari

tatae quatuor Curtes nomine Rynharo, He

lebanbecks, Lijnehuyſen, Frecklog cum o

mnibus utenſilibus ad ea loca pertinentibus in

proprium tradendo recompenſavit, quatenus

poſt hoc, ſicut praedictum eſt, pacis & ami

(r) reditusque contradidit.] In denzelfden Brief tra

ditaque contradidit, doch in de uitgave van LUNIG,

radicitusque contradidit, 't geen# de egte le

## Mlen zie onze Aanmerking op dien Brief, Lett.

bl. 73. s

, (s) Eltena, furvum Werthuysſen.] In den gemelden

Brief, Helton, Furnon, Vorithuſen, cum omnibus uti

litatibus ad ea loca juſte & rite pertinentibus.

Over deze, en de eigen namen der volgendealhieropge

noemde Plaatzen, hebben wy onze# reeds ge

meld in onze aanmerkingen op de Brieven van 97o.,

en 997. in de I. Afdeeling onder Num. 54. bl. 64 en

Num. 59, bl. 74. te vinden, werwaarts wy den Be

ſcheiden. Lezer thands verwyzen.

(t) Hamnes] In den Brief van 997. in Hamme me

dia pars. Arnhem media pars, met uitlating van de

tusſchenſtaande woorden, die alhier voorkomen. Dat

de namen van die twee opgenoemde plaatzen in dien

Brief geſtaan hebben, en door overhaasting des Af

ſchryvers uitgevallen zyn, is wel## , doch

met zekerheid niet te bepalen, zonder den oorſpronke

lyken Brief zelven te kunnen inzien.

(u) Applen, Ternnha. J. DITHMARUs heeft uitge

geven, Applen, Terrhha. In den meergemelden Brief

van 997. ſtaat Aspel Tornika media pars. In onze Aan

merkingen volgden wy het gevoelen van ALTING, en van

vAN RHYN ,, welke er het bekende Veluwſche Dorp

Appeldoorn door verſtonden. Doch indien men oplet

op de lezing, zo als alhier voorkomt, zou ik denken,

dat men in een woord moet lezen Applenternnha, en

ik twyfele thands niet, of hetzelve is het tegen

#### , tusſchen Maas en Waal gele

gen. Zie den tegenwoordigen Staat van GELDERL. bl.

273. - - -

(v) Lechin, J In den meergemelden Brief van 997.

beter. Liende. Zie onze Aanmerk. op den Brief van

97o. bl. 64. - . Voor het volgende Thulo heeft men

Thule en Thulii in die beide Brieven. - In den

Brief van 997. vindt men ook niet de volgende woor

den; en Voor Malſum leest men aldaar Malime. -

en voor Olborch, Oelberg - voor Rode, Rathe

citiae pignus eo permaneat tenacius. Hanc

igitur ejusdem BALDRICI traditionem grata &

hilari fronte recepit, nec non cum plurimo

rum fidelium ſilorum, Willegift ſcilicet Ar

chiepiſcopi, Hildebaldi Epiſcopi, ſimul et

Eggehardi (8) Marchionis multorumque fi

delium conſilio, ſicut idem BALDERIcts do

nando poſtulavit, eidem Monaſterio poteſtati

ve, ſicut & Nos modo concedimus, conces

ſit, ac (aa) deinceps, ſicut cetera Monaſte

ria ſupranominata, libero perenniter perfruan

tur arbitrio. Praeter hoc quicquid praediiMa

gnus oTHO Imperator Auguſtus wICHMANN6.

Comiti in proprium donavit, praecepto (bb)

Curtis, quae dicitur Nerdinghlant, Urck,

Berbneget, Otuneus praedia; inſuper in Fri

fönibus quicquid ſuperior Abbatiſſa in quatuor

Comitatibus, videlicet (cc) Hunesgo, Sudal

go, Ilſerma, Micheta, tributi a munificentia

Magni oTHONIS recepiſſet, Nos, ſicut divae

Senior memoriae, & Anteceſſor noſter, de

ſcriptionis praecepto ad utilitatem Abbatiſſae,

& conſororum, ibidem Deo Sanctoque Vito

famulantium, largimur, & concedimus cum

omnibus utilitatibus in ſupranominata, ſicut

& in iſta proprietate, (dd) arcis, aedificiis,

terris, cultis & incultis, agris, campis, pa

ſcuis, ſilvis, venationibus, aquis, aquarum

que decurſibus, piscationibus, molendinis, Ec

cleſiis, viis vel inviis, exitibus & reditibus,

quaeſitis & inquirendis, cunétisque appendici

bus, quae dici poſſunt, nec non Fiscum et

Tollenen (ee) de piſcatione in Pago SALON &

- --

- » - "

voor Honnipe , Huingen. Eindelyk voor de

woorden, welke wy hier vinden, Trienden dimidia

Eccleſia, Putten loco conſtructo pars media, leest men

in dien zelfden Brief, Trienden media pars. Putten

loco conſtructo dimidia pars. Uit dit alles ziet

men, hoe ſlordig en onagtzaam die beide Brieven zyn

afgeſchreven.

(zw) Quabuer foreſte.] Dat men uit den gemelden

Brief afhier lezen moet quatuor foresta, als mede waar

die vier foreſta, houten , of Bosſchen, vermoedelyk

gelegen hebben, hebben wy reeds getoond hiervoren

bl. 75. | | | |

(a) in alios.] In dien Brief heeft men, in alias ſyl

'L'(Z5 •

(y) nomine Lutgarda.] Dat men hier, zowel als

in den meergemelden Brief van 997. , moet lezen

nomine ADELA, hebben wy breedvoerig reeds getoond

in onze Aanmerkingen op dien Brief, Lett. pp , bl.

75. en 76. - De eigen namen der volgende vier

renthoeven, of Curtes, zyn ook zeer onagtzaam afge

ſchreven. Zie den gemelden Brief, bl. 77. In de

uitgave van DITHMARUs vindt men , Lynhuyſen , en

Frecklao. ' ..

(z). Eggehardi.] In den Brief van 997., doch kwa

lyk, leest men Ecberti... Wie deze Markgraaf Egge

hardus geweest zy, hebben wy in onze Aanmerkingen

op dien Brief reeds getoond. e

(aa) ac deinceps J. Dat men hier lezen moet, ut

deinceps cet. , kan blyken uit den gemelden Brief.

(bb) praecepto Curtis. cet. J Dat deze, en de vol

gende woorden ten eenemaal door de uitſchryvers be

orven zyn, hebben wy insgelyks getoond hier voren

Lett. tt, bl. 77. - Den Brief van oTTo den I.,

waar op alhier gezien wordt, kan men ook hier voren

vinden in de H. Afdeeling Num. 53. bl 62. . . -

(cc) Hunesgo. ## en zie, het geen wyhier over

reeds aangeteekend hebben op den Brief van 97o., in

de I. Afd. Num. 54. bl. 64 Lett. c. -

(dd)arcis.] Uit den Brief van 997. blykt, datmen

lezen moet, areis. - ---- -- -

(ee) Tollenen.] In den gemelden Brief, telonium. .

T
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in fluvio Isla, quod vulgari nomine(f)Coe

tertol dicunt. Et quod ſecundus oTHO Im

perator eidem Monaſterio conceſſit, eodem

modo pro aeterna remuneratione & Nos con

tradimus. Ad haec volumus, utroque (gg)

Regali praecepto cunctis noſtris in Chriſtofi

delibusfirmiter jubemus, ut in eodem Mona

ſterio, vel ad id (hh) pertinentibus, nullus

Dux, Comes, vel Vicecomes, nullus Mar

chio, vel quilibet Schuldacio, vel alia judi

ciaria perſona nullum habeat placitum , nec

parefradas nee (ii) pratas faciendas, nec ali

quid ſimile exigatur ſervitium, priusquam (kk)

ejusdem Abbatiae ſervus in cujuscunque ha

bitet, Comitatu alterius Comitis non eat ad

placitum, ſed ad ejus ſolummodo, quem

cungue Abbatiſſa ſibimet eligere velit Advo

catum. Ceterum pro animae noſtrae expiacu

lo eidem largitiſumus Monaſterio, ut poſthac

perpetualiter, cum ejusdem Monaſterii Abba

tiſſa morbo conſumpta moriatur, Sanctimonia

les inter ſe unam, quamcunque velint, ſimul

cum conſenſu Trajeâenſis Epiſcopi, in cujus

poſitae ſunt Dioeceſi, absque mortalium o

mnium contradictionelicenter eligant. Etuthu

ius Monaſterii ſtatus ab adverſariorum omnium

incurſione maneat intactus, ſicut VICHMAN

## Coetertol.] In den Brief van 973. Cathentol. In

den Brief van 957. kwalyk Hacdol. By het

geen wy te voren op den Brief van oTT? den II., waar
op in dezen gezien wordt, Num. 57, bl; 79. hier over

reeds aanteekenden, kan men voegen, het welk over

dezen Cotertol ook door den HeerwAGENAAR is aange

merkt in de Beſchryv. van Amſterdam II. D. bl.
I2 e

- -

#? utroque] Lees noſtroque Regali praecepto. Zië g
den Brief van 997.tief van 997. bl, 78. - -

(hh) vel ## pertinentilus] Indien zelfden Brief,

vel locis ad id pertinentibus. - - -

(ii) parefradas nec pratas.] Beter in den gemelden

Brief, parafredos nee paratas. - Wat paratie

zyn, hebben wy hier voren reeds getoond bl. 69.
Lett. m. . -

(kk) priusquan, cet.] Dat hier tot volmaking van den

zin eenige woorden door den Afſchryver, uitgelaten

zyn, hebben wy hier voren ook getoond bl. 78. Lett.

Jy. - - - - - - - -

(lt) ipſa videlicet Albati a... cet. ] In den Brief

van 997, ipſa venerabilis Abbaliſa - paraat im
erio , & ſub noſtro conſistat mundiburdio. Dat het

woord conſiſtat hier kwalyk overgeſlagen is, blykt van

zelfs.

(mm) ſubtus firmavirus J Tot dusver zyn, het

geweest de eigen woorden genoegzaam van den Brief

van 997., welke door dezen bevestigd wordt. De vol

gende woorden hebben geen zamenhang met deze vori

ge, en ongetwyfeld heeft de ſlordige Afſchryver ver

ſcheiden woorden hier uitgelaten, welke wy egter niet

in ſtaat zyn te herſtellen zonder den oorſpronkelyks

Brief, of ten minſten zonder naauwkeuriger Afſchrif
ten, - --

(nn) quem Duisborch habemus.] Quem in Duisboſch
habemus, vindt men in de uitgaven van DITHMARUS,

en vAN HUEssEN, welke egter beide geen ander af

ſchrift gebruikt hebben, dan alleen 't geen byPoNTA

NUs gevonden wordt.
-

(oo), Rebecca J MATTHAEus Anal. Vol. III.##
alsmede vAN HUESSEN d. l., hebbenreedsgeoordeeld,

dat men hier lezen moet Richiza. Dus zekerlyk was

de naam van de Vrouw van K. LOTHARIUS, en niet

Rebecca, Men zie, om geen meer anderen aanteha

ien, stRUvTUs, Corp. Hiſt. Germ. Tom.... p. 356..

(pp) Anno quinto Lotharij Régis Edi.] Wat wil hier
dit 'E4i beduiden? Ongetwyfeld is het een drukfout in

de uitgave van PoNTANUs, welke in zyn Affchrift b

verkorting, geſchreven zal gevonden hebben, anno

quinio Lotharii Regis 2di, dat is, ſedundi, welk woord

NUs Comes conſtituit, de eodem Monaſterio

ad limina Sancti Petri Apoſtolorum Principis

Romani argenti libra quotannis deferatur. Po

ſtremo ipſà videlicet (ll) Abbatiſſa cum o

mnibus ſuis rebus noſtro ſemper pareat Impe

rio, & ſub noſtro Mondiburdio, quatenus

ipſam, Sororesque ejils, pro nobis jugiter ex

orare melitis delectet. Et ut haec conceſſionis

noſtrae authoritas obtineat firmitatem , & a

Sanétae Dei Eccleſiae fidelibus noſtris melius

credatur, & diligentius obſervetur, hoe prae

fens Praeceptum conſcribi & annuli noſtri im

preſſione ſignari jufſimus, quod et propria ma

nu ſubtus firmavimus, (mm) quod etiam jam

dictam Eccleſiam beatiViti in beatum Blaſii

natali a . . . . . . . . . . Mildenenſi Episcopo,

praeſente & ſavente Trajectenſi Epiſcopo una

eum Clero ſuo aliisque quam plurimis ſanctae

Eccleſiae fidelibus conſecrari mandavimus.

De Cenſu noſtro, quem (nn) Duisborch ha

bemus, unoquoque anno, duo talenta proba

tae monetae donavimus, juvante & precante

pia Regina & Conjuge noſtra (oo) REBEccA.

Datum quarto Idus Aprilis Anno Dominicae

Incarnationismilleſimo centeſimotrigeſimoquar

to. Anno (pp) quinto LoTHARII Regis Edi.

Actum Goesxilariae. Hujus rei testes ſunt -

- Adel

wy aan den uitſchryver toeſchryven, die niet gewe

ten heeft, dat LOTHAR1Us de II. zig zelfs in zyne Brie

ven altoos den III. noemt. Hy heeft in den oorſpron

kelyken Brief gevonden, anno quinto Lotharii Regis

tertii, doch gemeend zig wel uit te ſlooven, zo hy
hier, voor tertit, 2di veranderde. Doch dit is de

eenigſte zwarigheid niet. Wy ontmoeten hier eengro
ver misſlag van den Afſchryver ten opzigte van 't jaar

etal. Immers het vyfde jaar der Regeering van Lo

THARIUs komt niet overeen met het jaar 1134. An

dere zwarigheden ontmoeten wy hier tegen dat jaar.

De Afſchryver heeft wel met volle woorden het jaar

tal uitgedrukt, anno dominicae Incarnation is milleſ

mo centeſtmo## quarto, doch in den oorſpronke

lyken Brief zelf kan zulks niet zo geſtaan hebben. Het

was de ſtandvastige gewoonte der Notarisſen te dien

tyde, om het jaar met de gewoone RomeinſcheCyffer
etallen, en niet met volle woorden , uittedrukken.

Zelfs in de agtentwintig, in koper geſnedene, Keizer

lyke Brieven, welke de Abt BESSEL in zyn geleerd

Chronicon Gottwicenſe heeft uitgegeven, zal men van

de vroegſte tyden af altyd het jaargetal met Cyffers

vinden uitgedrukt, zo ook zelfs in een Brief van onzen

LoTHARIUs den II., te vinden in dat kostbare Werk

Lib. H. p. 327. Alleen, in twee Brieven, doch van

veel later tyd , naam!yk van HENRIK den VI. van

1228. p. 39o., en van FREDERIK den II. van 1237.

. 421. zal men het jaargetal met volle woorden win

den uitgedrukt. Zou men daar uit niet mogen beſlui

ten, dat in onzen Brief ook het jaargetal in Cyffer is

uitgedrukt geweest? zo ja, dan zullen wy gemaklyk

kunnen ontdekken, wat aanleiding gegeven heeft tot

den misſlag, welken de ſlordige Afſchryver begaan

heeft. De Cyfferletters X. en V. zyn zeer dikwils

door de Uitſchryvers kwalyk verwisſeld. MABILLoN

Art. Dipl. Lib. II. C... 28. p. 215. heeft zulks

reeds bewezen. Hierop is de Afſchryver ook hiet

naauwkeurig genoeg geweest, en hy heeft voor de V

een X gelezen. In den Brief zelven heeft ongetwyfeld

geſtaan. Anno dnicae incarn. M.C.XXVIIII.en hv heeft

daar voor gelezen Anno dnicae incarn. M.C.XXXIIII.

Dat men nu het jaar## en niet 1134., alhier ſtel

len moet, blykt uit verſcheiden redenen. - Voor

eerst, het vyfde jaar van de Regeering van LOTHA

RIUs, 't geen wy hier vinden, kan overeenkomen met

het jaar 1129., doch in geenen deele met 1134. Het

is wel zo, dat in vele Brieven van LoTHARIUs het

jaar 1129. gezegd wordt te zyn het IV. jaar van zyne

Regeering , maar tevens is ook zeker , dat in zyne

Brieven, gelyk ook in die van andere Keizeren, dikwils
* de
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Adelbertus Moguntinenſis Archiepiscopus,

Norbertus Magdeburgenſis Archiepiscopus,

cum aliis (gq) decenn Episcopis, tres Mar

chiones & alii plerique terrae Nobiles.

Subſcriptae hae filerunt literae ; Quod

praeſens copia cum vero ſuo, & non vitiato

ſigillato originali in uno tenore & voce per

omnia correspondeat, teſtiftcor ego Johannes

Scheller Tredanus, ſacra imperiali authori

tate publicus & juratus, nec non in aniplis

ſima Curia Eccleſiaſtica Monaſterienſt int

de laatſte maanden van 't eerſte jaar zyner Regeering

voor een vol jaar gerekend worden. Men zie het CHiggs

NicoN GoT rw1c ENSE Lib. II. p. 343. En op die wy

ze vindt men zulks ook gerekend in een Brief van den

Paderbornſchen Bisſchop BERNHARD, welke gelykty

dig is met den onzen, en gegeven is III. Idus Apriſis

in coena Domnini anno incarnaticnis ejus M.C.XXVII11.

Hadid one / II. regnante Lothario Rege, regni ejus

anno V. Episcopatus noſtri ſtoando , by SCHATEN »
Ann. Paderb. Part. I. Lil'. VIII. p. 725. Ten

tweede n. De inhoud van dezen Brief ſtrookt geheel

niet met het jaar 1 134. maar wel met 1 129. In dit Stuk

neemt zig 1 oTHAR1Us alleen maar Rea. Hy ſpreekt

als Koning. I ſy beroept zig op zyne Koninglykemagt,

Regalis potentia, en op zyn Koninglyk gebod, Rega

le Pracéeptum. Alle die uitdrukkingen komen niet te

pas in 1134. . In het jaar , 1129. was, hy nog geen

Keizer, maar in 1134. voerde hy den Titel van Inn

perator. In ! 133. heeft hy de Keizerlyke waardigheid

gekregen. Hy moest derhalven in dezen Brief, indien

dezelve in 1 i34. gegeven was,. Imperator, en niet

meer Rea, genoemd worden. Hy moest dan gewag

maken van zyne Imperialis Potentia, en zyn gebod ,

moest den naam van Imperiale Praeceptum, en niet

Regale, dragen. Wat meer is, dan moest men hier

vinden, anno Latharii //l. Hij ferdig is regiº IX.,

Imperii I., en niet anno V. Lotharii Regis. Dit kan

blyken, zo ras men maar vergelykt de tydskenmerken

van andere Brieven van 1 134., welke aangehaald wor

den by GEORGISCH Regest. Hiſt. Diplom. Tom. I. p.

546. Dus ten duidelykſten blykt, dat de fout in 't

jaartal 1134: gelegen is, en niet in het jaartal zyns Ko

iningryks. Wil men nu dat niet veranderen, zo zal

men moeten verkiezen het jaar 1129. - Ten der

den, wordt dit verder verſterkt door de plaatsteeke

ning van dezen Brief, welke op den Io April, en

dus eenige dagen voor Paſchen gegeven is, en de

zaak zelve is volvóerd binnen Goslar ; Aſtum

Goslariac. Maar is LOTHARIUS omtrend Paſchen,

't welk in 1 134. invalt op den 15 April, binnen

Goslar tegenwoordig geweest ? Immers neen, want

volgends het verhaal van den ANNALISTA sAxo by

EcčARD, Corp. Hiſt. medii aevi Wol. J. p. 667. heeft

hy in 1 134. het Paasfeest gehouden binnen Halber

ſtad. In tegendeel, in 't jaar 1129. heeft hy 't zelfde

feest, 't welk toen inviel op den 14 April, en dus

maar vier dagen na het afgeven van dezen Brief, bin

nen Goslar gevierd. Zulks# uitdrukkelyk die

zelfde Jaarboek-Schryver, d... l. p. 662. ,, Anno do

-n

matriculatus Notarius hac manus moſtrae

propride ſcriptura & ſubſcriptione. Johan

nes Sceller Notarius ob honorem ſinciae ve

ritatis manu propria ſubſcripſi.

PoNTANUs , Hiſt. Gelr. Lib. VI.

p. IO2. en JUST. CHRISTopH.

DITHMARUS in Cod. Dipl. Cli.

venſt, ſtelfeſto TESCHENMACHE

RI Adun. Cliv. Num. 37. pag. 3o.

Eenige uittrekzels uit dezen Brief

vindt men ook by VAN HUEssEN,

Aliſt. fºpiſc Foed. Belg. Vol. I. p.

294. B.

,, minicae incarnation is M.C.AXVJIII. Rex LUIDE

,, R Us natale Domini //ormatide celebravit, ubi GER

,, HARDUS de GELRE, chſens accuſatus ab Herman

,, no de Calvelage male in parte Regis ſenſiſe, indu

, cias ſe cvpurgſindi accepit. Rex festum purificatio

,, ni: Sanctae Mariae Coloniae celebrat, abſente Ar

,, chiepiscopo, qui tune , ſicut & ſuperioribus annis,

,, inimicitias contra Regenz exercchat. Ibi praedictus

,, GERHARDUs abs4ite ulla conditione ſe in potestatem

,, Regts tradit, mille marcas pro ejus liberatione; &

,, gratia Regis impetranda, ſui ſpondent. Rea: Paſcha

,,Goslariae celebrazit- & Pentecoſten Quidelingeburch,

,, cet.” - Wy hebben dies te liever deze geheele

plaats uit den Saxiſchen Jaarboekſchryver uitgeſchre

ven, om dat dezelve tevens in zig bevat een allermerk

waardigſte# en voorval ten opzigte van

onzen Gelderſchen Graaf GERARD den II., 't geenmen

te vergeefs by PONTANUs Lib. VI. p. 1oo., of andere

Gelderſche Geſchiedſchryvers, zal zoeken. - De

eHRoNoGRAP: Us saxo by LEIBNITs Acceſſ Hiſtor.
Tom. I. p. 287. meldt ons insgelyks, dat K. LoTHA

RIUs in 1129. het Paaschfeest te Goslar gehouden

heeft. . Hy is reeds verſcheiden dagen voor Paſchen in

die zelve Stad geweest. Ten minſten dat hy reeds

VIIII. Kal. Aprilis, of den 24 Maart des jaars 1129,

aldaar moet geweest zyn , blykt ten duidelykſten uit

de onderteekening van een anderen Brief van hem,

welke op dien dag, te Goslar insgelyks is afgegeven,

en aangehaald wordt by GEORGISCH, d.. l. Zom. I. p.

533. n. 3. Is derhalven LOTHARIUs in dat jaar van den 24

Maart tot den 14 April ongetwyfeld binnen Goslarge

weest, zo kan hy ook in dien tusſchentyd, en dus

voor, of op den Io April, deze bevestiging in diezelfde

Stad hebben verrigt. - Om deze redenen nu komthet

ons allerwaarſchynlykst voor, dat men dezen onzen

Brief tot het jaar 1129. , en niet tot 1134., vervolgends

zal moeten brengen.

(qq) cum aliis, decem Epiſcopis. cet..] Indien dus in

den oorſpronkelyken Brief geſtaan had, zou zulk een

ſlot geheel ongewoon zyn, en geheel afwyken van den

# ſtyl,# mGen# andere Brieven

vindt. Doch wy zyn buiten el deze woorden ver

ſchuldigd aan den## het de moeite

niet waardig gerekend heeft de namen der verdere

Getuigen naauwkeurig 'er by te ſchryven, en geoor

deeld heeft genoeg te zyn , zo hy in deze woorden

maar meldde het getal der voornaamſte Getuigen. Wy

hebben overzulks die woorden met curſyve letteren
laten drukken. - - -

---

-

-

t! , i -

* * * * * * * * * *
* *
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31.) Oostergo, en Westergo, in Vriesland, door K. KoENRAAD den III. wederge

geven aan de Kerk van Utrecht, ten overſtaan van verſcheiden zo Gees

telyke als Wereltlyke Ryks vorſten, en, onder dezen , ook van Graaf

HENRIK 3'(7// ZUTPHNEN.

N Nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

CoNRADUs divina (a) largiente clementia

Rex (b) Romanorum II. Scimus & vere cre

dimus, quod (c), qui copioſus eſt in miſeri

cordia, per quem & Reges regnant, propter

hoc ſuos conſtituit Rectores in hujus peregri

nationis & ſeculivia, ut bene ſe regentes, &

alios, poſtmodum ſecum regnent in patria (d)

coeleſti. Quod nobis utique juste & miſeri

corditer eventurum ſperamus, ſi unicuique

ſtlam juſtitiam pro viribus noſtris conſervemus.

In ipſàm itaque juſtitiam pro Dei amore ſide

(a) divina.] Dit woord ontbreekt in drie Hand

ſchriften. *

(b), Rea, Rom: II. ] Dus leest men uitdrukkelyk in
onze drie Handſchriften. Dus heeft ook de MS. HE

DA van den Heer A. B. , alsmede het MS. van Boc

KENBERG, door VAN MIERIs gebruikt , gelyk ook in

't ſlot van dezen Brief alle die zelfde Handſchriften le

zen, Rege Romanorum II. en Romanorum Regis II.

Wy hebben gemeend, deze lezing in onze uitgave te

moeten herſtellen, ofſchoon de eerſte Uitgever van

HEDA, hierin ook gevolgd door BUCHELIUS, en ande'

ren, den titel van tweeden, II. indien van derden, III. in

zyne uitgave ſchynt veranderd te hebben, om reden,

dat deze KoENRAAD by meest, alle Schryvers de der

de van dien naam genoemd wordt. Dit zy zo. Maar

noemt KoENRAAD zelf zig in zyne eigene Brieven den

III, tertius ? Immers altoos noemt Hy zig in zyne

Brieven Romanorum Rer ſecundus. Zyn zegel zelfs

heeft dit Omſchrift , CVNRADVS. DI. GRA. RO

MANORV. REX. II, Zie de Ačta Acad. Theodoro

Palatinae Vol. III. Hiſtor.# 76. n. 6. Ik weet wel,

dat in Brieven van Particuliere Heeren, Chartae Pa

genſes doorgaands genaamd, koENRAAD meermalen

den Titul van Tertius gegeven wordt, gelyk hy Ook

by vele oude Schryvers de derde bygenaamd wordt.

Doch zulks doet hier niets ter zaak, alwaar de eenige

vraag is, hoe hy zig zelf gewoon is te noemen? Het

is wel zo, dat de geleerde Schryver van 't CHRONI

coN GortwICENSE Lib. II. p. 346. ,, nadat hy een

óöte menigte van Brieven, gedurende de gantſche

egeering van K. KoENRAAD gegeven, had aange

haald, in welke allen Hy, zig den Titel van tweeden,

Secundus, toeſchryft, eindelyk byvoegt, ,, Praeter

,, hunc autem titulum , Secundi Romanorum Regis,

,, tertii pariter, titulum in Diplomatibus CONRADUS

,, adhibuit.” De Beroemde vAN HONTHEIM Hiſt.

Dipl. Trevir. Vol. I. p. 55o., volgde, zonder nader

onderzoek, ook dit gezegde. Maar wat bewys brengt

die kundige Schryver by voor dit zyn gevoelen? Im

mers geen ander, dan dezen onzen Brief: als mede

nog een en anderen van 1145., en wel beide uit MI

RAËUs. Doch MIRAEUs heeft dezelve weder in zyn

werk overgenomen uit HEDA , by wien zelfs nog een

derde Brief pag. 161. gevonden wordt, waar in hy den

Titel van tértius voert. Uit alle deze Brieven is geen

het minſte bewys voor dit gevoelen te halen, dewyl,

in plaats van II of Secundus, door den Uitgever III.

of Tertius, veranderd is, want, gelyk in onzen Brief

alle onze oude Handſchriften eenpaarig Il. voor III. heb

ben, zo vindt men in die zelfde Handſchriften ook in

die twee overige Brieven dezelfde lezing; en wy hou

den ons verzekerd, dat, zo de Geleerde Abt zulks ge

weten had, hy tot die ſtelling niet zou gekomen zyn.

% ze ze .

" , Den 9 April 1 138.

liter intendentes, notum eſſe volumus tam fil

turis, quam praeſentibus, cunctis Chriſti no

ſtrique (e)fidelibus, qualiter Comitatum quem

dam Friſiae, nomine Ooſtergouwe [et (f)

Weſtrogouwe] Beato (g) Martino ad Eccle

ſiam Trajectenſem monitu & petitione venera

bilis ac fidelis noſtriANDREAE, ejus ſedis Epi

ſcopi, juſte reſignavimus, quam injuſte eidem

Eccleſiae ablatum pro certo comperimus. De

derat ſane praedictum Comitatum Trajectenſi

Eccleſiae divae recordationis HENRICUs III. (h)

Imperator Augustus, tum pro remedio animae
l ſuae,

Men ziet hier uit, hoe ligtelyk men kan misleid wor

den door willekeurige veranderingen, welke ſomtydsde

Uitgevers in egte Stukken maken, zonder den Lezer

daarvan te verwittigen of te waarſchuwen. Gelyk ook

eſchied is in een Brief van I I45. by DITHMARUS Cod.

ipl. Clivens. p. 3. wiens hoofd Conradus III. Ro

manor. Rev. omnium fidelium noſtrorum moverit indu

ſtria cet, zekerlyk door den Uitgever zo verkort is ge

worden, en veranderd. Dus wy voor ons gelooven,

dat KoENRAAD in zyne Brieven zig altoos den Titel

van tweeden, en nooit van derden, toegeëigend heeft.

Ten minſten, zo lange ons het tegendeel niet met on

wraakbaarder bewyzen bevestigd wordt, zullen wy

zulks gelooven.,, En om die reden is het ook, dat wy

de lezing van alle onze Handſchriften weder in dezen

Brief herſteld hebben. - De reden nu , waarom

KoENRAAD zig zelvenden titel van den II. in zyne

Brieven geeft, daar hy van vele andere Schryvers de

III. genoemd wordt, heeft die zelfde Schryver d.. l.p.

347. alsmede AUB. MIRAEUs Oper. Dipl. Tom. I. p.

i84., geleerdelyk reeds getoond, en ons dus de moei

te benomen, om zulks alhier breeder te ontvouwen.

(c) quod.] In alle onze MSS. quia. ,,Dat quia, in

plaats van quod, door latere Schryvers dikwyls zo ge

bruikt wordt, heeft MUNCKERUs in Not. ad FULGEN

TII Contin. Virgil. p. 752. reeds ten vollen getoond.

Zie ook onze Varige Leſtiones, Lib. II. Cap. 8. p.

2Iö. -

(d) coeleſti.] Dit woord ontbreekt in alle MSS.

(e 5 noſtrique.] Dus in alle Handſchriften, door ons

gebruikt. In de uitgaven, noſtrisque Fidelibus, Men

zie onze Aanmerkingen - I. Afdeel. Num. 78. bl. 115.

(f) et Westrogouwe. J In alle onze Handſchriften,

als mede in de uitgaven van MIRAEUS, en BRosIUs,

gelyk ook in het MS. van BoCKENBERG worden deze

woorden gevonden ; welke wy overzulks gemeend

hebben in den text weder te moeten herſtellen, gelyk

wy ook de overige woorden, alhier tusſchen IJ voor

komende, uit dezelfde MSS. hebben overgenomen, en

ingevoegd.

(g) Beato.] Dus alle MSS. In de uitgaven S. Mar
tino.

(h) Henricus III. 1 Dus ook in alle onze Hand

ſchriften. In de uitgaven is dit veranderd in Henricus

IV. Hy is wel de IV. Koning, doch de III. Keizer

van dien naam. Zie onze Aanmerkingen hier voren

bl. 172. De Brief, waar op in dezen gezien

wordt, is uitgegeven door BUCHELIUs in Not. ad HE

DAM p. 139, doch alwaar hy het hoofd van dien Brief

kwalyk heeft geſteld, Henricus d. f: cl. Rom. Imp.

en op het einde, S. Domini Henrici Rom. Imp. Want

in onze drie Perkamenten Registers der Kerk van U

trecht ſtaat uitdrukkelyk, Henricus divina favente cle
Z7767,-
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ſtiae, tum propter amorem & ſervitium vene

rabilis viri & fidelis ſui coNRADI, ejusdem ſe

dis Epiſcopi. Cujus donum filius ejus HEN

RICUs bonae memoriae V. (i), Rex, TV. vero

Imperator Augustus, iterando renovavit, & re

novando authoritate & privilegio ſilo confirma

vit. Nunc igitur, [quia] aliquamdiu ſubprae

deceſſore noſtro LoTHARIo (k) Imperatore

praedicta Eccleſia ſuo jure & praedicto Comi

tatu caruit, ulterius eam ſilo jure carere nolul

mus, ſed, ſecundum monitionem fidelium no

ſtrorum, in debitum ſtatum ei reddendo Co

mitatum , eam reformamus,ſecundum hoc,

quod in Privilegiis Eccleſiae Veritatem inveni

mus. Ut igitur antiquae donationis (l) &

noſtrae reſignationis authoritas immobilis & in

convulſa per ſuccedentia tempora permanent,

hujus atteſtationis paginam conſcribi, & ſigilli

noſtri impreſſione inſignifi juisſimus ; - teſtes

quoque ſubnotari praecepimus, quorum nomi

na hace ſunt. Thitwiiiiis S. Rufinae Cardina

lis Epiſcopus & Apoſtolicae Sedis Legatus.

Arnoldus Colonienſis Archiepiſcopus. Albero

Treverenſis Archiepiſcopus. Embrico Witze

burgenſis Epiſcopus. Albero Leodienſis Epi

ſcopus. Wernerus Monaſterienſis [Epiſco

pus.J Udo Osnaburgenſis [Epiſcopus. J. Ste

phanus Merenſis. Nicolaus Cameracenſis E

piſcopus. Walravius (iii) Dux. Wilhelmus.

Comes Palatinus. Godefridus Comes Namu

cenſis. IHEINRICUs Coilles de sUTHFENE. Ar

noldus Comes de Clivo. Adolphus Comes

de Saffenberch. Adolphus (n). Comes de

Monte (0). Conradus I Comes de Bonna.

inentia tertius Romanorum Imperator, als mede in het

ſlot, Signum Domni 1/enrici tertii Rom. Imp. , gelyks

ook uit een ander NIS. door VAN MIER Is te regt is uit

gegeven in 't Charterb. van Holl. 1. D. hl. 73. en uit

denzelven door schiwARTZENBERG in 't Charterb. van

Vriesl. 1. D. bl. 67. -- Dit is een verder bewys,

dat men ook in dezen Brief III. voor IV. moet lezen ;

en zulks wordt nader bevestigd, indien men vergelykt

den Brief van 1145. hier beneden geplaatst Num. 36.

(i) V. Rev, iV. vero Imp. J. Het woord Rev ont

breekt in alle onze MSS. - Den Brief zelven heeft

vAN MIERIs het eerſte uitgegeven in 't Chart. van Holl.

1. D. bl 83. en is daar uit overgenomen door den Heer,

scHwARTZENBERG in het Charterb. van Vriesl. I. D..

bl. 71. Doch kwalyk is in dien Brief door v. MEIRis

uitgegeven, donum, quod Pater mcus ttum pro reihe

dio animae ſuae , tum pro amore & ſervitio felicis me

moriae Conradi Episcopi Trajc&enſis mei dederat Bea

io Martino , want uitdrukkelyk in myn oud Perka

menten MS. Liber Privil. Trajeſt. Fol. 6o., waar me-,

de ook twee andere oude Registers, overeen komen,

gevonden wordt, Pro ſervitio - Conradi Epiſcopi Tra

jeåenſis, nutricii mei, dederat Beato Martino. Door

invoeging van welk woord men eene aanmerkelykeom

ſtandigheid van 't leven van Bisſchop CoNRADÜs komt

te leeren. - - - - - - - - -

(k) Lothario] De Brief zelf, waar by dit geſchied

is, is my nog nergens voorgekomen. Behalven HeDA

maken en BEKA p. 46. en JóH.- A LEIDIs, Chron. Belg.

Lib. XVII: C. 2. p. 15o. gelyk deHeer schwARTSEN

BERG te regt heeft opgemerkt, ook gewag van dezewe

derontneming. --- --'s-ava -

(l) donationis.] Dus in de'MSS., en in de uitga

ve van ToLNERUS. In de overige vindt men donatio
77CS. 1 fºt ', -

(m) Walravius ] In twee MSS. en in de uitgaven

van BROSIUS en TOLNERUS Walrammus, in het Liber

Comm. MS. Walaraminus. By MIRARUs, Walravus.
- - ; "A r

ee v. *n - - --

-

- -

- - - - -
-

- -- - - - -
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Arnoldus] Comes de Lon. Conradus de Ha

ghen. Heinricus de (p) Hirſtelhuſen. Theo

dericus & frater ejus Rothgerus de Duria, &

alii quam plures. Data V. Idus Aprilis, In

dictione I. Anno Dominicae incarnationis (g)

MO.C.XXXVIII0. Regnante coNRADo Rege

Romanorum II., primoannoregniejus. Actum

Coloniae , in Chriſto feliciter , Amen. Si

gnum (r) coNRAD1 Romanorum Regis II. Ego

Arnoldus Cancellarius recognovi & recenſui

vice Archicancellarii Moguntini. -

HEDA , Hiſt. p. 157. Gecollatio

neerd met den MS. HEDA van den

Heer A. B. en verbeterd uit drie

Perkamente Handſchriften, het

MS. Liber Commemor. de reb.

Traject. Fol. 47 , myn MS. Li

ber Privil Traject. Fol. 65. en

myn MS. Codex Tradit. Fol. 71.

Ook uitgegeven door CHRIST.

SCHoTANUs, Geſch. van Friesl.

in 't Tablinum, bl. 6., alsmede

in deszelfs Beſchryv. van de Heerl.

van Friesl. bl. 81. des druksin 4.;

A, MIRAEUS , Donat. Belg. L.

II. C. 4o. Oper. Dipl. Vol. I. p.

526.; De FratressAMMARTHA

NI, Gall. Chriſtian. Vol., I. p.

832. VAN MIERis, Charterb. van

Holl. 1. D. b/. 91. enSCHwART

ZENBERG, Charterb. van Vriesl.

I. D. bl. 73. Ook, doch ver

minkt, by C. LUD. ToLNERUs,

Cod. Dipl. Palatin. pag. 41. n.

46., en Jo. TH. BRosIUs, Ann

Juliae l/ontiumque Comittum &#'

Ditcum Tom. I p. 7. Een Neder

duitſche Vertaaling van M. vAN

DER HOUVE, by VAN MIERIs in

't Chart. en uit denzelven ook

by SCHWARTZENB. d. l.

--(n) Comes de Monte. ] In de uitgaven van BRosſus

en ToLNERUS, Comes de Caſtro.

( o ) Conradus Comes de Bonna, Arnoldus Comes de

Lon. J. Dus ſtaat uitdrukkelyk in onze vier Handſchrif

ten, alsmede in het MS. van BOCKEBERG, door vAN

MIERIS gebruikt, gelyk ook in de uitgaven van BRO

SIUs en TOLNERUs. In andere vindt men alleen Conra

dus Comes de Loen, met uitlating der overige, hier

weder herſtelde, woorden. - Dat te dezen tyd

niet Conradus, maar Arnoldus, of, gelyk hy ook ge

noemd wordt, Arnulfus, Graaf van Loon geweest is,

kan blyken uit MANTELIUs, Hiſt. Loſſenſis Lib. V. p.

Ho3. Zelfs in een anderen Brief van K. KoENRAAD,

in het zelfde jaar maar éénen dag vroeger, dan de on

ze, afgegeven, en te vinden by ToLNERUs Cod. Dipl.

Palat. n. 44. pag. 41., wordt hy ook onder de ove

rige getuigen Arnoldus Comes de Los genaamd. -

(p) Hirſtelhuſen.J In de oudſte MSS. vindt men
Hirſceshuſan. - w- ' ' - - -

( 42 M CXXXVIII.] In alle onze Handſchriften,

elyk, ook in de meeste uitgaven, vindt men dit jaar.

e uitgave van RUCHELIUS, welke door scHoTANUs

ook gevolgd is, heeft het jaar CIO.C.XXVIII. Doch

alle de overige tydskenmerken, gelyk VAN MIERIs te

regt reeds heeft opgemerkt, welke wy in dezen Brief

ontmoeten, wyzen ons tot 1138. De eerſte uitgave,

van HEDA heeft zelf te regt het jaar 1138. zo dat by

een enkele drukfout de X in de uitgave van BUCHE

LIUs ſchynt uitgevallen te zyn.

(r) Signum Conradi. cet..] Deze woorden zyn in de

uitgave van ToLNERUs geplaatst voor de woorden, Da

ta V. Idus Aprilis cet. In die rangſchikking hebben

dezelve mogelyk in den oorſpronkelyken Briefgeſtaan.

Ten minſten in die order vindt men zulks in den oor-,

ſpronkelyken Brief van K. KoENRAAD, welke, in Ko

per geſneden, gevonden wordt in 't CHRONIcoN GoTT

wICENSE, Lib. II. p. 344.

• - " - - - - * ,

, 1 • - ; t;,

-

1, - - r

- 3 * * * *

3 -

4 - - - - - - - - - - ,

se)
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32.) Eenige Landeryen in de Nederbetuwe in de Heerlykheid Lynden gelegen,

door Arnold van Aspermont geſchonken aan de Domkerk van Utrecht.

e

Den 29 April 1 138.

Os ANDREAs (a), Epiſcopus Trajecten

N ſis, notum fieri volumus, quod Arnol

dus Aspermontius miles , & Helena uxor

ejus, dederint Eccleſiae Cathedrali Trajecten

ſi, quae fundata eſt in honorem Sancti Mar

tini, tria jugera terrae, ſita in praefati Domi

ni Dominio Lindinia. Hoc autem factum

(a) Episcopus Trajectenſis. J In de uitgave van

BUTKENs, Nos Andreas Epiſcopus etc. Notum fieri
voluintus. Voor in honorem heeft men in de

uitgave van MIRAEUs in honore. - Dat men door

Lindinia in dezen Brief moet verſtaan het , in de

Neder-betuwe tusſchen den Rhyn en de Linge ge

eſt anno Domini M.C.XXXVIII. 3. Kalend.

Maji.

CHR. BUTKENS, Annal. de la Mai

ſon de LYNDEN, Preuves, p. 4.

en AUB. MIRAEUS, Donat. Belg.

Lib. I. C. 6o. Oper. Dipl. Vol.

I. p. 387.

legene , Dorp en Heerlykheid Lynden , of Lienden

behoeft geen bewys. - De Gifte, in dezen Brief

edaan, is op nieuws bevestigd in den jaare I 18o.

y zullen dien Brief hier beneden op zyn tyd-or

der insgelyks plaatzen.

SAA&#AA<&AAR - AAS SAAS -AA 252) ASSAA<>AA&SAAS-SAAS-SAA&S AA&&AAKS AA ZSAA&S AA

33-) Zeker Privilegie, door K. KoENRAAD den III., aan de Abdye van Brauwei

ler bevestigd, ten overſtaan, onder meer anderen, ook van Grave HEN

RIK 3'4/! GELRE.

Den 14 September 1141.

N Nomine Sandtae & Individ. Trin. CU

oNRADUS divina fav. Clem. Romanor.

Rex ſecundus. Sibona aeccleſiis Deo dicatis

collata conſervamus, et conſervata eisdem re

tinemus, Praedeceſſorum noſtror. Regum ſeu

Imperator. devotionis limitem exequimur. id

quod Nobis tam ad praeſentis vitae prosperi

tatem, quam ad futurae vitae beatitudinem

profuturum non dubitamus. Notum igitur fa

cimus tam futuris quam praeſ. quod Comes

Adelbertus de Norvenich in ſilva, quae di

citur Osninch, uſus, quos jure habebant Mo

nachi de Bruwilre ad curtim ſui Pirnam per

tinentes, ſcilicet ut omni tempore cum X. et

VIII. plauſtris, ſicut arare ſolent, intrantes

ligna uſili eorum neceſſaria colligant, et por

cos tempore glandis, quod#VOcant, pa

ſcendos introducant , infringere temptaverit.

Monachis autem proclamantibus, cauſa in no

ſtram perlata eſt audientiam , ubi Monachi

jus, quod in praedicta ſilva habuerant, libere

obtinuerunt. Quemadmodum igitur Praede

ceſſor noſter piae memoriae (a) LOTHARIUs

Rex hoc eis confirmavit, Nos quoque aſſenſit

Fratris noſtri Heinrici Palatini Comitis, prae

ſente etiam praeſato Adelberto Comite & as

*

( a D. Lotharius.] By een Brief van den jare 1131.

Denzelven kan men insgelyks vinden uitgegeven in

de gemelde Ada Acad. THEoDoRo-PALATINAE Vol.

ſentiente , renovando & meliorando eisdem

confirmamus & corroboramus. Et, ne quis

eis aliqua obeſſe praeſumat infeſtatione, ſub

obtentu graciae noſtrae interdicimus. Si quis

autem eis nocere, vel jus ſibi conceſſum ali

quo ingenio voluerit imminuere, periculo re

galis banni ſubjaceat, et centum librasauripu

riſſimi componat , quarum partem dimidiam

camerae noſtrae, reliquam vero praefatae aec

cleſiae perſolvat. Ut ergo haec noſtra confir

matio rata & inconvulſa permaneat, hanc car

tam inde ſcribi, & ſigilli noſtri impreſſionein

ſigniri juſſimus, manuque propria, ut inferius

apparet, corroborantes, testes, qui praeſen

tes aderant, ſubternotarifecimus. quorum no

mina haec ſunt.

Arnoldus Colonienſis Archiepiſcopus.

Wernerus Monaſterienſis Episcopus.

Albertus Dux Saxoniae.

Comes HEINRICUs de GELRA.

Comes Adolfus de Saphenberg.

Gerardus puer Comes de Juliaco.

Godefridus de Arnesberch.

Herimannus de Cuich.

Theodericus Advocatus Aquenſis.

Heinricus de Boninga.

- - - Rud

III. p. 162. Dewyl onze Gelderſche Graaf

HENRIK hier als Getuige voorkomt, vermogten wy

dezen Brief ſtilzwygend alhier niet voorbygaan. -

r
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Rudgerus & Anſelmus de Duria. 7 x 1

Garſtlius & Nicolaus de Cherpena. c.

Herimannus Colonienſis Advocatus. 2

Ricyinus & frater ejus Herimannus.

Heinricus de Aldendorf iunior. ... /

Amelricus de Wormerſtorf. : -

Signum Domni cUONRADI ſecundi Roma--Amen. . . . -

norum Regis invictiſſimi.

Ego Arnoldus Cancellarius vice Marcolſi

" ,,'

- i - - - - - - - - ,' ret
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* *

- se) De Privilegien der Abdye ve

Moguntini Archiepiſcopi & Archicancellariire

cognOvi. - - - -

Anno Dominicae incarnat. M.C.XL.I. in

diét. IIII. regnante cUONRADo Romanorum

Rege II. anno vero regnieius HII.XVIII. Kal.

Octob. Data Coloniae in Chriſto feliciter

, - - A3a Academiae THEopoRo-PALA

TINAE, Vol. III. Hiſtor. p. 164.

* * *

s&#5 - sºlº %: SN":

S&P z3.

r

n. S. Gislain bevestigd door Kon. KoENRAAD

den III., ten overſtaan, onder anderen, ook van Graaf HENRIK van GEL

RE, als Gett/ige.
- - - - - - - -

- - - - - -

-

* ** *

- er » - -- - -

TNnomine(d) Sanctie & Individuae Trinita

- tis. CUONRADUs Divina ſavente Clementia

Romanorum Rex ſecundus. Aequitas juſtitiae

& regni auctoritas nosadmoment, omnium Ec

cleſiarum paci & quieti clementer providere,

& ipſârum jura illibata conſervare.

Eapropter omnium Chriſti noſtrique Re

gni fidelium, tam futurorum, quam praeſen

tium noverit induſtria, qualiter Vir Venerabi

lis EGERICUs, Abbas Monaſterii S. Giſleni,

Celſitudinem noſtram adiens petiit, ut & hoc

idem Monaſterium a Praedeceſſoribus noſtris,

Dagoberto, Ottone III., Heinrico ſecundo,

Cuonrado, itemque Heinrico tertio, Regibtis

& Imperatoribus, conſtructum, ſub noſtrae de

fenſionis patrocinio fiſciperemus, & reseidem

Monaſterio pertinentes, ſicut in Privilegiis

eorumdem Praedeceſſorum noſtrorum contine

tur, eidem Coenobio confirmaremus.

Nos itaque, ob Regni noſtri firmam ſtabili

tatem, & animae noſtrae noſtrorumque paren

tum perpetuam ſalutem, interventu quoque&

petitione cariſſimae Conjugis noſtrae GERTRU

DIS Reginae, precibus ipſius aurem clemen

tiae accommodantes, praedictam S. Giſleni

Cellam , ita prorſus ab Omni jure liberam,

quod nulli, praeter Creatorem ſuum Deum,

ſervire habeat, ſub noſtrae tuitionis Patrocinio

ſuſcepimus, & Omnes res ad eam pertinentes,

juxta tenorem Privilegiorum praefatorum Re

gum & Imperatorum, lege in perpetuum va

litura, eidem Monaſterio renovamus & con

firmamus. - :

Item renovamus, & Imperiali auctoritate

confirmamus omnem poſſeſſionem jam dictae

Eccleſiae, videlicet in terris, in pratis, inſil

vis, in aquis, in villis, & in ſervis; & nul

lum Advocatum praeter Abbatem habere. Sa

ne ſervos cujuſeumque civitatis, caſtri, ſive

(a) In nomine] Ofſchoon dit Stuk regiſtreeks gee

ne betrekking tot ons GELDERLAND heeft , hebben

wy egter gemeend hetzelve alhier te moeten plaat
*

Voor April, 1 145.
- - -

e s

- - -

*

alterius loci incolae fuerint, lege nulla impe

diente ſuae Eccleſiae lege aſtrictos, Abbati

qtie ac ſi Domino & Advocato ſuo per omnia

ſervituros, provida judicii ratione aſſerimus.

Statuimus etian, ut, definéto Abbate, Fra

tres ejuſdem Monaſterii, invocata Sancti Spi

ritus gratia, idoneum & utilem Rectorem li

bere ſibi cligant. Adjicimus quoque, ut, ſicut

ex ſententia Principum coram nobis judicatum

eſt, nulius Viflicationem in poſſeſſionibus, ad

eumdem locum pertinentibus, hereditario ju

re teneat vel repetat: ſed Abbas, qui pro

tempore fuerit, idoneum & fidelem Villicum

de familia Monaſterii conſtituat & deponat.

Ac ſi quis de familia Monaſterij Abbati ſilo

rebellis inventus fuerit, ex judicio & diſtri

étione Parium ſuorum ad ſatisfactionem Abba

tis cogatur. - -

Decrevimus ergo, & Regia auctoritate prae

cipimus, ut nullus Succeſforum noſtrorum Re

gum & Imperatorum, nullus Epiſcopus, Dux,

Marchio, Comes vel Vicecomes, aut alia

quaelibet perſona, magna ſive parva, hujus

noſtrae renovationis confirmationem infringere

praeſumat; ſed praedictus Abbas ſuique Suc

ceſſores, noſtra freti auctoritate, bona Mona

ſterii recolligendo, priſtinam ejuſdem loci li

bertatem ſine impedimenti moleſtia obtineant.

Si quis vero, quod abſit, hujus Praecepti

noſtri ſtatutum infringere tentaverit, centum

libras auri puri componat, quarum partem di

midiam Fiſco noſtro, & reliquam praedicto

Monaſterio perſolvat. Ut autem haec abo

mnibus credantur & inconvulſa ferventur, hanc

inde Chartam ſcribi, & ſigilli noſtri impreſ

ſione inſigniri juſſimus, manuque propria cor

roborantes, idoneos Teſtes ſubternotarifeci
IIllIS. - - -

Harbertus Trajectenſis Epiſcopus.

zen, omdat, behalven andere Ryksvorſten, ook on

ze Graaf HENRIK van GELRE, als Getuige, daarover

geſtaan heeft. -
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recognovi, anno Incarnationis Dominicae mil

leſimo centeſimo quadrageſimo quinto, Indi

ctione VIII. regnante Cuonrado Romanorum

o Rege ſecundo, anno vero Regni (b) ejus

Walterus de Lovenhuſe. VII. Data eſt apud Altinam in Criſto fideli

Marquardus de Grumbach. ter, amen.

Signum Domini cUONRADI Romanorum Re- . . .

gis ſecundi. / -

Ego Arnoldus Cancellarius, vice Heinrici

Archiepiſcopi Moguntini & Archicancellarii,

Anſelmus Havelbergenſis Episcopus. ''

HEINRICUs Comes de GELRA.

Godefridus de Cuich, .. : : '

Et Frater ejus Hermannus. - ,

AUB. MIRAEI Donat. Belg. Lib.

II. C. 45. Oper. Dipl. Tom. I.

P. 53I. -

(b) regni ejus VII.]. In de volgende Brieven van CHRON, GoTTwicENse Lib. II. p. 356. - In

K. kóENRAAD, welke in 't zelfde jaar gegeven zyn, een anderen, Brief van onzen KoENRAAD , het eerst

ontmoeten wy het VIII. jaar zyner regeering. Men uitgegeven door ANDREAS LAMEJUs , in Deſcript.

denke egter niet, dat hierin door den Uitgever een pagi Wormatienſis , te vinden in de Acta Acad. Theo

fout begaan is. KoENRAAD namelyk is in Maart des doºd - Palatinae, Vol. I. p. 297. vindt men deze jaar

jaars 1138, tot Koning verkoren. Indien men ſtelt, teekening; anno dominicae incarnationis M.C.XLIIII.
dat deze Brief, welke geen dagteekening heeft, in India. j'I. Regnante Cuonrado Romanorum Rege II.

de eerſte drie maanden des jaars 1145. is afgege- anno vero regni ejus VII... zonder verdere dagteeke

ven, ſtrookt alles zeer wel, en hy was toen nog in ning, doch uit ons gezegde blykt, dat die Brief na

zyn zevende jaar, terwyl met April van dat jaar eerst

eigenlyk zyn agtſte Regeerings-jaar begint. Zie het

Maart des jaars 1144., moet afgegeven zyn.

se eerste sekse ease-seſsies 24eekse saxsºeeksaxeeks

n

35.)

waar over HENRIK Graaf van

ge geſtaan heeft.

TN nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

LL CoNRADUs (a) divina favente clementia

Romanorum Rex ſecundus.

Ne damnoſa in poſterum quod actum eſt

deleret oblivio, ſcripto memoriali commiſimus,

qualiter Dominus oDo venerabilis Abbas S.

Remigii, Confeſſoris & Francorum Apoſtoli,

noſtram praeſentiam apud Trajectum (b) ul

terius viſitaverit , & poſſeſſiones Eccleſiae

ſuae, quae in regno noſtro adjacent, noſtro

petierit privilegio confirmari, Marſham vide

licet cum omnibus appendiciis ſuis, Herta,

Cluma, Litta, Angledura, Becca, prae

bendas quoque Marſhenſes in uſus Monacho

rum , decedentibus Clericis , tranſmutatas.

Nos itaque tam religioſi viri petitionibus dili

genter obtemperavimus, & tam poſſeſſiones

ſupradictas, quam praebendas in uſus monaſti

cos converſas, Regiae Majeſtatis ſigillo corro

boravimus.

Hoc etiam latere poſteros nolumus, quod

ſingula Eccleſiae S. Rémigii Privilegia, in

praefatis poſſeſſionibus, nullum ſpecialiter Ad

vocatum determinant, niſi Regem Romano

rum. Noſtrae ſiquidem diſcretionis eſt, le

-

- -

!

-

(a) CoNRADUs.] Dewyl in dit Stuk, onder de ove

rige Getuigen, ten overſtaan van welke het gegeven

is, ook onze Graaf HENRIK van GELRE voorkomt,

hebben wy hetzelve met ſtilzwygen niet mogen voor

bygaan. Wy zullen uit de twee volgende Stuk

ken bevinden, dat niet alleen Koning KoENRAAD in

October 1145., eenigen. tyd binnen

heeft, maar dat by die gelegenheid aldaar en onze

MENRIK » Graaf van GELRE, en tevens ook zyn Oom

In October 1145. 3

trecht vertoefd .

Privilegie van K. KoENRAAD den III. aan den Abt van S. Remigius gegeven,

GELRE, onder meer anderen, ook als Getui

galiter providere tam legitimum MonachisAd

vocatum, qui potius prodeſſe noverit, quam

obeſſe, potius alodium tueri, quam vaſtare.

Stabilitum equidem & ordine judiciario in no

ſtra curia adjudicatum, quid Advocatiae de

beatur.

In tribus ſcilicet placitis generalibus, quo

tannis ſervitium determinatum , tertiam par

tem pecuniae, in talibus placitis generalibus

acquiſitae, recipiet Advocatus. Villicos, Mi

niſteriales, & Scabinos ponere vel deponere

poterit Praepoſitus Marſhenſis, ſine Advoca

to. De reditibus S. Remigii, per Villicum

& Scabinos, placitabit Praepoſitus, ſine Ad

vocato. Si effuſio ſanguinis, ſeu banni in

fractio, ſeu latrocinium infra alodium emerſe

rint, placitare non poterit Praepoſitus ſine

Advocato; & exinde tertiam partem recipiet

Advocatus. Exaétiones, tallias, quasquidam

precarias vel petitiones nominant, vel accubi

tus (c) vaſtatorios, regia cenſura contradicit

penitus Advocato.

Si infra alodium terra culta vel inculta,

molendina ab heredibus emancipata fuerint,

Monachi in uſus ſuos libere ſibi vendicabunt

* * * * ſine

van Moeders zyde, HENRIK Graaf van zUTPHEN, te

enwoordig zyn geweest, waar uit dan tevens blyken

an, dat by die gelegenheid in de Maand October ook

dit Privilegie zal gegeven zyn.

(b) Trajectum ulterius. J By MARLoT ontbreekt ul
terius.

(c) Accubitus vaſtatorios.] Wat men door die woor

den in dezen Brief te verſtaan hebbe, heeft DUCANGE

reeds getoond in zyn Glosſar. Tom. I. p. 89.
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ſine Advocato. Silvas, fruteta, & dumos,

ſub cenſu annuali, Praepoſitus ad commodum

Eccleſiae quibuslibet tradere poterit ſine Ad

VOCâtO. . - e

Quicumque igitur hanc Advocatiae determi

nationem auſu temerario, quod abſit, infrin

gere tentaverit, centum libras auri puriſſini

componat, .dimidietatem. Camerae noſtrae, &

reliquam partem praedictae S. Remigi Eccle

ſiae. Et ut haec verius credatur (d), & O

mni deinceps tempore inconvulſa ferventur,

hanc inde Chartam ſcribi,- & ſigilli noſtri im

preſſione inſigniri juſſimus, manuque propria,

ut infra videtur, corroborantes, idoneosteſtes

ſubternotari fecimus. Quorum nomina ſunt

haec : - - - 2

Hartbertus Trajectenſis Epiſcopus.

Anſelmus Havelburgenſis Epiſcopus.

Cunradus fraternoſter, Trajectenſis Prae

poſitus. ! . . . *

HENRICUs Comes de GELRE. -

Hermannus Comes de Cuick, & fraterejus

Comes Godefridus. : : : :
r

*
-

* .

- - - - - - - -

(d) credatur.] Lees, credantur .

(e) de## By MARLOT, de Landhauſen.

In den volgenden Brief wordt hy genaamd, Waltherus

de Lonenbilſen, doch in de MSS. ook de Louenhuſen.

Adelbertus Comes de Norvenich. "

Marquardus de Crumbach.

Walterus (e) de Lovenhuſen. ,,

- Libertus (f) de Spileberch. ' - -- * * *

SIGNUM Domini cUNRADI Romanorum Re

gis ſecundi. -

: Ego ARNOLDUS Cancellarius, vice HEINRI

cI Moguntini Archiepiſcopi & Archicancella

rii, recognovi, anno Dominicae Incarnationis

MCXLV., Indictione octava, regnante Cun

rado Romanorum Rege II., anno vero regni

ejus octavo. Data eſt apud ulterius Traje

cium, in Chriſto feliciter Amen. :

* * - - - - - - - -

AUB. MIRAEUS, Cod. Donat. Piar.

C. %; Oper. Dipl. Tom. I. p.

105. Het begin van dezen Brief,

als mede de namen der Getui

gen, en het ſlot van denzelven,

vindt men ook by GUIL. MAR

LoT, Metropolis Remenſis. Hiſt.

| | Tom. Il. p. 351. *

t - * " ) l - -

(f) Libertus] By MARLot, Tibertus, en dus ook

in den volgenden Brief, alwaar hy insgelyks als Getui

ge voorkomt. . . . - - -

---------------------------------------tesººrtestress tests
- - * *

- *

! ---- -- " * * * *

36.)

* * * * * *

- - - - - - - -

* * z

- - - - - - - -

* 4 -- *

*

* * ,,

-4

e p - «

« - J - * *

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

CoNRADUs divina favente Clementia Ro

manorum (a) Rex II. Si Eccleſias Dei am

plificamus, et earum jura Regali authoritate

tuemur, & firmamus, Anteceſſorum noſtro

rum piorum Regum vel Imperatorum exempla

imitamur, et hoc Nobis ad Regni noſtri cel

ſitudinem, & praecipue ad animae noſtrae ſa

lutem, profuturum non ambigimus. Eapro

pter tam futurorum quam praeſentium Chriſti

noſtrique (b) regnifidelium rioverit induſtria,

* .* - : ,, Ik

(a) Rex II.J In de uitgaven, Rex tertius, Doch

- in alle onze Handſchriften, gelyk ook in 't MS., door

vAN MIERIs gebruikt, ſtaat Reſt II. ofſecundus. In ons

oudſte MS. ſtaat boven dit Stuk de korte inhoud in de

zer voege, Conradi II. de Comitatu in Freſiaſub Her

berto Epiſcopo, doch een latere hand heeft de II. in III.

veranderd. Wy hebben gemeend de egte lezing, wel

ke door den eerſten uitgever van HEDA willekeurig

veranderd is, weder te moeten herſtellen, gelyk wy

ook in 't ſlot van dezen Briefinsgelyks uit alle MSS,

den titel van II. in plaats van III. weder geſteld heb

ben. Men zie hiervóren onze Aanmerkingen op Num.

31, lett. b. bt. 186. - * * *

(b) regni] In twee onzer Handſchriften ontbreekt

De Graafſchappen Oostergo en

den III. by een Vonnis, door Graaf HENRik van GELRE als Ordeldrager,

met gevolg van andere Ryksworſten en Edelen, gewezen,

van Utrecht op nieuws bevestigd. ,,

..." . * * . . . Den 18. Odober 1145. - | | |

, * *

is. *

Westergo in Vriesland door K. KoENR

aan de Kerk
Y

| | |
e " -- i!

t - * . . . . - 1 - 1

. . . . - S - . ' - '

# apud Trajectum (c) Civitatemcon

identibus, & de pace ac de regniſtatutractan

tibus, fidelis noſter HARDBERTUs, ejusdem

loci venerabilis Epiſcopus, ante praeſentiam

noſtram venit, & Inſtrumenta Privilegiorum

avi noſtri HENRICI (d) tertii & avunculino

ſtri HENRICI quarti Imperatorum nobis praeſen

tavit, in quibus continebatur, qualiter ipſi,

praefati ſcilicet Imperatores, Comitatum (e)

Oſtrogowe et Weſtrogowe cum omnibusappen

ditiis ſuis beato Martino et Eccleſiae Traje

čten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -f - *, - - - - * *

dit woord, 't geen egter inſons oudſte Register, alsmede

in den MS. HEDA van den Heer A. B., gelyk ook in al

le uitgaven, gevonden wordt. - -

(c) Trajectum civitatem. J. Dus in de uitgaven,

doch in alle onze MSS. , gelyk ook in dat van VAN

MIERIS, leest men, Trajectenſem Civitatem. - -

(d), Henrici.] Waar dit Privilegie van HENRIK den

IV., als mede dat van HENRIK den V., ' te vinden is,

hebben wy hier voren aangetoond op Num. 31 Zett.

h. en i. bl. 186. en 187.

( e ) Oſtrogowe & Weſtrogowe

woorden in de oudſte en beſte

vonden. Ooſtergouwe & Weſtergouwe

gaven, gelyk ook in het vervolg

S -

* * *

Dus worden deze

SS. geſchreven ge

# de uit
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ctenſ contulerint. Rogavit (f) igitur ex

cellentiam noſtram idem venerabilis Epiſcopus,

una cum clero, beneficiatis, & univerſa ejus

dem Eccleſiae familia, quatenus, juxta privi

legiorum tenorem & Impp, donationem, prae

dictum Comitatum ei, & Eccleſiaeſüae, lege

in perpetuum valitura, confirmaremus. Et

quoniam benevolentia (g) Regalis nulli in

juſtitia ſua deeſſe debet, & Nosſinejudicia

rio ordine nihil hujusmodi facere conſuevi

mus, perleétis privilegiis, quid ſuper hacre

nobis eſſet faciendum judicio Principum, a

Comite HENRIco de GELRE ſententiam exqui

ſivimus. Ille vero, communicato tam Prin

cipum quam aliorum plurium Nobilium con

ſilio, judicavit, quod Nos jure poſſemus, &

deberemus antiqua Privilegia renovare, & pri

ſtinas Imperatorum donationes noſtro Privi

legio corroborare. Eundem igitur Comitatum,

ſcilieet Oſtrogowe et Weſtrogowe, quem prae

dicti Imperatores beato Martino & Eccleſiae

Trajectenſi tradidiſſe & conceſſisſe (h) dino

ſcuntur, Nos quoque, diëtante judicio, in

terventu etiam dilectae Conjugis noſtrae GER

THRUDIs Reginae, et petitione fidelis noſtri

HARDBERTI, ejusdem loci venerabilis Epiſcopi,

aliorumque Fidelium noſtrorum, Beato Mar

tino et Eccleſiae Trajectenſi perpetualiter pos

ſidendum ſancientes, per praeſentis Privilegii

paginam ob ſpem futurae retributionis confir

mamus. Et ne alicui mortalium nunc vel in

poſterum facultas aut occaſio contradicendi va

leat ſilboriri, omnem, quae aliquo modo mo-r

veri poſſet, calumniam edicto Regali ſubmo

vemus, ſtatuentes, ne aliqua unquam perſo

na, magna five parva, Imperatorum donatio

nem, & noſtram confirmationem, aliquo inge

nio infringere praeſumat, ſed Eccleſia Traje

étenſis libere ac ſine omni contradictioneprae

fatum Comitatum cum omnibus ſuis pertinen

tiis omnideincepstempore poſſideat. Siquis(i)

vero, quod abſit, hujus noſtrae confirmatio

mis edictum infringere tentaverit, mille libras

auri puriſſimi componat, quarum partem dimi

diam Fiſco noſtro, reliqua vero praedictae Ec

eleſiae Trajectenfiperſölvat. Utautem haec(k)

omnibus eredantur, & inconvulſa deinceps

omni tempore conſerventur, hanc inde char

tam ſcribi, & aurea btilla noſtra inſignirijuffi

mus, manuque propria, ut infra videtur, cor

roborantes, idoneos teſtes, qui praeſentes
l. - WA- n - 1. * * -

aderant, (l) ſübtus notarifecimus, quorumen - (A) ſ to onlinelºl en 2 G.

*, ,

(f) i ## In diezelfde MSS. itaque.

## ## is.J In twee onzer ten ontbreekt
It woor - T. - -- -- -

(h) dinoscanturf In all onze MSS, moſcuntur.

(i) Si quis verg, De aatſte woord ontbreekt in de

3Ven. . . . . .

k) omnibus credantur - deincepsomni temparel
In alle onze MSS. al omnibus credantir- omni de

inceps tempore. - - - - - Ire, - AZ- - - - - ..

#rij alle grºeifindthrinen, haar
notari.

(m). EmoJ. In de t

in het# gor VAN MIERIs gebruikt. In het

Cod. Tradit, wordt ## Thimo, Zie DRAKEN

koRCH, Aanhangſ op de K: O. bl, 87.0 - VJA

(n) Praefeſtus.] f: woordontbreekt in twee Hand

ui

voor Renen, Rinen o

ee#ook V

nomina haec ſunt. ,

Anſelmus, Havelbergenſis Epiſcopus.

-- Conradus, fraternoſter & ejusdem Eccle

ſiae Praepoſitus. -

Emo, (m) Praepoſitus Sancti Salvatoris.

Conradus Tielenſis Praepoſitus.

Arnoldus Praepoſitus Sanctae Mariae.

Luitbertus, S. Petri Praepoſitus. .

Anſelmus Decanus S. Johannis.

Simon Camerarius.

HENRICUs Comes de GELRE.

Godefridus de Arnesberch, & frater ejus
Comes Hermannus.

Theodericus de Altena. .

Adelbertus, Comes de Norvenich.

G#, Praefectus (n) Norenburgen
1S. .

Robertus, Comes de Lutzenburch.

Godefridus de Renen, et filius ejus Hugo.

Giſelbertus, filius Hugonis Advocati.

Gerardus de Marken.

Alardus de Meghene.

Jordanus de Windesheim.

Godefridus de Wekene.

Peregrinus de Kempfelde.

Lithardus de Diſenhem.

Alardus de Wiſſenhurst, & frater ejus Wi
I1GIT13TUIS.

Theodericus de Bockeshorst, & frater ejus
Werenboldus,

Wilhelmus, Comes Ghorenſis.

Rodolphus de Wia.

Otto de Malberch.

Everhardus Crithelman. . -

H# de Papenheim, Mareſcalcus no
er. • - A' ,,

Henricus Freſo, ac frater ejus Wigerus.

Henricus de Boninge.

Arnoldus de Rodenburch, Dapifer noſter.

Conradus Pris, Pincerna.

Tibertus Camerarius.

Waltherus de Lonenhuſen.

Marquardus de Grombach.

Conradus de Walreſteyn.

Tibertus de Spileberch.

Otto, Pra#" '

Albertus, elonarius. -

- et in - -

Rodulphus. Er

Wernerus. -

ejüs Henricus.

*-

N

-

---
-

Walterus de A, & filius

Eckebertus de Ameſtelle.

Bartoldus de Aldenſelo.
- Voºr nu ingen ( -

Ja

ſchriften. - Nurenbergenſis hebben alle MSS.-

Voor Lutzenburch ſtaat in de MSS., burenburch

Jºlien- Voor Marken, Mar

ten-voor Ken ## Kampfelde- voor biº

hem, Difenheim. In den MS. HEDA van den Heer A.

# ſtaat op den kan door een andere hand bovenge

ſchreven, alias Diephinheirº: Ik denke, dat de

lezing is# %- Voor Wiſſenhurst, Wiſſen

# # ſcheihorſt, Boieshorſt - Voor

ilhelman, Crichthman. - Voor Lonenhuſen,
Louenhºſen. - Voor Grombach, Grumbach,T

ſoof Zºlanarius, Thalantarius en Thgallonarius. -

Voor Walterus de A & filius, met uitlating der woor

den de A, alleen Walterus & filius.- Eindelyk

voor Bartoldus de Aldenſela, Bertolfus de Aldenſalon.

2

--
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Jacobus de Saterſlo.

Signum Domni coNRADI Romanorum Re

is II.
g Ego Arnoldus Cancellarius vice Henrici

Moguntini Archiepiſcopi & Archicancellarii

recognovi.

Anno Dominicae incarnationis M.C.XLV.

Indictione VIII. XV. Kal. Novemb. Regnan

te coNRADo Romanorum Rege II. Anno vero

Regni ejus VIII.

&^^&A4 AAS AA& AAS AA&AA&SAA A

37.) Aan de ſerk van Utrecht door K. koENRAAD den III

Data eſt apud Trajectum in Chriſto felici

ter. Amen.

WILH. HEDA, Hiſt. Ki 166. gecol

lationeerd met den MS. HEBA van

den Heer A. B. en verbeterd uit

de Perkamenten MISS. het Liber

Commen, de reb. Traject. Fol.

48. verſo , myn Liber Privil.

Traject. Fol. 66. verſo, en myn

Codex Tradit. Trajeâ. Fol 73.

verſo - 75. Ook uitgegeven
w hy CHRIST. scHoTANUs, Ge

ſchied van Frieſl. in 't Tahli

num bl. 7. en in de Beſchryv. van

Frieſl. bl. 83. des druks in 4.; de

t Fratres SAMMARTHANI , Gall.

Chriſt. Vol I. p. 835. VAN MIERIS,

Charterb. van Holl 1. D. bl.

95 en SCHwARTZENBERG, Char

terh. van Vrieſ!. I. D. bl. 75.

&AA AAS AA&AA AA&AAg A4 AA

. verleend het regt om

hunnen Bisſchop zelve te verkiezen, ten overſtaan van verſcheiden Ryks

vorſten en andere Getuigen, onder welke zig ook bevinden de beide

thands regeerende, en onderſcheidene, Graven van Zutphen, en van

Gelre, HENRIK van zUTPHEN, en HENRIK van GELRE, of NASSAU. Zyn

w- - de dit Privilegie bevestigd door Paus EUGENIUs den III. op den 18

Maart 1 146.

99 UGENIUS (a) Epiſcopus, Servus ſer

59 vorum Dei, dilectis filiis, Decano

, & Capitulo Eccleſiae Trajectenſis, gratiam,

, glorian , et Apoſtolicam benedictionem.

, Supplicatio chariſſimi in Chriſto filii coNRA

, DI, tertii (b) Regis Romanorum illuſtris,

, nobis per dilectum ſilium Conraduin, ip

, ſius (c) fratrem, veſtrae Eccleſiae Praepo

, ſitum, propter hoc ab eodem Rege ad Ro

, manam Curiam deſtinatum, continebat, ut

, Privilegia per Romanorum Reges & Impe

, ratores, anteceſſores ſuos , Eccleſiae ve

, ſtrae conceſſa , nec non Privilegium , ab

, ipſo Eccleſiae veſtrae praedictae conces

, ſum , auctoritate Apoſtolica dignitaremur

(a) Eugenius.] Ofſchoon dit Stuk ook, voor zo ver

deszelfs inhoud betreft, geen de minſte betrekking tot

ons Gelderland heeft, is het zelve niet te min van het

uiterſte aanbelang voor onze Gelderſche Hiſtorie van

dezen tyd. Immers wy ontmoeten hier onder de Ryks

vorſten en andere getuigen, welke over den Brief van

K. KoENRAAD als Getuigen geſtaan hebben, ook de

twee onderſcheidene Graven van Gelre, en van Zut

phen , HENRICUS Comes de GELRE , en HENRICUs Co

mes, de ZUTPHENE ; waar uit overzulks ten vollen

blykt dat;, hoe zeer ook PoNTANUs L. VI. p. 1o6.,

van dezen Brief gewag makende, daar mede verlegen

is, te dezen tyd, gelyk te regt door MIRAEUS ook is

opgemerkt , die beide Graafſchappen nog niet ver

éénigd zyn geweest. Zulks is eerst voorgevallen na

doode van HENRIK van ZUTPHEN , wanneer zyn Zus

ters Zoon, de gemelde HÉNRIK van GELRE, hem in de

Graafſchap Hameland, of Zutphen, is opgevolgd. Wy

hebben dit in 't breede reeds getoond in ons Voorberigt

voor het eerſte Deel, werwaards wy den Beſcheiden

Lezer thands verwyzen. ' . -

Den 18 October, 1 145.

*
-

, confirmare, cujus Privilegii tenor talis

In nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

CoNRADUs divina favente clementia (e) Rex

Romanorum tertius: Si Eccleſias Dei amplifi

camus, & earum jura Regali auctoritate tue

mur & confirmamus, Anteceſſorum noſtrorum

piorum Regum vel Imperatorum exempla imi

tamur, et hoc nobis ad regni noſtri celſitudi

nem, & praecipue ad animae noſtrae ſalutem

profuturum non ambigimus. Eapropter tam

futurorum quam praeſentium Chriſti noſtrique

fidelium Regninoverit induſtria, quod, nobis

apud Trajectum civitatem (f) reſidentibus,

- »
&

- -

(b) Conradi, tertil Regis Romanorum.] Dus ſtaat

wel in de uitgaven, doch in den MS. HEDA van den

Heer A. B. vindt men duidelyk Conrardi, II. Regis
Romanorum.

(c) ipſius Fratren.J Hy was namelyk een halve

Broeder van Moeders zyde van K. koENRAAD. Zies

onder anderen, DRAKENBoRCH, Aanh. op de K. O

bl. 9. en de Fratres SAMMARTHANI, Gall. Chriſtian

Vol. I. p. 867. - -

(d) dignitaremur. ] Dus in de uitgaven, behalven

in die van MIRAEUs, alwaar men, gelyk ook in den MS

HEDA van den Heer A. B., vindt, dignarenur

(e) Rex Romanorum tertius.] Dus in alle uitgaven 3.

doch in den gemelden MS. HEDA vindt men hier weder
uitdrukkelyk, zelfs het woord vol uitgeſchreven • Rºº

Romanorum ſecundus. Dat dit de egte lezing is, heb

ben wy hier voren reeds getoond in onze Aanmerkin

gen op Num. 31. Lett. b. bl. 186.

b ( f 5 reſidentibus, j In den MS. HEDA, conſidenti
l/5, - ..." -

* -

e

Ss 2
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& de pace ac de ſtatu Regni tractantibus, fi

delis noſter HARDBERTUS, ejusdem loci vene

rabilis Epiſcopus, Conradus fraternoſter Prae

poſitus, Decanus & Capitulum Majoris Ec

cleſiae dictae Civitatis ad noſtram praeſentiam

venerunt , noſtrae Celſitudini ſupplicantes,

ut , ſicut Anteceſſores noſtri , pii Romani

Reges & Imperatores, ipſam Eccleſiam Tra

jectenſem multis honoribus & Privilegiis dota

verunt, ſic noſtra Regalis excellentia, ipſo

rum veſtigia imitando, dictae Eccleſiae aliquam

honoris praerogativam concedere dignaremur.

Nos (g) itaque conſiderantes, quod Regalen

decet excellentiam illos honorare debere prae

rogativa ampliori, quorum devotionem conti

nuis obſequiis experimur, attendentes etiam

Nos, & Anteceſſores noſtros Reges & Impe

ratores, in dicta Eccleſia a fundatione ejus in

ter Canonicos primum locum obtinere, no

ſtramque praebendam in eadem duos (h) de

ſervire Sacerdotes, pro noſtra ſalute et Regni

tranquillitate ac pace Dominum exorantes, &

dicti HARDBERTI, venerabilis Epiſcopi, fidele

ſervitium, ac dilectorum nobis Decani & Ca

pituli grata obſequia, & devotionem frequen

tem, qua noſtram Regalem excellentiam, et

dileétam Conjugem noſtram GERTRUDIM Regi

nam, per aliquod tempus in ipſà Civitate com

morantem, plurimum (i) honorarunt; et pro

pter hoc volentes eandem Eccleſiam majorem

Trajectenſem honoris praerogativa (k) ſpeciali

ſublimare, ob remedium animae noſtrae, &

animarum Domini HENRICI III. Avi noſtri,

cujus viſcera in ipſa Eccleſia pro pignore ſunt

ſepulta., & HENRIC1 IV. Ayunculinoſtri Imp.,

nec non interventum dileétae Conjugis noſtrae

(l) Reginae praedictae, ac Conradi fiatris

noſtri , chariſſimi, ejusdem Eccleſiae Praepoſi

(g) itaque.] MS. igitur. - Voor honorare heeft

hetzelfde MS. honorari.

- (h) duos deſervire Sacerdotes.] Duo deſervitunt Sa

cerdotes, heeft de MS. HEDA van den Heer A. B. –

Deze twee Prieſters pleegden door de Keizers zelven

aangeſteld te worden, tot dat K. HENRIK de VI. de aan

ſtelling van dezelven heeft afgeſtaan aan den Domdeken

in den tyd. Zulks blykt uit zynen Brief, tweemaal

door BUCHELIUS in Not. ad HIEDAM # I5O- en p.

168., als mede door MATTHAEUS de Nobil. Lib. II. C.

48. p. 745. , uitgegeven, alwaar men het volgende

leest, 't geen tot opheldering van de alhier voorkomen

de woorden kan dienen : ,, Oguum” (in 't MS. LIBER

eAMERAE van 't Kapittel van S. Pieter Fol. VI. ver

ſo, Quoniam.), antiquiſimis retro” (in 't zelfde MS.

als mede by MATTHIAEUS, retro actis. ). ,, temporibus

,, Romanorum Regas & Imperatores, Anteceſſores no

,, ſtri, veſ'ram /int experti devotionem , eo quod, com

,, mani electione & canonica, Regem Romanorum ſcu

» Imperatorem, pro tempore exiſtentem, et corum ſuc

,, ceſſores, in Canonicum Eccleſiae veſtrae & fratrem”

(MS. infratren), elegistis, faciendopraebendam ipſius

, debit. Ofc. per duos Sacerdotes.” (op pag. 168.

heeft BUCHELIUs uitgegeven, debitis officiis. In 't

MS. en by MATTHAEÜs, praebendam ipſtus debitam of

ficiari per duos Sacerdotes. Mogelyk moet men lezen,

praebendam , ipſis debitam, officiari p. d. S.) ,, a Re.

,, ge vel Imperatore inſtituendos , qui pro Regilius et

,, Imperatoribus, ac tranquillitate pacis & regni, Do

,, minum inceſanter exorarent, proinde noſtra Insp.

, excellent. ad noſtram Eccleſiam protectione tenebimur

,, ſpeciali.” (Lees, gelyk in 't MS. en by MATTH. ge

vonden wordt , noſtra Imperiali excellentia veſtram

Eccleſiam protectione tucbinnur ſpeciali. By BUCHELIUs

ſtaat op p. 168. noſtra Imperialis excellentia adnoſtram

ti, jus eligendi & inſtituendi Epiſcopum in

ipſa Eccleſia, quod ad Reges Rom. & Impe

ratores pertinere dinoſcitur, & ab Anteceſſori

bus noſtris, Regibus & Imperatoribus, usque

ad noſtra tempora eſt devolutum , & dedu

étum , antedictis Praepoſito, Decano, ac

Capitulo Eccleſiae Trajectenſis, ac dilectis no

ſtris Praepoſito, Decano, & Capitulo Eccle

ſiae Sancti Bonifacii ejusdem loci, eidem Ma

jori Eccleſiae ab earum fundatione ſpecialifra

termitate, ut nobis innotuit, conjunctis, in

donationem perpetuam Regali magnificentia

concedimus in donum, & damus poteſtatem

noſtram omnimodam, a nullo ſucceſſorum no

ſtrorum infringendam ; ut, cum Epiſcopatum

praedictum (m) vacare contigerit, idem Prae

poſiti, Decani, & Capitula majoris & Sancti

Salvatoris Trajectenſis antedicti, & nulli alii,

nifi Eccleſiarum ſuarum (n) concanonici, Epi

ſcopum alium eligendi plenariam habeant po

teſtatem. Ut autem haec noſtra donatio, do

num, & privilegium, Regia magnificentia vo

luntarie & liberaliter conceſſa, iisdem perpe

tua ſint & rata (0) credantur ab omnibus, &

inconvulſa omni deinceps tempore conſerven

tur, hac (p) in charta conſcribi jusſimus,

manu propria, ut infra videtur, corroborantes,

idoneos teſtes, qui praeſentesaderant, ſubter

notarifecimus, quorum nomina haec ſunt.

Ancelinus, (q) Havelburgenſis Epiſco

pus. r

Albero, Leodienſis Epiſcopus. *

Wernerus, Monaſterienſis Epiſcopus, .

Nicolaus, Cameracenſis Epiſcopus.

Udo, Oſenburgenſis Epiſcopus. *

Walramus Dux.

Wilhelmus, (r) Comes Palatinus.

IIENRICUs, Comes de zUTPHENE.

Ar

Eccl. prot. tenehitter ſpeciali..) , verum, quia noſtrae

,, excellentiae irinotuit, quod , mortuis Sacerdottbus

•, pracdictis , Regibusqtte & Imperatoribus interdun

,, in remotts agentibus , neglectum eſt hujusmodi in

,, veſtra Eccleſia inſtittiere /acerdotes, - nolentesper

,, htjusmodi negligentiam Eccleſtan noſtram” (béter

in 't MIS. en by MATTH., veſtram.) ,, debitis in hac

,, parte privare” (MS. en MATTH. privari.) ,, ob

,, ſº quiis. Regia ſtuthoritate ſtatuinus, ut ſtipendium

, praebendae, nobis#' per manus (MS. en

MATTH. mantan, gelyk BUCH. ook heeft op p. 169.)

, Theodorigi Deºghi iſſus. Alſ joris Eccleſiae, ejusque

, ſuccesſorilius (Beter in 't MS. ſucceſforum.) in per,

, petuum duobias ſacerdotibus conferatur, gái illud”

(Oſicium , gelyk by BUCH. op p. 169. gelezen wordt.)

, deſervire, & , ut praemittitur, pronoſtra ſalute &?

,, Imperii tranquillitate idonei exiſtant Dominum exo

,, rare.” - 1,

8,) honorartunt.J Honoravit in 't MS.

k) ſpeciali..] MS. ſpecialis.

(l) Conjugis noſtrae Reginae.] MS. conjugis noſtrae

. Reginae. -

(m) vacare.] MS. vacari.

(n) Eccl. ſuarum concanonici.] MS. Canonici Eccle

ſtartum ſuarum.

(o) & rata credantur.] MS. et rata, et credantur.

(p) hac in charta conſcribi.] MS. hanc in cartam

ſcribi. Ik denke, dat men lezen moet, gelyk in den

vorigen Brief ook ſtaat, hanc inde chartaan ſcribi, of

conſcribt, juſ/imus.

(g) Ancelinus. ] Dus ook in 't MS. Doch by MI

RAEUS heeft men Ancelmus, 't geen 't zelfde is, als

Anſelmus, gelyk hy doorgaands genoemd werdt. .

(r) Wilhelmus, Comes Palatinus. ] ToLNERUs in

Not. ad Ccd. Dipl. Palat. p. 42. meent, dat MIRAEUS
f QI
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Arnoldus, Comes de Clivo. -

Adolphus, Comes de Monte. w

HENRicUs, Comes de GELRE.

Conradus, frater noſter, Praepoſitus Tra

jectenſis. ,, -

Emo, (s) Praepoſitus Sancti Bonifacii.

Conradus, Tielenſis Praepoſitus.

Lambertus, Sancti Petri Praepoſitus.

Godefridus de Renen.

Alardus de Megene.

Otto, Praefectus Trajeëtenſis.

Egbertus de Amſtelle.

Bertoldus de Aldenſeele.

Jacobus de Saterſloe.

Signum Domini coNRADI (t) Rom. Reg.

III. -

Ego Arnoldus Cancellarius vice Henrici

Moguntini Archiepiſcopi & Archicancellarii

recognovi.

Anno Dominicae incarnationis M.C.XLV.

Indict. VIII. XV. Kalend. Novemb. regnante

CONRADo Romanorum Rege tertio, anno ve

ro Regni ejus VIII. Data apud Trajectum in

Chriſto feliciter.

,, Eapropter Nos, pronoſtrae (u) Eccle

ſiae reverentia & ejusdem Regis ſüpplican

tis inſtantia inclinati, conſiderantes etiamad

, Eccleſiam veſtram dicti Regis (y) devotio

, nem, qua ipſam regali magnificentia favora

biliter & excellenter honoravit, antedictum

Privilegium, cujus tenor his noſtris Apoſto

, licis literis de verbo ad verbum eſt inſertus,

, & omnia (w) Privilegia, per Romanos Re

, ges & Imperatores Eccleſiae veſtrae ad ho

, norem Chriſti & Eccleſiae exaltationem con

, ceſia, Apoſtolica auctoritate confirmamus,

, inhibentes ſub anathematis Vinculo , ne

,, Imperialis, vel Regalis, vel Epiſcopalis,

, vel clericalis (a) vel laicalis perſona aliqua,

, cujuscunque ſtatus & conditionis exiſtat,

, ipſain Eccleſiam Trajectenſem, contra hu

,, jusmodi privilegium & noſtrae confirmatio

, nis tenorem , moleſtare, aut in ejusdem

, praejudicium in praemiſiis quidquam in per

, petuum alldeat attentare, decernentes irri

,,tum & inane, ſi quid a quoquam in contra

, rium fuerit attentatum. Nulli ergo omni

,, no hominum liceat hanc noſtrae confirma

,,tionis paginam infringere, vel ei auſu teme

, rario contraire. Si quis autem hoc attenta

, re praeſümpferit, indignationem omnipoten

, tis Dei ac beatorum Petri & Pauli, Apo

,, ſtolorum ejus, ſe noverit incurſurum. Da

,,tum Romae apud Sanétum Petrum XV. Ka

, lend. Aprilis Pontificatus noſtri anno pri
2, 1110

WILH. HEDA , Hiſt. p. 163-165.

gecollationeerd met den MS. HE

DA van den Heer A. B. AUB.

Mtig.AEUS , Donat. Belgic. Lib.

II. C. 46. Oper. Dipl. Tom. I.

p. 532. De Fratres SAMMAR

THANI - Gall. Chriſt. Vol. 1. p.

836. VAN HUEssÉN , Batav.

Sacr. Tom. I. p. 146. VAN

MIERIS, Charterb. van Holl. I.

D. bl. 96. Een uittrekzel hier

van, met de namen der Getui

gen, vindt men ook by ToLNE

RUS Cod. Dipl. Palatin. Num.

43 p..42. Eene Nederduitſche

Vertaling van dit Stuk vindt men

in de A. Oudh. van 't Bisdom

van Utrecht. I. D. bl. 197. en

uit dezelve by VAN MIERIs d. l.

als mede eene andere in de Ver

taling van HOYNCK VAN PAPEN

DRECHT's Hiſtorie der (Jtrecht

#e Kerk, in het Aanhangſel
. I.

Comes Palatinus, cet. Nu is het mogelyk, ja zelfs

zeer waarſchynlyk , dat hy, in zyn afſchrift een an

deren naam dan Wilhelmus vindende , gemeend heeft

dat zulks een fout was, en dat hy, in plaats van dien,

ook in dezen Brief uit den voorgaanden den naam van

Wilhelmus moest verbeteren. Naar alle gedagten zal

in zyn Afſchrift, het geen hy meende te verbeteren,

geſtaan hebben Hermannus Comes Palatinus. Want,

na doode van den Paltsgraaf Willem, is Henrik opge

volgd, en in II4I. Hermannus. Men zie de Geleerde

Schryvers van de Acta Acad. THEODORo - PALATINAE

Vol. III. Hiſtor. p. 73.

(s) Emo. J Anders wordt hy genaamd, Temo en

Thimo. Zie onze Aanmerkingen op den voorgaanden

Brief, lett. m. bl. 192. By PoNTANUs Lib. VI. p. 1o6.

vindt men hem genoemd Enno ; doch te onrecht.

(t) Rom. Reg. III.] Ofſchoon in het begin vande

zen Brief te regt het MS. heeft Romanorum Rex ſe

cundus, vindt men egter in 't zelve alhier kwalyk, ge

lyk ook vervolgends, Regnante Conrardo Ro. rege III.,

voor II. gelyk men moet lezen. -

(u) noſtrae eccleſiac.] Pro ſalute Eccleſiae, heeft
het MS.

(v) devotionem.] MS., Donationem.

(w) omnia privilegia.] MS. omnia illa privilegia.

(v) Vel Clericalis.] In de uitgave van VAN MIERIs

55

22

55

53

en HEDA zig vergist hebben in dezes naam, en dat men

moet lezen Comes Gorenſis. Het is buiten twyfel, ge

lyk dezelve in zyne Hiſt. Palat. Cap. AI/I. p. 292.

ten vollen getoond heeft , dat reeds in 1 I40. - deze

Paltsgraaf wiLLEM overleden zy. In den MS. HEDA

ſtaat uitdrukkelyk ook Comes Palttinus. Zeker is

het, dat in een anderen Brief van K. KOENRAAD, in

1144 gegeven, en te vinden in de Atla Academ.

THEoDoRo - PALATINAE - Vol. III. Hiſtoric.f i 13.

van hem, als toen reeds overleden, gewaagd wordt,

guod, defuncto bonae memoriae Willelmo PalatinoCo

mite, omnia e 'us allodia juſtis modis in regni proprie

tatem jure devenerunt. In den Brief van 1141. hier

voren geplaatst Num. 33. bl. 188. komt voor Henricus

Comes Palatinus , en niet meer Wilhelmus ; welke

Paltsgraaf Henrik egter aan ToLNERUs, Hiſt. Palat.

Cap. XIV. p. 295., geheel onbekend is. . Indien men

den oorſpronkelyken Brief zelf konde inzien, en ver

gelyken, zou zig mogelyk dit raadzel ontwarren, de

wyl zeer gemakkelyk HIEDA by het afſchryven van de

zen Brief den eenen naam voor den anderen kan verwis

ſeld hebben. Even tevoren p. 157. heeft hy den Brief

van K. KoENRAAD , alhier geplaatst Num. 31. bl. 186.

in zyn werkwoordelyk ingevoegd, in welken verſchei

den. Getuigen, alhier ook voorkomende, opgenoemd

worden, en wel voornamelyk in dezelfde orde, als

hier , volgen Nicolaus Cameracenſis Epiſcopus, Udo ontbreken deze woorden, b

Oſenburgeriſis Epiſcopus, Walramus Dua, Wilhelmus -

-

-

i

\

z

Ss 3 38.)
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38.) Godfried de III., Hertog van Lotharingen, belooft, ten overſtaan van HEN

RIK Graaf van GELRE, en anderen, de Advocatie over de goederen der

Abdy van Tongerlo getrouw te zullen waarnemen.

In 1 145., of 1 146.

N nomine Sanctae Trinitatis ac Individuae

Unitatis. Notum eſſe volumus tam fil

turis quam praeſentibus, quod ego GODEFRI

DUs, Dux Lotharingiae, pro remedio animae

meae, praedeceſſorumque meorum, ad petj

tionem Domini Henrici venerabilis Abbatis de

Tongerlo , fratrumque ſuorum, Advocatiam

illius loci a glorioſo Romanorum Rege (a)

coNRARDo ſusceperim, ut, omni exactione

excluſa , & tali conditione ſuppoſita , nulli

eam, nec ego, nec aliquis ſucceſforum meo

rum, in feodum dare debeat; ſed, ut dictum

eſt, pro ſalute animae meae, meorumque (b)

praedeceſſorum, cuncta ibi in praeſentiarum

Deo ejusque genitrici inviolatae Mariae Virgi

ni rationabiliter collata, & in poſterum a fide

libus Chriſti juſto & rationabili modo confe

renda, aequa defenſione, ac patrocinio, tue

ri debeam, & omnem injuriam, Deo adju

vante, propulſare.

Ut autem (c) in eodem loco honor Dei

amplietur, & Fratres ibidem commorantes li

berius & expeditius Deo ſervire valeant, &

mei meorumque memoriam devotius habeant,

liberali animo & gratanter concedo, ut ſi quis

de familia & de miniſterialibus meis eidem

Eccleſiae conferre voluerit aliquod ſuum allo

dium, libere hoc faciat, Fratres autem mea

(a) Conrardi.] Den Brief, waarby K. KoENRAAD

dezen Hertog, als algemeenen Voogd over de Kerken,

welke onder zyn gebied gelegen zyn , had aangeſteld,

kan men insgelyks vinden by BUTKENS d.. l.- De

wyl deze belofte van denzelven geſchied is ten over

ſtaan, en in tegenwoordigheid, van onzen Gelderſehen

Graaf HENRIK, konden wy dit ſtuk met ſtilzwygen

niet voorbygaan. - MANTELIUs, Hiſt. Loſſenſ.

- - - --

-

* *
- -

-

* * . -

- - 4 -

-

, º,

freti auêtoritate ſuscipiant, & in proprios uſus

redigant.

Et ut hujus actionis auctoritas tempore prae

ſenti & futuro inconvulſa permaneat, hanc

Chartam, inde conſcriptam, ſigillo noſtro ſi

gnari fecimus. Ea vero, quae ad Eccleſia

ſticam cenſuram pertinent, Domnus Papa EU

GENIUS ſilo Privilegio corroboravit, atque in

hujus cauſae violatores indignationem Dei

Omnipotentis cum anathemate promulgavit.

Hujus rei teſtes ſunt;

Ludowicus Comes de Lon.

Arnoldus Comes de Arſchot.

HENRICUs Comes de GELRE.

Otto Comes de Duraz.

Leonius de Bruxella.

Wilhelmus de Birbeka.

Reinerus de Tildonc.

Gerardus de Hildeberche.

Henricus Sneparth.

Reinerus de Heverle.

Goscelinus de Holthem.

d Arnoldus Dapifer, & frater ejus Godeſri

UlS.

CHRISTOPH. BUTKENs, Preuves du

livre I V. des Trophees de Bra

bant, p. 39. en AUB. MIRAEUs

Donat. Belg. Ltb. II. Cap. 49.

Oper. Diplom. Tom. I. p. 536.

Lib. V. p. 1o8. ſchynt dezen Briefte brengen onge

veer tot den jare 115o. tot welken tyd MIRAEUS den

zelven ook brengt.
-

(b) praedeceſſorum.] Dit woord ontbreekt in de uit

gave van MIRAEUS.

(c) Ut autem in eodem loco. cet..] Dit, en al het

volgende, tot aan de woorden, Hujus rei teſtes ſunt,

heeft BUTKRNs in zyne uitgave uitgelaten.

-

39.)
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39.) De Privilegien der Kerk van Kameryk,

e

ten overſtaan, onder anderen,

ook van Graaf HENR 1K van GELRE , door K. KoENRAAD den III.

beveſtigd.

Den 30 December 1146. (1145.)

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

CoNRADUs divina favente clementia Ro

manorum Rex (a) ſecundus.

Praedeceſſorum debet privilegia conſervare,

qui ſua vult a (b) Deceſſoribus inſtitutaſerva

ri; & quia Regiae Majeſtatis eſt, juſtis peti

tionibus aures miſericordiae porrigere, Letl

fidelium regni neceſſitatibus affectu debito ſub

venire, dilecti noſtri NICOLAI venerabilis Ca

meracenſis Epiſcopi precibus annuentes, col

lata Eccleſiae ſüae a Praedeceſſoribus noſtris

privilegia, pietatis intuitu dignum duximus

CO C.

Ut quod praecedentium Imperatorum &

Regum, Pippini, Caroli Magni, Lodovici,

Arnulfi & Ottonis, Eccleſiae Cameracenſide

dit & confirmavit auctoritas, noſtro robora

retur auxilio , & Regiae noſtrae auétoritatis

munimine fillciretur, ac ratum & inconvul

ſum, omni futuro in poſterum tempore, per

duraret. - 2

Auctoritatis igitur (c) noſtrae praecepto,

jura & honorem Cameracenſis (d) Eccleſiae

roborantes, ſubſignatas poſſeſſiones praefatae

Sedi Cameracenſi, ad honorem & utilitatem

praefati Epiſcopi, & Succeſſorum ſilorum,

irrefragabiliter aſſignavimus, civitatem ſcilicet,

quae CAMERACUs (e) nuncupatur, cum juſti

tiis, diſtrictibus, moneta, molendinis, tam

in civitate quam extra, aquis, aquarumque

decurſibus, Eccleſiis, villis, quae haétenus

Epiſcopalis poſſeſſionis extitiſſe conſtat.

Abbatiam etiam S. Gaugerici, Comitatum

totius terrae Cameracenſis, Caſtellaniam quo

que, caſaturas & hominia, quae de feodo E

piſcopi eſſe conſtat: ad haec Novum Caſtel

lum , cum juſtitiis, diſtrictibus, moneta,

molendinis, aquis, caſatis; Foraſtum etiam,

tendens in longitudine a Sanaſionis monte us

que ad illum locum, ubi duae Helprae ca
- -

-

* . * t . . . . t

* * t * » * * *
- * * * * * * t

-, - , w . w

- , - ' Y - ,

(a) Rex ſecundas. J Dus te# in drie uitgaven,

Door BRoslús is dit veranderd in Rex III. ,

(b) deceſſoribus.] Beter in de uitgave van ToLNE

RUS, ſucceſſoribus.

c)# By denzelfden, itaque.

# ameracenſis. ] Cameracenſt Eccleſiae by den
ZCITCICn e

(e 5 cameraeus] Cameray by denzelven.

(f) noſtra.] Dit ontbreekt in de uitgave van ToL
NERUS.

(g) quas] In de uitgave van MIRAEUs, quos.

(h) tenet vel poſſidet.J Tenet et poſſidet by den zelf
nCIJ,

(i) freda. 1 Kwalyk in de uitgave van ToLNERUs,

feoda. Fredus en Fredum is, het geen wy Ban, en
*

dunt in Sambram, in latitudine a villa, quae

dicitur Barſis, & loco qui vocatur Gorgu

nes, ita ut Sambra decurrit, & duae Hel

prae uſque adulteriorem ulterioris Helprae ri

pam.

Decernimus ergo, & Regia auctoritate (f)

noſtra praecipimus, ut nullus Judex publicus,

vel quiſlibet ex judiciaria poteſtate in Eccle

ſias, aut loca, vel agros, ſeu reliquas deno

minatas poſſeſſiones praedictae Eccleſiae, (g)

quas moderno tempore in quibuſlibet pagis

vel territoriis , infra ditionem regni noſtri,

juſte & legaliter tenet (h) vel poſſidet memo

rata Eccleſia, vel ea quae deinceps a Catho

licis viris collata fuerint Eccleſiae, ad cauſſas

exigendas, aut (i) freda, vel manſiones vel

paratas faciendas, aut fidejuſſores tollendos,

aut homimes ipſius Eccleſiae, tam ingenuos

quam ſervos, ſuper terram ipſius commanen

tes, aliquatenus (k) diſtringendos, vel ullas

redibitiones, aut illicitas occaſiones requiren

das, noſtris & futuris temporibus, ingredi au

deat, vel ea quae ſupra memorata ſunt peni

tus exigere praeſumat,

- Porro ad exterminandas aemulorum & ma

levolorum ſuggeſtiones, conſervandos etiam

honoris (kk) & Regni noſtri fines, praefato

Epiſcopo & Succeſſoribus ſuis, interventu

cariſſimae conjugis noſtrae GERTRUDIs Regi

nae, ex Regalis munificentiae benignitate ,

concedimus, ut in noſtra & Succeſſorum no

ſtrorum, tam Regum quam Imperatorum ma

nu & tuitione, nullo Duce, Comite, Princi

pe, ſeu qualibet majori minorive perſona in

tercedente. . . . . . . irrefragabiliter permaneant:

ut Clerus & Ordo in ſervitio Dei roboretur,

Principum quoque & populi fidelitas nobis &

Regno noſtro inviolabilis conſervetur.

Praeterea novam illamconſiletudinem, quae

vulgo Gayena (l) dicitur, quam ſolet Co

t

- - \ . »

Breuke, noemen, PAPIAs: Fredum, bannum. Hier

van daan in de GEMMA GEMMARUM; Fretus, bruken

de. Zie verder DU CANGE Gloſ. Tom. III. p. 7o4

- # diſtringendos.# By## aſtrin

gendos, vel villas , redibitiones - inquirendas. cet.

(kk) honoris] Beter in de uitgaven van desAMMARTH.,

honores.

(l) Gavena.] ,, Eſt jus accipiendi certas menſuras

,, granorum ex ſingulis jugeribus terrae, quod ſibi de

,, beri praetendit Princeps vel Comes, qui eſt Advoca

,,tus Eccleſiae ſeu Monaſterii alicujus, ratione ſuae

,, Advocatiae ſeu protectionis,” gelyk MIRAEUS in zy

ne aanmerkingen op dezen Brief het woord Gavena te

regt verklaarde, en welke beteekenis door DUCANGE,

Gloſſ. Tom. III. p. 85o. nader bevestigd wordt.
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mes Flandrenſis exigere, praedicto fideli (l)

noſtro N 1c oL A o Epiſcopo, civitati, Ec

cleſiae, & territorio Cameracenſi, ex Re

galis auctoritatis beneficio, remittimus, ſta

tuentes ut nullo in poſterum tempore liceat

Flandrenſi vel cuilibet alii Comiti, ſecularive

perſonae ad praedictam conſuetudinem manum

mittere, vel Eccleſiae Cameracenſis (m) pa

cem ſuper injuſtis vexationibus fatigare.

Sed liceat memorato (n) Praeſuli, ſuisque

Succeſſoribus res praediétae Eccleſiae cum cel

lulis & rebus, vel hominibus ſibi legaliter

ſubjectis, ſub immunitatis noſtrae defenſione,

quieto ordine poſſidere, & noſtro fideliter pa

rere regno, atque pro ſtabilitate noſtra vel to

tius regni, a Deo nobis collativel conſervandi,

una cum Clero & populoſibi ſubjecto, libe

ret Dei miſericordiam exorare ; & quidquid

exinde Fiſcus noſter exigere poterat, ad lu

minaria ipſius Eccleſiae continuanda, perpetua

liter conceſſimus adhibendum.

Praeterea conſtituimus, ut nullus Succeſſo

rum noſtrorum Regum ſeu Imperatorum, ut

nullus Dux vel Comes atque Vicarius, ſeu

quislibet ex judiciaria poteſtate, noſtram vel

Anteceſſorum noſtrorum Regum & Imperato

rum auctoritatem violare praeſumat. Quod ſi

quiſquam auſu temerario noſtram & Praede

ceſſorum noſtrorum auctoritatem infringere

tentaverit, cauſſis Regalibus ſit obnoxius, &

inſuper mille (o)libras auri puriſſimi compo

nat, dimidietatem Fiſco noſtro, & reliquam

partem praefatae Cameracenſi Eccleſiae.

Ut autem haec ab omnibus credantur, &

omni deinceps tempore rata & inconvulſacon

ſerventur, hanc inde Chartam ſcribi, & ſigil

li noſtri impreſſione inſigniri juſſimus, manu

que (p) propria, ut infra apparet, corrobo

TaVIIIllIS. ; - --

Hujus rei teſtes ſtint,

Arnulphus Colonienſis Archiepiſcopus.

Henricus Leodienſis Epiſcopus. ' .

Wernerus Monaſterienſis Epiſcopus.

Ortliebus (q) Baſilienſis Epiſcopus.

Philippus Oſenbruggenſis Epiſcopus.

!

(ll) fideli noſtro.] In de uitgave van de sAMMARTH.

zeer kwalyk, filio noſtro. ' , *-

(m) Cameracenſis.] By ToLNERUs, Cameracenſt.

(n) memorato.J. By denzelfden, praefato.

(o) mille libras.] By denzelfden, doch kwalyk, ter

mille libras.

(p) manuque propria.] Manuque noſtra by denzelf

CI1,

(q) Ortliebus.] Ordelerius kwalyk in de uitgave van

ToÉNERUs. In de Lyst der Baſelſche Bisſchoppen by

de Fratres sAMMARTHANI Gall. Chriſt. Vol. II. p.

354. is deze Orthliebus# onbekend. Wy ont

moeten hem egter in een Bulle van Paus INNocrNTIUs

den II. van den jare 1139., als mede in een Brief van

K. KoENRAAD den III. Van den jare II4I. , by HER

Albero Verdunenſis Epiſcopus. -

Anſelmus Havelenburgenſis Epiſcopus. -

Wibaldus Stabulenſis Abbas.

Godefridus Prumienſis Abbas.

Lambertus Werdinenſis Abbas.

Anno Andenſis Abbas.

Heremannus Palatinus Comes de Rheno.

Henricus de Lemburch, & Frater ejus Co

mes Waleramus de Arlon.

Otto Comes de Rinecka, & Filius ejus

Otto.

Loudevicus (r) Comes de Lon.

Adolfüs Comes de Monte. -

Hugo Comes de Dagesburch. "

Otto Comes de Ravensberch.

Otto Comes de Duraz. - -

HEINRICUs Comes de GELREN.

Hermannus Comes de Cuick.

Rubertus Comes de (s) Luiſemburch.

Albertus Comes de (t) Worvenich.

Wilelmus Comes de Juliaco.

Henricus Comes de Katzenelenbogh.

Marquardus de Grumbach.

Tibertus (u) de Spilemberch.

Signum domini CONRADI Romanorum Re

- gis ſecundi. fºtº :

Ego Arnoldus Cancellarius, vice Henrici

Moguntinenſis Archiepiſcopi, & Archicancel

larii recognovi, anno Dominicae Incarnationis

milleſimo centeſimo quadrageſimo ſexto, In

dictione octava, III. Kalendas- Januarii, re

gnante Cunrado Romanorum Rege ſecundo,

anno vero Regni ejus octavo. Data eſt Aquiſ

grani in Regio Palatio feliciter, Amen. -

- v ..'

, 7. C -

. . . . . AUB. MIRAEUs, Dipl. Belgic. Lib.

I. Cap. 6o, Oper. Dipl. Tom. I.

p. 18o-182, enToLNERUs, Cod.

- - Dipl. Palat. Num. 51. p. 45.

. . . . . . . Een uittrekzel, uit dezen Brief,

met de namen van zommige Ge

tuigen, vindt men ook by BRo

SIUs, Ann. Juliae Comitum Tom.

I. P. 9. Oók, doch merkelyk

" , verkort, uitgegeven door de

4 - Fratres scAEv. en LUD. SAM

' ' , , ,, MARTHANI, Gall. Chriſt. Tom
I. P•, 238. * - •

- , ' . -" ) , i

GoT, Geneal. Dipl. Gent. Habsburg. Vol. II. P. I.

pag. 162. en p. 166. | | | . . . . . . . -

r) Loudevicus Comes de Lon] By ToLNERUs, Lu

devicus Comes de Los. By BROSIUs, Lud. Comes de

Lon. Zie MIRAEUS , Oper. Dipl. Tom. H. p. 7oI. en

MANTELIUS, Hiſt. Loſſenſ, Lib, V. p. 105, ,

(s)### Lurenburch by ToLNERUs.,

(t) Worvenich.] By denzelfden, Wörnevich, doch'

te regt by BROSIUs, Norvenich. In een voorgaanden

Brief, Num. 36. bl. 192. wordt hy genaamd, Adelber

tus Comes de Norvenich. Men zie verder de Acta A

cadem. Theodoro Palatinae Vol. III. Hiſtor. p. 65.

(u) Tibertus de Spilemberch.] Dezen vindt men in de

uitgave van ToLNERUs niet. - . .

- -

- - - - - - --

-
-

-

-, was- ,

t- - - - - - -

l -- - - - - -- - -

- & ,,' , , 1 - 1 | | | | | |- | - vw
-

A
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- - A * - - - - - » A. * 1-3 * . .
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4o.) Aan de Paderbornſche Abdye Abdinchof door Paus EUGENIUs den III.

beveſtigd de voorregten en bezitting der goederen, en, onder dezelve,

ook der goederen, welke in GELDERLAND gelegen gyn.

Den 7 Mey I 146.

\

UGENIUs, ſervus ſervorum Dei, dilectis modis, praeſtante Domino, poteritis adipiſci,

E filiis, Conrado Abbati Monaſterij Beato- firma vobis veſtrisque (c) ſucceſſoribus......

rum Apoſtolorum Petri & Pauli, quod in Pa- In quibus haec propriisduximus exprimenda(d)

therburnenſi civitate ſitum eſt, ejusque fratri- vocabulis:# cum Eccleſia, Merbeke

bus, tam praeſentibus, quam futuris, regula- cum Eccleſia, Gellendorp, Rumbeke, Fu

rem vitam (a) profeſſis in M. Apoſtolici mo- clon, Dotenhuſen, Waltmannenghuſon, Hal

deraminis clementiae convenit, religioſos (b) le, Thenſin, Rime, Deheim, Bekehuſon,

deligere, & eorum loca pia protectione muni- Habergo, Edekehuſon, (e) Nedere, Oſſen

re. Dignum namque, et honeſtaticonveniens dorp , Curbike, Meſſère, Bullenghuſon ,

eſſe cognoſcitur, ut, qui ad Eccleſiarum re- Menne, Andepo cum Eccleſia. Item in in

gimen aſſumpti ſumus, eas et a pravorum ho- feriori Andepo Volpethonhuſon, Fornholte,

minum nequicia tueamur, & Apoſtolicae ſedis Eccleſiam in Haltenghuſon cum banno Epi

patrocinio foveamus. Eapropter, dilecti in ſcopali, & tribus Capellis, Bellede, decimam

Domino filii, veſtris justis poſtulationibus cle- in Wildbodeſſun, Bethengdorp, Heſe, Stu

menter annuimus, et praefatum Monaſte- renberg, Suinveld, Weplede, Burgnon cum

rium, in quo divino mancipatieſtis obſequio, Eccleſia, & decima ſuper curtem, Butenen,

ſub beati Petri & noſtra protectione ſuscipi- Unnenſcare cum decima, Nortburgnon cum

mus, & praeſentis ſcripti privilegio communi- decima, Alfnon, Meſtete, Hedmere, Hen

mus. Statuentes ut quascunque poſſesſiones, geldere, Atlon, cum Eccleſia & decima ſu

quaecunque bona in praeſentiarum juste & ca- per curtem , Butenen, Balhorn, Rurale,

nonice poſſidetis, aut in futurum conceſſione quod Sundra fuit, cum decima, Helſen, &

Pontificum , liberalitate Regum, largitione molendinum cum vivario, Leſſèthe, Scar

Principum, oblatione fidelium, ſeu aliis juſtis heim, Wambeke, Ermeſcenhuſon, Cethsle

* * 1'é »

(a), Profeſſis in M. ] Wat dit in M. zal beteeke- , (c) ſucceſſoribus..... J De woorden, welke hier

nen, beken ik niet te weten. Ik denke, dat men thands ontbreken, en door den afſchryver mogelyk

voor in M. zal moeten lezen, in perpetuum. Dit is wegens ouderdom van den Brief niet hebben kunnen

het gewone formulier , in meer andere Pauzelyke gelezen worden, zal men gemaklyk uit twee andere

Brieven voorkomende. Onze EUGENIUS zelf gebruik- Brieven van P. EUGENIUs, by VAN HONTHEIM, d. l. p.

te het dus in een Brief van 1152., by V. HoNTHEIM 563. en p. 564., in welke beide hy dezelfde woor

Hiſt. Dipl. Trevir. Vol. I. p. 563 alwaar men vindt: den, als ook in dezen Brief voorkomen, gebruikte,

Eugenius - Randulpho Abbati - ejusque Fra- kunnen# in dezer voege, firma vobis veſtris

tribus , tam praeſentibus, quam futuris, regularem que ſucceſſoribus, & illibata permaneant, in quibus.

vitam profeſſis in perpetuum. Het zelfde formulier eet. -

ontmoeten wy ook in een Brief van P. HoNoRIUs den . (d) Vocabulis, cet. J Verſcheiden van deze opge

III. by denzelfden, d. l. p. 654. en in een anderen noemde plaatzen had Bisſchop MEINwERcUs, de Stig

Brief van onzen EUGENIUs van 1145,3 by GUIL. MAR- ter van deze Abdye, en onder dezelve ook die gene,

LOT »## Remenſis Hiſt. Tom. II. p. 314. gelyk welke tot ons GELDERLAND betrekking hebben, en al

ook in een Brief van denzelfden van 1146., byMAR- hier met capitale letteren, ter onderſcheiding van an

TENE, Coll. Ampl. Monum. Vol. II. p. 121. Zom- dere, elders elegene, plaatzen, gedrukt zyn, reeds

tyds worden er bygevoegd de woorden, regulariter in den jare## aan dit Godshuis geſchonken en op.

ſubſtituendts in##" , of: canonice ſubſtituendis gedragen by zymen Brief, in de eerſte Afdeeling Nuºn.

in perpetuum. Zie maar de Brieven by v. HoNTH. d. 74. # 107. door ons geplaatst.,. Wy hebben aldaar

l. p. 547. 548. 556. 6o8. enz.- In den oorſpron- in onze Aanmerkingen over de hier ook opgenoemde

kelyken Brief heeft by een gewone verkorte manier Gelderſche plaatzen onze gedagten# Wy kun

van ſchryven, of Abbreviatie, geſtaan in PPM. De nen derhalven hier ons bekorten. Door dezen Brief

Afſchryver van dezen Brief heeft zulks niet verſtaan, worden verſcheidene onzer gisſingen, aldaar voorge

of door onoplettendheid de eerſte letters overgeſlagen. ſteld, nader geſterkt."

Dat dit nu de gewone manier van verkorting was, º (e) Nedere J Deze# gelegen in Pago Heſſe

blykt ten duidelykſten uit een Brief van Paus ALEx- Saxonico in Comitatu Herimanni Comitis, was reeds

ANDER den III, van 1179. alwaar de Uitſchryver de- aan dit nieuwe Klooſter, 't geen MEINWERCUs onlangs

ze gewone Nota , of Abbreviatie, ons bewaard had begonnen te ſtichten, door K. HENRIK den II. in

heeft , want in de# van dien Brief by v. den jare Io17. in eigendom gegeven. Zie dien Brief

HoNTHEIM, d.. l. p. 6o6, vindt men : Allexander- by N. scHATEN, Annal. Paderborn Part: I. Lib. V.

Godefrido Abbati - ejusque fratribus, tam prae- p. 426. - Behalven de Gelderſche, alhier opge

ſentibus, gaan futuri; , canonicam vitam profeſſis noemde, goederen, zyn onder de overige plaatzen 90
IN, PP. M. Niemand zal twyfelen, of die abbrevia- n0g eenige, welke by erfregt uit de goederen van zy
tie beteekent aldaar, in perpetuum. In de Notae Li- nen Grootvader van Moeders zyde, den Hameland

térarum van P. DIACONUs, p. 1626., als mede in de ſchen Graaf wIG

Notae van PAPIAS p. 1658. Edit. PUTscHII, wordt cUs einde

ook PP. verklaard, door perpetuum. ---

- (b) deligere. J Mogelyk, diligere, - T# leek ons t "A --

men waren. Zulks kan blyken uit

1 1o13. en Io16. hier voren in de I.

e # en 67. bl. 92. geplaatst.

W

N den III. aan Bisſchop MEINwER



2OO CHARTERBOEK DE s HERTOGD OMS GELRE,

re, Hohenſèle, Rederbruggon , RADENG

IIEIM cum capella, & (f) decima ſuper di

midiam villam PUTTHEN, curtem & Eccle

ſjam cum dimidia decima, et capellam in voR

THUsoN ad Eccleſiam eandem pertinentem,

(g) APPELE , wEHSLE in THESTERBRANT ,

curtem cum tota familia, Eccleſiam in DUI

LoN (h) cum quatuor capellis, videlicet NI

wELEN, HELLUE, HASTEN, et GAMBEREM

cum dimidia decima. Obeunte autem te, nunc

loci ejusdem Abbate, vel tuorum quilibet (i)

ſucceſforum, nullus ibidem qualibet ſurreptio

- nis aſtutia ſeu violentia proponatur, niſi quem

fratres communi conſenſu, vel fratrum pars

conſilii ſanioris, ſecundum Dei timorem, vel

Beati Benedicti regulam, de eodem clauſtro,

vel ſi neceſſe fuerit de alio, providerint eli

gendum. Liceat etiam vobis in parrochialibus

Eccleſiis, quas tenetis, Sacerdotes eligere,

& dioeceſano Epiſcopo praeſentare, quibus,

ſi idonei fuerint, Epiſcopus animarum curam

committat, ut de plebis quidem cura Epiſco

t

(f) decima ſuper dimidiam villam Putthen] SCHA

TEN heeft de onderſcheidingsteekenen zeer kwalyk

eplaatst, 't geen deze woorden ten eenemaal onver

# maakt. Men moet dezelve dus afdeelen. RA

DENGHEIM cum capella et decima ſuper dimidiam vil

lam; PUTTHEN curtem, et Eccleſian cum dimidia de

cima, et Capellam in VORTHUSON ad Eccleſiam ean

dem pertinenten. Wanneer wy voor ruim twee jaren

onze Aanmerkingen over den Brief van 1o31. op het

papier bragten, was deze Brief ons nog onbekend. Wy

konden derhalven geen gebruik toen van denzelven

maken. Doch thands wordt onze gisſing wegens de

halve Tiende over Redighem, op bl. Io8. voorge

ſteld, door deze woorden ten vollen bevestigd. En

dewyl hier ook uitdrukkelyk opgenoemd wordt een

Curtis, of Renthoeve, Putten genaamd, of in Putten

gelegen, ongetwyfeld de tegenwoordige zogenaamde

Kellenarye van Putten, en de Kerk aldaar met de hal

ve tiende, éum dimlidia decima, blykt thands, dat de

oude Schryver van het Leven van MEINwERCUs in de

door ons op bl. Io7. aangehaalde woorden, welke

wy meenden gerust te kunnen volgen, wanneer hy

onder de overige goederen, aan dit Klooster geſchon

ken, ook optelde, in Putten Curtem cum familia,

dat is, met de Eigenhoorige Luiden van dien Hof.)

ccleſia, & decima ſuper omnem Parochiam, zig of

deerlyk vergist heeft, of dat in deszelfs woorden door

de latere afſchryvers een fout is begaan, en dat men

voor decima ſuper ommem Parochiam zal moeten lezen

ſuper dimidiam Parochian. Een later uitſchryver van

die oude Levensbeſchryving, onbewust, dat reeds by.

een vorig verdrag van den jare 997. de halve Tiende

zo wel over Redighem, of Renkum, als over Putten,

aan de Abdy van ELTEN was afgeſtaan, kon gemaklyk

in die gedagten vallen, dewyl hy tweemaal agter een

vond geſchreven, decima ſuper dimidiam villam, en

ſtraks daar op Eccleſiam cum dimidia decima, dat mo

gelyk het laatſte woord dimidia , by herhaling, uit het

voorgaande kon geſproten zyn, en dat er moest ſtaan

ſuper omnem Parochiam. Deze fout, 't zy dan door

den Schryver zelf begaan , 't Zy dat door een lateren

Uitſchryver zyne woorden bedorven zyn, heeft ons in

onze Aanmerkingen op den gemelden Brief van 1o31,

ll., 108, , eeniger maten in verwarring gebragt, als

hebbende te veel geloof geſlagen aan 't verhaal van

denzelven. Het blykt nu uit dezen Brief, dat onze

tweede gisſing, wanneer wy in 't verdrag van 997, bl.

74. oordeelden te moeten lezen, Putten, in loco, quo

Eccleſia conſtruitur, media pars, het naaſte aan de

waarheid komt. ant op die manier wordt in datver

drag niets meer dan de helft van de tiende in Putten

aan de Abdye van FLTEN gegeven. De andere helft

kon derhalven MEINWERCUS, aan zyne nieuw geſtigte

Abdye,ſchenken by den Briefvan id31,; en uit dezen

gºnzen Brief blykt dus, hoe men de woorden van dien

Brief van 1o3 r., Putten cum Eccleſia & decima, te

po reſpondeant, vobis vero pro rebus tempo

ralibus debitam ſubjectionem exhibeant. De

cernimus ergo, ut nulli omnino hominum li

ceat praefatum Monaſterium temere perturba

re, aut ejus poſſesſiones auferre, vel ablatas

retinere, minuere, ſeu quibuslibet vexatio

nibus fatigare, ſed omnia integra conſerven

tur, eorum, pro quorum gubernatione & ſu

ſtentatione conceſſa ſunt, uſibus omnimodis

profutura, ſalva ſedis Apoſtolicae auctoritate,

et dioeceſani Epiſcopi canonica juſtitia. Si

qua igitur in futurum Eccleſiaſtica ſaecularisve

perſona, hujus noſtrae conſtitutionis paginam

ſciens, contra eam temere venire tentaverit,

ſecundo tertiove commonita, ſi non reatum

ſuum congrua ſatisfactione correxerit, poteſta

tis honorisque ſui dignitate careat, reamqueſe

divino judicio exiſtere de perpetua iniquitate

cognoſcat, & a ſacratiſſimo corpore ac ſangui

ne Dei ac Domini noſtri Redemptoris noſtri

Jeſu Chriſti aliena fiat, atque in extremo ex

amine diſtriétae ultioni ſubjaceat. Cunctis au

telIl

verſtaan hebbe.

(g) Appele. Wehsle in Thesterbrant, curtem cum

tota familia ] Dus lezen wy by SCHATEN. Doch hier

uit blykt tevens, dat hy een ſlordig en onnaauwkeu

rig Afſchrift van dezen Brief gebruikt heeft. De ou

de Schryver van het leven van MEINwERcus , by

LEIBNITS SS. Rer. Bruns:vic, T. I. p. 56o , verha

lende 2 weke goederen die Bisſchop aan 't Klooster

van Abdinkhofgeſchonken heeft, ſtelde onder dezelve

ook, in Teſterbant Curtem cum tota'familia, en wytoon

den in onze Aanmerkingen op den Briefvan 1o31. bl. 1o8.,

dat men de woorden van dien Brief, Teſterbant cum

Eccleſiis, cet. niet verder moest verſtaan, dan van ééne

renthoeve, Curtis, welke in Teiſterband gelegen was,

met de daar onder gehoorende Eigenhoorigen. Die gis
ſing wordt thands door dezen Brief ten volle beves

tigd. Wat meer is, uit dezen Brief leeren wy zelfs den

eigen naam van die Renthoeve in Teiſterband. Het is

wel zo, dat scHATEN uitgegeven heeft, Appele, Weh

ſte in Theſterbrant , curtem cum tota familia , even als

of Ajpelé,, en, Wehſte twee onderſcheidene plaatzen

van Teiſterband waren, en dat daar en boven nog een

Renthoéve met alle hare Eigenhoorigen daar onder be

grepen zou zyn , doch dan zou men die woorden zeer

kwalyk begrypen. . De bedorvene woorden Appele

Weliſle moeten den eigen naam uitmakenvan die Curtis,

of Renthoeve in Teisterband. Doch hoedanig is de

zelve geweest? Noch uit de oude Levensbeſchryving

van Meinwercus, noch uit den Brief van 1o31., kun

nen wy denzelven ontdekken. Dat egter alhier zal moe

ten gelezen worden , Appelenthermhe in Teisterbant

curtem cum tota familid, komt ons zeer waarſchyn

lyk, zo niet ten vollen zeker, voor, om reden, dat

het tegenwoordige, tusſchen Maas en Waal gelegene,

Appelthern een gedeelte van 't oude Teisterband niet

## geweest is, maar ook, om dat uit het verdrag

over de goederen, aan het EItenſche Klooster geſchon

ken, van den jare 997., ten vollen blykt, dat de Ha

melandſche Graaf wiCHMAN, Moederlyke Grootvader

van MEINwERcUs, wel eer bezeten heeft Aspel torni

ka. In den bevestigingsbrief van 1134. werdt het ge

naamd ## Ternnha, en in onze Aanmerkingen op

dien Brief, in deze II. Afdeel, onder Num. 5o. ge
plaatst, Lett u, bl. 183. toonden wy, dat men door 't

zelve niet Apeldoorn op Veluwe, maar Appelthern

moeste verſtaan. Deze gisſing nu wordt door dezen

onzen Brief, welke dit Appele Wehsle, of, gelyk men

lezen moet, Appelenthermhe, uitdrukkelyk ſtelt gele

gen te zyn in Teiſterband, nader geſterkt. ,,Het komt

my zelfs niet onwaarſchynlvk voor, dat het in den

Brief van 97o., in de 1. Afdeeling bl. 64. voorkomen

de Torues, of Tornes, dezelfde plaats mogelyk is.

(h) Duilon cum quatuor capellis.] Welke de he

dendaagſche namen van deze vyfplaarzen zyn, hebben

wy reeds hier voren getoond, I Afd, bl. 199.

, (i) quilibet ſucceſ ervan: J De zin vereischt ':#
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tem eidem loco ſila jura ſervantibus ſit pax

domini noſtri Jeſu Chriſti, & hic (k) fru

&tum bonae actionis percipiant, & apud di

ſtrictum judicem praemia aeternae pacis inve

niant. Amen.

Ego EUGENIUs Catholicae Ecceſiae (l)

Epiſcopus.

(L. S.)

g, Ego Albericus Hoftienſis Epiſcopus.

EK Ego Otto Diac. Card. S. Gregoriiadve

lum aureum.

EK Ego Rainerius Cardinalis.

g, Ego Aribertus Presbyter Cardinalis.

EK Ego Ubaldus Presbyter Cardinalis tt. S.

men leze, oleunte te, - vel tuorum quolibet ſucces

0/'///72.ſ (k) &# hic# , cet. ] In twee Brieven van den

zelfden Paus by v. HoNTHEIM Hiſt. Trevir. Dipl. Vol.

I. p. 564 en p. 566., alwaar hy dezelfde woorden ge

bruikt, leest men, ſit pav Domini noſtri Jeſu Chriſti,

quatenus ethic fruchten bonae action is percipiant, & -

inveniant.

(l) Episcopus.] Agter dit woord volgt het zegel in deuit

gave van scHATEN , waarop ſtaat SANCT: PETRVS.

SANCT. PAVLVS, en daar onder , EVGENIVS.

|

Crucis in Jeruſalem.

EK Ego Octavianus Diac. Card. Sancti Ni

colai in Carcere Tulliano. -

SK Ego Jordanus Presbyter Card, tt. S. Su

ſannae. -

EK Ego Petrus Diac. Card. Sanctae Mariaë

in via lata.

Data Sutrii per manum Roberti S. Roma

nae Eccleſiae Presb. Cardinalis & Cancellarii.

Non. Maji, Indictione VIIII., Incarnationis

Dominicae anno MCXLVI. Pontificatus ve

ro Domini Eugenii III. Papae anno ſecundo.

NicoL. scHATEN, Annal. Pader

born. Part. I. Lib. VIII. p. 765.

PP. III. Rondom den rand ſtaat, Fac mecum domine

#gnten in bonum. ,,Men vindt het zelve in Koper ge

ſneden onder een Bulle van denzelfden, welke de Ge

leerde Schryvers van het Nouveau Traitéde Diplomati

qtte hebben uitgegeven Tom. V. Pl. LXXXVI. p.

271. Ter zyde van het Zegel ſtaat het gewone

Monogramma, waar mede, volgends de aanteekening

van MABILLON de re. Dipl. Lib. II. C. 1o. S. 14. de

Pauzen gewoon zyn uittedrukken het anderzins in hun

ne Brieven gebruikelyke, Bene Valete.

41.) De Voorregten van 't Klooster te Werden door Koning KoENRAAD den

III. binnen Nimwegen bevestigd ten overſlaan van HENRIK, Grave van

GELRE, en andere Getuigen,

Den 17 O

N Nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

CONRADUs divina favente Clementia RO

manorum Rex. Notum ſit omnibus Chriſtia

nae religionis & Romani imperii fidelibus,

quod Werthinenſe Monaſterium, in propria

B. Luidgeri hereditate conſtructum, exem

plo Anteceſſorum noſtrorum, Regum videli

cet & Impp., ſub noſtra tuitione ſuscipientes

cum omnibus ad ſe pertinentibus pleniſſimae

immunitatis ſecuritate perfrui decernendo ju

bemus, Tet J omnia, I quae (a) illorum Cle

mentia, ſicut in eorum privilegiis recognovi

mus, Jºpie Ordinata L & corroboratal ſunt,

Nos quoque eadem pietate concedimus &

corroboramus, et, ſi (b) quae evulſaſunt, in

priſtinum ſtatum reformamus, unde et illud,

quod piae memoriae coNRADUs I. Imp. R. Aug.

de navigio Rheni in Ruram (c) fluvium usque

ad Monaſterium religioſo Abbati Geroldo (d)

conceſſit, Nos venerabili Abbati Lamberto,

ſilisque in perpetuum ſucceſſoribus, recogno
- er,

(a) quae illorum. cet.] De woorden, alhier tusſchen

twee [l geſteld, hebben wy uit de uitgave van LUNIG

overgenomen. Dezeive ontbreken by ToLNERUs.

(") / quae evigſt 1 By LUNIG, ſiqua convulſa.

tºtſluvium.] Dit woord ontbreekt in de uitgave van

(*) conceſit. J Namelyk op den 28 April des jaars

\

čtober 1 147.

vimus, & omnia obſtacula per violentiam im

poſita, miſſo tum temporis Comite (e) Her

manno, eradicari juſſimus; et de caetero li

berum eſſe iter navigii non ſolum usque ad Mo

naſterium, ſed & ulterius, ſi commodum ſuis

utilitatibus & Eccleſiae ſuae perſpexerit, ju

dicio Principum regni, poſito banno, praece

pimus, et ſupradicto Comiti, ad cujus Comi

tatum pertinet, hoc inviolatum conſervare ad

Eccleſiae B. Luidgeri utilitatem & noſtrum

honoremi injunximus. Quod ut perpetuum &

inconvulſüm omnibus ſeculis ad gloriam Dei

& noſtram ſalutem permaneat, manu propria

roborantes, ſigilli noſtri impreſſione confirma

ri juſlimus. Hujus rei teſtes ſunt.

Arnoldus Colonienſis Archiepiſcopus.

Wernerus Monaſterienſis Epiſcopus.

HEINRICUs Comes de GELRE.

Henricus Comes de Limburg.

Adolphus Eccleſiae Advocatus, Tet] Eber

hardus filius ejus.

- - - - - - - - - - - -* * * Ru

1o33. Den Brief zelven van K. KoENRAAD den II,

heeft scHATEN uitgegeven Annal. Paderb. Part; 2.

Lib. V. p. 491. - Voor religioſo, gelyk in 't Gºd.

Dipl. Pál. ſtaat, heeft ToLNERüs, in zyne //iſº, Pa

lat uitgegeven religioſe, en voor 't ſtraks volgende re

cognovimus , recognoscinatis.

(e)## Herinanno, by

/

-e

LUNTG. *

Tt 2



2O2 cIIARTERBOEK DES HERTOGDOMS GELRE,

Rupertus Comes de (f) Lurembu#

Gothofridus & Hermannus de Kucke.

Signum (g) coNRADI II Imp. R. R. - -
Ego Arnoldus Cancellarius vice Henrici Archi

epiſc. Moguntini & Archicancellari recogno

vi. Dat. 16. Kal. Novembr. Anno Dominicae

Incarnationis 1 147. Indict. 1o. Regnante CON

RADo Romanorum Rege ſecundo anno regni

(f) de Luremburg. ] De Luxenburg, vindt men in

de uitgave van LUNIG.

(g) Signum Conradi II. Imp. RR. -- J Dus ſtaat

by TóLNERUs in 't Cod. Dipl., doch in zyne Hiſtorie,

alwaar hy insgelyks dezen Brief plaatſte, heeft hy de

ze woorden uitgelaten. Zeker is het, dat Zy dus in

den oorſpronkelyken Brief niet kunnen geſtaan hebben.

Nooit is K. KoENRAAD in Italien geweest, en nooit is

hy door den Paus plegtig tot Keizer gekroond. Zie het

cHRoN. GoTTwICENs. Lib. II. p. 356. In alle Zyne

Brieven voert hy alleen den titel van Koning, zelfs

ook in dezen Brief. Den titel derhalven van Imp. RR.

welken wy hier vinden, zyn wy verſchuldigd aan

ToLNERUS , meenende zig wel uitteſlooven, dat hy

by verkorting ſchreef, Signum Conradi II. Imp. RR.,

in plaats van, Signum Domni Conradi Romanorum Régis

ſecundi, gelyk buiten twyfel in den oorſpronkelyken

ejus 1o. Actum (h) Nuimago feliciter A

IT1G11,

ToLNERUs , Hiſt. Palat. Cap.

XIV. p. 299. en Cod. Dipl.

Palat. Num. 53. p. 47. verbe

terd uit LUNIG, Spicil. Eccle

ſiaſt. Vol. III. p. 698.

Brief geſtaan heeft, en op die manier in alle zyne

Brieven, welke met behoorlyke oplettendheid zyn af

geſchreven, altoos voorkomt, en ook zelfs in dezen

onzen Brief te regt dus in de uitgave van LUNIG ge.
vonden wordt. -

(h) Nuimago.] Voornamelyk, om dat onze Gelder

ſche Graaf HENRIK , als Getuige, over dezen. Gunst

brief geſtaan heeft, doch tevens ook, om dat deze

gunstbewyzing door Koning KoENRAAD den III. bin

nen Nimwegen gegeven is, verdiende deze Brief een

plaats in ons Charterboek. - Men kan met den

zelven thands vermeerderen de Lyst van Handvesten en

Gunstbrieven door de Frankiſche Koningen en Roomsch

Keizeren gegeven op den Burgt van Nymegen, bl. 344.

welke door den Heer IN DE BEToUw onlangs met veel

oordeel, moeite, en vlyt byeengezameld, en agter de

IHandvesten van NYMEGEN is uitgegeven.

SA/g: Aggs AA-SAAS-SA/ge AA AA<--A4, A4， AA& AAS AA& AA& AA&SAA32AA é&AA

42.) Praeceptum, of Bevelſchrift, waar hy K. KoENRAAD de III. op nieuws

bevestigt de vereeniging en ondergeſchiktheid der Monniken te Haſtiers

aan het Klooster van Vausſors (//alciodorenſe Monaſterium), en wel

ten overſlaan, onder anderen, ook van Graaf HENRIK van GELRE, binnen

Nimwegen afgegeven.

Den 17 Mei 1151.

N nomine (a) Sanctae & Individuae Tri

nitatis. CONRADUs divina favente cle

gentia Romanorum rex ſecundus. Adimplen

dam munificentiam pertinet bene de rep. me

rentibus praemia rependere, & ceteris ad fa

mulatum imperii ſurgentibus eos in exemplum

aut bonae ſpei ſignum collocare.

Quocirca noverit fidelium noſtrorum tan

futurae quam praeſentis aetatisinduſtria, quod

interventu dileéti ac fidelis noſtri w IBAL DI

abbatis, qui nunc, Deo auctore, Stabulenſi

& Corbeienſi monaſterio praeeſt , privilegia

Walciodorenſis monaſterii, in quo.praedictus

abbasſacrum religionishabitum ſuscepit, & jux

ta regulam bcati Benedicti &ſanctorum patrum

inſtituta profeſſionem fecit, recitafi & exponi

jufſimus, in quibus ſcriptum continebattir, quod

vir quondam illuſtris EILBERTUS Comes 111

proprio haereditatis ſüae fundo monaſterium
ſecundum regulam & ordinem monachorum in

(a) In# Deels, om dat wy alhier den thands

regeerenden Graaf HEN# # GELRE onder de Ge
tuigen vinden; - Deels ook, om dat in dit Stuk

melding gemaakt wordt van den Bisſchop van Metz,
THEoDERTCUs, welke# is een Zoon van onzen

Hamelandſchen, of Zutphenſchen, Graaf EVERHARD,

gelyk wy in ons Voorberigt voor het I. D. hl. 36.

reeds getoond hebben; - En eindelyk, om dat de

zelve, even eens als de voorgaande Brief, binnen

pago Lumenſi conſtruxit, & de ſilo jure ac

proprietate in jus & dominationem regiam ces

ſit & tranſegit. Quod monaſterium cum omni

bus appenditiis imperator oTTo (b) primus,

cuia praefato Comite, ſiloutique conſanguineo,

donatum fuerat , contulit Metenſi eccleſiae

per manum DEODE RICI venerabilis Metenſis

epiſcopi, hac ſcilicet interpoſita rationis obſer

vantia, ut idem pontifex quemdam locum Ha

ſteria nomine olim a ſanctiſſimo praedeceſſore

ſuo AD ELBERONE antiſtite ex proprio haere

ditatis jure ſancto protomartyri Stephano in

Metenſi eccleſia delegatum, ſupradicto coe

nobio gratia ſolaminis copularet, & quoniam

proxima vicinitate junguntur, & ſub unius di

tione ordinationeque abbatis eadem praeſata

loca; Walciodorum videlicet atque Haſteria,

indiſſolubili vinculonecterentur. Quae conſti

tutio tam a divae recordationis praenominato

Auguſto per venerandae ſanctionis paginamro

Nimwegen is afgegeven: - Om deze redenen

verdiende dit Stuk eene plaats in onze Verzame

ling.

#2 Otto primus. J By eenen Brief van den jare
968.,# en tev## Don. Belg.

Lib. I. Cap. 13. Oper. Dipl. Tom. I. p. 343. -

In dien Brief noemt K. oTTo den Metzſchen Bisſchop

DIRK zynen Sobrinus dilectus. Namelyk de Hame

landſche Graaf EvERHARD, Vader van Bisſchop"#
EG
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borata, quam apoſtolicis decretis per ſanctis

ſimum BENE DIcTUM papam confirmata, us

que ad noſtra tempora immobilis permanſit &

inconvulſa, licet alterius loci monachis, id eſt

Haſterienſibus, ſtudium ſemper fuerit praero

gativae Walciodorenſis coenobii obſiſtere , &

abbatum ſuorum ordinationibus temeraria prae

ſumtione reſiſtere. Quae inſolescentia usque

adeo ſtultis conatibus excreſcere auſa eſt, ut

ſeſe a connexione & ſubjectione Walciodoren

ſis coenobii & venerabilis TEoDER ICI ejus

dem loci abbatis abrumpere conati ſunt, do

nec judicio curiae noſtrae legibus & ratione

ſubnixo compreſſi ſunt, & ad unitatem & obe

dientiam revocati. Auctoritate igitur in per

petuum valitura decernimus, ut Haſterienſis

locus Walciodorenſi monaſterio contraditus &

connexus eidem ſemper coenobio ſubdatur,

ſicut cella vel praepoſitura vel quocumque no

mine dicatur aliquod inferius ſilo ſuperiori de

bet adjacere. Et decedente eo, qui nunc

ibi, Deo praeſtante, regulariter praeeſt, T EO

DERIco abbate, ſuisque ſucceſſoribus in per

petuum regulariter ordinandis, Haſterienſes

monachi conveniant Walciodorum tam ad ex

equias defuncti abbatis devote peragendas,

quam ad electionem futuri paſtoris disciplingte

& concorditer celebrandam, hoc videlicet dis

cretionis tenore, ut primus aſſenfils, prima

vox, prima denominatio penes Walciodoren

ſium conſtet arbitrium, & de ipſorum coetu

perſona ſi fuerit idonea inventa absque con

tradictione Haſterienſium eligatur. Quod ſi

ibi forte reperiri non potuerit, atque in Ha
- - - v

heeft tot zyn Vrouw gehad AMA LRADA. Deze is

geweest de Zuster van Koningin MATHILDA , de

# van K. oTTo. Zie onze Aanmerkingen I. Afd.

. O2.

(c) indiſione XIII. ] In 1151. moet men hebben
de veertiende Indictie. Een van twee derhalven is

een fout des uitſchryvers, en men zal of Ind. XIII.

moeten veranderen in XIIII., of men zal voor M.C.LI.

te

2. SN: SN #2. SNV, -
SS & SX 2Sºº,

S&# : Sºkº. SN#
Ss' gea- sis” º 4. -

tra

e

43.)

ſterienſ eccleſia perſona conveniens inventa

fuerit, de ipſis potius quam de alio monaſte

rio praelatus aſſumatur. Et ut haec conſtitu

tio rata & immobilis per cuncta ſucceſſura

tempora permaneat, praeſens praeceptum con

ſcribi mandavimus, noſtraeque ſigno imaginis

impreſſo teſtes, qui actioni & judiciointerfue

runt, ſübternominari juſtimus. ARNoLDUs

Colonienſis eccleſiae electus noſtrae curiae

cancellarius, HE INRICUs Leodienſis epiſco

pus, oTTo frater noſter Friſingenſis epiſco

pus, wARNERUs Monaſterienſis epiſcopus,

PHILIPPUs Oſenbrugenſis epiſcopus, AL

BER rUs Miſinenſis epiſcopus, HERIMAN

NUs Trajectenſis electus, wIBAL DUs Stabu

lenſis & Corbeienſis abbas, LAMBERTU's

Werdenenſis abbas, ADoLFUs Comes de

Montibus, HENR1cUs Comes de GELRA,

G op. & HERMANNUs fratres de Antic, MAR

QUAR DUs de Grutenbach , ALBERTUs de

Grºt/eildinga. Signum domini coNRAD1 ſe

cundi Romanorum regis invictiſſimi. Actum

in palatio Noviomagi anno Dominicae incar

nationis milleſimo centeſimo quinquageſimo

primo, indictione (c) x III. xv I. Kalendas

Junii. Regnante domino Conrado Romano

rum rege ſecundo, anno regni ſui x 1v. in

Chriſto feliciter amen. Ego ARNoLDUs can

cellarius vice HENR1c I Moguntini archiepi

ſcopi & archicancellarii recognovi.

MARTENE , Coll. An l. A? irº,'et. Vol. II. p.# 40/7//f/2.

*

* k s

moeten ſtellen 't jaar M.C.L. Dit laatſte komtmy het

waarſchynlykst voor, om reden, dat K. koENRAAD

zig in I 15o. binnen Nimwegen eenigen tyd heeft op

gehouden, gelyk de Heer IN DE BETOUw aanmerkt,

Handv. van Nimwegen, bl. 344. alwaar egter door

een enkele drukfout het jaar 105o. voor 1 15o. ge

noemd wordt. Zie ook BUénELIUS, Not. ad HEDAM,

P• ITO.

- - * *

•N " 'A Nºſh - s'. "Ze zº'', zº.,72 •S&#%, NW,72

&##### # # # # ##

De Hof, of Curtis, Broch, tegenswoordig het Adelyke Iluis en Goed Bil

lioen, door den Utrechtſchen Bisſchop, HERIMANNUs, weder afgeſtaan

ten voordeele van 't Kapittel van S. Pieter. -

»

w

* * * *

N nomine patris & filii & Spiritus ſancti.

notum eat uniuerſis Chriſtiane religionis.

praeſentibus. & (a) poſteris. quod ego HER

MANNUs. aeccleſiae traiectenſis miniſter hu

milis. dignatione diuine clementie uocatus epi

ſcopus. curtim quae nostro uulgari. broch.

nuncupatur, quam glorioſus imperator HEIN

(a) et poſteris. In de uitgave, in poſterum.

(b) Heinricus. J. Op den , 23 Mey namelyk des jaars

ro76. Den Brief zelven hebben wy hier voren ge

In den jare 1155. '

« -

R1cUs (b) quartus. pro redemptione dilecto

rum ſuorum. beato petro. ad eius aeccleſiam

igne conſumptam reficiendam donauit. a quibus

dam meis praedeceſſoribus. magis auctoritate

potestatis quam ratione iuris aliis uſibus man

cipatam. fratribus aeccleſiae praefati principis

apoſtolorum. crebris peticionibus. & conſilio

pru

plaatst in deze II. Afd. Num. 4. bl. 14a. Men zieon
ze Aanmerkingen op denzelven.

Tt
3
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prudenti (c) priorum aeccleſiae trajectenſis

reſignaui. quatenus ipſi fideliter et dispenſatio

ne diligenti. fructus et uſus eiusdem curtis ad

utilitatem & honestatem aeccleſiae conuertant.

cartam quoque praeſentem ſigillo meoſignatam

ipſis in teſtimonium huius reitradidi. quatenus

hoc factum. ratum & inuiolatum perpetuoper

maneat. & ne quis contra hoc quicquam im

pie moliatur anathematis uinculo confirmaui.

O O

Acta ſunt hec ann. mill. C. L. V.jncarnationis

Jheſu Chriſti. indicione. III. Anno. Iiii re
O

gni regis Fridrici. Anno IIII. mee conſecratio

nis. teſtes quoque adhibui quorum nomina

ſünt ſubſcripta. Azelinus decanus maioris aec

cleſiae. Andreas praepoſitus Scipetri. Arnoldus

praepoſitus Sci Johannis. Engelbertus Chore

piſcopus. Rodulfus decanus Sce marie. Magi

ſter Walterus. Alardus Camerarius. & aliiplu

TCS.

/

Naar den Oorſpronkelyken Perka

menten Brief, waar op met

een doorgeſtoken ſtrook Perka

ments vast gehegt was het Zegel

in wit wasch , aan eene zyde

eenigzins beſchadigd, hebbende

dit Omſchrift: K HERIMAN

NUS. DI. GRA, TRAIE

CTENSIS. EPI..... S. Berus

tende deze Brief al nog onder

de Charters en Archiven van den

Huyſe Billioen, en aan my me

# door den Hoogwel

geb. Geſtr. Heere, Baron vAN

SPAEN , Heer van Ringenberg,

Burgemr. der Stad Elburg,

enz. Ook , doch min naauw

keurig, uitgegeven door A. vAN

SLIGTENHORST, Geld. Geſch. in

Append, bl. 583.

(c) Priorum. cet. J. Kwalyk in de uitgave van SLICHT. Priori Eccleſiae Trajectenſt reſignavi, quatenus ip

ſº fideliter in dispenſatione, cet. --

V E R T A L I N - G.

N naeme des Vaders, des Soons, ende

des heyligen Geestes. Allen Chriſten

gelouigen, tegenwoordige vnnd toekompſtige,

ſye kennelick, dat jck Hermannus der Kerc

ken tot Utrecht nederige Dienner, durch die

weerdige Godtlicke Clementie beroepene Bis

ſchop, den hoff, die in onſer duytſcher

ſpraecke genoempt wordt, die Brocht, Gdie

de hooch beroemde Keyſer Henricus die vier

de voor vergevinge ſijnder ſonden, den Godt

ſaligen Petro tot ſtuir van zyne verbrande

Kerck weder op te bouwen gegeuen heeft, :)

weſende van myne voorſaten meer durch au

thoriteyt ende macht, dan wtreden ende recht

tot anderen gebruick tho geeygent, den broe

deren voerverhaelter Kercke des opperſten A

poſtels Gvuyt voelvoldige biddens, ende mit

elicken beraede van die Godtſelighen Vuy

terſche Kercke:) heb auergegeuen, ten eyn

de Sy getrouweliek mit vlytige dispenſatie,

die vruchten ende gebruicken des ſeluen ha

ues, tot nut ende eerlicken ſtaet der Kercke

ſullen aenweynden; Tot waerer oirconde heb

ick deſe tegenwoordigen brief, mit myn ſe

gell bevesticht doen auergeuen om ſtuk ººk

welick ende onverbreeckeſick naegeleeft the

worden, vind dat niemants tegens defen brief

yetwes ongodtlicks voornemen, hebben Wy

- - -
r

-

den ſeluen mit den vloick des Banſs beves

ticht ende verſterckt. Aldus gedaen in den

jaere onſes heren Jeſu Chriſti I 155. Indiét.

III. Int vierde jaer des rycx Frederici int vier

de jaer myner inſegeninge, By getuigen durch

my hier auergenamen van naeme hier onder

ſchreven. Azelinus deecken van die groote

Kercke. Andreas Praest van St. Pieter. Ar

oldus Praest van St. Jan. Ingelbertus Choer

biſſchop. Rudolphus deecken van St. Marien.

Magist. Wolter Alardt Camerlingen ende meer

anderen. -

, Getransferiert vitter het Latyn, ge

ſchreven in pargament, beſegelt met

, een groet fegeld in witten waſ, vmnd

, in Nederduyts durch my ynderſchreven

, auergeſeth, is daer mede accordirende

beſunden, by my ynderſchreven Secre

taris der Stadt Arnhem. oirkunde my

me onderteickenunghe den XVII. Maji

22

22

22

72

>>

R. SLUYSKEN

ſecret. //t.

Uit de Oorſpronkelyke Overzettin

e,insgelyksberustende onder de

rchiven van den Huyſe BIL

LIOEN,

I617.

(Onderſtond)

| | | | | -
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44.) Door K. FREDERIK den I., by een Ryksvonnis, ter nedergelegd en beſlist het

verſchil over eenige Novale Tienden, tusſchen HENRIK Graaf van GELRE,

als Advocatus, of Voorſtander, van 't Kapittel van S. Marie binnen U

trecht, en 't gemelde Kapittel ter eene, en Engbert van Amſtel ter an

dere zyde.

Omtrend Paſchen 1 156.

N nomine ſanctae & individuae Trinitatis

Amen. Ego Fredericus Dei gratia Ro

manorum Imperator Auguſtus notum facio tam

poſteris quam praeſentibus, quomodo conten

tionem, quae inter fratres noſtros Canonicos

videlicet Beatae Mariae & Engbertum (a)

Miniſterialem Beati Martini fuerat, abſcideri

mus, & quomodo eorum querimóniam, quae

coram nobis mota eſt, prudentiprincipum con

ſilio terminaverimus. Cum enim dicti fratres

cum ipſorum Advocato, HENRIco videlicet

Comite de GELRE, coram nobis conquereren

tur, quod idem Engbertus quorumdam nova

lium juſtitiam, cenſum, decimas, quas Coram

HERBERTo bonae memoriae Epiſcopo eis

recognoverat, iterum invaſiſſet, & ad hoc

probandum teſtes idoneos produxiſſent, ipſe

artatus dispenſationem tandem ceſſit, & ea,

de quibus fratres conquerebantur, tam Eccle

ſiae quam Advocato & fratribus coram nobis

reſignavit. Sed, nihilominus orta contentione

de latitudine terminorum, principum conſilio

& utriusque partis conſenſu prudentes regionis

illius viros, Walterum videlicet deA, Albero

nem de A, Henricum (b) de Londerſloe

the, Alardum Cultell ſacramento conſtrinxi

mus, ut acceptis (c) judiciis ſicut ſcirent,

(a) Engbertum. ] Egbertum in 't MS. Dus ook

vervolgends. * -

(b) H. de Londerſtoethe. cet.] MS., H. de Lonreſſo

the, Alo/dum Cultel.

(c) Acceptis judiciis. ] De Heer wAGENAAR zette

deze woorden in zyne vertaling over, op gedaan on

derzoek, doch dit kunnen deze woorden nooit beteeke

men; en het komt my voor, dat hy heeft willen lezen,

acceptis indicits. In de uitgave van VAN MIERIs ſtaat
ZCer# , ineptis, induliis, en wordt by denzelven

als een verſchillende lezing opgegeven, inſcriptis_ſic du

lis, 't geen beide even onverſtaanbaar is. Het Perka

menten Register, 't geen wy gebruikt hebben, heeft

uitdrukkelyk, acceptis induciis. Dat dit deegteen ware

lezing is, behoeft geen bewys, want, zouden deze

zegsluiden naſpooring doen by de eerlykſte Landzaa

ten, hoe ver zig de grenzen, waar over men oneenig
was, uitſtrekten, moest hun immers daar toe een zeker

uitſtel van tyd vergund en gegeven worden, om intus.

#### te doen. – Voor de vol

gende woórden ſicut ſcirent, vel ſicut perſcrutari, heeft

het zelfde MS. ſicut ſcirent, vel# eet.'

(d) a Bruntheſloite. ] In 't K# Brunſteſlothe. In

de uitgave van v. MIERIs ſtaat, de Loenreſoet. Doch

het Afſchrift, door denzelven gebruikt, is zo onkun

dig afgeſchreven, en zo vol van misſlagen, dat men

op de verſchillende lezingen van 't zelvé weinig ſtaat

vel ſicut perſcrutari a veracioribus terrae pos

ſent ſub atteſtatione jurisjurandi ſui eos vera

citer ſequeſtrando diſcernerent. Idem ad nos

reverſi conteſtati ſünt, a (d) Bruntheſloithe

fratrum eſſe omnem decimam novae terraeus

que ad terram Wilhelm de Velſen & domum .

Walteri & ad vallum quod Dyck (e) voca

tur, excepto uno Voirlant menſurato brevi

virga, virga undecim pedum. A terra vero

Wilhelmi & domo Walteri uſque ad Hurſcel

drecht & ad terminum Wiſepe & contra flu

men usque ad loca, ubi ſunt curvaturae, quas

Kui vocant. Ubi vero (f) haec non ſunt,

ad menſuram dictae prius Voirlant, decimam

fratrum eſſe conteſtati ſunt. Decimam etiam

earum terrarum, quae Retfelt vocantur & ju

ſtitiam & cenſum ibidem (g) fratrum eſſe

conteſtati ſünt. Item ex altera parte fluminis

ab Amne (h) Sidubbinde ad lacum qui dici

tur Vuermere juſtitiam & cenſum, & in Cur

tevenne juſtitiam & cenſum & omnem deci

mam Eccleſiae eſſe conteſtati ſunt. Haecita

que omnia Eccleſiae & fratribus auctoritate

noſtra firmavimus, & ne quis inpoſterum in

fringere praeſiumat, hac pagina, ſigilli noſtri

impreſſione roborata , prohibuimus. Cetera

vero, quae adhuc de eccleſia B. Mariae, fra
- tT1

kan maken. Wy hebben overzulks onnoodig geoor

deeld alle de Lezingen, waar in 't zelve verſchilt van

't afſchrift, door den Heer wAGENAAR gebruikt, hier

by aanteteekenen. Het zyn# alle ſchryffou

ten, door onkunde en onoplettendheid des Afſchryvers

begaan. - Deze Brief egter is in zo verre voor on

ze Gelderſche Hiſtorie zeer aanmerkelyk, om dat wy

hier onzen Gelderſchen Graaf HENRIK ontmoeten, als

Voorſtander, of Advocaat, van 't Kapittel van S. Ma

rie binnen Utrecht ; hoedanig een waardigheid zyn

Vader Graaf GERARD van GELRE in den jare I Io8.

reeds bekleedde, gelyk blykt uit een gedeelte van een

Brief, aangehaald by MATTHAEUS in Not. ad Anony

mum de reb. Ultraject. p. 11o. -

(e) vocaturl.MS. vocant.- Voor Voirlant heeft

men in 't zelfde Vorlant. - Voor Hurſceldrecht ,

Hurſceldrehech. . - -

(f). Ubi vero hacc non ſunt.] Beter in 't gemelde

MS. ubi verohae, (namelyk Curvaturae,) non ſunt

-. Voor diſtae prius Voirlant, heeft het zelfde MS
ook beter, dicti prius Vorlant. - -

(g) ibidem fratrum eſſe.j Teregt heeft 't MS. ##:

dem fratrum eſſe.- Het volgende item ontbreekt
in het MS.

(h) Sidubbinde. ]

als een verſchillende lezing, Zidewinde.

By vAN MIERIS, Sidwende, en ,

In Ons MS.
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tribus contradicentibus, praeſumptuoſe &con

tumaciter retinet, judicio epiſcopi diſcutienda

relinquimus. Acta ſunt haec Trajecti anno

Dominicae incarnationis milleſimo centeſimo

quinquageſimo ſexto, anno regni noſtri quin

to, (i) Imperii primo, Principibus (k) te

ſtibus Arnoldo Venerabili Colonienſi Archiepi

ſcopo, Henrico Leodienſt Epiſcopo, Godefri

do Trajectenſi electo, Comitibus HENRico

(i) quinto, Imperii primo.] Uit deze twee onder

ſcheidene tydskenmerken zullen wy ongeveer kunnen

opmaken den tyd, op welken deze Brief in 1156 is

afgegeven. Het eerſte jaar der Koninglyke Regeering

van FREDERIK begint met den 29 Maart 1152. Het

eerſte jaar zyner Keizerlyke Regeering begint met den

18 junii 1155. Voor den 18 junii I156. was hy nog

in 't eerſte jaar zyns Keizerryks. Na dien dag trad hy

in zyn tweede jaar. Met den 29 Maart 1 156. eindig

de het vierde jaar van zyn Koningryk, en hy trad in

zyn vyfde. Wanneer wy derhalven hier vinden het

vyfde jaar zyns Koningryks, en## zyns Kei

zerryks, moet daar uit volgen, dat deze Brief tusſchen

den 29 Maart, en den 18 junii 1156. moet afgegeven

zyn. Dewyl de Duitſche Keizers oudtyds de drie hoo

ge Feesten van Kerstyd, Paſchen, en Pinxteren door

de GELRE, Theodrico de Hollant, Theodri

co de Cleve. - - -

WAGENAAR, Beſchryv. van Am

- ſterdam, 'II. D I. Boek, bl. 84. •

alwaar men ook eene Nederduit

ſche Vertaling van dit Stuk

vin d . Gecollationeerd met het

zogenaamd Perkamenten MS.

Liber Piloſus van het Kapittel

van S. Marie te Utrecht, pag.

33. Ook uitgegeven door VAN

MIERIS Charterb. van Holl.I. D.

bl. Io3.

gaands in de een of andere Bisſchoplyke Stad pleegden

doortebrengen, is het zeer waarſchynlyk, dat K. FRE

DERIK het Paaschfeest, 't geen op den 15 April des

zelven jaars II56. inviel, binnen Utrecht gevierd, en

dus by die gelegenheid ook dit verſchil by een Ryks

vonnis geëindigd, en beſlist zal hebben. - Uit dit

# nu, ten opzigte van de jaren des Koning- en

Keizer-ryks, blykt, dat in een anderen Brief van K.

FREDERIK van dit zelfde jaar kwalyk by MIRAEUs Oper.

Dipl. Tom J. p. 541. gelezen wordt, Datum – XV.

Kalend. Octobris indictione quarta anno dominicae in

carnationis milleſimo centeſimo quinquageſimo ſeato –

anno regni ejus quarto, Imperii ſecundo, voor quinto.

(k) Principibus teſtibus.] In 't Afſchrift door vAN

MIERIs gebruikt, praeſentibus teſtibus.

“3rste sººrt gesºrt &#rr&egrº &ssºr clgsºrs &segrº & sººrt gesegregeers& Serge-ººrlºgs

45) Brief, waar by K. FREDERIK de I., den Abt van Corvey, wIBALDUs,

ontbiedt, om tegen zekeren dag by hem te Nimwegen te komen, ten ein

de de Ryks aangelegenheden van dit Gewest, en der Nederlanden, vol

gends deszelfs raad, te behandelen.

In den jare 1 157.

RIDER IcUs Dei gratia Romanorum im

- perator ſemper auguſtus, wIBALD o di

lecto ſuo Corbeienſi & Stabulenſi abbati, gra

tiam ſüam & omne bonum.

Quod fama praedicat, operum cenſura de

clarat, quod perſona tua plurimis ornata virtu

tibus admirabili conſtantia & fideipuritate prae

fulget, atque difficilius a fidelitate imperii,

quam ſolº a ſua claritate diſcedit. Quare de

tua honeſtate omnimodis confidentes, gravio

ra imperii negotia tuo dicimus (a) tractanda

conſilio, & ſicut es fide ac probitate praeci

puus, ſic te in noſtris negotiis primum &aſſi

duum eſſe deſideramus. Quod autem jamlon

go tempore perſonam tuamad nos venije,"

idſſimus, cauſa fuit, quod de immenſ slalº

cae expeditionis & Graecaelegationis laboribus

nuper reverſum diurnae (b) pauſations licen

tia placandum eſſe putavimus. Cauſa etiam

fuit, quod nusquain tuis partibus in tantum

(a) Dicimus.] Dus ſtaat in de uitgave van MARTE:
Ne; doch ik denk, dat men lezen moet, negotia tuo

ducimus trachanda conſilio. -

(b)## Indien men let op het onderſcheid,

welk zelfs de Middeleeuwige Woordboek-Schryvers,

gelyk EArias, JANUs JANUENsis, de Schryver van 't

approximavimus, ut te ad nos ſine difficultate

tua vocare poſſemus. Nunc autem quia ſtatim

poſt paſcha verſus inferiores partes iter diri

gimus, omnia illius Provinciae negotiaſapien

tiae tuae conſilio tractare volentes, rogamus

ut in tertia Dominica poſt paſcha apud Novio

MAGUM nobis occurras. Praeterea ſcire te vo

lumus, quod expeditionem, Ce) quam apud

Wirsburg, in Apuleiam indiximus, ex quo

Graecorum gentem de Apuleia exterminatam

eſſe comperimus, principibus duximusrelaxan

dam, illis ſpecialius neceſſitatibus intendentes,

quibus honor imperii magisopprimitur, & quas

amplius diſſimulare cum honore noſtro neepos

ſtimus, nec debemus, Mediolanenſis dumtaxat

populi ſuperbiam ac temeritatem, qua eccle

ſiae & civitates Lombardiae, ſicut optimeno

ſti, multiſatie deſtructae ſunt, & quotidiead

contumeliam imperii deſtruuntur. Quorum in

tentiones, niſi noſtra potentia, celeri virtute

ton en prae

Comprehenſorium Linguae Latinae, en anderen, maken

tusſchen dewoorden, diurnus, en diuturnus, zal men niet

twyfelen, om alhier ook, voor diurnae,te lezendiutur

77/78,

Cc) expeditionem..] Zie hier over, onder anderen,

B. G. STRUVIUs, Corp. Hiſt. Germ. Tom. I. p. 385.
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praeveniat, gravior inde imperio horror emer

get. Inde eſt, quod in die palmarum Fuldae

ex conſilio principum expeditionem indiximus

Mediolanum a proxima vigilia Pentecoſten

futura uſque annum & Ulmae promovendam.

Quam expeditionem prudentiae tulae ſub ob

tentu gratiae injungimus. Rogmus, ut, ſicut

noſtrum ſigillum convenienti diſpoſitione de

• » er » * * * * * *

*Z vººr ZyS/ - A& Aſ A A A A A A Afg'. 'ſ A6 Afg: AA ºf Afs ex

tuo arbitrio ordinaſti, ita etiam dominae tulae

ſigillum ſine mora ſtudeas informare, & ad

nos Aquiſgrani ſculptum afferas & bene poli

Ulllll.

EDM MARTENE, Call. Ampliff,
-- * * Vet. Script. & Monum. Tomt. II.

* p. 586.

46.) , K. FREDERIK de I. bevestigt aan de Kerk van Antwerpen hare Privi

legien ten overſlaan van HENRI K, Grave van GELRE, en anderen.

Dén 3 Juay 1 157.

N nomine Sanctie & Individuae Trinitatis.

FRIDER IcU s divina ſavente clementia

Romanorum Imperator Auguſtus.

Quandocunque in his, quae ab Anteceſſo

ribus noſtris, Regibus, & Imperatoribus, tradita

& confirmata ſunt, noſtrae Imperialis corrobo

rationis pie exigitur ſiſfragilin, celeri effectui

eſt attribuendum. Et ſi in his expoſcitur,

quod perpetuo durare videtur, litteris eſt an

notandum, ne prolixitas temporum hoc poſte

ris reddat dubium vel ineertum. NOverit igi

tur oninium tam futurorum quam praeſentium

Chriſti, Imperiique noſtri, ſidelium induſtrial,

qualiter Rainerus, Eccleſiae S. Mariae, Ma

tris Domini, in Antverpia Praepoſitus, prae

ſentium Majeſtatis noſtrae adiit, porrigens no

bis privilegia Proawi noſtri Henrici Romano

rum Imperatoris Quarti, & Imperatoris Lotha

rii Tertii, & multim ſupplicans Majeſtati no

ſtrae per dilectum Cancellarium noſtrum Rai

naldum, quatenus en noſtris oraculis confirma

re vellemus. Nos itaque, ob interventum di

lecti Cancellarii noſtri, praeſati Praepoſiti pre

ces clementer admiſimus, & non ſolum San

ctiones Prouvi noſtri ImperatOris Lotharii no

ſtra auctoritate confirmavimus, verum etiam

praedictam Eccleſiam S. Mariae Genitricis Dei

in Antverpia , cum omnibus poſſeſſionibus

ſuis, quas nunc juſte habet, vel in poſterum

rationabiliter poterit adipiſci, ſub noſtram tui

tionem ſuscepimus. Per omnia vero AntCCCS

ſorum noſtrorum pietatis veſtigia proſequentes,

omnem decimam, quam Proavus (a) noſter

ſupradictie Eccleſiae, & Fratribus, inibi Deo

ſervientibus, pro remedio animae ſüae contu

lit, & evidentibus terminis deſignavit, a ter

mino Santſlieten usque ad terminum Olmere

nuthen, quam poſtmodum Lotharius Impera

tor privilegio ſilo eidem Eccleſiae confirmavit,

(a) Prgaztts noſ'er. J, Den Brief, waar by K. HEN

RIK de V. deze gemelde gifte gedaan heeft in II 19.,

hebben wy hier voren moeten plaatzen in deze Afdee

ling onder Num. 21. bl. 169., om reden, dat over

denzelven als Getuige, onder anderen, ook onze Gelder

ſche Graaf G RHARD geſtaan had. – Dewyl wy in

dezen Beveſtigingsbrief, onder de overige Getuigen,

ook aantreffen den thands regeel enden Graaf HENRIK,

waren wy insgelyks verpligt dezen Brief alhier ook te

plaatzen 3 te meer doordien dezelve op het Keizerly

VV

nos Imperiali noſtra auctoritate ſupradictae Ec

cleſiae damus & confirmamus. Et ſicut ipſi

diſtinxerunt, ita nos diſtinguimus, ut videli

cet Praepoſitus ejusdem decimae quartam par

tem habeat, & reliquas Fratres in uſus ſuos

accipiant. Ut autem haec donatio & confir

matio ſaepedictae Eccleſiae S. Mariae omni

tempore rata & inconvulſh permaneat, prae

ſentem inde paginam conſcribi, & ſigilli no

ſtri impreſſione inſigniri juſlimus, adhibitis ido

neis teſtibus, quorum nomina haec ſunt. :

Godefridus Trajectenſis Epiſcopus.

Albertus Aquenſis Praepoſitus.

HENRicUs Coilles de GELRA.

Theodericus (b) Comes Hollandiae.

Filius ejus Florentius.

Theodericus Comes de Cleva.

Godefridus de Kuch, & frater ejus IIer

mannus. -

Gobbinus (c) de IIeinesberch.

Volricus de Hurtunghen.

Walterus de Stapela.

Harpernus de Randenrode.

Signum Frederici Romanorum Imperatoris.

Ego Reinaldus Cancellarius, vice Arnoldi

Moguntini Archiepiſcopi & Archicancellarii,

recognOV1.

Datum in Noviomagenſ Palatio, III.No

nas Junii, anno Dominicae Incarnationismille

ſimo centeſimo quinquageſimo ſeptimo , In

dictione quinta, regnante Friderico Romano

rum Imperatore, anno Regni ejus ſexto, Im

perii vero ſecundo. Actum in Chriſto felici

ter; Amen..

- FR. VAN MIERIS, Charterl. van

Holl. I. D. bl. IO4., en wel uit

A. MIRAEUS, Oper. Dipl. Tom.

J. p. 184. Ook uitgegeven in de

Hiſt. Episc. Antwerpiens. p. 25.

t 1

ke Paleis te Nimwegen is afgegeven, gelyk ook de

Heer IN DE BETOUw, Handvest. van Nymegen bl.

345., heeft aangemerkt. , -

(b) Theodericus. J Dat men in geen latere ſtukken,

dan in dezen Brief, gewag vindt gemaakt van dezen

Hollandſchen Graaf, heeft de Heer JUNGIUs reedsop

# #. Comitat. Benthemienſis Lib. III. C. 2.

. 5. p. IöO. , ,

(c) Goblinus.J Goswinus, by anderen.

* *

47.)
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47.) Uitſpraak des Bisſchops , tusſchen den Abt van Laureshem , of Lörsch,

en de Parochianen van Angerlo in de Graafſchap zuTPHEN, wegens het

herſtellen en onderhouden van de Kerk aldaar.

Tusſchen I 157- 1 164.

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

Ego GoDEFRIDUs Dei gratia Eccleſiae

Trajectenſis Epiſcopus, omnibus fidelibus no

tum facio, praeſentibus & poſtmodum futuris,

quod legatus abbatis de Lorſa, cum pulſare

tur coram nobis pro aedificiis Eccleſiae inAn

geren (a) reſtaurandis, hoc tandem judicio

totius ſinodi generalis obtinuit, quod parochia

ni in Angeren Eccleſiam praeter ſanctuarium

in tecto, & in caeteris aedificiis reſtaurare,

eique luminaria jure providere debeant. Quia

igitur noſtrum eſt, juſta judicia confirmare,

injuſta vero ſtudioſe propulſare, abbatem de

Lorſa & Eccleſiam ſuam ab hac impetitione

abſolvimus, & ne quispiam illam amplius ſil

per hujuſcemodi inquietare praeſiumat, aucto

ritate noſtra omni modo prohibemus. Adcon

firmandam vero hujus rei veritatem praeſentem

ſcedulam impreſſione noſtri ſigilli corroboratam

conſcribi juſſimus, nomina quoque illorum,

qui praeſentes aderant, ſubnotavimus, ut eo

rum teſtimonio, quod juſte factum eſt, ratum

Ca) Angeren.] Welke plaats dit zy, is eenigzins

twyfelagtig. Bekend is het Dorp Angeren, 't geen

aan den Ryndyk in Overbetuwe gelegen is. Bekend is

ook het Dorp Angeler, of Anger-ſo, 't welk in de

Graafſchap Zutphen gevonden wordt, en onder 't

Richterampt van Doesburg behoort. Een van deze

beide plaatzen is ongetwyfeld dit ons Angeren. Doch

welke bepaaldelyk? Uit de oude Thinslyſte, welke

voorkomt in de eerſte Afdeeling Num. 86. bl. 124.

blykt, dat de Abdy van Laureshem, of Lörsch, jaar

lyks trok, de## in Angeren, VIII. Solidi. On

getwyfeld is deze Kerk in Angeren dezelfde, als wel

ke in dit ons Stuk gemeld wordt. Doch dewyl in die

Lyſte niet bepaald wordt, waar die Kerk van Angeren

gelegen was, blyven wy even onzeker. Een Uittrekzel

vaneen Ouden Giftbrief van denjare891., of892., door

ons reeds geplaatst, in de H. Afd. Num. 41. S. 3. bl. 43.,

zal ons hier meerder licht kunnen geven. Het zëlve

leert ons, dat eene WALTo aan het#rv: Lörsch

eſchonken heeft twee Hoeven, als mede de Kerk, in

## Angrina... Niemand zal twyfelen, of datAngri

na, en die Kerk, is dezelfde plaats, en dezelfde Kerk,

als de, in dit ons Stuk, en in de gemelde Thinsyste?
voorkomende Eccleſia in Angeren. Doch tevens wordt

ons in dat Uittrekzel geleerd, onder welken ?#
die Kerk in Villa Angrina gelegen was 3 namelyk Z/2

Eago HAMALANpo, en overzuïks in de Graafſchap
Zutphen. Dit laat ons geen den minſten twyfel over,

of het hier voorkomende Angeren is het tegenwoordige,

niet ver van Doesburg in ####
legene, Anger- lo , of Angeler. FA Iglste 2

### hy,### Tradit, Corbe

je p. 418, dit Angfina ſtelde in de Betuwe gelet
gen te zyn. - In tegendeel, in twee andere Uit

trekzels van Giftbrieven van den jare 815 in onze H.

Afdeel onder Num, 17. S.# en 6, bl. 14, ontmoeten

wy Angriſ, en Angriſe. Het zelve wordt gezegd ge

tegen te zijn in Bogo restARBANT; Die byvoeging laat

geenden minſten twyfel over, ofdat Angriſe is dezelfde

plaats, als het tegenwoordige Angeren in Overbetuwe.

(i) Nomina testium.] Dewyl deze Brief geen Jaar

Johannis.

& inconvulſum inpoſterum habeatur. Haec

ſunt nomina (b) teſtium:

Godefridus majoris Eccleſiae praepoſitus.

Azelinus decanus.

Jordanus praepoſitus Sancti Bonifacii.

Andreas praepoſitus Sti Petri.

Theodericus praepoſitus Embricenſis.

Godefridus praepoſitus Tielenſis.

Arnoldus praepoſitus Sancti Johannis.

Decani: -

Lambertus.

Hermannus.

Cunradus.

Rudolfus.

Canonici : Alardus, Everardus, Jonathas

Sancti Martini.

Heinricus, Rudolfus, Lothewicus, Ricqui

nus Sancti Bonifacii.

Alebrandus, Heinricus, Rudolfus, Odol

dus Sancti Petri.

Waltherus, Gozwinus, Theodericus Sancti

Thi

of Dag-teekening heeft, moeten wy uit de namen der

Getuigen, welke hier over geſtaan hebben, enuit der

zelver leeftyd, eenige gisſingen daar omtrend maken.

De Gever van dezen Brief, GoDEFRIDUs, heeft den

Bisſchoplyken zetel bekleed tusſchen de jaren

I156 - I178. Indien tusſchentyd moet dit Stuk ge

evenzyn.- Alle de overige Getuigen, van wel

er leeftyd men eenige zekerheid heeft, hebben ook

in dit tydvak geleefd, Doch, indien men in

opmerking neemt, dat de alhier voorkomende Dom

proost Godefridus alleen maar in de Lyſle der Dom

proosten van HoYNCK VAN PAPENDRECHT ,, Anal.

Belg, Tom. III. Part. I p. 139., voorkomt op het jaar

1156. en ook by den Heer DRAKENBoRCH, Aanh. o

de K. O. bl. 552,- op dat gemelde jaar alleen bekend

is , Indien men verder oplet, dat dezelve Gº

defridus in een tweeden Brief van den jaare 1.157., het

eerst uitgegeven door FRANC. DE LA ToMBE in de pa

roiſien Obey/ſant p. 218- 22o., en naderhand door

M. PAQUGT in de Memoires pour ſervir à l'Hiſtoire

Litteraire de Provinces de Pays-bas Tom. xViïI, p.
74. - insgelyks voorkomt, onder andere Getuigen,

als Domproost;- indien men eindelyk gadeſlaat,

dat men reeds in den jare 1164., gelyk DRAKEN

BORG#2 Aanh. bl. 581., aantoont, eenen Arnoldus,

als Domproost, ontmoet ; - Zal uit dit alles

moeten volgen, dat deze onze Brief niet anders, dan
tusſchen de# I157 - 1164. kan geplaatst wor

den. it wordt nader geſterkt, indien men op

merkt, dat de hier insgelyks als Domdeken voorko.

mende : Azelinus (In den aangehaalden Brief van

H57. ſtaat kwalyk Anſelmo Diacono, voor Decano,

in de uitgave van PAQUOT.) gemeenlyk geſteld wordt

op den II, October des jaars f164. reeds overleden te

zyn. Zie de Lººſten van HoyNck, d. 7.# 166, en van

BRAKENBoRCH , bl. 5o. Dus voor dien tyd deze

Brief moet gegeven zyn. Het is wel zo, dat

in de gemelde Lyſten van HoYNCK p. 185., en van

TRAKENB, bl, 87. de Proost van Odd Munſter Jor

danus niet vroeger, dan in 1164., in die hoedanigheid ,

bekend ſtaat, doch daar uit zou niet volgen, dat#
Ile
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Thidungus, Aluricus, Gerardus, Bobbo

Sanctae Mariae. -

AbbateS :

A/atheus (c) S. Pauli.

Hildebrandus, de Werslo.

Laici:

Florentius Comes de Holland.

Godefridus & frater ejus Hermannus (d)

de Kiyc.

Brief niet voor het jaar 1164, zou kunnen gegeven

zyn, dewyl het onzeker is, in welk jaar bepaaldelyk

hy die Kerkelyke waardigheid verkregen heeft. Ten

minſten dit is zeker, dat hy in den door ons aangehaal

den, doch by die twee Heeren onbekenden, Brief van

1 157. reeds in die hoedanigheid voorkomt. In

dien gemelden Brief van 1157. ontmoeten wy als Deken

van Oud - Munſter eenen Herimarytts, of Herman. In

onzen Brief ontmoeten wy als Deken van die Kerk

eenen Lambertus. Deze Lambert, welke de opvol

ger des voorgemelden geweest is, kan overzulks niet

eerder, dan ten vroegſten in 1 157. tot die waardigheid

verkoren zyn. En dewyl hy in 1164. reeds eenen an:

Op verzoek, onder anderen,
48)

Godefridus de Breda.

Willehelmus Comes de Stenre,

Rudolfius Advocatus.

//ugo de Riene.

Theodericus de Buchorst.

Codev Laurishamenſis Diplomati

cus, Tom. I. p. 269.

deren tot zyn opvolger gehad heeft, blykt hier uit te

vens, dat wy geen ander tydvak dan van 1157– 1 164.

voor dezen onzen Brief kunnen ſtellen. Uit de

leeftyd der overige Getuigen kunnen wy niets nader

bepalen. -

(c) Matheus.] Den naam van dezen zal men te ver

geefs zoeken in de Lyſle der Abten van S. Paul, door

HOYNCK VAN PAPENDRECHT uitgegeven. Anal. Tºm.

III. Part. I. p. 314. De Heer DRAKENBoRCH heeft

dit gebrek het eerst aangevuld in zyn Aanh. op de K.

O. bl. 695. By het bewys, aldaar voorgebragt, kan

men thands dezen Brief ook voegen.

(d) de Kive.] Lees, de Kuic.

ook van Graaf HENRIK van GELRE , door

K. FREDERIK den I. toegeſtaan, om door de Noda een waterleiding te

graven tot aan de Zee, als mede om den gelegden Dam by Stekede,

of Swadeburg, (Zwammerdam) door te ſteken en weg te ruimen, ten ein

de de omliggende Landen by overſtrooining te beter van het Rhyn-wa

ter te ontlasten, met verder bevel, dat de Dam, ly Wyk te Duurſte

t de tegen den Rhyn gelegd,

FREDERICUs, divina favente Clementia

Romanorum Imperator (a) ſemper Auguſtus.

Dignitas Imperii Romani hoc exigit, & ad

hoc Imperialis honoris culmen regendum a

Deo ſuscepimus, ut neceſſitates Reipublicae

ſemper prae oculis & manibus habeamus, &

in cunctis operibus juſtitiae ipſa clementia, ſi

ne qua Deo placere non (b) poſſumus, o

mni tempore Nos comitetur. Tunc enim ho

nor Imperii recto tramite incedit, & in melio

rem ſtatum roboratur, quando & ſaluti totius

Patriae utiliter providetur , & neceſſitatibus

(a) Imperator ſemper Aug. ] Dus in de uitgaven.

Ons oudſte Handſchrift heeft , Imperator & ſemper

Auguſtus. Doch in den MS. HEDA van den Heer A.

B. vindt men, Fredericus divina Clementia Rex Ro.

manorum , Imperator & ſemper Auguſtus.

(b) non paſ/umus.J Dus in ons Oudſte MS. De uit

gaven hebben, non paſſimus.

- (c) pro## Dus in onze beide MSS. In de uit

gaven , pia petitiehe.

(d) Heinrici Comitis Gelrenſis. J Van het uiterſte

aanbelang is deze Brief voor onze Gelderſche Hiſtorie,

om dat wy alhier ontmoeten onzen Gelderſchen Graaf

HENRIK. Alie onze Hiſtorieſchryvers, zowel oude,

als latere, ſtellen gemeenlyk, dat Hy in den jare 1162.

reeds overleden is. PoNTANUs Lib. VI. p. 1o9., het

ſterfjaar van denzelven ook brengende tot 1162 , is

egter zeer verlegen met dezen onzen Brief, en beſlist

In den jare I 165.

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis. .

nooit S0u mogen weggenomen worden.

/

r » -

pauperum miſericorditer ſubvenitur. Eapro

pter cognoſcant univerſifideles Imperii, prae

ſentes & futuri, quod Nos primitus amore

Dei, deinde pro (c) petitione ſidelium Prin

cipum noſtrorum , Godefridi videlicet Epi

ſcopi Trajectenſis, & Florentii Comitis Hol

landiae, HEINRICI (d) etiam Comitis GEL

RENSIS, & Theoderici Comitis de Cleve, &

pro fideli ſervitio aliorum hominum plurimo

rum de Epiſcopatu Trajectenſi, quibus quoti

die in terris & bonis eorum gravis deſtructio,

& intolerabilis vaſtatio, per aſſiduas aquarum

inundationes, quaſi mors quotidiana, immine

- bat,

niets. Zekerlyk, dewyl in dit ſtuk uitdrukkelyk K.
FREDERIK betuigt , dat hy dit alhier voorkomende

gunstbewys op verzoek, onder anderen, ook van Graaf

HENRIK van GELRE heeft ingewilligd en toegeſtaan,

moet daar uit noodzakelyk volgen, dat hy toen nog

niet kan overleden zyn geweest, maar werkelyk nog

leefde, gelyk ook te regt opgemerkt is door den Heer

vAN LEEUWEN in Not. ad CHRONICON TIELENSE pag.

146., alwaar hy tevens aantoont, dat dezelve HENRIK

nog in latere Charters voorkomt. Onze Geſchiedſchry

vers ſtellen derhalven zynen dood veel te vroegtydig

Zelfs dat hy twintig jaar later, en dus nog in #
geleefd heeft, is reeds voorlang bewezen doörden veel

beloovenden,doch door eenenaltevroegtydigen dood aan

zyn Vaderland en de geleerde wereld in den bloei Zy

ner jaren ontrukten Heer, JoH. wiLH VAN LAER, in

deszelfs Speciven Academicum, exhibens varia Jiri;
V V 2 Bel
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bat, ipſis hominibus (e) praedictis, ſic [af

flictis, J tamque miſerabiliter ad nihilum re

dactis, hanc gratiam indulſimus, eisque noſtra

Imperiali auctoritate benigne conceſſimus, ut

terra illa, quae vulgo (f) Noda dicitur, ad

faciendum aquaeductum ab incolis Provinciae,

quitanto dampno & periculo aquarum ſubjace

bant, ita perfodiatur, quod aqua Rheni per

eundem (g) meatum effluens in mare, quod

ibi vicinum eſt, ſine laeſione in perpetuum

fluat, & decurrat. Quod Nos Imperiali au

ctoritate noſtra confirmamus, &, ut in perpe

tuum ita permaneat & obſervetur, praeſenti

privilegio roboramus. Praeterea obſtructionem

illam Rheni, quae vulgo dicitur Dam, pro

pe (h) villam, quae appellatur Wich, quae

ad removendam tam gravem aquarum perni

tiem antiquitus facta est, Nos propetitione

praedictorum Principum, & pro fideliſervitio

hominum illorum, qui huic generali maloaqua

rum participabant, ratam habemus, & noſtro

Imperiali edicto confirmamus, & ut aeternali

ter (i) inconcuſſa in eodem ſtatu permaneat,

& conſervetur, praeſenti jusſione decernimus.

Aliam quoque obſtructionem Rheni , quam

Comes Hollandiae in loco, qui dicitur Stecke

de, ſive Swadeburg, injuste & violenter erexe

rat et fecerat, per quam etiam innumerabilium

hominum & locorum ſubmerſiones frequenter

evenerunt, Nos exjudicio Curiae noſtrae caſſa

vimus, & penitus deſtrui praecepimus, ſta

tuentes , & Imperiali juſſione confirmantes,

quatenus, praedicta clauſura deſtructa, aqua

Rheni libera & regia ſtrata ſine omni obſtacu

lo ibidem omni tempore fluat, & decurrat,

ſicut antiquitus ſolebat. Quod ut verius cre

datur, & ab omnibus diligentius obſervetur,

praeſentem inde paginam conſcribi, & ſigilli

noſtri impreſſione inſigniri juſlimus, adhibitis

idoneis teſtibus, quorum nomina ſunt:

Hermannus, (k) Ferdenſis Epiſcopus.

Everardus, Ratisponenſis Electus.

Philippus, Decanus Majoris Eccleſiae in

Colonia.

Arnoldus, Praepoſitus Eccleſiae Sancti An
dreae.

Belgici antiqui Capita illuſtrata, in 177o. te Harder

wyk uitgegeven, Cap. III. p. 21. Wy zullen

in 't# de bewyzen hier van moeten bybrengen,

# als dan gelegenheid hebben daar over nader te han
elen. -

(e) hominibus. cet.J Zeer kwalyk, en zonder eeni
gen zin, leest men in de uitgaven , ipſis hominibus

praedictis ſet, jamque miſerabiliter adnihilum redactis.
Wy hebben uit onze beide Handſchriften, waar mede

ook het MS., door v. MIERIs gebruikt, ſchynt over

#omen. de ware en egte lezing alhier her
CIC1,

(f) quae, vulgo Noda dicitur.] . In de uitgaven,

uae vulgo Noda, alias Niedam, dicitur. Döch op

# gezag van ons oudſte Perkamenten Register hebben
wy gemeend, de woorden, alias Niedam, te moeten

uitlaten, als ongetwyfeld geſproten uit een verſchil

lende lezing van 't een of ander Afſchrift van dezen

Brief - Bekend genoeg is het, dat deze Noda, ze

dert de Grebbe genaamd, reeds oudtyds was de grens

ſcheiding van het Nederſtigt aan dien kant. Zie, on

# #sten , den Heer wAGENAAR, Vad. Hiſt. II. D.
e R4 -

-

Adelous, Goslarienſis Praepoſitus.

Reignardus, Praepoſitus.

Ulricus, Dux de Boemin.

Marquardus de Grumbach.

Comes Emicho de Liningen,

Comes Folckmarus de Sarewarde.

Henricus Marſchalcus de Papenheim.

Conrardus Colbo pincerna.

Wilhelmus de Kaluwe.

Rodolphus de Stenvorde.

Conſtantinus de Berge.

Cuno Camerarius.

Bertolphus Pris, Camerarius.

Cuno de Malberge.

Henricus Freſo.

Menardus, (l) Comes de Niumage.
Folbertus.

Gerardus Trajectenſis Scultetus,

Wilhelmus de Scalckewick.

Lutbertus de Odyck.

Helyas.

Egbertus de Ameſtel.

Hermannus de Wordene, & frater (m)ejus
Godeſcalcus.

Theodericus de Iudefax.

Albertus Pavo, & alii quam plures Clerici
& Laici.

-

Signum Domni Frederici Rom. Imp. invi
étiſſimi. w

Ego Chriſtianus, Maguntinae Sedis Electus,

& ſacri Palati Archicancellarius recognovi.

Acta (n) ſünt haec anno Dominicae incar

nationis MCLXV. Indictione XIII. Regnante

Domno Frederico Romanorum Imperatore vi

ctorioſisſimo, anno Regni ejus XIII. Imperii

vero XI. feliciter. [Amen.]

HEDA Hiſt. p. 18r., gecollationeerd

met den MS. HEDA van den Heer

A. B. , en verbeterd naar het oude

PerkamentenMS. Lib,Commemor.

de Reb Traject. Part. II. Fol, 67.

Ook by LUNIG, Reichs-Archiv.

Part. Gener. Contin. II. p. 127.,

en VAN MIERIS, Chart. van Holl,
I. D. bl. Io8. In 't Nederduitsch

## in de K. O. van 't

Biſd van Utr. III. D. bl. 884.

# #" dezelve ook by v. MIER is

(g) megtuig. 1 In den MS. HEDA van den Heer A.
B. ontbreekt dit woord.

(h) prope villam.] In onze beide Handſchriften,
prope villam, ſive in villa, quae, cet. –

(i)#! Dus in ons oudſte MS., als mede

in een MS., door vAN MIERIs gebruikt. In de uitga

ven, inconvulſa.

(k) Hermannus. cet..] De namen der alhier voorko

mende Getuigen hebben wy hier en daar uit de Hand.

ſchriften verbeterd. In de uitgaven heeft men, Hei
Z2/2/2/lt/5 Adilous Godslarienſis Linui

en- Steenforde- cet.

(l) Menardus, cet. J In onze Handſchriften, Mei.

nardus Comes de Nuemage. In het MS, van vAN MIE

Rus, Meynardus Comes de Novomage. Hy is te dezen

tyde Burggraaf van NYMEGEN geweest.

(m) frater ejus Godeſcalcus, J In onze MSS., fra

ter Godeſcalcus, et alii; uyt welke lezing, indien de

zelve egt is, men zou mogen beſluiten, dat, behalven

dezen Godſchalk, ook nog ten minſten twee andere

Broeders van Herman van Woerden hier over als Ge

tuigen geſtaan hebben.

(n) Acta ſunt haec. cet.] PoNTANUs, Lib, VI. p.

IC9, al
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109., en p. 1.11., is van gedagten, dat deze Brief door

den Keizer binnen Utrecht is afgegeven. Zulks blykt

nader uit het geen de Hoogleeraar A. KLUIT over de,

zen Brief zeer wel heeft opgemerkt in Comment. ad

A

Anonymi Chron. Holl. vetust. p. 112. etſer.-

Of de hier opgegevene Regerings- jaren overeenkomen

met het jaar 165. zullen wy by den ſtraks volgenden
Brief onderzoeken.

sººrtestress-test resºrteert al te verte te verte sººrtessºries

49.)
Privilegie, door K. FREDERIK den I. aan de Abdye de Bona Spe gegeven,

ten overſtaan, onder anderen, ook van Graaf HENRIK van GELRE.

Den 29 December 1165.

N nomine Sanctae & Individuae Trinita

E 1 tlS.

FREDERICUS divina favente clementia Roma

norum Imperator Auguſtus. Decet munificen

tiam principalem, inter caeteras Reipublicae

ſalutiferus curas Eccleſiarum Dei negotia ſpe

ciali ſtudio promovere & eorum tranquillitati

omnimoda diligentia providere.

Noverit igitur omnium tam futurorum tam

praeſentium Chriſti & Imperii noſtri fidelium

univerſitas, quod in Curia Aquisgrani quo (at)

transferendo Sanctiſſimi Imperatoris Caroli cor

pore per nos celebrata, moti divinae gratiae

reſpectu & affectuoſo dilectiſſimi noſtri Princi

pis Reinoldi Venerabilis Colonienſis Archiepi

ſcopi interventu, devota quoque ſüpplicatione

Fratris Arnoldi de Bona - Spe noſtri fideliſſimi

clementer inclinati, devotiſſimum noſtrum Phi

lippum Abbatem de Bona-Spe omneſque Suc

ceſſores ejus ac Fratres, ipſam totaliter Abba

tiam cum omnibus ſuis pertinentiis ſüb Impe

riali Noſtra Protectione recipimus. Omnia

quoque, quae nunc eadem Abbatia, vel legi

tima emptione vel fidelium rationabili oblatio

ne ſeu aliis aliquibus juſtis modis conquiſita,

in noſtro Imperio poſſidet, aut in futurum Do

mino largiente acquiret, praeſenti noſtra Im

periali Authoritate perhenniter confirmamus,

nominatim autem ipſam Abbatiam de Bona

Spe cum omnibus agris pratis paſcuis ſylvis

molendinis cunctiſque juſtitiis in confinio illo

ipſi pertinentibus. Praeterea quidquid habet

juris in curtibus de Riverolis, de Ramelgiis,

de Morteri, de Gays, de Reghenies, de

Coreris, de Theologiis, de Carboneriis; duo

(a) quo transferendo. cet.] Ik denke, dat men le

zen moet, in Curia , Aquisgrani pro transferendo

Sandisſimi Imperatori: Carolt corpore per nos celebra

ta. - Dat zulks door K. FREDERIK verrigt is IV.

Kalendas Januarii I166. , dat is, volgends onzen he

dendaagſchen ſtyl, op den 29 Decemberdesjaars 1165.,

en dus op denzelfden dag, waar op ook deze Briefge

geven is, blykt ten vollen uit een anderen Brief van

K. FREDERIK , op den daaraanvolgenden VI Idus ja

nuarii, of den agtſten Januarii des jaars 1166. gege
ven, alwaar hy dit navolgende getuigt: ,, inde eſt,

,, quod Nos, glorioſis faſtis & meritis Sanctisſimi Im

,, geratoris Caroli confidentes, - ea conſilio univer

,, ſºrum Principum, tam Secularium, quam Eccleſia

,, ſticorum , pro elevatione & exaltatione ſanátisſimi

,, Corporis ejus, atque canoniſatione, ſolennem Curiam

, in Natali Domini aptad Aquisgranum celebravimus:

,, ubi Corpus “jus ſanctiſ/imum - cum magna fre

quoque molendina in Parochia de Leſtinis, &

molendinum de Berceliis, & quidquid habet

juris in omnibus praedictarum curtium perti

nentiis. Quidquid juris habet in caupona de

Valencenis ſuper pontem S. Joannis, & quid

quid in Oppido Valencenis, vel alicubi inter

ra Comitis Hainoentium juſte poſſidet, velad

huc ibidem, aut in aliquibus locis infra Sacri

Imperii noſtri terminos rationabiliter conqui

ret, ſalva in omnibus Imperiali noſtra juſtitia.

Auguſtali quoque noſtra juſſione decernimus

ac firmiſſime praecipimus, ut in bona ſupradi

cta nullus unquam magnus, parvus, ſeumedio

cris, manum violentiae mittere, vel Fratres

ibidem Deo ſervientes irrationabiliter in cau

ſam ducere praeſümat. Qui vero, quod ab

ſit, tale quid praeſumpſerit, Imperiali Noſtrae

Camerae ipſique Eccleſiae quinquaginta libras

auri componat; & haec Confirmatio rurſus in

ſua ſtabilitate inviolabiliter permaneat.

Haec autem ſünt nomina eorum, qui prae

ſentes fuerunt. AT

Dominus Rainoldus Venerabilis Colonienſis

Archiepiſcopus. -

Alexander Leodienſium Epiſcopus.

Evergilius (b) Paderbornenſis Epiſcopus.

Garnerius Mindenſis Epiſcopus.

Godefridus Trajectenſis Epiſcopus.

Nicolaus Cameracenſis Epiſcopus.

Nomina Principum Imperii, qui praeſentes

fuerunt.

Gotafridus Lovaniae Dux.

Mathaeus Lotharingiae Dux.

Henricus Ardennae Dux.

Henricus Comes de Namur.

HEN

,, quentia Principum, & copioſa multitudine cleri &

,, populi in hymnis & canticis ſpiritualibus, cum timo

,,re & reverentia elevavimus & cavallavimus IV. Ka

,, lendas Jan.” – Dien Brief kan men aangehaald

vinden by sTRUvrUs, Corp. Hiſt. Germ. Period. IV.

Seſt. I. S. 39. Tom. I. p. 149,, en by anderen. Men

zie ook SCHATEN, Annal. Paderborn. Part. I. Lib.

IX. # 826. -

(b) Evergilius. ] De eigenlyke en gewone naam

van denzelven is Evergiſus. Dewyl nu deze

Paderbornſche Bisſchop hier als Getuige voorkomt,

en dus ook by gelegenheid van de Canoniſatievan Ca

rel den Grooten op dien zelfden dag tegenwoordig ge

weest is in het Hof van den Keizer, moet daar uit

volgen, dat hy een aanhangeling is geweest van den

Paus FAscHAËis, en geenzins der partye van Paus

ALEXANDER den III. toegedaan, gelyk SCHATEN, d.

l. p. 825., doch te onregt, meende.

Vv 2



21 2. CHARTERBOEK Des HERTOGDOMS GELRE,

HENRicus (c) Comes de GUELRA. *

Ut autem haec noſtra Confirmatio perpetuis

temporibus firma & illibata permaneat, prae

ſentem Paginam Sigilli noſtrimuniminejuſlimus

inſigniri. - - - - - - - - -

S. Frederici Romanorum Imperatoris invi

étiſſimi.

Ego Chriſtianus Sacri Palatii Cancellarius

recognovi. - - - -

Data Aquiſgrani in Palatio Imperiali, quar

(c) Henricus, C. de Guclra.] Uit dezen Brief der

halven, welke uit dien hoofde van zeer veel aanbelang

is voor onze Gelderſche Hiſtorie, en daarom in deze

Verzameling niet kon overgeſlagen worden, blykt we

der ten vollen, dat deze onze Graaf, welken wy hier

als Getuige aantreffen, niet in 1162. geſtorven is, ge

lyk men tot nog toe doorgaands gemeend heeft 3 gelyk
wy op den voorgaanden firi foot reeds aanmerkten.

(d) duodecimo. cet..] Volgends het geen de Heer

DRAKENBoRCH wegens de regeeringsjaren van K. FRE

DERIK heeft opgemerkt, in zyn Aanhangſ op de K. O.

bl. 556., begint het twaalfde jaar van zyn Koningryk

met den 5 Maart 1163 en eindigt met den 5 Maart

1 164. Het tiende jaar van zyn Keizerryk begint met

den 18 junii 1164., en eindigt met den 18 Jtwnti I 165.

Wanneer wy derhalven in den voorgaanden Brief van

1 165. vinden het XIII, jaar van zyn Koningryk, en het

XJ. van zyn Keizerryk , wanneer wy verder in dezen

onzen Brief, welke ongetwyfeld op den 29 December

des zelfden jaars 1 165. volgends onzen ſtyl gegeven

is, ontmoeten het XII. jaar zyns Koningryks, en het

X. jaar zyns Keizerryks, moet uit onderlinge verge

lyking noodzakelyk volgen, dat, zo al niet in beide

die Brieven, ten minſten in dezen doorden uitſchryver

de Cyfers kwalyk gelezen en afgeſchreven zyn. Den

kelyk is het, dat in het oorſpronkelyke alhier zal ge

ſtaan hebben, anno regni ejus XIIII. imperii vero efus

XI. , en dat de laatſte Cyſerletters of door ouderdom

verſleten en onduidelyk geworden, of door overhaa

ſting van den uitſchryver niet opgemerkt zyn. De

zelfde fout is ook door den uitſchryver begaan in een

tweede Charter van K. FREDERIK, op den 8 janua

rij 1166. , en dus maar weinige dagen later, dan de onze,

binnen Aken afgegeven, alwaar insgelyks, by DUMONT,

Carp. Dipl. Toin. I. Part. I. p. 87., gelezen wordt, anno

Regni ejûs tertio, Imperii verodecimo quinto, voor, anno

Regni ejus XIIII. Imperij zero AT. gelyk ongetwy

feld dus met Cyſerletters in 't oorſpronkelyke geſtaan

to Kalendas Januarii, anno Dominicae Incar

nationis milleſimo centeſimo ſexageſimo ſexto,

Indictione decima quarta, imperante Domino

Frederico Romanorum Imperatore invictiſſi

mo, anno Regni ejus (d) duodecimo, Impe

rii vero ejus decimo; in Dei nomine feliciter.

Amen.

* Jo. FRANC. FOPPENs, Supplem. ad

## Diplom. AUB. MIRAEI Vol.

p. 345.

heeft, en gelyk men te regt vindt in een derden Brief

van K. FREDERIK, op den 9 january , en dus daags

daar aan, insgelyks binnen Aken gegeven, by RoUS

SET, Supplem. au Corps Diplomat. Tom. I. Part. 1. p.

58. A. alwaar men uitdrukkelyk leest, anno Regui

éjus quartodecimo, Imperii vero undecimo. - Het

zelfde kan ook gebeurd zyn in den voorgaanden Brief,

want, volgends de gronden van den Heer DRAKEN

BORCH, zou men in# Brief moeten lezen, of, anno

regni ejus XIIII. Imperii vero XI., of, anno regni

eius A1/1. Imperii vero X. In het eerſte geval zou

die Brief, welke geen dagteekening heeft , gegeven

zyn na den 18 junii des jaars 1 165., en in 't laatſte

geval kan de zelve niet dan voor den 5 Maart van dat

zelfde jaar gegeven zyn. Dewyl egter in dien Brief

de Handſchriften, door ons gebruikt, overeenkomen

in de getallen met de uitgaven ; dewyl verder in eene

Oude Aanteekening, door den Hoogleeraar A. KLUIT

uitgegeven in Comm. ad Anonymi Chron Holl. Ve
lt/St. # 112. dezelfde jaren XIII. en XI. voorkomen,

zou ik liever de lezing Anno regri ejus XIII. Impe

rii vero XI. behouden, doch dan moet men ſtellen,

dat de Notaris de maanden van den 18 juni tot het

einde van December van het eerſte jaar zyns Keizerryks

voor een vol jaar gerekend heeft. Op die manier im

mers was hy voor junii 1 165. in het Y/. jaar des

Aeizerryks , doch dewyl wy hier het XIII. jaar des

Koningryks nog vinden , en het XIIII. jaar reeds be

gint met den 5 Maart I 165., zo moet dan tevens daar

uit volgen, dat die Brief volſtrekt voor den 5 Maart

des gemelden jaars moet afgegeven zyn. - Dat nu

de Notarisſen in de Keizerlyke Brieven dikwils, en

ook zelfs nu en dan in de Brieven van K. FREDERIK,

de overſchietende, of laatſte, maanden van een jaar

voor een vol jaar gerekend hebben, heeft reeds de ge

leerde Schryver van 't CHRON. GoTTwicENSE Lib. II.

p. 386. te regt opgemerkt. -

Ag: Aegº. Afg-AA& Afe ºf AK AA& AA & AegºAÃ AR& Aſsº. Ag&AA&SAAeg\A&

5o.) Verdrag, tusſchen de Graven van Vlaanderen en Holland, onder bemidde

ling van den Graaf van GELRE, en anderen, geſloten over de Landen

tusſchen de Schelde en Heedenſee, of Zeeland Beweſten-Schelde.

Den 27 February 1167. ( 1168.)

HILIppvs (a) Comes Flandriae, FLo

RENTIvs Comes Hollandiae tam futuris

quam praeſentibus in perpetuum. Ex culpa

F. Comitis Hollandiae orta est discordia in

ter me et ipſum, quae in tantum excrevit,

quod omnis terra, quam de me in feodo te

nebat, iudicio Baronum meorum, videlicet

l

(a) Philippus, cet. ] Dewyl onder de Middelaars,

welke over dit Vredes- verdrag geſtaan, en het zelve

uitgewerkt hebben, uitdrukkelyk ook genoemd wordt

de Graaf van GELRE , waren wy verpligt dit Stuk

ook in onze Verzameling te brengen, ofſchoon het

anderzins geene regtſtreekſche betrekking verder tot

Gelderland heeft. - Wy kunnen ons egter hier

'-
" ,

Parium ipſius Comitis Hollandiae, ei abiudi

cata fuit, cuius intercesſores et mediatorespa

ter meus Comes TH. et frater meus MATHEvs

Comes Boloniae, Comes DE GELRE, et Co

mes DE CLEVE, ad hunc finem rem perduxe

runt, quod eum per Conventiones, quae ſub

ſcriptae ſunt, mecum compoſüerunt, quas id

- C1T

thands bekorten, en rekenen onnoodig de verſchil

lende lezingen der uitgaven hier aanteteekenen. De

Hoogleeraar A. KLUIT heeft zulks reeds gedaan, en

dit verdrag naauwkeurig uit het oorſpronkelyke uit

gegeven, het zelve met geleerde aanmerkingen op
gehelderd, en de egtheid er van tegen den Heer

HUYDEcoPER, en anderen, verdedigd. Hy heeft:
CT
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circo dignum duximus cedulae praeſenti inſcri

bere , ne in posterum deleantur oblivione.

Sunt autem hae conventiones.

I. Quicumque opſfdes inter scELD et HID

DENEzE acceptifuerint, Brugis ſub cuſtodia

Comitis Flandriae erunt, nec aliquem eorum

Comiti Hollandiae per fideiiusſionem reddet,

nifi voluerit.

II. Nullum vero duellum inter homines

praedictae terrae, niſi Brugis, fiet.

III. Quicquid pecuniae in terra praeſata ac

quiſitum fuerit, inter coMITEs aeque divide

tUT.

IV. Si quis autem pro excesſu ſuo heredi

tntem vel terram ſtlam perdiderit, aeque inter

ſe Comites partientur, vel ad proficuum eo

rum per utrumque locabitur.

V. Nec minus Comes Hollandiae et Homi

nes univerſae terrae ipſius, pacem firmam et

integram ſervabunt absque dolo omnibushomi

nihijs Comitis Flandride. -

VI. De quacumque terra Comitis Hollan

diae ſpoliati fuerint homines Comitis Plan

driae, inhabitantes eam primam praedam ſol

vent, ſpoliatoremque de terra expellent. Si

autem eum non expulerint, quicquidſpoliator

postea rapinge vel mali fecerit, totum ſolve

rit. -

VII. Qui autem expulſüm recepcrit, utdi

étum cst, quicquid postea praedator forefece

rit, poenain et dampnum pro eo ſubibit.

VIII. Si homines praedicti ſolvere nolue

rint, Comes Hollandiate pro eis ſolvet.

IX Si cuiquam rapina imputata filerit, et

ille negaverit; qualiter terminetur, ſub arbi

trio Cornitum erit. Quod ſi terminare non

poterint, ſex perſonae probatae et ſpectatºe in

veritate ex utraque parte Comitum eligentur,

quarum iudicio, ſecundum inquiſitam verita

tem, res terminabitur. Si vero praedictae

perſonae inter ſe non conſenſerint, quicum

Gue Commitum in veritate in aliquem rapinam

iſlam, vel dampnum factum dixerit, ille ſine

contradictione ſolvet.

X. Vedigalia hactenus accepta, quae Con

ducius vocant, a transeuntibus Flandrenſibus

Comes Hollandiae nullo modo accipiet, nec,

quod in omni Comitatu ſuo, ab aliquo acci

piantur, patietur.

XI. Quicquid autem ablatum fuerit, ſive

ve&#igal, ſive rapina, ſive exaëlio, ſive con

dučius, ſive petitio, vocetur, totum Comes

Hollandiae ſolvet.

XII. Sane ad praememorata ſtatuimus per

tinere, quod neuter Comitum in ſaepe dicta

terra Munitionem faciet, nec factam emet,

nec in perpetuum habere debet, nec aliquis

hominum eorum in praedicta terra ab eis ſeo

derhalven de moeite geſpaard om alhier iets verders

aantemerken. Wy verwyzen overzulks den Lezer tot

Zyne aanteekeningen. - Dit alleen kunnen wy niet

onaangeroerd laten, dat in dit ſtuk wel gewag gemaakt

wordt van de bemiddeling des Graven van GELRE,

maar deszelfs naam niet uitgedrukt wordt. Ongetwy

feld egter moet men onzen GraafHENRIK, welke te de

dabitur, ut in ijlo feodo Munitio aedificetuf,

nec de manu alicuius posſidentis hereditatem

accipient, ut post modum ei in feodum red

dant. -

XIII. Praeterea ſupradictis ſtatuimus adde

re, quod ſi quis mercatorum Comitis Flan

driae per terram Comitis /Hollandiae trans

ierit, et aliquiseum de debito aliquo impe

tierit, mercator transiens, ſi debitum negave

rit, in navi ſila, ne moram faciat, iurainen

tum impetenti faciens, ſine reprehenſione ſo

la manu ſe purgabit. Quod ſi impetens acci

pere noluerit, in oppidum, vel in villam, in

qua mercator manet, eum ſequetur, et iudi

cio Scabinorum illius oppidi vel villae cauſa

inter eos terminabitur. Si vero impetens mer

catorem ſuper hoc detinuerit, et retardatio in

damnuin pervenerit, Comes Hollandiae imer

catori totum dampnum reſtituet, vel reſtitui

faciet. . -

XIV. Supradičtas vero conventiones iureiu

rando confirmavit, tactis ſacroſanctis reliquiis,

ſe ſervaturum Colmes Hollandiae Comiti Flan

dride, et ſuccesſores Comitis. Hollandiae

ſuccesſoribus Comitis idem facient, ſi deſide

rant feodum ſilum ab eo obtinere. Super qua

obſervatione Coiftes Hollandiae hominesſuos,

quoScumque Comes Flandriae elegit, fideius

ſores dedit, quod etiam iuramento confirma

VerUlnt.

XV. Si vero ſupradičta Comes Hollandiae

infregerit, et ſummonitus infra ſex ſeptimanas

correcturus forefacta, niſi impedimentum ma

nifestum et absque dolo obſtiterit, ſcilicet in

firmitas corporis, vel tempeſtas aëris, vel

ſèryitium Imperatoris, deliberatus ſtatim, o

mni occaſione remota, venire contempſerit ,

tota terra, quam ipſe a Comite Flandriae in

feodo tenet, cum ſuis Munitionibus, absque

retractatione Placiti, ſicut ante conventiones

abiudicatafuit Comiti //ollandide, libera Co

miti Flandriae remanebit.

XVI. Homiftes vero Comitis Hollandiae

imperio et ſervitio Comitis Flandriae per

omnia ſe ſubiicient, et a domini ſui ſervicio

ſe ſubſtrahent, et ea fidelitate Comiti Flan

driae ſervient, qua, ſi omnia ſua de eo te

nerent, ei ſervire deberent, donec Comiti

Flandriae per omnia ſatisfecerit. Si autem

ſatisfacere contempſerit, homines Comitis

Hollandiae ad ſupradicta obſervanda iuramen

to conſtricti, dabunt mille marcas argenti pro

bati Comiti Flandriae, ad quas etiam perſol

vendas iuramento ſunt obligati.

XVII. Supradictarum vero conventionum

depactionem quotiens Dominus Flandriae in

novare voluerit, ſaepedictus Comes Hollan

diae , cum omnibus hominibus ſuis, quos

-
Co

zen tyde, en nog verſcheiden jaren later, regeerde,

en niet zynen Zoon GERHARD den III., of, gelyk hy

by anderen genaamd wordt, den II. daar door verſtaan."

In 't vervolg zullen wy denzelven GERHARP nog 9nt
moeten onder den titel van Filius Comitis of Zoon

des Graafs, en overzulks niet als den Regeerenden

Graaf, of Comes de GELRE.
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Comes Flandriae habere voluerit, veniet, et

innovationem omnium conventionum faciet.

Si autem Comes Hollandiae non poterit ad

ducere omnes, quos Comes Flandriae volue

rit habere, Coilles Flandriae mittet nuncium

ſub conductu Comitis Hollandiae, ut iura

mentum faciant, nuncio praeſente, quod in

praeſentia Comitis Flandriae deberent fa

CCTC.

XVIII. Vt autem hoc ratum et inconvul

ſum in perpetuum permaneat, ſigillorum no

ſtrorum aućtoritate corroboravimus, et testes

idoneos, qui interſuerunt, ſübſcribi fecimus.

Sunt autem haec corum nomina:

MATHEvs Comes Boloniae.

Walterus de Ezne.

Euſtacius Camerarius Flandrine.

Raszo de Gavre.

Cono Brugenſis Castellanus.

Rogerus Curtracenſis Castellanus.

Walterus de Locris.

Sigerus de Somargem.

Heinricus de Morſella.

Balduinus de Prat.

Walterus Gonnela.

Giſelbertus de Brugis.

J Herbertus de Furnis.

Euſtacius de Maclinis.

Giſalbertus de Nivella.

Willelmus de Domo.

Balduinus de Vectha.

Gozuinus Craucas.

Olivir de Maclinis.

- Walterus de Rolinghem.

Reinaldus de Aria.

Qui autem ſubſecuntur , ſunt fideiusſores

Comitis Hollandiae, et testes rei actae.

Theodricus de Altena.

Florentius de Vorne.

Isbrandus de Harlhem.

Gerardus de Harlhem.

Simon Galo. -

Theodericus Perſin.

Albertus Baniard. s

Scoltetus Wigerus de Risvvic.

Hugo de Vorne.

Costin de Witla.

Willelmus de Witla.

Berwoldus de Ekmunde.

Elinand Castellanus de Leithen.

Cristantius dapifer. -

Ernestus Pincerna.

Willelmus Guls.

Ledolphus puer.

Daniel de Rodanriſa.

Reinerus Senex.

Maurinus de Monaſterio.

Folpertus de Lecca.

Bertolphus de Paindrecd.

Jacobus de Dusna.

Actum Brugis feria tertia post Dominicam

Reminiscere in domo PraepoſitiBrugenſis, An
- - - - - o o o - -

no Dominicae incarnationis McLxvII. feliciter.

A. KLUIT, Hiſt. Crit. Comit. Holl.

#.# Part. I. in# Pro

(2/. /Vun. 32. p. 184- I93.

Ook uitgegeven 'ty anderen,

aangehaald by denzelfden d. l.

p. 195. In 't Nederduitsch over

gezet by WAGENAAR, Vad, Hiſt.

II. D. bl. 251-259.

ºrevººr e-bºeg te gººievrees weer een teasertees-tees steeg te

51.)
Eenige Landeryen, gehorende onder de Curtis, of Renthoeve, in Boſin

chem, door Biſſchop GoDEFRIDUs ingelost, en weder aan het Kapittel

Van S. JAN gégéyen.

Na den 25 December 1169. ( 1 168.)

I nomine ſalvatoris domini noſtri Jeſu

Chriſti. Notum ſit fidelibus, quod ego

GODEFRIDUS, Dei munere Traiectenſis Eccle

ſiae humilis Epiſcopus, disperſa congregans,

& congregata ad honorem Dei & ipſius eccle

ſae reſervans, XX. iugera in Boſènken iacen

tja; & ad ipſam Curtim ſancti Johannis, quae

ibidem est, pertinentia, a ruſticis, qui ea

parvo cenſu jure hereditario poſfederant, re

demi, precio comparavi, & ipſa Canonicis

eccleſiae beati praecurſoris, ad quos eadem

Curtis ſpectat, pro gratia perpetuae remune

fationis, & ſpe vitae incorruptibilis, tradidi.

Verum, ne poſteri ignorantiae deſidia torpe

ſcant, vinclo anathematis confirmavi, quati

nus tercia pars huius terrae fructus in anniver

ſario dilecti patris mei Godefridi de Rene,

tercia in anniverſario venerabilis matris meae

Sophiae, tercia vero pars poſt disceſſum meum

in anniverſario meo fratribus detur, vigiliae &

miſſà mortuorum , tam pro ipſis quam pro

me, cantentur, campanae compulſentur, &

in utrorumque anniverſario, & meo, caſülis

meis, ſtola, fanone, & alba, divina cele

brentur. Ut autem haec mea traditio rata

& inconvulſa permaneat, hanc paginam ſcri

bi feci, & ſigilli mei impreſſione ſignari.

Acta ſunt haec anno dominicae incarnatio
1)1S
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nis (a) M.C.LX.VIIII. indictione I. Annore
O -

gni FRITHERICI. XVII. Imperii vero XIïti.

O

Anno Episcopatus mei. XIII. in dei nomine

feliciter. praeſentibus teſtibus, tam clericis

quam laicis, quorum haec ſunt nomina. Ar

noldus maioris eccleſiae Praepoſitus. Arnoldus

eiusdem eccleſiae Decanus cum canonicisſuis,

Reinero, Alberto, Walone. Lambertus San

éti Salvatoris Praepoſitus. Rudolfus Decanus,

cum canonicis ſuis, Gerardo, Riquino, Wil

helmo. Godefridus Sancti Petri Praepoſitus.

Hermannus Decanus , cum Canonicis ſuis,

Rudolfo, Reinero, Ludolfo. Laici nobiles.

Volpertus de Dipenhem. Walterus de Stape

(a) Anno- M.C. LXVIIII. Indićtione I. ] Dus

heeft uitdrukkelyk de oorſpronkelyke Brief. Dusheeft

MATTHAEUS ook uitgegeven. Doch de Heer DRA

KENBORCH in Epiſt. ad Cl. HOYNCK,gevoegd agter het

Aanhangſ, op de K. Oudh., p.557. merkt dit navolgende

aan: ,, Anno 1 168. Ind. I. agebatur annus Frederici Re

, gispartim ſextus decimus, partim ſeptimusdecimus,

,, cjusden Imperator is partim tertius decimus, partin

,, quartus decimus, Godefridi Epiſcopipartim duodeci

,, mus, partim tertius decimus. Hoc anno datum es

,, ſe puto Diploma Godefridi Epiſcopi, editum a Mat

, thaeo in Notis ad Anonymi B. Covord. p. IOO. Ve

, rum inſcriptio ejus mentioſe hoc modo concipitur. An

,, no Dominicae incarnationis MCLXVIIII. Indictione

,, I. anno regni Domini Fritherici XVII. Imperii vero

,, XIV. Anno Epiſcopatus mei XIII. Annus Chriſti

,, I 169. & Indi&#to prima ſimul ſºulſiſterencqueunt. Wel

,, itaque legendum cſl, Anno Dominicae Incarnationis

,, MCLXVIII. Atque ita Diploma datum erit poſt diem

, XVIII. Junii: quo numerabatur Indictio prima, &?

, inceperant jam Fredericus annum Regni ſeptimum

,, decimum, annum Imperii quartum decimum , Gode

, fridus vero annum Epiſcopatus tertium decimum.

, Vel ſubſtituendum eſt Indictione II., quae incidit in

,, annum Chriſti I 169. Et ita ſtatuendum erit, Di

,, ploma datum eſſe ante diem V. Martii, quo nondum

,, clapſi erant Anni Regi & Imperatoris Frederici,

,, atque Epiſcopi Godefridi, modo memorati. Utrum

,, praeferas, res eodem redibit, et omnia ſili conſta

,, btunt.” Indien wy den oorſpronkelyken Brief, wel

ke nog voorhanden is, zelven niet gezien en gebruikt

hadden, maar indien wy denzelfden uit latere afſchrif

ten, of op 't gezag van anderen, hadden moeten ge

ven, zouden wy geene de minſte zwarigheid maken, te

ſtellen, dat de uitſchryver, of in het# der Indi

čtie, of in 't jaargetal, door onoplettendheid, ofover

haaſting, een fout begaan had, en zouden over zulks

het gevoelen van den Heer DRAKENBORCH in dezen

geredelyk omhelzen. Doch het zy ons geoorloofd,

thands van dien oordeelkundigen Man te verſchillen.

In oorſpronkelyke Brieven immers vermag men geen

verandering te maken. Het is wel zoo, dat men zelfs

in oorſpron# Brieven ſomtyds een kleine fout in de

jaartallen, of dieder Indictie, aantreft, welke door over

haaſting van den Notaris, die tot het opſtellen of in het net

ſchryven, gebruikt is, kan gebeurdzyn. Wyhebben hier

voren in deze II. Afdeeling bl. 145. A. daar van reeds

een voorbeeld aangetroffen, en tevens getoond, dat

om een diergelyke fout, van den Notaris zelven be

aan, geen Charter verdagt moet gehouden worden.

»och wy behoeven hier toe in dezen onze toevlugt

niet te nemen, en wy denken, dat de Notaris, hier in,

de behoorlyke oplettendheid gebruikt heeft, en buiten

alle ſchuld is. - Laat ons zulks kortelyk bezien.

- Indien men hier vond eene dagteekening , zou

men aanſtonds ontdekken, waar het zig haperde. Nu

moeten wy 'er naar gisſen. Dit is zeker, dat de vyfhier

voorkomende kenmerken des tyds alle moeten overeen

komen, zal men den Notaris buiten ſchuld ſtellen. Dit

zal kunnen geſchieden, indien wy ſtellen, dat deze

Brief gegeven is na den 25 December des jaars 1168.,

en voor den 1 januarii des jaars 1169, volgends on

zen, hedendaagſchen ſtyl. Dat dit geen bloote of losſe

gisſing is, maar dat uit de overige tydskenmerken,

die wy alhier vinden, noodzakelyk moet volgen, dat

Xx

le. Gerlagus de Perke. Otto & Riquinus de

Maldberge. Gerardus. Godeſcalcus. Walte

rus de Merten. Miniſteriales. Helias & fra

tres eius. Lutbertus de Odeke. Albertus de

Spik. Albero Pau. Otto Capellarius. Iſebran

dus. Heinricus. -

Naar den Oorſpronkelyken Perka

menten Brief, geſterkt met een

uithangend. Zegel in wit wasch,

wiens randſchrift heeft ; GO

DEFR1DUS. DEI. G--. TRA

1ECTENSIS. EPC., en ervin

telyk in de Archieven van 't Ka

pittel van S. JAN te Utrecht, in

Lade A. Num. 7. Ook uitge

geven by A. MATTHAEUS in Not.

ad Anonym. de reb. Ultraject.

P. IOO.

deze Brief niet anders, dan in de ſes laatſte dagen van

December des jaars 1168. volgends den thands gebrui

kelyken ſtyl, kan gegeven zyn, zal oogenſchynlyk

blyken, zo ras men let op deze navolgende redenen.

- 1. Om dat men oudtyds in 't Sticht van Utrecht

het Nieuwe Jaar begon met het Kersfeest, dat is, den

25 December. Zulks is te over bekend, en behoeft

geen bewys. De Brieven, welke tusſchen den 25-3r

December des jaars 1168. volgends onzen ſtyl afgege

ven zyn, moesten volgends den ouden ſtyl gezegdwor

den gegeven te zyn in het volgende jaar 1169. Dit is

juist het zelfde jaargetal, 't geen wy hier ontmoeten,

en de Notaris kon in dit ons geval geen ander jaartal

opgeven. - II. Ontmoeten wy hier het XVII. jaar

des Koningryks van K. FREDERIK. Volgends het ge

voelen van den Heer DRAKENBoRCH zelven d. l. p. 553.

begint het eerſte jaar van zyn Koningryk, regni, met

den 5 Maart 1 152. Hy was gevolgelyk op den

25-31 December 1168. nog in het zeventiende jaar

zyns Koningryks, het geen met den 5 Maart 1169.

eerst ſtond te eindigen. - III. Ontmoeten wy hier

het XIV. jaar des Keizerryks, Imperii. : FREDERIK

is op den 18 junii des jaars 1155. binnen Romen door

den Paus tot Keizer gekroond. Hy was over zulks

tusſchen den 25-31 December 1168. nog in zyn veer

tiende jaar des Keizerryks , en het XV. begon eerst

met den 18 Junij des volgenden jaars I 169. – IV.

Treffen wy hier aan het XIII. Jaar der Regeering

van Bisſchop GoDEFRIDUs.

d. l. p. 555., heeft op zeer waarſchynlyke gronden

reeds betoogd, dat hy tusſchen den 27 Maart , en

den 15 April, des jaars 1156. tot Bisſchop verkoren .

is. Hy was derhalven op den 35-31. December 1168.

nog in 't dertiende jaar zyner Bisſchoplyke Regeering.

- V. Maar hoe ſtellen wy het nu met de eerſte In

dictie, welke wy hier ontmoeten, het ſtruikelblok ,

waar aan zig de Heer DRAKENBORCH ſtiet ? Even de

ze I. Indićtie zal ons overtuigen, dat deze Brief op

geen anderen tyd, dan op de zes laatſte dagen des jaars

i168. volgends onzen ſtyl, of tusſchen den 25-31.

December 1169. , volgends den toen gebruikelyken

ſtyl, kan gegeven zyn. Op 1 168 heeft men de eerſte

Indiétie. Ja, maar ! op den 24 September veranderde

men de Indictie, en zulks hebben wy reeds betoogd in

onze Aanmerkingen, I. Afdeel, bl. 82. B. Gevolge

lyk na den 24 September, en dus ook in December,

des jaars 1168. moet men de tweede Indictie hebben.

Wy erkennen zulks ten vollen, doch alleen met deze

bepaling, dat zulks plaats heeft in alle Brieven, waar

in men de zogenaamde Keizerlyke Indictie gebruikt.

Doch te over bekend is het, dat men ook eene zoge

naamde Pauzelyke Indictie heeft. Hier op ſchynt de

Heer DRAKENBoRcH niet gedagt te hebben. De Pau

zelyke Indictie verandert met den 1 januarii van elk

jaar. Zie MABILLoN de Re Diplom. Lib. II. C. 24.#
179. In onzen Brief heeft de Notaris de Pauzelyke

Indictie gevolgd. Indien derhalven deze Briefwas af

gegeven na den 1 januarii 1169. moest men hier vin

den de tweede Indictie. Doch wy ontmoeten hier de

eerſte Indictie, en te gelyk het jaar 1169. Deze twee

kenmerken nu, tezamen genomen, wyzen ons by ge
volg, van den 25 December 1168., wanneer men het

jaar 1169, begon te rekenen, tot den 31 December, ge

durende welken tyd men de I. Indiäig nog had, ter

wyl met den daarop volgenden eerſten Januarii de#

De Heer DRAKENBORCH
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Indictie moest begonnen worden. - In dit daglicht

de zaak beſchouwd wordende, zal men geen den min

ſten misſlag noch in 't jaargetal 1169. , noch in de l. In

dictie vinden, doch dan zal men tevens moeten erken

ken , dat deze Brief, het jaar 11(9. opleverende, op

geen anderen tyd, dan in de zes laatſte dagen van 1.168.,

volgends onzen ſtyl, kan gegeven zyn. - Maar is

het meer gebruikelyk in de Brieven der Utrechtſche

Bisſchoppen, dat men de Pauzelyke Indictie heeft

gebruikt? Wy erkennen, dat men dikwils de

Keizerlyke Indićtie aantreft , doch tevens moeten wy

ook erkennen, dat men niet minder de Pauzelyke In

dictie in hunne Brieven ontmoet. Maar bepaaldelyk

wanneer, en in wat gevallen, de Utrechtſche Bisſchop
pen de eene of andere gebruikt hebben, durf ik VOOIT

als nog niet beſlisſen. Mogelyk is dit willekeu

rig geſchied door de Notarisſen. Mogelyk heb

ben de Pauzelyke Notarisſen de Pauzelyke, en weder

, die Notarisſen, welke uit naam der Keizeren tot dien

post aangeſteld waren, de Keizerlyke Indictie ge
volgd. Dit ten minſten is zeker, dat men in

hunne Brieven de beide manieren vindt gebruikt. -

Zelfs ben ik niet vreemd van dezen ſtelregel, dat men

doorgaands de Pauzelyke indictie by de Bisſchoppen

gevolgd heeft in zaken, welke enkel en alleen tot

het Kerkelyk beſtuur behoorden, doch in zaken ,

welke wereldlyk waren, de Keizerlyke. Om dit in

't breede aantetoonen, duldt ons beſtek niet. Wy ge

ven zulks over aan het nader onderzoek van anderen,

en zullen alleen maar een en ander voorbeeld aanvoe

ren, waar uit kan blyken, dat men in Bisſchoplyke
Brieven de Pauzelyke Indictie ook aantreft. In

een Bisſchoplyken Brief van den 3o October 1o57., hier

voren in de I. Afdeel. bl. 133 te vinden, leest men,

Actum eſ? hoc anno M. L VII Indid?ione X. -

Data III. Kal. Novemb. . Na den 24 September van

dat jaar begint de XI Indictie. Hier vindt men nog

op den 3o October de X. Indictie. Dit kan niet over

eengebragt worden, ten zy men ſtelle, dat aldaar ge

bruikt is de Pauzelyke Indiétie, welke tot den 31 De

cember ingeſloten in 't gemelde jaar nog de X. was.

- In een Brief van 15isſchop GoDEBA, D, uitge

geven door DRAKENBORCH in 't Aanhangſ op de K.

Oudh. bl. 297. ontmoeten wy deze onderteekening ,

Actum anno - MCXA VII. Indictine V.

Data Trajecti VI. Non. Octobris. Indien alhier de

Keizerlyke Indictie gebruikt was, moest men hier vin

den Indictione VI. en niet V. In den Brief van

Bisſchop ANDREAs van 1131. hier voren in deze 11.

Afd. geplaatst Num. 27. bl. 179. ontmoeten wy, Hoc

autem factum est anno Dominicae Incarnationis M/til.

C.AAAI. Indict. VIIIIa. Te regt heeft de Heer

DRAKENBORCH in 't meergemelde Aanhangſel bl. 542.

zo uit de overige tydskenmerken, als uit den naam

van een Getuige, aldaar voorkomende, reeds getoond,

dat die Brief niet anders, dan in de Maand December

van I 131. , kan afgegeven zyn, en wy hebben in onze

uitgave dit gevoelen zonder eenige bedenking gevolgd,

en tot die Maand dien Brief ook gebragt. Maar wat

moet nu hier uit volgen? Immers dit, dat men dan al

daar ook vindt de Pauzelyke Indictie gebruikt te zyn.

. Deze drie voorbeelden zullen genoeg zyn, ter

overtuiging, dat het geen nieuwigheid is, te ſtellen,

dat ook in dezen onzen Brief de Notaris de Pauzelyke

Indictie gevolgd heeft. - In Brieven, door den

Officiaal van Utrecht afgegeven, vindt men ook door

gaands de Pauzelyke Indictie gebruikt. In het Perka

menten MS. Liber Piloſus van het Kapittel van S. Ma

rie p. 74. ontmoeten wy een Brief van den Officiaal met

dit ſlot, Acta ſunt haec in Conſiſtorio noſtro ſupradićto

anno nativitatis Domini milleſimo trecenteſimo triceſt

mo, tertia decima Indiëtione, menſis Octobris die vice

ſima quarta. Indien men de Keizerlyke Indictie ge

volgd had, moest men hier vinden de XIV. Indictie,

en niet meer de A 1/1.- Meer voorbeelden hier

van bytebrengen, is overtollig.

segrega-seksesteeg afgele2AAG - Asafe ee2 & A4 AgageAs

52.) Vonnis, door den Graaf van GELRE als Ordeldrager, ten overſlaan van

den Aartsbisſchop van Keulen, en met gevolg van andere Leenmannen,

gehesen tus/Chen den Bisſchop van Utrecht, en den Graaf van Hol

land, en daar door beſlist hun verſchil wegens de vrye Leenmannen des

Stichts.

Omtrend den jare 117o. (Mogelyk, 1 172.)

N nomine Sanctac & Individuae (a) Tri

nitatis. Ego GoDEFRIDUs , Dei gratia

Trajectenſis Epiſcopus, notum faciouniverſis,

tam futuris, quam praeſentibus, quod PHILIP

pUs, Colonienſis Eccleſiae venerabilis Anti

ſtes, aegre ſerens controverſiam, quae ſuitin

ter Nos, & Comitem Hollandiae, de liberis

Epiſcopii (b) hominibus, cum multos, ſpe

reformandae pacis & amicitiae inter nos,

dies (c) ſervaſſet & non perfeciſſet, tandem

nobis Sulen (d) diem indixit, quo et veni
r

(a) Trinitatis. J v. MIERI's, welke anders de uit

gave van BUCHELIUs naauwkeurig volgt, heeft hier

het woord# van zig zelven, buiten eenige nood

Zake , bvgevoegd- - • ** *

(b)# Dus in ons Perkamenten Afſchrift.

In de uitgaven, Epiſcopi.

(c) cum multos - dies ſervaſet.] Dus in ons Af

ſchrift. Dus heeft ook MATTHAEUS ongetwyfeld in

het zyne gevonden. Doch in de uitgave van BUCHE,

LIUs leest men , cum multis ſpem reformandae pacis &'

amicitiae inter nos diétos dediſſet. Hy ſchynt niet ge

dagtig geweest te zyn aan de, dikwils voorkomende,

middeleeuwige ſpreekwys ſervare dies. Hy zou anders

w

-

- i

* ,

mus. Primum itaque multa induſtria, advo

cato conſilio coMITIS (e) GELRENsis, & Cle

venſis, & Comitis Trajectenſis Henrici de

Cuik, & aliorum nobilium & miniſterialium,

deſudavit amice nos componere. Sed cum

res (f) hac via non procederet, urgente mo

leſtia & indignatione, in communi dixit, cum

de re propoſita inter Nosamicabilialiquacom
» T. > " , . - , N' 'J'il ' ' -

poſitione diffinire non poſſet, finem imponere

rei vellet per (g) just............tenciam

dictaret. Quod Comes gratis auribus audivit,

" . ,, g - ', * * - &

deze woorden dus niet veranderd hebben. -

(d) Sulen. ] By BUCHELIUs Suſae. Doch te on
recht. - - - -, r

(e) Camitis# Ongetwyfeld Graaf HENRIK

van GELRE , welke te dezen tyd nog niet overleden

was, gelyk uit volgende Stukken kan blyken.

De uitgave van BUCHELEtºs, welke v. MIERIs ook

volgt, heeft hier , Comitum Gelrenſium & Clivenſium,

& Comitis Ultrajectenſis – & aliorum nobilium mi

miſferialium. - -

(f) ſed cum res. cet.] By MATTHAEUs, ſed eum vel

hac via non procederet. º

(g) per just......tenciam dictaret] Het oude#
Ka

- - - -



" EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. II. AppEELING.

217
-

& ſententiam fieri petivit. Quaeſtum itaque

eſt (h) in ſententiam a coMITE GELRENSI,

ſi liberaliſitis, ſervicio obligatus Imperio,

ſe et bona fia, pro quibus ex debito ſervi

re tenetur ſijperio, conjugio vel juramento

alienare poſit ab ſniperio; quod praedictus

Comes GELRLAE aſſeruit in ſententia, neqita

quain (i) fieri paſſe. Huic vero ſententiae

aſſenſerunt ipſe Comes Hollandiae, Comes

Clevenſis, Comes Trojectenſis Henricus de

Cuik , & alii quam plures, taun Nobiles,

quam Miniſteriales. Infüper Comes Hollan

diae, quaſi leviter & absque moleſtia ferens

ſententiam, Domino Colonienſi & (k) aliis,

Nobis audientibus, dixit, quod non multum

kamenten Afſchrift, 't geen wy gebruikt hebben, was

door ouderdom op deze plaats onleesbaar. Wy heb

ben beter geoordeeld op tegeven , 't geen nog lees

baar was, en de twee of drie woorden, welke hier

ontbreken, uittelaten, dan naar eigen goedvinden aan

tevullen, gelyk de vorige uitgevers gedaan hebben.

By BUCHELIUs leest men, finen imponere rei vellet

per juſtitigºn. Quod Cºmes, eet, met uitlating van 't

overige. MATTH.AEcs heeft uitgegeven, finen ingºo

nere rei ve/ſet, proteſt fºſſilige ſententia daaret. Mo

gelyk heeft in ons Afſchrift geſtaan, ſamen rei info

ere vellet per juſtitiam, prout Comes Gelriae ſen

teneian, die tret. Ten minſten uit het vervolg blykt,

dat de Aartsbisſchop, wanneer hy, de partyen in der

minne niet kon vergelyken , en dus , als Richter,

deze zaak moest beſlisſen, den Graaf van GELRE be

noemd heeft tot Ordeldrager , of, gelyk men oud

tyds zeide, aan denzelven het Ordel beſtadet heeft.

- Maar met wat regt heeft de Keulſche Aartsbis

ſchop zulks kunnen doen ? en wat bevoegdheid had

hy, om, by ontſtenteniſſe van een minnelyk verge

lyk, als Rigter de Banck te ſpannen over een ver

ſchil tusſchen den Utrechtſchen Bisſchop , en den

Graaf van Holland ? Als Metropolitaan der Kerk

van Utrecht doet hy zulks niet, want dan moest het

geſchil over Kerkelyke of Geestelyke zaken geweest

Zyn. Als een, door beide partyen daar toe verkoren

Scheidsman, aan wiens uitſpraak zy hunne zaak

onderworpen hadden, komt hy hier ook niet voor.

In zync hoedanigheid, als Aartsbisſchop, had hy geen

den minſten regisdwang in wereldlyke zaken over den

Bisſchop van Utrecht, en veel minder over den Graaf

van 1 Jolland. Wat dan? Ik denk, dat hy dit in

hºedanigheid als Keizerlyke Gevolmagtigde, of Corn

miſſaris, zal verrigt hebben. Immers indien de Kei

zer of zelf niet tegenwoordig was, of door eenig be

letzel verhinderd wierd , om de Rechtbank te ſpan

nen, volmagtigde hy daar toe, den een of anderen

Ryksvorst, gelyk in ons geval den Aartsbisſchop

van Keulen, om uit naam des Keizers aan de twisten

de partyen eenen Regtsdag te beſtemmen, en daar

op éenige Ryksvorſten, als Asſesſoren, te verſchry.

ven. Voorbeelden hiervan bytebrengen, is onnoodig.

Men zie STRUviUs, Corp Jur. Publ. Rom. Germ.

Cap. XXV. S. 52. p. 973. Op die manier heeft ook

K. FREDERIK het verſchil tusſchen denzelfden Bis

ſchop ter eene, en de Drenthers, geholpen door

onzen Gelderſchen Graaf, ter andere zyde, over het

Burggraafſchap van Groningen, door den toenmaligen

Aartsbisſchop van Keulen , als zynen Gevolmagtig

den, beſlist en vereffend , ten minſten HEDA p. 171.

verhaalt ons uitdrukkelyk, dat die zaak per arbitrium

Imperatoris Frederici, mandato negotio Reinaldo Ar

chiepiſcopo Colonienſt, fuit compoſita, of, gelyk BEKA

p. 55. verhaalt , discordia hacc jusſu Frederici Cae.

ſaris per Reinoldum Archicpiſcobum Colonienſem ſpi

ta est. Het zelfde ſchynt thands ook in ons geval

eſchied te zyn. Bisſchop GoDEFRIDUs, een ieverig

voorſtander der regten van zyne Kerk, en gunſteling

des Keizers, zyn geſchil met den Graaf van Holland

niet kunnende in der minne vereffenen, zal zyne

klagte daar over ten Hove gedaan, en den Keizer,

als hun beider Leenheer, verzogt hebben, dit ge

ding te beſlisſen by een Vonnis der Ryksvorſten. K.

FREDERIK volmagtigde daar toe den Aartsbisſchop

van Keulen, om uit zynen naam de zaak in der min

me byteleggen, of, by ontſtentenisſe van dien, dezelve

Xx

de liberis his attenderet, cum per ſententiam

eos amiſisſet. Saepe tamen poſtea (l) gra

vem nobis in eis intulit injuriam, quod Nobis

in eum magis & magis auxit moleſtiam. -

Naar den oorſpronkelyken, opper

kament geſchrevenen, Brief, er

vintelyk in de Archiven van het

Dom Kapittel te Utrecht in La

de 1OI. Vuin. 37. Min naauw

keurig uitgegeven door BUCHE

LIUs in Not. ad HE DAM , ,fº:

174. ; ANT. MATTHIAEUS in Not.

ad Anonymum de reltus Traject.

p. 152., en VAN MIERTS, Char

ter J. van Hull I. D. bl. 115.

w

by een Regterlyk Vonnis te eindigen. Aan dezen last

voldoet hy. Hy tragt eerst de twistende partyen te

Vereenigen. Dit hem mislukt zynde, beſtemde hy

hun eenen zekeren dag, om voor hem in repten te

verſchynen, en wel te Zuilen. Zy verſchynen aldaar,

en, in hoedanigheid als Keizerlyke Gevolmagtigde

na verhoor van beide partyen, beſtaadt hy het 5del

aan den Graaf van GELRE. – Op deze manier de

zaak beſchouwende, zal men gemakiyk reden kunnen

geven , waarom wy hier ook aantreffen de Graven

van GELRE en Kleef, met den Utrechtſchen Burggraaf,

en andere Edelen en Dienstluiden, welke als Leen

mannen ongetwyfeld beſchreven zyn geworden, om

dezen Leendag # te woonen, en het geſchil te hel

pen beſlisſen. - Dat nu in dit ons geval de Aarts

bisſchop uit geen anderen hoofde, dan in hoedanig

heid van Keizerlyken Commisſaris , en Gevolmagtig

den, moet beſchouwd worden, zulks blykt. onzes

bedunkens, niet onduidelyk uit een ander ſtuk van

onzen Bisſchop, door BUCHELIUs in Not. ad Hedam

p. 175. insgelyks uitgegeven, en uit denzelven by

v. MIERIs in 't Charterb. van Holl. I. D bl. 115.,

wegens zyn verſchil met Egbert van Amſtel, 't geen

gelyktydig ſchynt met het onze te zyn. In het zel

ve gebruikt hy, onder anderen, deze woorden; tan

dem Philippus Colonienſis Eccleſiae Metropolitanus,

tam pro his, quam pro ALI Is inimicitiis mediatoren

ſe inter me & adverſarios meos, iusſu domini Impera

toris, interpoſtuit, conſtlio cujus idem Eggebertus

mecum reconciliattts cſt. Uit deze woorden blykt, dat

de Aartsbisſchop op bevel des Keizers, en dus als Kei

zerlyke Gevolmagtigde, zo wel dit Geſchil met Eg

bert van Amſtel, als andere verſchillen , aliaze con

troverſtae, moest zoeken te vereffenen, en zig dus als

Middelaar tusſchen den Bisſchop, en zvne Tegenpar

tyen in het meervoud, Adverſarii, gedragen. Door

die woorden ſchynt hv niet duister te bedoelen zyn

verſchil met den Graaf van Holland, en daar door te

vens te kennen te geven, dat de Aartsbisſchop van Keu

len ook tot vereffening van 't zelve door den Keizer

gevolmagtigd is geweest. Ten minſten, geen voorbeeld,

zo veel wy weten, komt ons in de Hiſtorie voor, dat,

te dezen tyde, onze Bisſchop met iemand anders, dan

met den Graaf van Holland, en Egbert van Amſtel,

eenig verſchil gehad heeft. 't geen niet, dan door be

middeling, of eindelvke Uitſpraak, des Keizers, als

Over-Heer, kon vereffend worden.

(h) in ſententiam.] Dus in ons Afſchrift. In de uit

gaven, in ſententia. Voor het volgende ea: de

# heeft BUCHEL. uitgegeven debite, en voor poſit,

0//et.p ( i) feri poſſe J Id fieri poſe, by RUCH. -

k) & aliis, nobis audientibus, dixit. ] Dus heeft

uitdrukkelyk ons Handſchrift, 't geen wv volgen. In

alle de uitgaven vindt men , & aliis mobilibus audienti

bus diait. Dat onze lezing beter is, behoeft geen be

WVS.

# l) ſaepe tannen poſtea. cet.] Dit ſlot toont, onzes

bedunkens, ten duidelykſten aan, dat dit Stuk niet

aanſtonds, na dat het vonnis, hier in vermeld, ge

ſtreken was, dus door den Bisſchop in ſchrift geſteld

is, maar eenigen tyd daar na , en wel, wanneer de

Graaf van Holland zig tegen deze uitſpraak gedroeg.

De Bisſchop zal toen dit Stuk dus in ſchrift hebben

laten ſtellen, en wel met het zelfde oogmerk, 't welk

hy betuigt gehad te hebben, toen hy ook de afdoening

van zyn geſchil met Egbert van Amſtel (het gee":

2 - "- yk



e 18 CHARTERBOER Des HERTOGDoMs GELRE,

lyktydig vereffend ſchynt met dit verſchil door den:
zelfden. Aartsbisſchop) ook in ſchrift liet brengen ,

want in dat Stuk betuigt hy het volgende: Hujus au

ten 7 sconciliationis compoſitio ut otnui tempore poſteri

tatis firma & inviolabilis permaneat, geſlac rei

ſeriemº digesſtmus teſtibus, qui adorant, ſubnotatis, quo

run nomina hacc. ſu:it. Arnoldus Praepoſitus- cet.

Zelfs zou ik niet vreemd zyn van die gedagten, dat die

twee Stukken, welke gelyktydig zyn, ook te gelyk

dus in geſchrift, om voor de nakomelingſchap ter on

derrigting te kunnen dienen, gebragt Zyn geweest, en

aan het Dom - Kapittel ter bewaring zyn overgegeven,

doch, dan zou daar tevens uit volgen, dewyl Wy hier

geene de minſte gewagmaking van Getuigen vinden ,

dat de Getuigen, welke in 't andere Stuk voorkſ

men, mogelyk ook tegenwoordig geweest zyn by de

vervaardiging van dit ºns ſtuk. Het komt my daaren

boven voor, buiten alle bedenking te zyn, dat dePerka

menten Brief, welke door ons tot deze uitgave gebruikt

is, en wiens ſchrift ten vollen overeenkomt met de XII.

Eeuw, de oorſpronkelyke cedel zelf is, waar ºp de

Bisſchop het voorval van die uitſpraak had laten ſchry

ven, en welken hy tot narigt van de nakomelingſchap

onder de Archiven van 't Dom - Kapittel, alwaar de

zelve als nog berust, ter bewaring heeft overgegeven.

Te meer denk ik dit, om dat aan dien Brief nog ove

rig is een brok van een francypen ſtaart, waaraan on

getwyfeld het Bisſchoplyk Zegel gehangen heeft.

Zulks immers kon aan een latere Copie niet gevonden

worden. maar wel aan den oorſpronkelyken Brief. -

Maar, zal mogelyk iemand vragen, wat noodzake had

de Bisſchop, om die Uitſpraak zodanig onder zyn ei
gen naam en zegel in geſchrift te brengen? Kon dan

zulks , des noods, naderband niet bewezen worden uit

het Vonnis zelf, en kon men niet ruim zoo wel het

oorſpronkelyk afſchrift van dat vonnis, welk hem zal

uitgereikt zyn, in de Archiven bewaard hebben? En

zou zulk een Aſſchrift niet meer geloof verdiend heb

ben, dan een zodanig getuigenis des Bisſchops in zyn

eigen zaak? Immers, ja. Maar was men te dien tyde

gewoon diergelyke Vonnisſen , door Ryksvorſten in

tegenwoordigheid des Keizers, of van deszelfs Com

misſaris, gewezen, opgeſchryven, of daar van Af

fchriften aan de belanghebbenden uittereiken ? Dat

men zulks toen ten tyd niet gewoon was te doen, meen

ik op te kunnen maken uit een Brief van K. PRE

DERik van den jaare I 16o., uitgegeven door den be

roemden CH. H. sENCKENBERG, Disquiſit. de judiciis

Principum, in Praeſat. p. 2o. In dien Brief wordt

verhaald een Ryksvonnis , ten voordeele van den Bis

ſchop van Babenberg er ſententia omnium Procerum,

qui aderant, uitgewezen, doch in dien Brief wordt

tevens reden gegeven, waarom hy denzelven had over

gegeven in geſchrift aan dien. Bisſchop. Non multo

auten post, verhaalt hy aldaar, allero videlicet anno

ſecundae expeditionis nostrae in Italiain pene jan ex

pleto, praenominaties- Epiſe tus, divitam. Eccle

ſide ſtudie gerens ſollicitudinem - noſtram Clementiam de
precatus est, ut ſcripto mandari pracciperemus Sen

tentiam, ne forte procesſie temporis memoriae excide

Zret. Hy meldt vervolgens, dat hy dat ver

zoek van dien. Bisſchop heeft toegeſtaan, en daarom

dien Brief daarvan had afgegeven, en wel met bvvoe

ging van deze woorden, concordantiºus in eisdem (Lees

2jusdem) ſententiae aſſertione/imul & atteſtatione, qui

praeſentes actioni interfuerant. Zodanig een

verzoek immers van dien Bisſchop kwam niet te pas,

de Keizer zelf kon in dien Brief zo niet ſpreken, en

zig beroepen op het getuigenis der genen, welke by

het geven van dat vonnis tegenwoordig geweest, en

daar in hunne ſtem hadden gegeven, indien men toen

ten tyd gewoon was geweest, de uitgewezene Rvks

vonnisſen in geſchrift te brengen, of daar van een Pro

tocol te houden, gelyk men thands gewoon is, en daar

uit aftegeven Copten, gelyk men nu zou ſpreken. Dit

dus waarſchynlyk voorkomende, zal men ras bevroe

den de noodzake, waarom Bisſchop GoDEFRIDUs dit

ons Stuk dus in geſchrifte heeftdoen ſtellen.- Opde

zelfde manier heeft de Abt van Egmond van een Graaf

lyk Vonnis, ten voordeele van zyne Abdye in 1174.

gewezen, en te vinden by v. MIERIS in 't Charter.

van Ilo/l. I. D. ll. I 17., eene aanteekening gemaakt,

en 't zelve in geſchrift doen ſtellen, om ten# tyde

tot narigt van zyne opvolgeren te kunnen ſtrekken.

Hy kon derhalven in dat Stuk, 't welk een verhaal

van 't voorgevallene behelst, van Graaf FLORENs niet

anders, dan in den derden perſoon, ſpreken; zo dat

men uit dien hoofde dat Stuk noch met den Heer HUI

DEKoPER , in de Aant. op M. Stoke, II. D. bl. 122.

voor onegt behoeft te houden, noch noodig zal zyn,

om met den Heer A. KLUIT, Hiſt. Crit. Coin. Holl. Tom.Iſ.

P. 1. in Cad. Dipl. p. 2o3. te ſtellen, dat Jo. VAN LEI

1. EN , welke ons in zyn Chron. Egºrond. p. 33. dat

Stuk bewaard heeft, de woorden van 't zelve dus zou

veranderd hebben. Wanneer de Abt dat Stuk by ma

nier van een verhaal in geſchrift deed ſtellen, kon hy

niet anders, dan in denderden perſoon, van den Graaf

ſpreken. - Op dezelfde manier wordt in denderden per

4 ton van den Graaf van GELRE geſproken in een Stuk,

hier voren geplaatst II. Afd. Num. 25. hl. 176. welk

Stuk ook niet anders is, dan eene aanteekening, door

het Kapittel van Zutphen gemaakt, ten einde by ver

loºp van tyd niet uit het geheugen mogt raken die ge

dane gift, maar geweten mogt worden, wanneer, en

door wien, dezelve geſchied was. - In de eerſte Af

de ling Num. 61. #l 8o. ontmoeten wy een ſoortgelyk

verhaal van een Gift van verſcheidene goederen, in

Teisterbant gelegen. ,, De Gever maakt verſcheiden

voorwaarden met den Bisſchop daar in; en egter geen

van beiden komen in den eerſten perſoon ſprekende

voor in dien. Brief. In tegendeel, by manier van een

verhaal van 't voorgevallene, en wederzyds bedonge

ne, wordt van hun in denderden perzoon in dien Brief

gemeld, welke zekerlyk ten gebruike van 't Kapittel,

en op bevel van 't zelve, dus, door derzelver Secreta

ris of Notaris, zal opgeſteld zyn; waarom ook 't begin

van dien Brief dus geſteld is, operae pretium duximits,

quae ſequuntur, ſcriptis inſerere, ne poſteros lateret ,

ſquod prior actas faceret. Quapropter deſideramus no

tum eſe cunctis,- quod guidam Miles– nomi

ne Frethcbaldus tradidit & donavit S. Martino,

cet. Welke hier in den eerſten perſoon ſpreken, zyn

geene anderen, dan het Kapittel zelf, ten voordeële

van 't welk die gifte geſchied was, en welk overzulks

ten gebruike van hunne nakomelingen, en opvolgers, dit

in geſchrift hebben doen ſtellen.- Meer voorbeel

den van deze gewoonte by te brengen, is onnoodig.-

Doch wanneer eindelyk dit ons Vonnis gewezen is,

durven wy niet bepalen. Geene tydskenmerken ont

moeten wy hier, ook geene Getuigen, uit welkers

leeftyd men eenige gisſingen anderzins zoude mogen

maken. BUCHELIUs meende, dat deze Brief omtrend

den jaare 117o. gegeven is : VAN MIERis heeft hem

hier in gevolgd. Wy vinden geen reden, om 't te

gendeel te ſtellen. Zelfs al gelooft men, dat dit Stuk

gelyktydig is met het meergemelde tweede Stuk, we

gens het gemaakte verdrag met Egbert van Amſtel, en

dat de aldaar opgenoemde Prelaten ook als getuigen

tevens over dit Stuk geſtaan hebben, zal men by

onderzoek bevinden, dat dezelven alle in den iaare

117o., of daar omtrend, geleefd hebben. Wy heb

ben daarom ook gemeend, in die tydorde het zelve

alhier te moeten plaatzen. Het zou egter kunnen zyn,

dat dit Stuk twee jaar later, en dus op 1172. , gege

ven zy, om redenen, welke wy op den volgenden Brief

zullen opgeven.
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53.)
De Advocatie over de Kerkelyke goederen in de Heerlykheid en Dorp Bal

gojen, door Henrik van Kuik afgeſtaan, en door den Bisſchop van U

trecht wedergegeven aan den Proost van 't Kapittel van S. Jan, en zulks

ten overſtaan, onder meer andere Getuigen, ook van Graaf H EN R IK

van GE L RE, en desSelfs Zoon GE R II A R D. - -

In den jare 1 172.

N nomine Sanctae & Individuae Trinitatis,

aeternae Lucis vere lucentis. Lucidum &

perſpicuum eat univerſis fidelibus, Clericis,

Laicis, tam poſteris, quam praeſentibus, quod

ego GoDEFRIDus, voluntate Dei Trajecten

ſium Antistes , Advocatiam de praediis,

Eccleſiae Sancti Johannis pertinentibus, quae

ſünt in pago, qui ( d) Dalgoje nuncupatur,

quam Henricus de Cuk, Comes Trajectenſis,

diu fibi magis arbitrio voluntatis, quam aliquo

titulo juris, uſurpaverat, divina pietate tandem

inſpirante reſpiens gratuita voluntate mihi re

ſignawit emancipatam, judicio dictante, ſecun

dum beneplacitum meum Arnoldo Praepoſi

to, et ſuis ſucceſſoribus Eccleſiae praetaxatae,

donando reſtitui, & reſtitucndo libere donavi,

ita ut de cetero nulius Advocatus aliquod jus,

vel exactionis judiciariae, vel poſtulationis vio

lentae, in his praediis vel mancipiis habeat,

ſed ſolus Praepoſitus, cujus interest provide

re bonis Eccleſiae, juxta rationem ſtiae dispen

ſationis prudenter & fideliter in timore Domini

ra) Balgoje. ] Het is het tegenwoordige Dorp en

Heerlykheid Ba/gojen , in het Ampt van Tusſchen Maas

en Ij aal gelegen. -

(b) Archiepiſcºpi Phylippi. J Wat rede heeft hier

onze Bisſchop, om juist zo bepaaldelyk te melden ,

dat deze afſtand der Advocatie door //enrik van Kuik

geſchied is in conſhaſlu, often overſtaan, van dezen

Aartsbisſchop ? Hebben niet de overige, alhier voor

komende, Getuigen insgelyks 'er over geſtaan? en

was het niet genoeg, dat men deszelfs naam in de

eerſte plaats weder onder de Getuigen aantrof? In

onze Aanmerkingen op het voorgaande Stuk Lett. g.

bl. 217. hebben wy reeds opgemerkt, dat de Aarts

bisſchop van Keulen door den Keizer gevolmagtigd is

geweest, om of in der minne byteleggen, of anders

by een gerigtelyk vonnis, in hoedanigheid als Keizer

1yke Commisſaris, te beſlisten de geſchillen, welke

de Utrechtſche Bisſchop met zyne wederpartyen had.

In die hoedanigheid heeft hy by een Regterlyke uit.

ſpraak vonnis gewezen tusſchen den Bisſchop en den

Graaf van Holland. In die zelfde hoedanigheid heeft

iny weten het verdrag uittewerken tusſchen den Bis- -

ſchop en den Heer van Amſtel, waar van wy in het

voorgaande insgelyks gewaagden. Zou het nu wel

onwaarſchynlyk zyn, te ſtellen, dat by die zelfde ge

legenheid, wanneer hy'zig, als Mediator inter Epi

ſcopum & Adverſarios eius# Imperatoris, gelyk

hy in dat Verdrag met den Heer van Amſtel uitdruk

kelyk genoemd wordt, met eenige van zyne Prela,

ten, alhier onder de Getuigen ook voorkomende, bin

nen Utrecht bevond, door zvne bemiddeling ook dit

verſchil des Bisſchops met Henrik van Kuik zal by

gelegd zyn? Dan had onze Bisſchop ook reden, om

in dezen Brief te melden , dat zulks ten overſtaan

van den Keulſchen. Aartsbisſchop was geſchied, en

dan heeft hy door die woorden, willen te kennen ge

ven, dat zulks door bemiddeling van denzelven te

- XX 3

regat & cuſtodiat. Acta ſunt hacc in conſpe

étu venerabilis Domini Colonienſis (h)Archi

epiſcopi PIIYLIPPI. Anno M.C.LXXII. Incar

nationis Domini. Anno (c) XXII. regni,

XVIII. Imperii glorioſi Imperators FRrrrier

CI. Indictione V. Epiſcopatus mei anno XVII.

I lancque paginam feci conſcribi, & anathema

tis vinculo confirmavi, ut inconvulſa & incon

cuſſā toto tempore permaneat. Amen.

Hujus rei testes ſunt, quorum nomina in

fia ſcripta habentur.

Dominus Colonienſis Archiepiſcopus Phy

lippus.

Praepoſitus Santenſis Sifridus.

Santenſis Decanus Gluncelinits. n

Praepoſitus Sanctorum Apoſtolorum Theode

7 l C// W. -

//ermannus Judeus, beatae Mariae in Co

lonia Canonicus. * *- - - t

Liberi. , - - -

Comes Gelrenſis (d) HEINRICUs; filius eius

GERARDUS. ,

Co

weeg gebragt is, en dat hy, als Keizerlyke Commis

ſaris, 'er over geſtaan heeft, wanneer de gemelde 1/en

rik van Kuik de momboirſchap, of Advocatie, over

de Kerkelyke goederen te Balgofen , welke hy zig

eenigen tyd had aangematigd, weder afſtond, en in

handen van den Bisſchop gerigtelyk , emancipatatn

di&ante judicio, overgaf. Doch indien men dit voor

aanneemlyk houdt, dan moet tevens volgen, dat het

voorgaande Vonnis tusſchen den Bisſchop en den Graaf

van Holland, alsmede het gemelde Verdrag tusſchen

den Bisſchop en den Heer van Amſtel, 't welk de

Heer wAGENAAR Vad. Hiſt. II. D. bl. 265. tot geen

zekeren tyd weet te bergen, en het geen wy met het

voorgaande Stuk gelyktydig hebben geſteld, niet met

BUCHELIUs tot den jare 117o., maar tot den jare 1 172.

zullen moeten gebragt worden , welk jaar wy in dit

ons Stuk aantreffen. - - - - -

(b) Anno XXII.] De Heer DRAKENBoRCH, Aan

hangſ op de K. Oudh. bl. 56o., is van gedagten, dat

men hier lezen moet, anno XXI. Regni. Doch indien

men ſtelt, dat alhier de maanden van het eerſte jaar

des Koningryks voor een vol jaar gerekend zyn, ge

lyk honderdmalen is gebeurd, en wy dikwils te voren

reeds aangemerkt hebben, zal men geen verandering

in dit jaar al behoeven te maken. Te meer zou ik

zulks niet durven doen, om dat wy in de uitgave van

vAN MIERrs, welke dit Stuk uit een Afſchrift, geco

pieerd naar den origineelen Brief op Francyn geſchre.

ven, heeft uitgegeven, het zelfde jaar ook vinden, zo

dat hier in door MATTHAEUS by het afſchryven geen

fout ſchynt begaan te zyn. . .

(d) Heinricus, filius ejus Gerardus. J Behalven

dat dit Stuk, wegens het alhier voorkomende Balgo

jen, eene regtſtreekſche betrekking tot ons GELDER

LAND heeft, is het zelve daarenboven nog van het

uiterſte aanbelang voor de Hiſtorie, uit hoofde, dat

wy alhier mét eigen naam genoemd vinden Graaf HEN
RIES
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Comes Hollandenſis Florentius, Fratres (e)

ejus, Robertus, Otto.

Advocatus Rudolfus.

Theodericus Caſtellanus; frater ejus Gerla

UT//S.

* Comes (f) Luscus Wilhelmns, Conſtan

tinus de monte, Rignerus de Maldberge ,

Otto Junior de Maldberge, Theodericus de

Altena, Florentius de Vornen, Iſebrandus de

Harlem, Alardus Vicman.

Miniſteriales.

Ekbertus de Ameſtelle, filius ejus Heinri

cus, Heinricus de A, Ylias, filius ejus Go

RIK van GELRE, en tevens zynen Zoon GERHARD. Hier

uit moet volgen, dat, gelyk de Heer J. w. VAN LAER,

in zyn Specipien Academic. varia Jur. Belgici antiqui

Capita illuſtrata caſſitens, Cap. III. p. 2o., uit dezen

Brief te regt reeds heeft opgemerkt, te dezen tyd, en

defridus, Rothericus de Daventria, Bertram

nus de Daventria, Hathemannus de Lindelo,

Benneke de Wald, duo filii ejus Randolfus,

Rudolfus, Gerardus de Lindſcote, fratresejus

Jacobus, Henricus, Goswinus de veteri val

le, Iſebrandus de Lente, Arnoldus de Eve

rikesthorpe, Hermannus Irregang, Theodori

cus de Judiſaes.

ANT. MATTHAEUS de Nobil. Lié.

II. p. 525. ; en FR. VAN MIE

RIS, Charterb. van Holl. 1. D.

bl. I 16.

den Berg, de Monte, tweenamen, Iſilhem Conſtant yn,

zoude gevoerd hebben. Zeer zeldzaam, en mogelyk

buiten voorbeeld, is het in dezen tyd, dat iemand twee

onderſcheidene namen voerde. Men voegde wel by

den eigen naam een by- of toe- naam, om hem daar

Vader, en Zoon, beiden nog in leven zyn geweest. door van anderen van dien zelfdennaam te onderſcheiden.

Dit zeker zynde, vervalt daar door de ſtelling zoo van

vroegere Hiſtorieſchryvers, als van PONTANUs, en la.

tere Schryvers, welke hunne voorgangers hier in,

zonder eenig nader onderzoek, gevolgd zyn , wanneer

zy ons verhalen, dat deze Graaf HENRik van GELRE

in I 162. reeds overleden, en door zynen Zoon GERHARD

in de Regeering opgevolgd zou zyn geweest. Het te

ger deel blykt ten vollen uit dit ons Stuk, en men zal

hem ten minſten nog eenen leeftyd van tien jaren moe

ten toeſchryven. Doch uit eenige volgende Stukken

zal blyken, dat hy nog veel langer geleefd, en gere

geerd heeft, dan tot het jaar 1 i72., waar in dit ons

Stuk gegeven is.

(e) Fratres ejus, Robertus, Otto.J BEKA, Chron.

p. 46., met namen opgevende de Kinderen van DIRK

den VI. telt wel onder dezelven dezen oTTo , maar

maakt geen melding van Robbert, welke egter hier als

Broeder van Graaf FLORENs ook voorkomt. Doch BE

KA noemde maar alleen de wettige Kinderen, welke

Graaf DIRK by zyne Vrouw Sophia in egte verwekt had,

en geene Baſtarden. , Otto, welke naderhand Graafvan

Benthem geworden is, was een wettige Zoon, maar

de hier ook voorkomende Robbert was maar een natuur

lyke Zoon van Graaf DIRK, en dus maar een Baſtard

broeder van Graaf FLORENs; gelyk de Heer JUNGIUs

te regt reeds heeft opgemerkt Iliſt. Comit. Benthemienſis

Lib, III. p. 182. ## 191. WAGENAAR, Vad. Hiſt.

II. D. bl. 236. telt hem onder de Zoons van DIRK den

VI. insgelyks op, doch ſchynt hem, hoewel te on

regt, gehouden te hebben voor een wettigen Zoon van

denzelven.

(f) Comes Luscus , Wilhelmus Conſtantinus de Mon

te] Dus hebben MATTHAEUs, en VAN MIERIS, de on

derſcheidings teekenen geſteld, en deze woorden afge

deeld, waardoor men in die gedagten zou kunnen val

len, of de hier voorkomende Heer van Berge, of van

Ik denk derhalven, dat het onderſcheidingsteeken zal

moeten verplaatst worden, en dat men dus onderſchei

den moet, Comes Luscus Wilhelmus. Conſtantinus de

Berge. Zonder den oorſpronkelyken Brief intezien,

waar toe wy geen gelegenheid voor als nog hebben ge.

had, hebben wy egter geen zwarigheidgemaakt, zulks

in onze uitgave te veranderen. Liescus is hier geen ei

gen naam van iemand, maar een bynaam. Dit ten min

ſien is zeker, dat wy in een anderen Brief van 1169.

by MATTHAEUS in Not. ad Anonymum de reb. Ultra

# p. 1o3. als Getuige ontmoeten //7//elrits Luscins.

iets belet ons, om dien Wilhelmus Luscius voor één

en denzelfden te houden, als dezen Comes Lascus IJ it

helmus, te meer, daar wy verſcheiden anderen in dien

Brief als Getuigen ontmoeten, welke ook in dezen on

zen. Brief voorkomen. In een volgenden Brief van 1176.,

alhier onder Num. 56. geplaatst, komt, onder ande

ren, voor Wilhelmus Strabo. Wy denken, dat hy

dezelfde is, welke hier den bynaam van Lusciºs

VOGIt. In een Brief daarenboven van K. FRE

DERIK van 1174. by MIRAEUS Donat. Belg. Lib. II. C.

57. Oper. Dipl. Twin. I. p. 545. ontmoeten wy Conſign

tintgs de Berge. Deze is ongetwyfelddezelfde, welke

alhier genoemd wordt Conſtantinus de Monte, waar

uit dus blykt, dat hy geen twee namen gevoerd heeft.

Dewyl nu dezen Wilhelmus Lucas de titel van

Comes alhier gegeven wordt, zal men mogelyk den

zelven moeten houden voor den toenmaligen. Burg

graaf van Utrecht, en dan zou hy een Zoon kunnen

geweest zyn van den Comes Theodericus de Upgoie ,

welken wy aantreffen in den Brief van 1127. hier voren

op bl. 174. Doch met zekerheid durven wy zulks niet

bepalen. Het is maar eene blootegisſing. - Voor

den volgenden Rigner is de Mºldbergc leest men by

VAN MIERIs Riquinus de Mald/erge.

r

<s te grºte grees-les-leerrees eerste exit-systeel-eas-steente

54.) De Burgers van Utrecht door K. FREDERIK vry verklaard op den Keyzer

lyken Tol te Thiel, welke naar Keyzerswaard verlegd was.

nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

FRIDERICUs, divina ſavente clementia,

Romanorum Imperator Auguſtus. Noſtri ju

ris & miſericordiae eſt, ut ex injuncto nobis

(a)ſiſprema mente. J Dus leest men by vAN MIE

#ºs, wiens uitgave wy hebben moeten volgen, om dat

y het eerst dezen Brief in zyn geheel, en volkomen,

Den 2 Augustus 1 184. (1 174.)

a Deo (a) ſupremamente dominationisofficio

injuriis gravatos liberemus, & unicuique de

putata jura in ſuo ſtatu inviolabiliter conſerve

mus. Noverit itaque tam , praeſens aetas,
Ty quam

»

-

-

heeft uitgegeven. Doch het Afſchrift, 't geen hy ge

bruikt heeft, is niet al te naauwkeurig afgeſchreven

geweest. Ten minſten deze woorden leveren geen#



EN GRAAFSCHIAPS ZUTPHEN. II. AFDEELING. , 22 I

quam futurorum poſteritas, quod Cives Trd

jectenſes, ad noſtrae Majeſtatis praeſentiam (b)

venientes, Thielde nullum, pro quo grava

bantur, telomeum ſe debere aſſeruerunt. Nos

autem, ad hujus rei veritatem cognoſcendam,

Scabinis noſtris Thiele pro veritatis (c)

conquiſitione ipſos transmiſimus; quorum ju

dicio, & juramento praeſtito , Trajectenſes

obtinuerunt, ſe nullum apud Thiele de

bere teloneum , niſi de extranea regione

& transmarinis partibus, quod (d) vulgo

over de wilde hals, navigandovenirent. Prae

ter hoc autem quocunque alio tempore Thiele

venientes menſura (e) modii, & hamae, &

pondere trutinae indiguerint, de quolibet ho

rum denarium unum perſolvent. Quia igitur

Theloneum de Thiela, conſilio Curiae noſtrae,

apud Werdam transtulimus, ſicut unicuique

jus ſuum conſervare tenemur, ſic & Traje

ctenſibus antiquam conſüetudinem & juſtitiam

conſervatam eſſe decernimus. Eapropter ju

ſtitiam, quam apud Thiele Trajectenſes quon

dam habuerunt, apud //erdam, vel ſi forte

in poſterum a Werda in alium locum thelo

neum translatum fuerit, Imperiali auctoritate

perpetualiter eis confirmamus, ab omni-the

ioneo tam apud Werdam, quam apudThiele,

ipſos abſolventes, excepto marino theloneo,

quod vulgo dicitur Zeetolle. Ad hujus (f)

autem rei confirmationem praeſentem inde pa

ginam conſcribi, & ſigillo noſtro inſignifiprae

cepimus, ſtatuentes, & reverendae Majeſta

tis noſtrae edicto diſtricto praecipientes, ut,

quicumque huig noſtro ſtatuto obviare prae

ſimpſerit, & aliquatenus infringere attempta

verit, decem libras auri puriſſimi, dimidiam

partem Imperiali fisco, reliquam vero ſusti

altoos uit. Beter heeft PoNtANUs, p. 111., ex injun
do nobis a Deo ſupereminente dominationis officio. Dit

is verſtaanbaar, en dat zulks de egte lezing is, kan

blyken uit den Bevestigingsbrief van 122o., by denzelf.

den p. 126. , , . -

&#5 Venientes.] Dit woord ontbreekt by PoNTA:

NUS. - - -

c) conquiſitione.] Exquiſitione, by denzelfden.

&#3### #wilde hals.J PoNTANUsheeft

. 111 uitgegeven, quod vulgd vocant, over wyde

#f navigando, venirent.- In den Bevestigings- brief

vindt men by denzelfden p. 126., quod vulgo vocant

over wiede haff, navigando ventrent. -

(e) modil, et hamae, & pondere..] Dus ook in den

bevestigings-Brief. Doch op p. 111. heeft PoNTANUs

uitgegeven, menſura modii, aut hamae, vel pondere.

(f) ad hujus autem rei. cet..] Dit, en het volgende
van dezen Brief, ontbreekt by PoNTANUs. en we er 1

g)'Anno D. I. M.C. LXXXIIII. J. PoNTANUs,

welke niets meer, danden beveſtigings-briefvan 122o.,

gehad heeft, was niet in ſtaat het egte jaargetal opte

even. Hy moest er naar gisſen, en meende, dat deze

rief tot het jaar 1165. moest gebragt worden. Dathy

denzelven veel te vroeg ſtelde, blykt uit de ondertee

kening van den Cancellier Godefridus, welken men in

die hoedanigheid, zo veel wy weten, niet vroeger

aantreft, dan in Brieven van 1172., en vervolgends.

nentibus injuriam, pro ſatisfactione compo

11ât.

Hujus rei teſtes ſunt;

Conradus, Wormatinenſis Electus.

Emicho Comes de Lynnege.

Sinicho Comes Yrſutus.

Coenraerdus Comes de Lewenſteyne.

Bartoldus de Scowenburg. '

Albertus de Viltenburg.

Hermannus de Buchinx.

Warnerus de Boulant.

Walterus Dapifer.

Berenges de Nikaſtel.

Burchardus de Kestenb's. -

Rudolphus, judex Aquenſis.

Alaerdus de Nemege.

Et alii quam plures. -

Signum Domini FREDERICI Romanorum Im

peratoris invictiſſimi. -,

Ego Godefridus Cancellarius vice Mogun

tini Archiepiſcopi & Archicancellarii recogno
V1. e - -

Acta ſunt haec anno Dominicae Incarnatio

nis (g) M.C.LXXXIIII. Indictione ſeptima,

regnante Domino Frederico Romanorum Im

peratore glorioſiſſimo, anno regni ejus viceſ

mo III. Imperij vero XXI. Datum apud Ca

ſtrum Trivels III. Non. Auguſti feliciter. A

IIAC11.

FR. VAN MIERIs , Charterb. van

- Holland I. D. hl 125. Ook by

PoNTANUs, Hiſt. Gelr. Lib. VI.

p. III, doch niet verder, dan

ook gevonden wordt in een be

## van K. FREDERIK

den II. van den jare 122o., by

denzelfden d. l. p. 126.

,

Zie het CHRON. Gottwic. Lib. II. p. 384. Doch PoN

TANUs, wien het ſlot van dezen Briefonbekend was,

kon zulks niet weten. " Het jaar egter van 1184. , 't

welk wy in de uitgave van VAN MIERIs vinden, is we

der veel te laat geſteld. Ofſchoon wy geen gelegen

heid voor als nog gehad hebben, om denoorſpronkely

ken Brief zelven in te zien, de VII. Indictieegter, welke

wy hier ontmoeten, alsmede de overige tydskenmer

ken der regeering van K. FREDERIK, wyzen ons, om

thands geen andere redenen meer voortebrengen, van

zelfs tot het jaar M.C.LXXIIII., zo dat of de uitſchry

ver; of VAN MIERIs zelf in zyne uitgave, by onoplet

tendheid een X. te veel heeft geſteld. Dat 1174. en

niet 1184, het egte jaar is, is my verder gebleken uit

een oude MS. Inventaris ofte Register van de Char.

tres , Privilegien, en oude Brieven, nog berustende in

Archivis der Stad Utrecht in verſcheide Layen, waar

van ik een Afſchrift bezitte. In het zelve MS. wordt

onder de Stukken, welke in Lade C. bewaardworden,

deze onze Brief dus geregiſtreerd: ,, Een Briefzon

,, der zegel van Fredericus Imp. van Tolvry te Tiel,

2, ofte te Weerde, 1174.” waar uit ten vollen blykt,

dat de Schryver ofOpſtellervandat Register, in den oor

ſpronkelyken Brief het jaar 1174. gevonden heeft. Wy

hebben derhalven gemeend, dit Stuk op dat gemelde

jaar ook in onze Verzameling te moeten plaatzen.

," ) . -

s , ' ' -
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ge mºrm -- - - - verga- -een- =5

55.) De Grove en Smalle Tiende in Otterloo, op Veluwe, door den Proost

Baldewyn ingelost, en aan het Kapittel van S. Marie te Utrecht geſchon

ken.

w In den jare 1 176.

N nomine Domini. Ego (a) Baldewi

nus, Dei gratia in Eccleſia beatae Mariae

Praepoſitus, notum facio omnibus Chriſti fi

delibus, praeſentibus & poſtmodum futuris,

quod omnem decimam, majorem & minorem,

in (b) Otterlo, quam Gerardus de Ape,

depoſita omni (c) feodali juſtitia, mihi li

beram recognovit, & propria manu & volun

tate recognovit, rogatu amicorum meorum, &

divinae retributionis intuitu, Eccleſiae Beatae

Mariae in Trajecto tradidi ad uſus Fratrum,

in ea Deo & Beatae Mariae (d) devote fa

mulantium. Statui quoque, ut hujus nomi

natae decimae fructus, quicunque exinde pro

venire poterunt, ſive in agris, ſive in domi

bus de cunctis (e) animalibus, quae decima

ri ſolent, in anniverſario fratris noſtri Domini

Franconis ſacerdotis aequa portione inter Fra

tres dividantur, & ſingulis annis ejus (f) me

moria eo devotius ab unoquoque Fratre aga

tur annua, quo ipſe (g) omnium rerum ſua

rum absque ulla exceptione Eccleſiam & Fra

tres ſuos fecit heredes. Volo etiam, quo

niam (h) hanc eandem decimam, a laycali

(a) Baldezvinus.J Hy is een Zoon geweest van den

Hollandſchen Graaf DIRK den VI., en is in den jare

1178. tot de Bisſchoplyke waardigheid verheven. Zie

de Schryvers, aangehaald by DRAKENBoRCH, Aan

"## op de K. Oudh, bl. 232.

(b) Otterlo.] Het bekende Veluwſche Dorp, onder

het Schoutampt van Eede thands gehoorende, 't welk

ook den naam van Aanſtoot voert. Zie den Tegenw:

Staat -van Gelderl. bl. 488. - Deze laatſte naam egter

is niet van latere tyden. Men vindt reeds in een Brief,

in den jare 1337. des donredaghes na alre Heyligen

dach afgegeven,# gemaakt van een Eigenhoórig

» Goed des: Kapittels van S. Marie te Utrecht, dat ghe

heten is Haeren: Heynen goet van Eenſcoten, ghcleghen

in den Kerſpel van den Aenſtoet. -

(c) feodali. J Dus in de uitgave van MATTHAEUs.

In 't MS. ſtaat, omni feodalis juſtitia.

(d) devote. J. Dus# yk in ons MS. MAT

THAEUs, welke het zelfde Register gebruikte, heef

egter dit woord in zyne uitgave overgeſlagen. - 4 -

(e) animalihus. J By wyze van gewoone verkor

ting ſtaat uitdrukkelyk in het MS. aialib9, met

een dwars ſtreepje er boven , 't geen niets an
ders bete 3 dan animalibus. Dit eischt de zin.

Een belagchelyken misſlag MATTHAEUS, wan

neer hy, by een enkele overhaasting, deze abbreviatie

uitleidde, en ook uitgaf, de cunctis novalibus. Van

geen Novale Tiende, maar alleen van de grove en

finalle Tiende, wordt in dit Stuk gewaagd, en in Hui

zen, in domibus, kan geen Novale Tiende plaats heb

ben, maar wel Decimae de animalibus. De zaak is

te over bekend, en behoeft geen bewys. Men zie al

leen maar den Brief van 1132, hier voren in deze Af

deeling geplaatst, Num. 28. bl. 179.

(f) memoria.] By MATTH. kwalyk, mentio.

(## omnium,rerum - fecit heredes: ] Insgelyks

ſtaat ier in 't MS. by wyze van verkorting, oim. dat

manu aliquamdiu occupatam, liberam feci, et

fratribus, quos debita amplector dilectione,

donavi, ut, cum Dei ordinatione tempus &

dies noſtri obitus advenerit, nichilominus ſit

inter fratres memorialis, et debitis obſequiis

ſine oblivione ſolempnis. Ut autem haec ra

ta & firma permaneant, in hujus actionis te

ſtimonium praeſentem ſcedulam conſcriptam

meo proprio ſigillo feci ſignari, et Epiſcopali

banno muniri, ne aliqua in poſterum fraudu

lenta perſona, vel aliquis ſucceſſorum meo

rum, praeſumat deſtruere, & divinae ultionis

offenſam incurrere. Acta ſunt haee anno Do

minicae Incarnationis M.C.LXXVI. Indictione

IX. tempore Domini FREDERICI Imperatoris

Regni (i) vel Imperii anno XXVI. Praeſula

tus Domini GoDEFRIDH anno XXII. ſub teſti

monio Clericorum & Laycorum, quorum no
mina ſubſcripta ſunt: y

Symon , Majoris Eccleſiae Praepoſitus ;

Theodericus , ejusdem Eccleſiae Decanus,

cum Canonicis ſuis, Alberto, Erneſto, (k)

Gedolfo.

Gocelinus, (l) Sancti Bonifacii Praepoſt

tulS;

is omnium. MATTHAEUs heeft, door ſchielykheid, dit

aangezien voor omni, en heeft dus uitgegeven, de o

mni rerum - fecit heredes; doch te onregt, want dan

zou er nog een woord ontbreken, en men zou dan

moeten aanvullen, de omni rerum ſuarum ſubſtantia

fecit heredes, of iets diergelyks.

(h) quoniam hanc liberam fcci.] Wyhebben

gemeend, alhier insgelyks de lezing van ons MS. temoe

ten volgen. MATTHAEUS heeft de gewoone abbrevia

tie gm , dat is, quoniam, aangezien voor qui, en ver

der uitgegeven, qui hanc - liberari fect.

(i) Regni vel Imperii anno XXVI.] Dus in de uit

gave van MATTHAEUs; dus ook uitdrukkelyk in ons

MS. De uitſchryver egter van dat oude Register is

hier zeer onnaauwkeurig te werk gegaan, gelyk uit het

hier voorkomende vel tusſchen de woorden Regni en

Imperii ten vollen blykt, in plaats van 't welk onge

twyfeld het jaartal der verkiezing tot Koning, in 't

oorſpronkelyke moet geſtaan hebben. Ook komt 'tjaar

des Keizerryks, noch het XXII. Jaar van B. GoDERID

niet over een met 1176., gelyk wy hier vinden. Deze

zwarigheden heeft reeds de Heer DRAKENBoRCH Aan

hangz, op de K. G. hl.1564. te regt aangetoond, en

op zeer waarſchynelyke gronden in zyn Brief aan
HoYNCK vAN PAPENDRECHT, welke Anal. Belg. Tom

III. Part. I. pr 26a. onzen Brief brengt tot 1178., be

toogd, dat men hier lezen moet, Anno Dominicae In

carnationis MC. LXXVI. Indićtione IX. tempore Fre

derici Imperatoris Regni anno XXV. Imperii vero

XXII. Praeſulatus Domini Godofredi anno XXI. In

dien wy dit gevoelen omhelzen, dan moet tevens daar

uit volgen, dat deze Brief na den 18 junii van 't ge

melde jaar 1176. moet gegeven zyn.

k) Gedolfo.] By MATTH., Adolfo. -

l) Gocelinus.] Dus heeft het Afſchrift. Dus wordt

hy ook in den volgenden Brief genaamd. Doch in de

uitgave vindt men Bocelinus.
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tus ; Rodolfus Decanus , cum Cononicis

ſuis, (m) Riquino, Sigera, Gerardo.

Godefridus, Sancti Petri Praepoſitus; Her

mannus Decanus, cum ſuis Canonicis, Lu

dolfo, Ludberto, Daniele - w

Albertus, Sancti Johannis Praepoſitus; Ge

rardus Decanus, cum ſuis Canonicis, Theo

derico Cuſtode, Thiethardo, Helmico.

Layci: - - -

Gerlagus de Renen. | | |

Wilhelmus Comes. · · · · * * * *

Otto de Malberge. - -

Miniſteriales: --- - - - '

(m) Riquino.] In de uitgave van MATTH., Reynaro.

Eveneens heeft MATTHAEUS in den Brief, onder Num.

53. bl. 22o. dezen naam geſteld, waar voor by v. MIE

Elyas Scultetus; et Frater ejus Wernerus,

Goſuinus, et Frater ejus (n) Segehar
dus.

- Ludbertus de Odeke. .

- Albero Pavo. - -

-- Giſèlbertus de Ameſtelle.

4 Otto, Capellarius,

Naar het Perkamenten MS. Liber

Pilo/tus van 't Kapittel van s.MA

* * * RIE te Utrecht, pag. 18o Ook,

- doch min naauwkeurig, uitgege
l --- - ven door MATTHAEUs, in Not.

- - , ad Anonym, de Reb. Ultra
- je e P. 2OR

IRIS insgelyks Riguinus gevonden wordt.

(n) Segehardus..] By denzelfden, Sigebardus.

*Assastakas Aſse Aksaka Asakeese eerste reeks ex

56.) Verdrag, door bemiddeling van Bisſchop GoDEFRIDUs gemaakt, over een

Renthoeve, of Curtis, in Boſinkem, tusſchen het Capittel van S. JAN, en

Iwainus de Gokesforde, tot nakoming van 't welke zig, als Borgen, ver

binden Graaf Henrik van Cuyk, en Heriman, Burggraaf van NIMw E.

GEN,

* * * n

ºf v

N nomine Sanctae et Individuae Trinitatis.

Notum eat tam praeſentibus, quam futu

ris, quod Dominus Godeboldus (a) Eccle

t In den jare 1 176.

* *

Ricr, antequam (d) Imperators nomine gau

deret, praeſidente Trajeétenſi Eccleſiae HE

RIMANNO Epiſcopo, eadem querimonia repul--

ſiae Sancti Johannis Baptiſtae in Trajecto Prae-, lulavit, ſed ea facilitate, qua mota eſt, con

poſitus, nomine & memoria dignus, ut Cur

tis, quae ſita eſt in Buſinkem, cum ſuis ap

pendiciis Eccleſiae Sancti Johannis (b) con

traderetur, ejusdem Eccleſiae expenſa juſto

emptionis titulo comparata, pia humanitate la

boravit, et optabili ſtudio effectui mancipavit.

Hanc Curtem jam dicta Eccleſia SanctiJohan

nis juſto titulo & quieta poſſesſione usque ad

tempora beatae memoriae Domini HARBERTI,

Trajecten is Epiſcopi, cum uſufructu (c) ple
niffine obtinuit, et praeſcriptione temporis,

lege taxati, ſine omni interruptione poſſedit:

Regnante autem coNRADO, Rege Romano

rum, emerſerunt quidam, qui querimonian

ſuper Curte praeſata in conſpectu Regis coN

RADI, praeſerſte domino HARBERTo Epiſcopo,

depoſuerunt: quae quia nullo titulo & jure

ſubnixa fuit, ordine judiciario deciſa, ceſſa

vit. Poſtmodum in conſpeetu Regis FREDE- T-. * *

- - - - - - - -- - - - - - -- -

- - -

w

(#) Godeboldus. ] Deze is in het laatst der XI. en

begin der Xtf, Eeuw Proost der Kerkevans. JAN ge

weest... Zie HoYNCK vAN PAPENDRECHT Anal. Belg.

Tom. III. Part I. p. 246., en DRAKENBokch Aanh.

op de K. O. bl. 181.

(b)## Dus in den oorſpronkelyken

Brief MATTHAEUS heeft dit, te onregt, veranderd

in concederetur. In den Brief van 1132. veranderde

hy het zelfde woord, contradidi, in, concredidi. Zie on

ze Aanmerkingen Num. 28. bl. 179. lett. a. -

- &#3 pleniſime.] In de uitgave van MATTH. pleniſimo.

d) antequam Imperatoris nomine. J Dus tusſchen

juria retractavit.

K. Ou

ſopita evanuit. Tandem Venerabili Domino

GoDEFRIDo, Trajectenſi Epiſcopo, Iwainus

de Gokesförde cum ſila laterali, praeteritis

moleſtiis novas adjiciens, querimoniam ſuper

praetaxata Curte, rationabiliter extinctam, &

ordine judiciario ſaepius caſſatam, non ſine in

Sed Dominus Trajectenſis,

ſicut dominus, ſicut pius Eccleſiae Advoca

tus, accito illuſtri Comite Henrico de Chuic,

mediatorem ſe interpoſuit, verbuim querimo

niae media karitate in ſilo conſilio cum utrius

que partis conſenſu ſuscepit. Conſuluit (e)

igitur pro bono pacis, ut Capitulum SanctiJo

hannis praedicto Miyaino X. libras conferret,

tali paéto, ne querimonia tam injurioſa in po

ſterum ullo modo repullularet. Idem quoque

hrainus fidejüsſores dedit dominum Heinri

cum Comiten de Chuic, HERINANNUM (f)
Comitéin de NovIMAGIO, quod ſuper bonis

* * * * * * * - - - - - - - - ſu

den 5 Maart desjaars 1152., wanneerhytot Roomsch

Koning verkoren is, en den 18 junii des jaars 1155.,

op welken dag hy door den Paus tot Keizer gekroond

is. Zie den Schryver van 't Chron. Gottwic. Lib. II.

C. 13.d: 387., en DRAKENBoRCH, Aanhangſ op de

# bi. 553. In dezen tusſchentyd is ook

de alhier opgenoemde Herimannus , of, gelyk in de

uitgave van MATTHAEUS ſtaat, Hermannus, Bisſchop

van Utrecht geweest.

(e) igitur] In de uitgave van MATTH , 4u04ue.

(f) Hertmannum.] By denzelfden, Hertmannum.

Yy
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ſupradictis Conventum Sancti Johannis nec

ipſe, nec aliquis ex linea uxoris ſuae, amodo

moleſtare attemptaret. Nichilominus (g) Ve

nerabilis Antistes GODEFRIDUS ſententiam ex

communicationis in eos, ſi qui praediétam Ec

cleſiam in bonis totiens memoratis gravare prae

ſumpſerint, promulgavit. Et ut haec rata

ſint, et omni tempore inconvulſa, praecepit

liberaliſſimus Pontifex GoDEFRIDUs hanc pagi

nam conſcribi & ſuo ſigillo conſignari. Acta

ſunt haec anno incarnationis Dominicae M.C.

LXXVI. Indictione IX. Regni FREDERIc1

XXV. Imperii XXI. Epiſcopatus Domini Go

defridi XXI.

Testes ſunt, quorum nomina infra ſubſcrip

ta ſunt. e - -

Theodericus, Decanus Majoris Eccleſiae.

Gocelinus, Praepoſitus Sancti Salvatoris.

Arnoldus, Praepoſitus Daventriae.

Canonici:

De Sancto Martino, Gocelinus, & Goſui

////S.

De Sancto Petro, Wilhelmus, et Walte

rus, et Reinboldus.

De Sancta Maria, Eppo, Walterus, Bru

Z70.

(g) Venerabilis.] Dus in den oorſpronkelyken Brief.

MATTHAEUS vindt men , memorabilis.

(h) Wilhelmus Strabo. J Meermalen wordt hy ook

genoemd, Wilhelmus Luscus. Zie onze Aanmerkin

Laici nobiles:

Henricus de Chuic.

Gerlagus, Caſtellanus.

Wilhelmus (h) Strabo.

Wilhelmus de Lureke.

. Heinricus de Berebache.

- Winricus de Wegeſaten.

Miniſteriales:

Helias.

Giſèlbertus de Ameſtelle.

Giſèlbertus de Wercunde.

Albero Pavo.

Otto Capellanus.

*

Naar den oorſpronkelyken Perka

menten Brief, geſterkt met een

uithangend Zegel, in roodachti

wasch gedrukt, wiens omſchrift

is, GODEFRIDVS. DEI. GR.

TRAIECTENSIS. EPC., er

vintelyk in de Archiven van 't

Kapittel van S. JAN te Utrecht,

in Lade A. Num. 8. Ook uit

gegeven doorANT. MATTHAEUS,

# Jur. Glad. Cap. XXII. p.
3OO.

gen op den Brief, hiervoren geplaatst Num. 53. Lett.

f, p. 22o. Voor 't volgende de Lurcke heeft

MATTHAEUS de Luteke, en voor de Wegeſa

ten, de Wegelaten uitgegeven.

Die van Herghe, Gaedsberg , en Vorchten geſcheiden van de onderhoorig

heid aan de Kerk van Eepe op Veluwe, doch de Kapellen van Vaas

ſen en Oene gelaten onder haare Moederkerk, door Bisſchop GoDE

FRID US,

In den jare 1 176.

vº

N nomine Domini Amen. Ego GoDEFRI

DUs, Dei miſericordia Epiſcopus Traje

ctenſis, notum facio univerſis & ſingulis, fu

turis & praéſentibus; Quod exemplo Praede

ceſſorum meorum edocti, et ab auctoritate no

bis conceſſa freti conſilio Eccleſiae noſtrae,

propter numeroſitatem & multitudinem popu

li, convenientis ad Synodum in Eccleſia (a)

Eep, illos de Herghe, et illos de Gaeds

hergh, et illos de Vorichten ab ea diviſimus,

ita ut prima die Synodi quam devote et reli

(a) Eep.] Het is het bekende tegenwoordige Dorp

Epe , op Veluwe, onder welk Schoutampt al nog

behoren de alhier opgenoemde Capella de Fasſen, en

Capella de Unen, of de tegenwoordige Dorpen Vaas

Iſen, en Oene. Zie den tegenw. Staat van GELDERL.

bl. 5O3- Wat de overige plaatzen betreft, wel

ke by dezen Brief van de onderhoorigheid der Kerke

van Expe geſcheiden worden. Vorichten is on

getwyfeld het hedendaagſche Dorp Vorchten, digt by

# niet ver van den Ysſel, gelegen , 't geen on

derſcheiden is van 't bovengenoemde Vaasſen, 't welk

gioſe in Eccleſia de Herghe, et in Gaeds

bergh cuſtodiant & obſervant, et aſepeliendo

cimiterii, ab aedificatione Eccleſiae in Ep,

et ab omni jure ſynodali, quo ipſis de Epe

fuerint, abſolvimus & liberosfecimus. Omni

bus autem, qui ad Capellam de Faſſen, & ad

Capellam de Unen aſſignatiſünt, firmiterprae

cipimus, ut illis duobus diebus ad Sinodum in

Eccleſia de Epe, tanquam in matrici Eccle

ſla, in omnibus ſynodali ſubjecti ſunt jure,

ibique ſepes cimiterii et aedificationes Eccle

ſiae

niet ver van den Kannenburg afligt.- Welke

plaats men door Herghe te verſtaan hebbe, durve ik

niet bepalen. Zo in den oorſpronkelyken Brief ſtond

Herthe, waarvoor SLICHTENHORST by het afſchryven

van dien Brief in 't Privilegieboek gemaklyk, by over

haaſting of# Herghe kan geſchreven

hebben, zou men er de Kerk van het tegenswoordige

Heerde, of Hert, gelyk het in zommige oude Kaarten

genoemd wordt, door kunnen, en moeten, verſtaan.

- Door het hier opgenoemde Gaedsberg eindelyk

meent de Heer TULLEKEN, welke 't eerst dezen#
eett

* -

*
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ſlae procurent. Haec autem ſtatuimus anno

Domini milleſimo centeſimo ſeptuageſimo ſex

to ab incarnatione Domini, anno Epiſcopatus

noſtri viceſimo primo, anno Domini noſtri

Imperatoris FREDRIci anno ejus viceſimo ſex

to, indictione octava. Praeſentibus teſtes af

fuerunt, Major Decanus in Trajecto Theodo

ricus, Arnoldus (b) Praepoſitus Daventrien

ſis, Godefridus Praepoſitus S. Petri in Tra

jecto. ... ... de Brunkhorſt, Warmbertus de

Herda, Werenboldus de Buchorst, Rotgerus

heeft uitgegeven, dat men de S. Antonis Capel, wel

ke, even buiten de tegenwoordige muren der Stad Hat

ten geſtaan heeft, verſtaan moet. Men zie deszelfs

geleerde Commentatio ad Dipl. REINALDI I. de Inſula

& Monte Dei. p. 29 Wy hebben ver

der dezen Brief naauwkeurig, zonder eenige verande

ring, gegeven, zo als in het aan ons medegedeelde

Afſchrift gevonden wordt, en zo als de Burgemeeſter

TULLEKEN denzelven ook heeft uitgegeven. Het komt

my egter voor, dat dezelve niet zonder fouten is, en

dat ARNOLD VAN SLICHTENHORST, wanneer hyin den

jaare 1655. , op order der Regeering, het Privilegie

boek der Stad HATTEM by een vergaderde, en de losſe

Papieren en Brieven, welke nog in de Archiven dier

Stad bevonden wierden, met zyn hand overſchreef in

dat gemelde Boek, dezen Brief niet al te naauwkeu

rig, 't zy uit den oorſpronkelyken Brief, of uit een

ouder Afſchrift, zal afgeſchreven hebben. Dit blykt

ten duidelykſten uit de tydskenmerken van de uitgifte

dezes Brief, welke wy hier aantreffen. Want het

XXVI. iaar der Regeering van K. FREDERIK, alsmede

de VIII. Indictie kunnen niet overeenkomen met den

jare 1176., noch met het XXI. jaar der regeering van

-

-Q2.

v - -

- t , ... - J

R"'e..sººg.Sº Sº Sºks &#% Sri A. Nºiſte..:

#################

- - - 1 . . . . . . 1. N
-

-

v

-

- - -

-

Wºl » M. STVV.4 Mººi!.4- 'Nº 't sºlº'. • Wil '2 •N "'2 R#%

- - - - - - - - -

de Daventria, Helias dé Aa, Johannes Sallant,

& alii quam plures boni teſtimonii viri. . . .

1 - -- -- --

-,

t º ... : Naar een Afſchrift, uit het MS.

- - Privilegieboek der Stad HAT

. . THEM , # 7. afgeſchreven, en

aan my medegedeeld door wylen:

den Heer Burgemeeſter#J

IAENDELS. Ook uitgegeven doºr

-

9 den Heer osw. TöEEKEN in

- Gommentat, adDiploma REINAL

- 1 - - ºm DI I. de Inſula & Monte Dei,

Pºg. 28.

- -

# GODEFRID. #is zeker, dat#
V1IDCICI), (ZZ//40 riedrici anno eius AA V. Indictio

me VIIII. Zelfs het tweemaal# Anno mee:

Frederici, anno ejus XXV. toont ten duidelykſten aan,

dat hier uitgelaten is het jaargetal van zyn Keizerryk,

't geen in. andere Brieven altoos onderſcheiden wordt

van zyn Koninglyke Regeering, en dat over zulks

SLICHTENHORST in het registreren van dezen Brief de

# oplettendheid niet gebruikt heeft. Denke

yk heeft in 't oorſpronkelyke geſtaan anno Domini no
ſtri Imperator is Fredrici ſ regiXXV. J anno [ Impe

rii] ejus XXI. Indictione l/IIII. Op die manier is het

tweemaal voorkomende Anno niet overtollig. Men

vergelyke maar ,,om geen anderen aantehalen, verſchei

den voorgaande Brieven. Op die manier vindt men al

toos ook 't Annits Imperii onderſcheiden van 't Annus

Regni in alle Brieven van Bisſchop GoDEFRIB, wel

ker dagteekeningen en tydsmerken opgegeven en on

derzogt worden by den Heer nRAKENBoRGH, Aan

hangſ op de A. G. &l. 553-567. , ,, . . . . . . . .

(b), Arnoldus, ] In den voorgaanden Briefkomt de

zelve in deze hoedanigheid ook voor. Men zie verder

DUMBAR Kerk, en Wereltl. Deventer bl. 331,

K - t e . -

* * * t 2 · · · 1 ("

la

- - - - 1

* * * .

I - -
- - - - 27: ". - . - 1 - - - - - - - - : e T. - . TT. - G. * - i, rº -

58.) : : GERHARD, Zoon van Graaf HENRik van GELRE, belooft, met toeſtem

te ming en onder het Zegel van zyn Vader, aan die van Utrecht, dezel
M. v.

ven te zullen bevryden van de Bede, en verdere Knevelaryen syner Tok
t

* *

1 - - - -

t

, e" , ,

TN nomine Sanctae & individuae Trinitatis.

J L. Quia ſolet ignorantia per ſucceſſum tem

poris exacta plerumque turbare negotia, cauta

decrevit antiquitas, literis (a) informari vel

roborari memoriam, ut nulla fiat in cauſſiscon
', 'Y, - º - - - - ww - - - - - -

- - - 1

e . ' L'T - 1 - »

- - - - - - - - - - - tºen ze -

# tij. In de uitgave van V-MIERIS, doch
Two Jin- 7" /- nl, tel. nr. - - -

###, #lius, cetij Van het uiterſte

aanbelang is### Gelderſche Hiſto

rie. Wy ontmoeten alhier Graaff:ERHARR. den II.,

# volgends onze rekening, den III van dien: naam,
aar ontmoeten wy hem hier, a## Gr

Immers neen. Hy noemt zig zelf Zoon, Filius, van
den toen nog regeerenden#HENRIK. t HHe in.

in dezen Brief aan die van Utrecht toe ##
hy hun niet uit zyn eigen naam, maar uit n

# Van# , als# -

geerenden.Vorst; PATER## offendi il

lud removimus. Wat meer is, zyns Vaders zegel ge
bruikt hy tot meerder# S2

en wel# , of op bevel, van zynen Va

der. Dit geeft hy te kennen met de woorden Pa
tri

of vrygeleide, door zyn geheele Graafſchap langs den Rhyn.

In den jare 1177.

N

Yy

bedienden te Rinwyk, en geeft aan dergelver ſchepen een vasten vrede,
I ' - d .

*

5 » -

- - - - - - - - -

, a tºt " » - : * * - - f ,

t - - - - - - - - - - - t
) - - - - - - - - - - - - - - - - rºl

-

- - - -- - - - 1 -

- - - - - - - - - - - - - -

troverſia per negligentiam. Cujus reiſormam

ſecutus ego GHERARDUS (b) Comes, filius

Domini HENRIci Comitis de GIIELRE, notifi

co memoriae tam praeſentium quam futuro

rum, quia, quodam tempore Trajectum vé

. . | | | |' - niGns ,
- * * ** -- -- - - - - - - -

eiſigilh, die fragſcripta ## Pater meus & Ego

##### # uit # alles volgen ?

Immers, # eeds in het Stadiºn dººd. Er
## # ici## reta 2# den

Iſ VAN LAER ,,C- IIl ſ'ag. I7-24.## VA n fº S ##

#d, niets anders, dan dat te
t HENRik nog werkelyk regeerde, en leefde,

# at, , .# PoNTAN # Viº. Io9. , en

- - - brieſchryvers, zig zeer vergist hebben,

dat HENRik reeds in 1,62 zo:
d

## zyn Zoon GERHARb hem # t

Regeering opgevolgdzou zyn: Het
VAN## uit dezen on

dºcHRON: TIE

zullen op # In een

en HE# regeerenden

t in Not. CHRON: TIE

zei, tennistorie en
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niens, a civibus honorifice ſusceptus ſum, qui

& gravem mihi obtulerunt querimoniam de co

tidiana & gravi exactione, quae vulgo Bede

dicitur, quam ipſi a noſtris hominibus in (c)

Rinwyc patiebantur. Quorum precibus ex

ammonitione vel rogatu Domini GoDoFRIDI

Epiſcopi, et Miniſterialium Trajectenſium,

ſatisfacientes PATER meus et EGo offendiculum

illud in perpetuum removimus, certitudinem,

fide interpoſita, eis praeſtantes ſub hujus con

ſtitutionis forma, ſcilicet ut naves, quae vul

go (d) licht ſcip dicuntur, conducere non

cogantur illuc venientes, niſivelint, nec etiam

ab ullis, niſi a quibus ipſi delegerint. Quod

ſi navibus Rinuyc applicuerint, & incuſati

fuerint, quod aliorum merces ſint, quae con

vehunt, morari non cogentur, ſed (e) mo

rantibus eis ſtatim nris eor: reliquias exhibe

bunt, in quibus ſe de objectis expurgabunt;

Et quia nonnunquam ſervi, abſentibus vel

(c) in Rinwyc.] In de oude Lyſt der goederen,

aan de Utrechtſche Kerk behoorende, en welke ten

tyde van Bisſchop oDILBoLDUs gemeend wordt opge

maakt te zyn, ontmoeten wy by HEDA pag. 64. reeds

de Villa Rijswich. Zeer waarſchynlyk komt het my

voor, dat die Villa Rijswich, en dit ons Rinwyc, een

en dezelfde plaats is. Dan zou men er door moeten

verſtaan het tegenwoordige, in Nederbetuwe aan den

Rhyn ſchuins over Wyk te Duurſtede gelegene, Rys

wyk. Dewyl ongeveer daar ter plaatze de Rhyn zynen

naam verliest, en nederwaarts dien van de Lek aan

neemt, zal men gemaklyk reden kunnen geven, waar

om ditE# den naam van Rinwyc, of Rynswyk, en,

by een verbaſterde uitſpraak in de wandeling, Ryswyk

ontfangen heeft. Daar ter plaats ſchynen de Graven

van Gelre oudtyds een Tolhuis, en Tolbedienden,

gehad te hebben, welke van de den Rhyn opvarende

ſchepen zekeren tol ontvongen. Dewyl die van Utrecht

van de vroegſte tyden afTolvryheid op den Rhyn ge

had hebben, behoefden zy aldaar wel geen tol te be

talen, doch ſchynen egter de Graafelyke Tolbedienden

aldaar, mogelyk onder voorwendzel van onvrye goe

deren ingeladen te hebben, de Utrechtſche Schippers

opgehouden, en in hunne vaart belemmerd te hebben.

Om die belemmering voor te komen ſchynen de Schip

pers aan die Tolbedienden in 't eerst vrywillich eeni

ge kleine vereeringen geſchonken te hebben. Dit ſchy

nen die Tolbedienden zig naderhand als een regt, dat

hun toekwam, aangematigd, en onder den naam van

Bede van de voorbyvarende Schippers afgevorderd te

hebben. Deze Knevelaryen nu dier. Tolbedienden

worden by dezen Brief afgeſchaft, gelyk uit den gehe

len inhoud van denzelven ten vollen blykt.

## ſcip.J. Anders gemeenlyk een Lichterge

naamd, dat is, volgends KILIANUs, ſcapha, navicu

la, quae, onerariis navibus ſubſervit , easque caone

razt. -

(e) morantibus eis ſtatim nris eor: reliquias. cet..]

,, Aldus heb ik in het oude hand - ſchrift, waar uyt

, deze Brief overgenomen is, gevonden: doch ik ge

, loof, dat men voor nriseor : lezen moet naſtri

, coram.” Het zyn de eigen woorden, welke de Heer

DRAKENBoRch hier by aanteekende. Doch die ver
betering levert, voor zo veel wy begrypen, een den

minſten zin op: 't woord morantibus is hier ook onver

ſtaanbaar. Eenigzins beter is de uitgave van vANMIE

Ris, alwaar men vindt, morari non cogentur, ſed ne

gantibus eis ſtatim n riseor reliquias exhibebunt. Hy

teekende 'er by aan, dat n rit eor: een fout was,

zonder egter eenige verbetering voorteſtellen. Doch

de Heer 'jo. wIL. vAN LAER heeft in het aangehaal

de... Specimen Cap II. pag. 13-16. reeds ten

vollen betoogd, dat men hier lezen moet morari non

cogentur, ſed negantibus eis ſtatim noſtri Sanctorum

dreliquias exhilebunt » in quibus ſe de##
hunt. Een ieder voelt handtaſtelykin den eerſten op

ſlag, dat dit de ware en egte lezing is. nri ſcor.

zyn de gewoone verkortingen der##i noſtri San

ignorantibus Dominis, ſolent exigere panes,

vel vina, nec non aliarum quarumlibet rerum

minuta, praeſumtione temeraria, ne vel haec

vel ulla prorſils eis exactio fieri debeat, de

cretum eſt; hoc etiam, et pro pietate, peti

tioni eorum adjectum eſt, ut non ſolum ſint

in Rinwyc liberi, verum in tota noſtra Comi

tia per traétum Rheni ſub noſtra protectione

firma fruantur pace. Ut autem hujus rei fir

ma ſit conſtitutio, nec hoc apudpoſteros, vel

ſucceſfores noſtros, ulla deleat oblivio, Pa

tris mei ſigillo, quae praeſcripta ſunt, PATER

meus, et EGo, confirmavimus. . -

Acta ſunt haec anno Dominicae incarnatio

nis MCLXXVII. Indictione decima , anno

(f) regni Domini FREDERICI Imperators

XXVII. Imperii XXIII. Epiſcopatus vero Do

mini GoDEFRIDI anno XXIII.

Teſtes autem hujus rei ſunt:

Dominus GoDEFRIDUs Epiſcopus.

- - Hil
V

étorum, en op die manier worden dezelve in de Hand

ſchriften van dezen tyd genoegzaam altoos geſchreven

gevonden. De zin derhalven is deze, dat, zo Utrecht

ſche Schippers door de Tolbedienden mogten aange

haald worden, op vermoeden, dat zy geen goederen

van Utrechtſche Burgeren, welke tolvry waren, maar

koopgoederen van vreemden, en onvryen, hadden in

geladen, in zo een geval dezelve niet zouden genood

zaakt worden zig in hunne reis optehouden met te be

wyzen, dat het geen onvrye goederen waren, maar dat

de Tolbedienden in zo een geval dezelven zouden toe

laten, om met een lyflyken eed, over de Heiligen, te

zweeren, zig te mogen zuiveren van dat vermoeden,

't welk men tegen hun had opgevat, en overzulks dat

zy na het afleggen van dien zuiverings- eed aanſtonds

hunne reis zouden mogen vervorderen. In deze woor

den derhalven wordt hetzelfde vergund, 't geen de Re

geering der Stad Nimwegen in een zeker verdrag ten

opzigte van den Tol te Embrik van denjare 1393. ook

voor hare Burgers bedong ; Ende of den Tolner twy

velt, ſo ſullen onſe Burgere mit oeren Ede behalden,

dat in den Scepe gheen goet en is dan onſen Burger

guet, ind daèr mede ſal men onſe Burgere laten vae

re/7,- - - 'A

(f). Anno regni.] Dat de alhier voorkomende jaren

der Koninglyke Regeering van K. FREDERIK , gelyk

ook van Bisſchop GoDEFRIDUs met het jaar 1177. en

de X. indictie niet ſtrooken, is zeker. De Heer DRA

KENBoRCH heeft in 't Aanhangſ op de K. Oud, bl.

565. te regt reeds getoond, dat men den misſlag des

Afſchryvers op twee wyzen verbeteren kan; - of

dat men lezen moet, Anna, regni Fréderici Imperato

ris XXVI., in plaats van XXVII. en dan vervolgends,

#### vero Domini Godefridi anno XXII. voor

XXIII. in welk geval deze Brief zou gegeven zyn na

den 18 juni, 1177, op welken dag het drie en twin

tigſte jaar des Keizerryks, 't welk wy hier ontmoe
ten, zyn begin neemt, of dat men zal moeten

lezen, anno Dominicae incarnationis MCLXXVIII.

Indiëtione undecima ; en dan zou volgen, dat deze

Brief gegeven was na den 15 April 1178., wanneer de

Bisſchop in het drie-en-twintigſte jaar van zyn Kerk

beſtuur getreden is, en voor den 27 Mey van dat zelf

de jaar, zynde den dag, op welken hy overleden

is. - Welk van beiden te verkiezen zy, durve

ik niet beſlisſen. Indien wy den# Brief

konden inzien, zou dit raadzel mogelyk zigontwarren.

De Afſchryver van 't oude Register, waar uit deze

Brief is uitgegeven, kan op beide wyzen even gemak

lyk gedwaald hebben. De Heer DRAKENBoRGH ver

kiest de eerst voorgeſtelde verbetering. Doch de laat

ſie ſtrookt ook wel met den leeftyd van Graaf HEN

Rik, welken wy in 't vervolg nog op denjare 1182,

ofſchoon de Hiſtorieſchryvers hem twintig jaren vroe

ger overleden ſtellen, als regeerenden. Graaf zullen

aantreffen. De leeftyd der overige Getuigen, voor zo

ver wy met zekerheid iets van dezelvenWeten,

ook niet tegen het jaar 1178. -
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n

Hildebrandus, (g) Abbas Eccleſiae San

éti Pauli Apoſtoli. l

Godefridus, Praepoſitus Eccleſiae Sancti

Petri. -

Helyas Scultetus, et fratres ejus Walterus

& Wernerus, Goswinus & Zighebardus fra

ter ejus, Ghiſelbertus, Albero. miniſteriales.

Hertgherus miniſterialis, Ludolfus, Arnoldus,

Gheraerdus de Foro, Albertus & frater ejus

Lambertus, Johannes de Aldwyc.

Ex parte autem Comitis, Henricus de Du

denweert, Geraerdus Mummo, Johannes de

Zallant, Jacobus de Aernhem, Everardus de

(g) Hildebrandus.] Zie wegens dezen AbtHoYNCK

vAN PAPENDRECHT, Anal. Belg. Tom. III. Part. I.

314. en voornamelyk DRAKENBORCH, Aanh. bl.

4.

f).

674. -

' (h) Fuerunt plures. cet. J. Ik kan my niet herinne

ren, ooit agter eenigen Brief een diergelyk ſlot gevon

den te hebben. Het komt my zeer waarſchynlyk voor,

ten minſten, tot dat de oorſpronkelyke Brief zelf het

tegendeel bewyze, zal ik het daar voor houden, dat

men dit ſlot verſchuldigd is aan den Afſchryver, wel

ke by het registreren van dezen Brief, en het over

e-es-ess-tes, te weten te sºres-testress-testress-tes te

59.)

Ormete, Goswinus de Derentroté, Jacobus

de Varnheim, Hildegherus Scultetus de Rin

wyc. Iſti fidem manu dederunt cum Comi

te, vel coram Comite in domo Didboldi de

Staden, iſta, quae praeſcripta ſunt, nulla ra
tione infringi. w

Fuerunt plures (h) quoque hujus rei te

ſtes nobiles viri, quos propter faſtidium non

ſcripſimus. -
-

I ARN. DRAKENBoRCH, Aanhangſ.

op de Kerk. Oudh. bl. 298., en

FR. VAN MIERIS, Charterb, van

Holl. I. D. bl. 118. -

- - -

ſchryven van denzelven, geen lust gehad heeft om

alle de namen der Getuigen, welke buiten de genen,

die van den kant des Graafs zig als Borgen hadden

ingelaten, en dus dit gunstbewys mede hadden be

ZWoren te doen onderhouden, hier over als bloote

Getuigen geſtaan hadden, in zyn Register overte

brengen, en dat hy over zulks gemeend heeft, ge

noeg te zyn, indien hy door deze zyne aanteekenii

te kennen gaf, dat er nog meerder Getuigen by en

over geweest waren. -- -

, t w

-

-

- e

De vrye beheering en beſtelling over de Curtis, of Renthoeve, Broek, thands

het Adelyke Huis en Goed Billioen, door Bisſchop GoDEFRIDUs weder

- -

- - 1 * 1

N NOMINE PATRIS & FILII et SPI.

RITVS SCI. Nouerit preſens etas & fu

tura poſteritas quia ego Godefridus dei per

miſſione traiectenſis epiſcopus predium aeccle

ſiae beati Petri quod BROKE dicitur. in no

ſtrae dispoſitionis cura longo tempore tenui

mus. ut fructus inde prouenientes ad uſum

eiusdem aeccleſiae (a) conuerteremus. tum

reparando diruta. tum ornando minus culta.

ſecundum quod ab imperatore (b), Heinrico

felicis memoriae. qui eandem curtem aeccle

ſiae predictae dedit definitum eſt. Quod li

cet diligenter ac fideliter impleremus. FRA

TRES eiusdem aeccleſiae nobis ſepe ſuppli

cauerunt. quatinus curtem illam ipſorum pote

--,
* * *

(a) converteremus. J - In de uitgave van SLICHTEN

HORST , converterem. .' 21

( b) Heinrico.] Met een oude hand ſtond van bui

ten op den oorſpronkelyken Brief dit navolgende ge

ſchreven : ,, Litera Epiſcopi Godefridi, qua diſpoſt

, tio Curtis de Broekerhof nobisfuit commiſſa, data ab

,, Imperatore Henrico in anno Domini M.C.LXXVIII.

, Velua.” K. HENRIK de IV. namelyk had,

om de afgebrande Kerk van S. Pieter te hulp te ko

men, aan het Kapittel van dezelve de Curtis, of

Renthoeve, Broek geſchonken by zynen Brief van den

# Mey des jaars Io76. hier voren reeds door ons ge

plaatst in deze II. Afdeel. Num. 4. bl. 142. In onze

aanmerkingen op dien Brief hebben wy reeds getoond,

welken naam deze Curtis tegenswoordig draagt. Wy

kunnen ons derhalven alhier bekorten, Het

Kapittel ſchynt niet altyd het gerust bezit van dien

Hof genoten te hebben, maar de inkomſten van den

( )

In den jare 1178.

afgeſtaan aan 't Kapittel van S. Pieter te Utrecht. . . . . . . .
- - - - - - - - - -

4 - - - - V

: ' ſ . . . . .

* ) . . . . -

r

Y - , . . . .'' l

ſtati ac prouidentiae relinqueremus. ut ſicut

conſüetudo habuerat. & ratio exigebat. ipſi

de bonis ſuis libere dispenſarent. horum au

tem peticionibus ſepe pulſati. animae noſtrae

habundantiori cautela proſpeximus, tandem re

linquentes predium illud dispoſitioni eorum

cum omni rerum integritate. & omni eo iure.

quod ante habuerat. Huius rei teſtem cartam

hanc ſcribi iuſſimus. noſtroque ſigillo inſigni

uimus ad noticiam poſteritatis. ſub anathemate

interdicentes. nequis dispoſitionem eorundem

fratrum in eodem predio infirmare preſumat.

Illud etiam recognoſcimus. noſtrisque ſucces

ſoribus preciſe denunciamus. nos nichil iuris in

eodem predio habere, aut umquam habuiſſe.
- le * - - - - - - -A * * * * - -- * * *

- - , . ' . . v ſ Ge

zelven ſchynen de Bisſchoppen tot ander gebruik aan

gelegd gehad te hebben, tot dat Bisſchop HERIMAN

NUs in denjare 1155. denzelven weder aan 't Kapittel

heeft afgeſtaan by zynen Brief, hier voren te vinden

in deze Afd. Num. 43. bl. 203. Van dien tyd afſchy

nen wel de Bisſchoppen de opkomſten van dit goed

ten voordeele, van die Kerk, en tot geen ander ge

bruik , aangelegd, doch de beheering van,'t zelve

ſchynen zy behouden te hebben, tot dat door B. GoDE

FRIDUs by dezen Brief de vrye en volkomene beſtel

ling en toeverzigt daar over aan 't Kapittel is overgela

ten. Dat hy dit aan 't Kapittel vergund heeft in het

laatſt van zyn leven, kan blyken uit het geen DRA"

KENnorch over het XXIII. jaar der Bisſchoplyke Re
geering van GoDEFRIDUs, 't welk wy ook in dezen

Brief ontmoeten, heeft opgemerkt in 't Aanhangſ op

de K. Oudh. bl. 566.

Yy 3
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Geſta ſunt autem haec anno incarnationis

dominicae milleſimo. centeſimo.. ſeptuageſi

mo . Octaulo . jndictione. XI. regni Fre

* : ' IO_-__Q - , . er » : - - - - -, -*

dierei. KKvit Imperianen eius. Xkiï.

Epiſcopatus Dni Godefridi. xxiï. teſtibus

his preſentibus. Hildebrando abbate Sci Pau

li. Prepoſitis. Gozelino Sci Saluatoris. Go

defrido Sci Petri. Alberto SciJohannis. Con

rado de Elst. Decanis. Theoderico maioris

acccleſiae. Ridolfo Sci Saluatoris. Hermanno

Sci Petri. Gerhardo Sci Johannis. Canonicis.

. . . . . . - .

* * *

ºrt -

ev

t e .

-

* * * u - vv . . . - .

N naeme des Vaders, des Soons, ende

des heyligen Geeſtes. Allen die tegen

woordich letten, ende naemaels in leuen ſul

len zyn, ſye kennelick vnd openbaer, dat

ick GoDEFRIDUs, van Gades toelatinge Bis

ſchop tot Utrecht, den Hoff van die Kerck

van St. Peter, die genoempt is Brocke, ton

ſer dispoſitie ende bewaerniſſe lange tyt ge

halden, om alle vruchten ende afkumpſten

tot nut ende profſyt der ſeluer Kerck aen te

weynden, ſoe tot reparatie vant verdoruen,'

als tot ciraet vant ghene weinich ſchoon is,

gelyck ſulx loflicker gedechtenis die Keyſer

HENRICUs, die den ſeluen Hoff die Kercke

gegeuen, belieft heeft; off waell wy dit alles

mit alle neerſticheyt ende getrouwicheyt ver

richtet hebben, dan noch die broederen der

ſeluer Kercke duck ende mennich maell ons

aengeſocht, den ſeluen Hoff in harengewaldt

vnd voorſichticheyt tho willen auerlaten, om

nae gewoonten ende eysch van ſaecken, en

de die redelicheyt, daer van, als van ande

ren haere goederen, tho disponiren; vnnd

hoewaell wy haere begeerte mennich maellaff

geſlaegen, dan nu meer auer onſere ſielen ſa

# mit groter ſürchvoldicheyt bedacht

zynde, hebben ten lesten den voirgemelten

Hoff tot haerer dispoſitien* gehelick mit al

Ien rechten ende toebehoren, gelyck ſy van

allen tyden gehadt, auergelaten; jn waerer

oireonde hebben wy deſen brief doen ſchri

uen, ende mit onſe ſegell bevestigen tot ken

niſſe van alle de werelt, verbiedende by pe

ne van den ban, dat ſich niemant gelusten

laeten der broederen dispoſitie auer den ſeluen

Hoff tot infractie yetwes voor te nemen, wil
- - . U

(c) Getuygen, Coenraet..] De vertaalder heeft hier

door onoplettendheid, of al te grooten haast, een ge

heelen regel in 't oorſpronkelyde overgeſlagen, heb
- JJ -

er » * * * * *

ºf 1

t

e

R T A L I N

Alberto. Ernesto. Gerhardo. Sigero. Lutber

to. Ludolfo. Thiedardo. Heinrico. Eppone.

Walthero. Laicis nobilibus. Heinrico de Kuc.

Gerlaco caſtellano. miniſterialibus. Helya de

A. & fratre eius, Walthero. . .

- Naar de Oorſpronkelyke Perkamen

, ten Charter , geſterkt met een

uithangend zegel in wit wasch,

en ervintelyk onder de Archi

,, ven van den Huiſe BILLIOEN.

Ook , doch min naauwkeurig,
s uitgegeven door ARN. sLICHTEN

r HORST, Geld. Geſchied. bl. 583.

* * * * *

- - - - - - - -

V f

G.

len oock mits deſe onſen ſucceſſoren ende nae

volgeren kundt gedaen hebben , aen deſen

Hoff gheen recht noch toeſeggen tho hebben,

noch gehadt toe hebben. . Geſchiet int jaer

nae des Heren minswardinge duyſent eenhon

dert acht und ſoeuentich, d' XI. indictie, des

Koninckrycks Fretherici XXVII. deſſèluen

Keyſerdombs XXIII. des Bisdombs Godefridi

XXIII. Als dit geſchieden, waeren hier by

uer vnd aen als getuygen, (c) Coenraet van

Elst decanus Theodericus van die groete Kerc

ke Rudolff Sti Salvatoris, Herman Sti Pe

tri. Gerhard Sai Johannis. Canonicken Albert,

Eernst, Gerhardt Segers, Luthberts, Lu

dolffs, Thiedard, Henrick, Eppotſe, Wol

ter, Edeluyden Leecken, Henrick de Kuc,

Gerlach Caſtellanus, Dyenstbaren Helia de

AA. Inter ejus Walthero.

(onderſtond met een andere hand.) .

»# vitter een beſtgelde fran

, ſchimſche brief, jnt Lathyn geſchreuen,

,,jn niderlandiſche tale, ynnd daer mede

, gecollationiert iſ van woirde tot woirde

, gelickluydende accordirent befunden by

, my ynderſchrevene Secretaris der Stadt

2» ## Oerkunde hyne ynderteikenun

, ghe den XVII. Maji Ao 1617.”

(Geteekend) " R. SLUysKEN
. . . . . . . . 27 - Secret. Arnh.

22

J

- r

| | | | | | |
"s

4 -

Uyt de Oorſpronkelyke Overzet

ting, berustende insgelyks onder

ze - , , , de Charters van den Huiſe BIL

LIOEN,

-- . ; , V, | | | |

bende zyn Oogop den volgenden regel ongetwyfeld la

* * * * *

- - - 1 's

ten vallen."
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6o.) Bemmel by Nimwegen, in de verdeeling der goederen van Godfrid van Re

nen, voor hare erfportie, toegedeeld aan deszelfs Dochter Helwig; en

door Bisſchop GoDEFRIDUs zyn eigendomlyk goed en Kaſteel Horst aan

het Sticht te Leen opgedragen, en tot een open huis voor den Bisſchop

gemaakt.

Den 9 April 1188. ( 1178.)

N nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Cum coeleſtes theſauri omnino ſecuriſint,

& alieni a ſuspicione amiſſionis & periculi, E

go GoDEFRIDus, Eccleſiae Trajectenſis per

divinam gratiam humilis Epiſcopus, aliquid vo

lens cum paupercula in Domini gazophilacium

mittere, terrena pro coeleſtibus, humana pro

divinis impendere non dubitavi. Horst ita

que, praedium ſcilicet patrimonii mei, pro

anima mea, et animabus omnium parentum

meorum, Deo & beato Martino legitima &

ſtabili donatione contuli per manum liberi Ad

vocati Eccleſiae Rudolft de Gore ſub teſtimo

nio Cleri & populi, certam ſpem habensmul

tiplicatae retributionis a ſummo Opifice de fa

cto & faéti devotione. Ut autem omnis oc

caſio amputetur contradictioni, paginae prae

ſenti curavi commendare, qualiter (a) Horst

michi ſoli...... erit. Pater meus Godefridus

de Renen praeparaverat Horst locum caſtro

aedificando, et jam quibusdam (b) foſſatis &

w,

(a) Horst michi ſoli...... erit. ] Dus ſtaat uitdruk

kelyk in den oorſpronkelyken Brief, alleen vier ofvyf

letters waren wegens ouderdom uitgeſleten en onlees

baar. MATTHAEUS heeft alleen maar uitgegeven,

Horst michi...... Pater meus cet. Ik denk, dat 'er

eſtaan heeft, michi ſoli ptinuerit, met een dwars

# onder de p, dat is, pertinuerit, 't welk vol

komen aan den zin voldoet. "

(b) foſfatis. J Wy hebben uit het oorſpronkelyke

dit in dezer voege verbeterd. MATTHAEUS heeft uit

gegeven et jam quibusdam collatis & aedificiis levibus

muniverat, 't geen volſtrekt onverſtaanbaar is.

(c) diſtributt eis . . . . . . ſua, aſſignans posſesſiones.

cet..] Dus weder uitdrukkelyk in den oorſpronkelyken

Brief; doch op het begin van een nieuwe regel waren

of zes letters door ouderdom ten eenenmaal uitge

ſleten en onleesbaar. MATTHAEUS heeft dit willekeu

rig veranderd, en uitgegeven, diſtribuit eis aedificia.

Asſignavit posſesſiones ſuas. cet. Huizen, aedificia,

komen hier geheel niet te pas. Zulks blykt ten vollen

uit het vervolg. De bezittingen, en goederen, verdeel

de de Vader onder zyne Kinderen, en ieder van hun

kreeg met## toegedeelde Landgoederen ook de daar

op ſtaande Huizen en gebouwen, als een gevolg van 't

oed zelf. Ik denk derhalven, dat 'er zal geſtaan

ebben, distribuit eis bona ſua, aſſignans cet., of,

diſtribuit ets praedia ſua. Dit laatſte zou ik verkiezen,

om dat men dan in de bedorvene lezing, welke door

MATTHAEUS is gegeven, eenige voetſtappen der egte

le: nog vinden kan. - -

(d) pro parte... cet..] Dus ſtaat in den oorſpronke

lyken Brief, welken wy meenen te moeten volgen.

MATTHAEUs heeft 'er, uit zig zelven, een woord by

# en uitgegeven, Pro parte dotis a Patre dc

cepit Benmele juxta Novimagum , & Wormersbach

juxta Andernaken. Die zuſter had Bemmel en Wor

mersbach gekregen, niet als een huwelyksgoed, maar als

haar aandeel in de erfgoederen van haren Vader. Zulks ſumiu.
blykt uit den geheelen zamenhang van dezen Brief. –

R

*

aedificiis levibus munierat. Sedit igitur in

eminentiori parte loci illius, ubi nunc turris

eſt lapidea, & vocatis liberis ſuis (c) diſtri

buit eis...... ſua, aſſignans poſſesſiones ſuas

de Brabantia tribus filiis ſuis Theoderico, Ger

laco , & Arnoldo Clerico ; reliquas autem

omnes Hugoni fratri meo, & michi Godefri

do., & ſorori meae Helewigi. Data eſt haec

Soror mea nuptui, & (d) pro parte a Patre

accepit Bemmele juxta Novimagum, & Wor

mersbach ſupra Andermaken, unde michi &

fratri meo Hugoni tota Horſtia ceſfit. Hugo

autem frater meus pro parte mea dedit mi

chi (e)Alborch, & ſic Horſtia tota ceſſit ei.

Poſtea tamen totum Caſtrum (f) deſtructum

pro werra Trajectenſium, deſolatumque, et

ſine habitatore, longo tempore fuit. Unde

dolens frater meus Hugo in partem ejus ite

rum me recepit, ut caſtrum meoauxilio & (g)

meo ac ſilo ſumptu reſurgeret. Cum autem

in nobis fraterna concordia, & unanimis con

ſen

Dewyl wy hier ontmoeten Bemmel by Nimwegen, 't

welk te dezen tyd als een eigendom behoorde aan het

Geſlagt van die van Renen, en ongetwyfeld het in

Overbetuwe gelegene, engenoegbekendeDorp, Bem

mel, is, waren wy uit dien hoofde verpligt dezen Brief

in onze Verzameling te plaatzen. :

(e) Alborch. ] Dat dit Alborch niet met FoPPENs,

Supplem. ad A. MIRAEI Oper. Dipl. Toin. IV. p. 364.

moet gezogt worden ": VELUwE, maar gelegen is in

't Land van Huesden, hebben wy hier voren reeds ge

toond bl. 178. lett. c. Zie verder BUCHELIUs Not. /

ad HIEDAMI" 156. Not. k, en ALTING, Not. Germ.

Inf. Tom. H. p. 4. -

(f) #regen. cet: ] Dus uitdrukkelyk in

den oorſpronkelyken Brief MATTHAEUs heeft dit op

volgende wyze veranderd, poſtea tamen totum caſtrum

deſtructum per werram jacuit humi deſolatum, quod

et ſine habitatore longo tempore fuit. De egte lezing

van 't oorſpronkelyké hebben wv weder herſteld, en

dewyl hier gewag gemaakt wordt van een Utrecht

ſchen Oorlog, Werra Trajeâenſium, zullen wy ge

maklyk daar uit kunnen bepalen den tyd , wanneer de

verwoesting van dit Kaſteel ten tyde van Bisſchop Go

DEFRIDUs moet voorgevallen zyn ; namelyk in den

twist, welken deze Bisſchop ongeveer den jaare I 162.

met de van Sepperothen over het# Gro

ningen geha # wanneer dezelve , geſterkt met

de hulp van onzen Gelderſchen Graaf HENRIK, den

Bisſchop, niet binnen Groningen, maar, gelyk de

Heer KLUIT te regt heeft opgemerkt in Not. ad Chron

Holl. Vetust. Tom. I. Part. I. Hiſt. Crit. p. IO5, ,

binnen. Utrecht zelf, ingeſloten en belegerd hebben ge

had. In het trekken naar welke Stad, de Groningers

en Gelderſchen waarſchynlyk, om geen ſterkten agter

zig te laten, dit Kasteel tot den grond toe eerst zullen

geſlegt en verwoest hebben. -

(g) et meo ac ſuo.] In de uitgave, & meo & ſuo

- : , af te

Ja, we -
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ſenſus eſſet, conceſſit michi idem frater meus

Higo, ut occuparem de loco aedificiis meis,

quantumcunque vellem, ut & fundus & ae

dificia mea propria eſſent. Ego, habita o

ptione, totum fere locum occupavi, partem

ünam fratri relinquens, in qua ligneam domum

poſuit, quam ei dederam. Procedente tem

pore frater meus Hugo praenominatus de mun

do migravit, & uxor ejus caſtrum & praedium

petiit nomine dotis, nullam tamen prolem ha

bens de marito. Facta eſt compoſitio inter

me & eam, & ipſa, acceptis a me C. marcis,

quicquid juris in caſtro & praedio habuit, mi

chi libere vendidit, & dimiſit. Totum igitur

caſtrum & praedium, ſicut libere habui, Deo

& beato Martino, de cujus bonis ab uxore

fratris mei ipſà redemi, ut jam dictum eſt, &

totam munitionem, ſicut aedificavi, libere de

di pro mea & parentum meorum ſalute, ita

ut frater meus Gerlacus in beneficium reti

neat, & tota meae cognationis & ſilae ſucces

ſio, & munquam a cognatione mea alienetur,

ſed beneficium habeat, qui in ea proximior

erit. At, ſi Gerlacus ſine legitima prole de

ceſſerit , ſuccedat ei Godefridus cognatus

meus, vel quicunque de fratribus ſuis, filiis

ſcilicet Sophiae neptis meae & Henrici de

Kuc primogenitus tunc erit, & ſic poſteritas

tota feodum conſervet. Domus autem, &

turris, & Capella, & porta, totumque ca

ſtrum inſerius & ſuperius cedat ad ſervitium

Trajectenſis Epiſcopi, quotiescunque (h) &

quomodocunque volet, & indigebit, eo ta

men neutiquam excluſo a turri, qui feodum

tenebit. Quod ſi ille, qui beneficium habe

bit, videbitur Epiſcopo non eſſe ſufficiens ad

(h) & guomodocumgue volet. cet. ] By MATTHAPU's

vindt men, quotiescangue & quando unque valet & tn

digebit, en tamen nunguan a turri excluſo, qui feodium,

tencbit. Wy hebben de oorſpronkelyke lezing gemeend

te moeten herſtellen. -

(i) violentia.] Dus weder in den oorſpronkelyken

Brief. De uitgave heeft, Maleſtia. .

(k) deputatum.] Wy hebben hier insgelyks het oor

ſpronkelyke gevolgd. By MATTHAEUS vindt men,

ſupplicio aeterno deputavi– & ſegregavi danpnan

dos. - - -

( l) Anno- M.C. LXXXVIII. cet. J Dus vin

den wy uitdrukkelyk deze tydskenmerken in 't oor,

ſpronkelyke. De uitgave van MATTHAEUS verſchilt

hier in zo ver, dat men voor anno Regni- XXVII.

aldaar, doch kwalyk, leest, anno Regni XXVIII. -

Dit is reeds door den Heer DRAKENBORCH, Aanhangſ.

op de K. Oudh. bl. 566. te regt opgemerkt;, doch dit

is de eenige zwarigheid niet. - I. De XI. Indictie

komt niet over een met het jaar 1188. Op dat jaar moet

men hebben de VI. Indictie. In tegendeel de XI. In

dictie, wyst ons tot het jaar 1178. - II. Het

XXVII. jaar van de Koninglyke Regeering, gelyk in

't oorſpronkelyke ſtaat, komt insgelyks over een met

1 178., en in geenen deele met 1188. - III. Het

XXIII. jaar van het Keizerryk ſtrookt ook niet met het

opgegeven jaar, maar wel met 1178. - IV. Doch,

het geen wel de voornaamſte zwarigheid is, hoe kon

Bisſchop GoDEFRIDUs in 1188. deze gifte doen, daar

het ontwyfelbaar, en uit de ſchryvers, ten dien einde

reeds aangehaald door DRAKENBoRCH d.. l.bl. 568,

ten vollen zeker is, dat dezelve reeds op den 27 Mey

des jaars 1178., en dus tien jaar vroeger, overleden

is geweest eze redenenzyn het, door welkeen

MATTHAEUS, en BRAKENBoRCH te regt bewogen#
geworden, om in 't# van dezen Brief verande

ring te maken - en denzelven te brengen op 't jaar

-

MC.LXXVIII. - Indien de oorſpronkelyke Brief

cuſtodiam caſtri, ſilos ibi cuſtodes Epiſcopº

habeat cum cuſtodibus illius, qui tunc feodum

habebit, ita ut Ipſi beneficiato ſcilicet nulla

fiat (i) violentia, nulla injuria. Verumtamen

Epiſcopus pro oportunitate, utilitateque &

voluntate ſua habeat ibi habitationem ſuam li

beram.

Ad teſtimonium & confirmationem factihu

jus Trinitatem ſanctam, & Matrem Virginem,

& beatum Martinum cum omnibus ſanctis Dei

invocavi, & eum, quicunque donationemiſtam

& conditionem infregerit, aut infringere at

temptaverit , auêtoritate Dei et Sanctorum

ejus, vinculo anathematis innodavi, & ſuppli

cio aeterno (k) deputatum, & ante horren

dum & diſtrictum tribunal Judicis ſummi ſegre

gavi dampnandum.

Acta ſunt haec (l) anno Dominicae Incar

O O O _ ___Q

nationis M.C.LXXXVIII. Indiétione XI. An

no regni Imperatoris FREDERICI XX. VII. Im- *

- mo O

perii ejus & Epiſcopatus mei XX. III.

Hujus autem donationis quoddam feceram

inchoativum in ipſo caſtro Horst, poſitovexil

lo Sancti Martini ſupra turrim, tribus continue

diebus, & tribus noctibus, praeſentibus (m)

et idoneis teſtibus, Advocato videlicet Sancti

Martini praenominato Rudolfo de Gore, Go

celino Praepoſito S. Salvatoris, Arnoldo Prae

ſito Daventriae, Conrado Praepoſito de

Elst, Lodwico Canonico, Waltero Canonico

S. Petri, Brunone Capellano, Arnoldo Cano

nico Sancti Johannis , Magiſtro Godefrido,

Welcelone Sacerdote. - - - - - -- -

Liberi vero, qui tunc aderant, fuerunt hi;

* * * Wil

niet meer voor handen was ; indien dezelve uit het een

of ander Oud Register der Kerk van Utrecht was uit

gegeven, zou ik geen de minſte zwarigheid maken te

ſtellen, dat deszelfs Afſchryver, wanneer hy dien Brief

in zyn Register overſchreef, door overhaasting een X.

te veel had geſchreven. Doch dewyl uitdrukkelyk in

den oorſpronkelyken Brief het jaar M.C. LX.YYVIII.

gevonden wordt, is er niets anders over, dan te ſtel

len , dat de Klerk of Notaris des Bisſchops, welke tot

het in orde brengen van dien Brief gebruikt is, door

onoplettendheid zelf één X,- te veel geſchreven heeft.

Diergelyke onoplettendheden in de getalletters vindt

men nu en dan meer in oorſpronkelyke Brieven. Hier

voren hebben wy 'er ook reeds voorbeelden van ont

moet. Men zie onze Aanmerkingen bl. 145. en bl.

215. - Indien de een of andere letter, of zelfs

een of meer woorden, te veel geſchreven waren, was

men niet gewoon het te veel geſchrevene, of overtol

lige, door te halen, of uit te kladden, maar men zet

te 'er tittels, puncta, onder. Het zou kunnen zyn,

dat de Notaris, zynen-beganen fout gemerkt hebben

de , onder ééne van de drie X. een klein titteltjen ge

ſteld had, ten teeken, dat die X niet moest medege

teld worden. Het kan zeer gemaklyk gebeurd zyn,

dat het zelfde ondergeteekende titteltje na verloop van

volle zes eeuwen zodanig is uitgeſleten in den Brief,

dat men thands van 't zelve# overblyfzel beſpeurt.

Het kan ook zyn, dat de Notaris zyne fout niet be

merkt hebbe. - Ten minſten dit is zeker, wil men

dezen Brief, welke, zelfs voor zo ver de uiterlyke ge

daante van ſchrift, als anders, betreft, alle kenmer

ken van oudheid en egtheid heeft, niet voor valsch en

onegt verklaren, dat dezelve volſtrekt in 1 178., en niet

in 1188., moet afgegeven zyn; waarom wy ook den

zelven op dat jaar in onze Verzameling gemeend heb

ben te moeten plaatzen.

(m) et idoneis.] In de uitgave, eliam idoneis.
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Willelmus Luſcus Comes , Gerlacus frater

meus, Rudolfus Advocatus de Echtelte, Hu

bertus de Echtelte, Willelmus de Alborch,

Noiel de Eggerhove, Thomas (n) de Beren

chem.

Miniſteriales; Helias de A, Albero de A

merungen, et Gozuinus nepos ſuus, Alardus

Ariel, Willelmus de Dwerdeike, Reynerus

de Dolre, & Hugo frater ſuus, Reynerus,

& Amelricus filius ſuus, Giſelbertus dispenſa

tor meus, Otto Capellarius, Godeſcalcus Ca

merarius, Stemarus & Gunterus filius ſuus,

Robertus de Orde, Gevehardus de Ecke.

Secundae vero donationis, quae ad perfe

étionem primae ſpectat, quam ſcilicet ego fe

ci in die reſurrectionis Domini ſuper altare

beati Martini. quo debui ordine, qua ſollem

pnitate, teſtes (o) affuerunt Hildebrandus Ab

(n) de Berenchem. - Amerungen. J By MAT

THAEUS, de Berenchere. - Amerongen.

(o) aſſuerunt.] In de uitgave, fucrunt. . . . . . .

(p) reſurrectionis ſollempnitatem.] De dies reſurre

tiionis, of het Paaschfeest, viel in I 178. op den ne

genden April, op welken feestdag deze plegtige tweede

overgifte op het Altaar van den H. Martinus geſchied

is. Na deze plegtigheid zullen eenige weinige dagen

verloopen zyn, eer de Notaris den Brief daar van Ver

vaardigd en uitgegeven heeft. Bisſchop HERMANNUS

is op den 27 Maart des jaars 1156. geſtorven, en door

onzen GoDEFRIDUs opgevolgd, doch de juiste dag, op

welken deze verkoren is, is onbekend. Zyne verkie

zing egter moet voorgevallen zyn tusſchen den 27

7

e

bas Sancti Pauli, Theodericus major Decanus,

Gocelinus Praepoſitus Sancti Salvatoris, Al

bertus Praepoſitus Sancti Johannis, Conradus

Praepoſitus Elſtenſis, Rodolfus Decanus San

éti Salvatoris, Hermannus Decanus Sancti Pe

tri, Gerardus Decanus Sancti Johannis, &

univerſus Trajeétenſis conventus, ſicut conve

nerat ad Miſlam celebrandam. Nobiles quo

eque & ignobiles Laici quotquot convenerant

ad ſanétam ſanctae (p) reſurrectionis ſollem

pnitatem.

ANT. MATTHAEUs, Not. ad Ano

nymum , de reb. Ultraject. p.

113. - Verbeterd naar den oor

ſpronkelyken Perkamenten Brief,

berustende in de Archiven van

't Dom - Kapittel te Utrecht in

Lade IoI. Num. 12.

Maart, en den 15 April, des gemeldenjaars 1156., ge

lyk door DRAKENBoRCH zeer waarſchynlyk betoogd is

in het meergemelde Aanhangſ. bl 554. en 567. Hier

uit moet volgen, dat het twee en twintigſte jaar van

zyne Bisſchoplyke Regeering ten einde is geloopen tus

ſchenden 27 Maart- 15 April des jaars I 178., en dat

hy als toen in zyn drie en twintigſte Regeeringsjaar

getreden was. Dewyl wy nu hier ontmoeten het XXIII.

jaar Zyner regeering, volgt daar weder uit, dat deze

gifte niet, dan in I 178., kan geſchied zyn; doch te

vens blykt hier uit, dat de Bisſchop maar eenige zeer

weinige dagen in zyn drie en twintigſte jaar kan getre

den geweest zyn, wanneer hy deze gifte deed.

k

61.)

e

wºrv

55-a-
G/

=5w

f

v

r

-

-

- - - - - * *

'Privilegie van K. FREDERIK aan de Burgers van Worms, waar by, onder

meer andere Voorregten, aan dezelve vergund wordt Vryheid van Tol te

Nimwegen, gelyk ook wederom aan de Burgers van Nimwegen dezelfde

- Vryheid vergund wordt op de Tollen te Worms.

N nomine Sanctae & individuae Trinitatis,

_ _ amen. FRIDERICUs, Romanorum Impe

rator Augustus. Imperialis juſtitiae decet Cle

mentiam, ut, quae ab anteceſſoribus noſtris,

Regibus ſive Imperatoribus, ad favorem po

puli alicujus, aut Civitatis, pie ſtatuta cogno

verimus, ea nos confirmare aut renovare de

beamus. Cum igitur ad noſtram notitiam per

lata fuiſſet divae memoriae HENRICI V., Ro

manorum Imperatoris Auguſti , conſtitutio,

civibus Wormatienſibus rationabiliter indulta,

Nos, rata haberivolentes ea, quae idem Impera

tor, de eujus nos ſtirpe originem ducimus,

laudabiliter ſtatuit, et ad favorem eorundem

Civium Wormatienſium privilegio ſuo robora

vit, ipſis fidelibus noſtris Civibus Wormatien

ſibus confirmamus, & ex conſcientia & con

ſenſu Filii noſtri HENRICI, Romanorum Regis

Auguſti, ad (a) concilium Principum & peti
n

w- --

r- r

t ,

; * * *

- Den 3 january 118o.

“A *,

- * * * * * * * * *

vv

- 1 - ' * * . *,

tionem fidelis noſtri Conradi Wormatienſis E

iſcopi, Dietheri majoris Praepoſiti, Lupoldi

# , cum beneplacito etiam Burchardi

Wormatiens. Vicedomini, aliorumque, qui

jus et poteſtatem in cives habere videbantur,

ſtatuimus, ut civis Wormatienſis quilibet & in

eadem habitans Civitate, ſi uxorem duxerit

ſtiae 'conditionis, aut alterius, ſive uxoratus

illuc aliunde venit, hac in perpetuum indul

gentia perftuatur, ut nullus Advocatus conju

gia cujuscunqile Wormatienſis civis juramenti

coaétione, aut quovis alio ingenii modo, dis

ſolvat. Nulla poteſtas major, aut minor, vi

ri mortui aut mulieris res relictas, aut aliquid

de rebus ejus, tanquam jure ſibi debitum,

exigat. -

Si ergo vir uxore ſua prior moriatur, uxor

& proles, ex illo viro ſuscepta, omnem viri

hereditatem, tam mobilia, quam m":
- - - - ww 1ING

te ºv

(*) ad concilium. J Beter in de uitgave"#r, ad conſilium Principum. *

vr

I. 1 - ; * * * * * *

* * *

º ; - Ava /v sºw '-

Z



232 CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

ſine conditione(aa) obtinebit. Similiterfiuxor

praemoriatur, vir, & ſila proles, exillauxore

ſuscepta, omnia (b) mortuae uxoris obtine

bit bona. Quodſi alteruter conjugum ſine he

rede praemoriatur, ſuperſtes omnem praemor

tui hereditatem, quoad vixerit, libere poſſide

bit.

Defunctis autem ambobus ſine prole conju

gibus, ad proximos eorum (c) hereditas re

licta abillis ſubſtantia devolvetur; et viri qui

dem hereditas ad heredes viri, mulieris autem

hereditas ad mulieris tranſibit heredes, ita ut

nemo dicat ſibi aliquod jus in bonis mortuo

rum ratione ſupellectilis, quae vulgo (d) Bi

della dicitur.

Nos quoque, fidem ac devotionem & pro

na eorum (e) Civium Wormatienſium obſe

quia attendentes, Imperiali iis authoritate in

dulſimus, ut, ſicuti ab actione juris, quod

Bidel dicitur, indulgentia privilegii antiqui

ſünt immunes, ita ut (f)ab exactione opti

mi animalis, ſive pretioſioris veſtimenti, quod

(g) vulgo Hauszrecht vocatur, de cetero

ſint abſoluti.

Similiter indultum eis confirmamus, ut nul

lus eorum a magiſtratibus Civitatis invitus ſu

per telonium navium conſtituatur.

Ne autem ſervitium de telonio, Nobis aut

EpiſcopoWormatienſidebitum, minuatur, de

trectantibus omnibus hoc officium recipere,

collaudamus, & confirmamus in ſupplemen

tum hujus officii-datum telonium, de groſſis

& nigris laneis (h)pannis conſtitutum, cujus

telonii pretium de ſingulis pannis dimidio de

nario conſtat. A s , -

Et ut haec civibus Wormatienſibus facta

clementer indulgentia omni aevo inconcuſſà

permaneat, hanc paginam inde conſcribi jus

w - A

(aa) conditione.J Mogelyk, ſine contradictione.

( b) omnia mortuae uxoris obtinebit bona. ] Dus in

de uitgave van ToLNERUs. By LEHMANN, en scHAN

NAT leest men, omnem uxoris hereditatem, tam mobi

lia , quam , immobilia , obtinebit. De uitgave van

scHANNAT heeft daar en boven, ex illa muliere ſu

fcepta, voor uacore.

iſ (c) hereditas. J Dus ſtaat in de uitgaven van ToL

ERüs en LEHMANN. De zin egter vereischt, dat men

eze, ad proximos ejus heredes reličta ab illis ſubſtan

tia) devolvetur; of, gelyk scHANNAT heeft uitgege

ven, ad p. e. herede, reli&a corum ſubſtantia devolve

L//'. - - - -

(d) Bidella.J Zie hier voren onze Aanmerkingen in

deze II. Afdeel, bl. 165., lett. l.. 2. - C3

(e) corum civium.] Beter in de uitgaven van LEH

MANN. en scHANNAT, eorumdem civium.

(f) ita ut.] De zin vereischt, dat men leze, ut,

ſtcuti - ſunt immunes, ita et ab exactione- ſint

abſoluti, en dus vindt men te regt in de uitgaven van

# en scHANNAT, als mede by PoTGIEssER,

in s aantehalen plaats. 'ſ -

(ger quod vulgo Hauszrecht vacatur.J Dus ook kwa

# de uitgave van ToLNERUs. Ongetwyfeld moet

en lezen, qûod in vulgo Hauptrecht vocatur; gelyk

ook gelezen wordt in de gemelde twee uitgaven, en

in de aangehaalde woorden uit dezen Brief by PoT

GIEssER. de jure Servorum Lib. II. Cap II. S. 8. p

55o., alwaar hy breedvoerig toont, waar in dit Haupt

recht beſtaat, 't geen men anders ook Hauptfalnoemt;

en in middeleeuwig Latyn Jus## Zie HAL

Aus, Gloſſ. Germ. p. 833. en p. 832. Hier te Lan

e' is dit regt voornamelyk bekend onder den naam van

Keurmede. Men zie MATTHAEUs de Nobil. Lib. IV.

P. 954. SCHRAssERT Cod. Gelr. Zutph. I. D. bt, goo.

.

ſimus, & ſigilli noſtri impresſione inſignivi

H1UIS.

Si quis autem huic noſtrae renovationis &

confirmationis authoritati contraire tentaverit,

LX. libras auri puripro poena componat, qua

rum medietas fiſco Imperiali, reliqua perſonis

injuria laeſis perſolvatur.

Item ſub eadem (i) poena ſtatuimus, (ſi

cut privilegio praedeceſſorum, & Proavi no

ſtri HENRICI IV. divi (k) Imperatoris indul

tum legitur.) et eis Imperiali authoritate con

firmamus, ut Cives Wormatienſes in loeis,

Imperio pertinentibus, nullum telonium per

ſolvant, nominatim in his, Francofordiae, (l)

Boppardo, Hammerſtein, Tramoniae, Drut

mundae , Goslariae , Angerae, NUMAGIAE,

Dusburgiae, & in reliquis locis, ad Imperium

ſpectantibus. -

Similiter earundem Civitatum, ſive oppido

rum, cives nullum apud Wormatienſes per

ſolvant telonium, ut haec aequa viciſſitudo in

tra loca, Imperio ſpecialiter pertinentia, & in

ter Wormatienſes, perpetuo inviolata perma

Ilêàt. -

Hujus rei teſtes ſunt:

HENRICUs, Romanorum Rex Auguſtus.

Conradus, Epiſcopus Monaſterienſis.

Cuno, Epiſcopus Ratisbonenſis.

Dietherus, Majoris Eccleſiae Wormatienſis
Praepoſitus. •

Meinhardus, Decanus.

Rudolfus, Wormatienſis Eccleſiae Canoni

cus, & Imperialis aulae (m) protonotarius.

Fridericus, Dux Sueviae.

Ludovicus, Landgravius Thuringiae.

Conradus, Comes (n) Palatinus Rheni.

Wernerus de Bolanden.

Philippus filius ejus.

DU

n. 6. en anderen. Het geen hier aan die van

Worms verleend wordt, heeft K. FREDERIK ook ver

leend aan die van Spiers. JoH. DE MUTTERSTATT,

in Chron. Spirenſ. , by sENckNEBERG, Select. Jur. &'

Hiſt. ,,Tom. VI. p. 179 leert ons zulks in deze navol

gende woorden : Fridericus Romanorum Imperator
exemit cives Spirenſes, ne ipſi pro## ab eis am

plius erigerent jus quod Heuprecht dicehatur. In deze

woorden is ongetwyfeld door den uitſchryver een fout

begaan, welke veroorzaakt, dat men dit niet verſtaan

kan. Want wie zyn die##p", , welke dit

regt niet verder zouden afvorderen ? Ongetwyfeld

heeft in 't Handſchrift by een zeer gewoone manier van

verkorting van ſchryven geſtaan, ne epi pro tempore

ab eis amplitus evigerent jus, quod Hauptrecht dice

batur. De Afſchryver heeft daar uit ## gemaakt ,

terwyl hy hadde moeten ſchryven, ne Epiſcopi pro

tempore, cet. - Dat K. FREDERIK de tydelyke Bis

ſchoppen van Spiers geboden heeft dat regt in 't ver

volg niet meer van de Burgers aldaar aftevordern, blykt

ten duidelykſten uit den Brief zelven, hier onder te

vinden. Num. 63. De

(h) lancis J Dit woord ontbreekt in de uitgaven van

LEHMANNUs, en SCHANNAT.

In de gemelde twee uitga(i) ſub eadem poena.]

ven, ſub hac

(k) Diyi.

SCHANNAT

(#) Francofordiae: ] In de beide uitgaven, Franco

fordia. - By ToLNERUs verder kwalyk, Framo
Zatſºe- - ſ

(m) protonetarius.] In de uitgaven van LEHM. en

sCHANN, pronotarius.

(n) Comes Palatinus. ]

. men niet het woord 'Comes,

0C/7/7,

j ## woord ontbreekt in de uitgave van

& \

aven vindt
-

In de beide uitg

r . . . . . . . . . .

*



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. II. AFDEELING.

Dudo, Cameraricus (0) Moguntinenſis.

Lupoldus, Cuſtos Wormatienſis.

Eberhardus, (p) Vicedominus Worma

tienſis; et alii quam plures.

Acta ſunt haec (4) anno Dominicae incar

nationis MCLXXX. Indict. V. Regnante Do

mino FRIDERIco Imperatore Glorioſisſimo An

no regni ejus XXXIII. Imperii vero XXXI.

(o) Moguntinenſis.] By scHANNAT leestmen, Wor

matienſis. - -

(p) Eberhardus.] SCHANNAT is van gedagten, dat
men voor Eberhardus, Burchardus moet lezen. In 't

begin ten minſten van dezen Brief wordt hy dus ge

noemd. In twee andere Brieven, van 1173., en 1174

by denzelfden d. l. p. 83 en 84. , komt hy ook, on

dér den naam van Purchart Vicedomnus, en Burchar

dus Vicedominus, voor.

(q) Anno– MCLXXX. cet: ] Dus heeft ToLNE

RUs uitgegeven. Dezelfde tydskenmerken worden in

de gemelde twee uitgaven ook gevonden, en verder

uit anderen opgegeven in de Regesta Chronol. Diplo

mat. van GEoRGISCH Tom. I. p. 7oo. n. I. Doch van

deze vier, alhier voorkomende, tydskenmerken, komt

233

DatumapudCivitatem ArgentinenſemIII. Non.

Januar. feliciter Amen.

CAR: LUn. ToLNERUs, Cod. Di

plom. Palatin. Num. LXII. pag.
55. CHRIST. LEHMANNIChron.

der Freyen Reichsſtadt Speier

Lib. IV. Cap. 22. p. 311. en JO

#ID SCHANNAT, Hiſt Epiſo.
Wormatiens. Tom. II. in Cod.

Probat. Num. 91, pag. 85.

# één eenig met een ander overeen. Het jaar 118o.,
komt noch met de V. Indictie, welke de XIII. dan

moest zyn, noch met één van beide de regeeringsjaa
ren overeen. De regeerings jaren zelf ſtryden tegen

elkander, want het XXXIII. jaar des Koningryks is

het XXX des Keizerryks. Dus welk kenmerk men

ook verkieze te behouden, zal men de overige drie

tydnmerken naar hetzelve moeten veranderen, doch
dan blyft men"# onzeker, of men het regte wel

verkozen heeft. Best derhalven zal men doen, dit on

beſlist te laten, tot dat uit egter handſchriften hier in

meer licht ons voorkome. Te beklagen intusſchen is

het, dat vele uitgevers in het behandelen van Zoortge

lyke ſtukken met de tydskenmerken zo ſlordig zyn om
geſprongen.

ºrrºe-gerºe-ºrrºe-gereerste A3rs keer geserreerste ºnrºe-ºrrºe-gerºe-grºte

62.) Willem van Lynden bevestigt, met zyne Vrouw Agnes, de Gifte van eeni

ge landeryen in de Nederbetuwe, door zynen Vader Arnold wel eer aan

: de Kerk van Utrecht geſchonken.

t 7.

: 4 - - - - - - - -

Den 26 Mey 118o. : 2

- - ''. "Y ,,

Os Guilielmus de Lindinia Miles, et

- . Agnes, uxor ejus, omnibus hominibus

atque fidelibus Salutem. Notum vobis fieri

volumus, & omnibus tam futuris quam prae

ſentibus, nos concesſisſe & confirmaſſe, et

per praeſentes concedimus, & confirmamus

donationem trium jugerum terrae, quae (a

Pater meus Arnoldus piae recordationis dede

rat Eccleſiae Trajectenſi; volentes inſuper,

ut ea libere & quiete, & honorifice teneat.

(a) Pater meus - dederat. ] By zynen Brief

van den 29 April 1138. welken wy hier voren reeds

’ - -
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63.)

Data eſt haec conceſſio ſeu confirmatio Anno

ab incarnatione Domini M.C.LXXX. ſub BAL

DUINo ejusdem Eccleſiae Epiſcopo. 7. Ka
• • * -

lend. Junii.

CHRIST. BUTKENs, Annal. de la

! ! Maiſon de LYNDEN , Preuves ,

, , 2 , p. 5. en AUB. MIRAEUS, Donat.

Belg. Lib. J. Cap: 6o. Oper.

Dipl. Tom. I. p. 387.
* * *

#atst hebben in deze II. Afdeeling, Num. 32. bl.
Iöö, z *

- -

De Voorregtsbrieven, door K. HENRIK den V. wel eer aan die van Spiers
. * . * 2 r.- -- " . . . . . . . . . . *.

gegeven, op nieuws door K. FREDERIK bevestigd en nader verklaard,

- - ,
w

- : : : : :', Y

C - - r Utrecht. te v

- * * * * 1 - ; ; ; v.

: : : : : : - " , 7

nomine Sanétae & individuae Trinitatis.

[Amen. J FREDERICUs, Divina favente

Clementia Romanorum Imperator Auguſtus.,

Majeſtas Imperialis exigit & authoritas, ut, rum munimine corroboret. Inde eſt, quod

ZZ 2

, ten overſtaan, onder meer andere Getuigen, ook van HENRIK Grave van

- - GELRE, als mede van den Grave van Holland, en den Bisſchop van

- ,,H Ho vr & . . . . . . . .

- - - vv -

divis

vt. , ' s , v -

- -

1 - - , - … ?

- Den 27 Mey 1182.

- - - - - -
. . . . . . .

- -- - - - - - - - - - - - - *
- - - - - - - - -

ſicut ſua facta rata & inconvulſa permanerede

ſiderat, ita ſuorum Anteceſſorum gesta & pri

vilegia modis omnibus confirmet, & ſcripto

InOS
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nos Privilegium (a) Anteceſſoris noſtri HEN

RicI Imperatoris quinti, quod ipſe pro reme

dio animae Patris ſui, Proavi noſtri, Impera

toris HENRICI, in die exequiarum ipſius Spi

renſi contulit Civitati, in fronte majoris tem

pli aureis literis ſolenniter depictum, expres

ſam & prominentem continens imaginem, re

novamus, & authoritate Imperiali corrobora

mus; et, ut remota omni ambiguitate jus pri

vilegii in perpetuum habeat, utpote multo

rum (b) Principum, ut ibidem legitur, teſti

moniis, firmiſſima ſanctione decernimus. Si

cut enim praefatus Imperator omnes Spirenſis

Civitatis inhabitatores, undecunque venerint,

vel cujuscunque conditionis fuerint, a con

ſuetudine nefanda & nequifſima, quae vulgo

vocabatur Budteil, ſuos quoque heredespror

ſus exemit, & ne aliqua perſona, major vel

minor, non advocatus, non eorum naturalis

dominus, illis morientibus, de eorum ſupel

lectilibus quicquam auferre praeſumeret, fina

liter interdixit, et ut omnes liberam poteſta

tem habeant ſuis heredibus bona ſuarelinquen

di, vel pro anima ſua dandi, vel cuicunque

perſonae dare voluerint, firmisſime ſtatuit; ita

et Nos, adjuncto novo noſtrae Majeſtatis pri

vilegio, ab omnibus praedictis exemtos, ea

dem libertate jugiter gaudere volumus. Con

tigit autem (c) procedente tempore, quod

Ulricus, ejusdem Civitatis venerabilis Epiſco

pus, ſuper quibusdam praefati Privilegii ver

bis quaeſtionem movit, “# ab eis, quod

in quibusdam locis vulgo Houbtrecht vocatur,

tamquam in praefato privilegio ſub nomine(d)

Buteil, & ſupellectilis, ab eo jure (e) non

fuerint exemti. Quoniam vero, ſicut noſtrum

eſt (f) leges condere, ita et, quae dubia

ſunt, benigne interpretari, nos praedictum

rivilegium, etiam cum aſſenſu ejusdem Epi

ſcopi publice libertatem eorum recognoſcen

tes, [ſic] interpretamur, ut in eo ab hocju

re, quod Houbtrecht dicitur, penitus ſint

exempti, et Nos eos hoc Principali edicto

(a) Privilegium -## Dit Privilegie is op

den I4## des jaars MCXI. gegeven. Wy heb

ben dien Brief hier voren reeds geplaatst in deze II.

Afdeel. Num. 17. bl. 164.

(h) multorum Principum. 1. Onder welke Ryksvor

ſten zig als toen ook bevonden heeft de Gelderſche
Graaf GERHARD. Zie hier voren bl. 165. De

# egter van deze woorden ſchynt niet volle

# agen uitgevallen. De zin ten minſten dezer -

oorden ſchynt te vereiſchen, ut - jus privilegii.

in perpetuum habeat, utpote multorum Principum -

# corroborati, firmiſima ſanctionedecernimus,

0
r

- en er siets diergelyks,

tigit tamen.

(d) Buteil.] By denzelfden, zo wel hier, als hier

boven, vindt men, Buttheil. - Zie hier voren on- - -

te onregt, is uitgelaten.ze Aanmerkingen, bl. 165. lett. l. -

&#3 ab eo jure J Ab hoc jure, by denzelfden.

f) leges zondere. ] Kwalyk in de uitgave van DU

MONT, leges concedere. -

- A"#? excipimus,] By denzelfden, 4ximimus.

(h) conſtituta.] By denzelfden, conſtitura

(i) Privilegium. cet. Dit is een tweede Privile

# door HENRIK den V. aan die van Spiers insge

Yks geſchonken, 't geen hier woordelyk weder bes

&C.

## is hier een woord by overhaasting over .

O

2

(e) coniigit autem.] In de uitgave van DUMONTcon

prorſus ab'eodem (g) excipimus, ſtatuentes,

ne unquam aliqua perſona, Eccleſiaſtica vel

Secularis, ſuper hoc eos infeſtare attemptet,

ſive in Civitate ſive extra ſit (h) conſtituta.

Praeterea Nos, per omnia ſequentes privile

gium (i) praefati Imperatoris HENRICI, prae

deceſſoris noſtri, eosdem cives ab omni-the

loneo, quod in Civitate tunc temporis dariſo

lebat, liberos ſtatuimus, et a ſolutione num

morum, quos vulgo Bann-pfenning, & il

lorum, quos (k) Schotz-pfenning appella

runt, & piperis, quod de navibus exigi ſole

bat, eos abſolutos pronunciamus.

Volumus etiam, ut nullus civium eorundem

extra urbis ambitum Advocati ſui placitum co

gatur requirere.

Volumus etiam, ut nullus civium eorun

dem alicui exactioni, extra Civitatem factae,

de rebus ſuis mobilibus vel immobilibus ſub

JaCeat.

Nullus Praefectus, aut alicujus Domininum

cius ad ſervitium Domini ſui a (l) panifici

bus, vel a macellariis, ſeu ab aliquo genere

hominum, in Civitate rem aliquam mobilem,

vel ſeſe moventem, praeſumat, illis invitis,

auferre.

Nullus (m) unquam vinum, quod appel

latur Banwein, praeſumat vendere, aut ali

cujus civis navim ad opus Domini ſui, illoin

Vito, accipere.

Statuimus quoque, ut ab iis, qui (n) res

ſilas Iproprias] propriis, ſive conductis, na

vibus transvehunt, nihil omnino exigatur.

Monetam quoque nulla poteſtas in levius,

aut deterius, minuat, aut aliqua ratione, niſi

communi civium conſilio, permutet. " -

Nullus ab eis thelonium in toto Epiſcopa

tu, aut in locis fiscalibus, id eſt, ad utilita

tem Imperii ſingulariter pertinentibus, extor

queat. - * * *

Si quis eurtem aut domum per annum &

diem fine contradictionepoſſederit, nulli hoc

interim ſcienti ultra respondeat.

- - - - - -- - - Cau

vestigd wordt,# blyken kan uit het Chron. Spi

renſe van JoH. DE MUTTERSTATT, uitgegeven door

sENCKENBERG, Select. Jur. & Hiſtor. Tom. VI. p.

173. alwaar het zelve, voor een groot gedeelte, woord

lyk, wordt opgegeven, doch zonder jaar - of dag- tee

kening; gelyk ook GEORGISCH het zelve onder de

Charters van HENRIK den V. van een onzekeren tyd

heeft opgeteld in zyne Regest. Chron, Diplom. Vol. Ip.
524, A2a 3- . . .

###ts. pfenning. J Dus in de beide uitgaven.

By JoH. VAN MUTTERSTATT vindt men, Baupfen

ning, en ſchazpfenning

&#) panificibus. ] By denzelfden, panificiis. .

Voor het volgende auferre, leest men aldaar, acci
Cré. '' '' > - - - - - -- o

p (m) Nullus unquam vinum. cet. ] In 't gemelde

Chron. van JoH. DE MUTTERST. ſtaat nullus Praefectus

vinum, cet. Ik denk, dat dit woord in de uitgaven,

Men zie HALTAUs Glo/ar.

German. in V. Bannwein,

(n) res ſuas proprias.]

yk ook de overige woorden, alhier tusſchen twee [1.

geſteld, hebben wy uit de uitgave van DUMoNT inge

vuld. By ToLNERUs ontbreken dezelve.- By JoH.

DE## vindt men alhier, volumus##
ut nihil ewigatur ab iis, qui res proprias propriis, ſeucandudis , #avius transvehunt. propr op

* -

** *--*

ſi 98.et woord, proprias , ge

*.
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Cauſam in Civitate jam liteconteſtatam non

Epiſcopus, nec alia C0) poteſtas, extra Ci

vitatem determinari compellat.

Argentinae thelonium de navi non plus

quam (p) tredecim dare cogantur.
Ut autem haec noſtrae Majeſtatis confirma

tio in omne aevum rata & inconvulſa perma

neat, praeſentem paginam conſcribi jusſimus,

& ſigilli noſtri impresſione corroborari.

Si quis vero auſu temerario eam praeſumſe

rit violare, vel aliquo modo attemptare, cen

tum libras auripro poenafiſco ImperialisCame

rae perſolvat.

Hujus rei testes ſunt: - -

Philippus, Colonienſis Archiepiscopus.

Hermannus, Monaſterienſis Epiſcopus.

Baldewinus, Trajectenſis Epiſcopus.

Rudolphus, Imperialis aulae protonotarius.

Henricus, Major Praepoſitus Spirenſis.

Johannes, Praepoſitus S. Germani.

Andreas, Magister Scholarum.

Conradus, Praepoſitus de omnibus San

étis.

Marquardus, Praepoſitus S. Pauli de Wor

matia.

(o) nec alia.] By DUMONT, aut alia. En dus ook

in de Chron. van JOH. DE MUTTERST.

(p) gaan tredecim dare cogantur] Dus heeft ToL
NERUs uitgegeven. Dat hier een woord ontbreekt,

blykt van zelfs. DUMONT heeft zulks begrepen, en

daarom in zyne uitgave een tusſchenwydte opengelaten

tusſchen de woorden tredecim en dare. Hoe in den

Brief van HENRIK den V., welke by dezen bevestigd

wordt, geſtaan heeft, kan men niet zien, om dat JOH.

DE MUTTERSTATT in zyn gemelde Chronyk dit geheele

Artikel van den Voorregtsbrief heeft overgeſlagen.

Het zou kunnen zyn, dat in den oorſpronkelyken Brief

geſtaan heeft, non plus quam III. den: dare cogan

ºur , en dat men uit die gewone verkorting gemaakt

heeft tredecim, in plaats van, tres denarios. Doch dit

is maar een losſe en blootegisſing. - -

(q) Comes de Loue.] Dus leest men in de uitgave

van 'roLNERUs; doch wy denken, dat dit een druk

fout is, voor Comes de Lone, gelyk te regt gelezen

wordt in de uitgave van DUMONT. . Dat GERHARD ,

Graaf van Loon, te dezen tyd zig in het Keizerlyke

Hof van Frederik bevonden heeft, is niet alleen door

MANTELIUs Hiſt. Com . Loſſenſ: Lib. VI. p. 131. op

emerkt, maar blykt ook ten duidelykſten uit een an

# Keizerlyken Brief, ſlegts vier dagen later, dan

de onze, gegeven, en te vinden by VAN HoNTHEIM,

Hiſt. Diplom. Trevir. Vol. [.. p. 612. alwaar men ,

benevens meer anderen , alhier ook voorkomende,

insgelyks Gerardus Comes de Lon, als Getuige, aan

treft.

(r) Henricus, Comes, Gelrenſis. J Ofſchoon deze

Brief, voor zoo ver deszelfs inhoud aangaat, geene de

minſte betrekking tot ons GELDERLAND heeft, is des

niet te min dezelve van het uiterſte aanbelang voor on

ze Gelderſche Hiſtorie. Wy ontmoeten alhier, onder

de overige Getuigen, ook onzen Gelderſchen Graaf

HENRIK. Tot dusver heeft men doorgaands geloofd,

dat deze Graaf reeds twintig jaren te voren, naamlyk

in 1162. 2 overleden zou zyn. Aan de egtheid van de

zen Brief is in het minſte niet te twyfelen. Maar wat

moet nu hier uit volgen? Dewyl wy alhier onder de

Getuigen uitdrukkelyk, gelyk wy reeds in eenige voor

gaande Stukken ook gezien hebben, weder aantreffen

onzen HENRIK , blykt het ten vollen, dat hy in M

des jaars elf honderd twee en tagtig nog moet geleefd

hebben, gelyk reeds uit dezen Brief is opgemerkt in

het Specimen Academ. ſistens varia juris Belg. anti

qui Capita illuſtrata van den Heer J. w. vAN LAER,

Cap. III. p. 21. Tevens moet hier uit volgen, dat,

dewyl deze Graaf HENRIK, van welken vervolgends in

geen andere ſtukken, zo veel wy ons kunnen herinne

ren, of by oude Schryvers, gewaagd wordt, in 1182.

Eberhardus, Archipresbyter,

Conradus, Palatinus Rheni.

Fredericus, Dux Sueviae.

Florentius, Comes Hollandiae.

Gerhardus, Comes (q) de Loue.

HENRICUs, Comes (r) GELRENsis,

Otto de Byntheim Comes.

Simon de Sarbrucke Comes.

- Henricus de Dietſche.

Boppo de Wertheim.

Conradus de Bockesberg.

Henricus de Rug.

Hartmannus de Budingen.
Rubertus de Durne.

H. Marſchalcus.

Conradus Pincerna.

Cuno de Muntzenberg.

Anſelmus Marſchalcus.

Wicelinus de Berge.

Anſelmus de Joningen.

Godefridus, & alii quam plures.

Signum Domini FRIDERICI Romanorum Im

peratoris inviétiſſimi. w

Ego Godefridus, Imperialis aulae Cancella

rius, vice Chriſtiani(s) Moguntinae ſedis Ar

-
chi

nog geleefd, en een hoogen ouderdom van ongeveer

tagtig jaren bereikt heeft, en niet eerder, dan in dat

gemelde jaar kan geſtorven zyn, dezelve tot zynen op

volger in de Regeering gehad heeft zynen Zoon oTTö,

den II. van dien naam. Op deze manier moet verder

het zamenſtel onzer Gelderſche Hiſtorie vervallen,

waar by men tot dus verre ſtelde, dat GERHARD, de

III., of, gelyk alle andere hem noemen, de II. van

dien naam, Zynen Vader in 1.162. in de Regeering over

Gelderland en Zutphen zou opgevolgd zyn. Hy kan

onmogelyk aan HENRIK opgevolgd zyn, als zynde, by

het leven van dezen zynen Vader, zonder Kinderen

natelaten, in 118o. reeds overleden, en men zal over

zulks dezen GERHARD uit de Lyſten der regeerende

Graven van Gelre, waar op hy geſteld wordt, moe

ten uitſchrappen, en zynen Broeder oTTo, als den

onmiddelyken Opvolger van zynen Vader HENRIK ,

moeten rekenen geweest te zyn.- Dit zy genoeg,

hier kortelyk aangemerkt te hebben. - W# zul

len mogelyk elders gelegenheid hebben zulks in 't

breede nader te bewyzen.- Dit gevoelen nu wordt

merkelyk verder geſterkt, indien wy opletten, dat in

het tydvak van 1162-1 18o., wanneer hy, volgends

de ſtelling der Hiſtorieſchryvers zou geregeerd heb

ben, in geen éénen egten Brief, of Document van

dien tyd , voor zoo veel wy weten, deze GERHARD,

als regeerende Graaf, voorkomt. Ten uiterſten is het

waarſchynlyk, dat, zo hy werkelyk in dien omkring

van agtien jaren#ee: had, men hem dan ook in

een of anderen Brief, 't zy als Getuige, 't zy als

belanghebbende party, zou aantreffen. Integendeel

in dit tydvak ontmoeten wy meermalen zynen Vader

HENRIK, als Comes Gelriae, als regeerende Graaf,

en , 't geen voor al in dezen aanmerkelyk is, GER

HARD wordt ſlegts genoemd Filius Comitis, Zoon van

den regeerenden Graaf HENRIK, gelyk in de Brieven

van 1172. en 1177. hier voren geplaatst in deze II.

## Num. 53. bl. 219. en Num. 58. bl. 225.

## naam hy niet kon voeren, zo werke

lyk zyn Vader toen reeds overleden was geweest, en

# #n denzelven, als regeerende Graaf, was opge

volgd.

(s). Chriſtiani.] Schoon by velen deze Meintziſche

Aartsbisſchop geſteld wordt reeds in 118o. overleden

te zyn, heeft egter de geleerde Schryver van 't cHRoN.

GoTTwICENSE, Lib. H. p. 374. reeds ten vollen be

wezen, dat hy eerst in Auguſtus des jaars r183,ge

ſtorven zy, zoo dat men uit dien hoofde onzen Brief

geenzins verdagt kan houden, welk vermoeden eg

ter gemaklyk by iemand zou kunnen opkomen, voor

naamlyk indien hy aan 't verhaal van anderen, wel

ke MALLINKRoT de Archicancell, p. 338. ook volg

ZZ 3 de,

A
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chiepiſcopi & Germaniae Archicancellarii, re

cognovi. - -

Acta ſunt haec anno incarnationis Domini

cae MCLXXXII. Indictione XV. Regnante

Domino FREDERIco Romanorum Imperatore

glorioſisſimo anno Regni ejus XXXI. Imperii

vero XXVIII. Datum Moguntiae (t) in ſo

e

de, zonder eenig nader onderzoek geloof wilde ſlaan.

(t) Moguntiae in ſolenni curia.] Dat Keizer FRE

DERIK binnen Meintz eene Ryksvergadering, ſolen

mis curia, in 1184. gehouden heeft, en wel onge

veer denzelfden tyd van dat jaar , gelyk ook in on

zen Brief voorkomt, leert ons STRUVIUS Hiſt. Germ.

Vol. I. p. 411. Men denke egter niet, dat het jaar

tal, 't geen wy hier ontmoeten ,,, zal moeten veran

derd worden in dat van 1 184. Alle de overige tyds

kenmerken, alhier voorkomende , ſtemmen volmaakt

over een met het jaar 1182. Dezelve zouden dan alle

te gelyk moeten veranderd worden. Dºch de Heer

JUNGIUs, Hiſt. Comit. Benthem. Lib. III. C. 3. S.

lenni Curia VI. Calend. Jun. feliciter. A

IIlCIl.

CAR. LUD. Tot NERUs, Cod. Diplo

mat. Palatin. Num. LXIII. pag.

56. Ook uit LEHMANNI Chron.

Spirenſ. Lib. V. Cap. 64. p. 466.

herdrukt in het Corps Diploma

tique du Droit des Gens van J.

DUMONT, Tom. I. Part. I. p. 1oë.

6. p. 216., heeft reeds volkomen bewezen, dat men

hier geen de minſte verandering in 't jaartal moet ma

ken , maar dat omtrend denzelfden tyd, in 't jaar

1182. Zo wel, als twee jaar later, eene Rykvergade

ring, binnen Meintz door den Keizer insgelyks ge

houden is. By de verdere bewyzen, aldaar voorge.

bragt, kan men voegen een Brief van Keizer FREDE

Rik, te vinden in de Antichita Eſtenſt ed Italiane,

trattato di LODOVICO ANTONIO MURATORI, Part. I.

Cºp. 35. p. 35O. alwaar men dit onderſchrift vindt,

Actum eſt hoc anno Domini MCLXAXII. - Da.

tum Maguntiae IIII. Kal. Maji. welke Brief derhal.

ven insgelyks binnen Meintz is afgegeven.

eveasa seks2.424242424:Asaksaksakse Asaksakssº ke

64.) De Burgt van Nimwegen, als mede, tot herſtelling en onderhoud van de

zelve, drie honderd Mark uit den Keizerlyken Tol tot een erfleen door

K. FREDERIK uitgegeven aan Graaf oTTo den II.
*

l

REDERICUs (a) Dei gratia Romanorum
w Rex et ſemper Auguſtus, omnibus tam

futuris quam praeſentibus ſalutem in perpe

(a), Fredericus. cet. J Dit Stuk is merkwaardig,

en zelfs van 't uiterſte aanbelang voor onze Gelder

ſche Hiſtorie en Staatsrecht , doch wy kunnen niet

ontveinzen, dat wy in het zelve zo veel onoverko

melyke zwarigheden ontmoeten, dat wy , naar alle

aangewende moeite , en langdurig onderzoek, niet in

ſtaat zyn iets zekers te bepalen omtrend de egtheid,

of valsheid van dit zoo aanmerkelyk Stuk. y zyn

verre vervreemd van de handelwyze van vele Ge

leerden, welke om de een of andere voorkomende

zwarigheid, die zy niet weten optelosſen, aanſtonds

zodanig een Stuk voor vervalscht, of ten eenenmaal

onegt, verklaren. In verſcheiden voorgaande Brie

ven hebben wy het tegendeel van zodanige handel

wys getoond, en een en ander Stuk, 't welk byzom

migen verdagt gehouden wierd, verdedigd, en des

zelfs egtheid zoeken te ſtaven. Gaarn zouden wy

zulks ook omtrend dezen Brief in 't werk ſtellen ,

doch de zwarigheden zyn zodanig, en zoo veel, dat

wy openhartig onze onkunde liever willen bekennen,

dan iets ſtellig hier omtrend beſlisſen. - Onze ge

leerde PoNTANUs heeft in zyne Hiſtorie , Lib. VI.

p. 114. het eerst ons dit Stuk gegeven, en een en

andere zwarigheid op de best mogelyke wyze zoe

ken uit den weg te ruimen. - De Heer IN DE

BEToUw, welke onlangs met veel vlyt, oordeel, en

geleerdheid de Handvesten van Nimwegen byeen ge

zameld heeft uitgegeven, heeft in die Verzamelingop bl.

75. dit Stuk ook gegeven, doch de voorkomende zwa

righeden onaangeroerd gelaten. Wy zullen dezelve

thands in orde opgeven, en aan het oordeel van den

onzydigen lezer overlaten, wat hier omtrend te be

palen zy. - J. Aanmerklyk is het, dat en PoN

TANUs, en de Heer IN DE BETOUw aanteekenen,

dat deze Brief alleen gevonden wordt in de onuitge

evene Chronyk van BERCHEMIUs, welke op 't Raad

huis te Nimwegen bewaard wordt. De Heer sAN

DE , welke in Zyne Comm. ad Consuet. Feud. Gelr.

Tract. II. Cap. 5. n. 5. p. 285. een gedeelte van de

zen Brief##, zegt onder anderen, ,, quo

,, ſpectat Imperii Procerum ſub Frederico I. anno

In de Maand Mey 1182.

tuum. Quoniam ea, quae aguntur in tempo

re, ne ſimul cum tempore elabantur, ſoleant

teſtium et ſcripturae memoria perennari; Ea

pro

,, 1172. adverſus Theodoricum, Cliviae Comitem, pro

,, lata ſententia , cujus exemplum extat in Geldriae

,, Archivis , unde ſequentem periodium evcerp/imus.

•, cet.” Welke Gelderſche Archiven hy in deze woor

den bedoelde, is onzeker; doch dewyl hy dezen Brief

brengt tot 1 172., tot welk jaar, hoe wel zeer te on

recht , dezelve ook door BERCHEMIUs gebragt is,

ſchynt hy denzelven ook alleen in die onuitgegevene

Chronyk aangetroffen te hebben, en, dewyl dat werk

thands nog onder de Archiven der Stad Nijmwegen be

rust, kon hy met vollen grond melden, dat een af

ſchrift van dezen Brief nog in de Archiven voor han

den was. Indien SANDE den oorſpronkelyken Brief

zelf gezien, en gebruikt had, kon hy geen melding

van een Afſchrift, evemplum, maken. " Het is wel zo,

dat hy ook een Afſchrift kan gevonden hebben in een

of ander oud Register, hoedanige verſcheiden in de

Archiven van de Rekenkamer nog voor handen zyn.

Doch dan zou PoNTANUs, welke een vryen toegang

tot dezelve gehad heeft, waarſchynlyk het zelve ook

gevonden hebben, en hy kon dan niet melden, dat

hy dien Brief apud ſoluºn Berchemium gelezen heeft.

Ongetwyfeld zou ook de Heer IN DE BEToUw, welke

met zo veel oplettendheid de Archiven der Stad Nim

wegen heeft doorzogt, indien hy dezen Brief in het

een of ander oud Register dier Stad had aangetroffen,

zulks gemeld hebben, en hy kon dan niet aangetee

kend hebben, ,, dat dit merkwaardig Stuk alleenlyk

,, by Berchemius wordt gevonden in Chronico MS.

,, van den jare 1466. op 't Raadhuis te Nimwegen be

, rustende, Cap. 33.” Wy zelven, voor zo ver het

ons tot dus ver heeft mogen gebeuren de oudſte Re

isters der Rekenkamer te gebruiken, hebben ook dit

tuk nergens aangetroffen. Moet het nu niet zeer ver

wonderlyk voorkomen, dat men een Stuk van zo veel

aanbelang, en waar by de Graaf van Gelre voor de eer

ſte reis een erfelyk regt op 't Keizerlyke Paleis van

Nimwegen verkrygt, verwaarloosd heeft in de Regis

ters van Staat, in welke men egter ſtukken van veel

minder aanbelang zo naauwkeurig geregistreerd heeft,

te brengen, daar in tegendeel een later Schryver "#
G

* *
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propter univerſorum notitiae cupimus declara

ri, quod cum nos una cum principibus & fi

delibus imperii apud Maguntiam ad tractan

de XV. Eeuw ons alleen dit Stuk moest bewaren?

Doch deze zwarigheid alleen zou van weinig belangby

my zyn, indien er geene andere by kwamen. -

iI: By denzelfden BEKCHEMIUs ontmoeten wy dit on

derſchrift: Actum & datum apud Moguntiam anno do

minicas incarnationis MCLXXII. Menſe. Mºjo, lu

ditione X. Te beklagen is het, dat die Chronyk

ſchryver de moeite niet genomen heeft, zo hy werke

lyk den oorſpronkelyken Brief gezien heeft, of een

egt en onverminkt afſchrift van den zelven gehad

heeft, om het onderſchrift in zyn geheel te geven.

Indien hy de onderteekening van den Kancellier, als

mede de verdere tydmerken van het Koning- en Kei

zer. ryk van FREDERIK hier bygevoegd had, gelyk al

toos geſchiedt, en uit den voorgaanden. Brief zelven ten

overvloede kan blyken, zou ons zulks mogelyk veel

licht kunnen geven, zo ten opzigt van 't jaargetal,

en Indictie, als ten opzigte van de hier voorkomende

Getuigen. Dat het jaar 1172., het welk hier voor

komt, onmogelyk het egte is, heeft reeds P9NTANUS

opgemerkt, en getoond, dat dezelve tien jaar later moet

gebragt worden. Dit gevoelen heeft ook te regt de

ieer IN DE BEToUw gevolgd, en zelfs het jaar

MCLXXXII. in zyne uitgave herſteld. By de overi

ge redenen, door PoNTANUs voorgebragt voor deze

verbetering, kan men nog voegen de plaatsteekening.

Dit Stuk is afgegeven binnen Meintz, Mogantiae. In

1172. is binnen die gemelde Stad geene Ryksvergade

ring door K. FREDERIK gehouden, maar wel in I:63

# 182 en 1184. Zie STRUviUs Hiſt. Germ. Tom. I. p.

397. en p. 41 I. als mede het geen wy op den voorgaan

dén Brief hebben aangemerkt bl. 236. In Maart des

jaars 1172. is de Ryksvergadering door den Keizer ger

houden binnen /Worms. Zulks leert ons GoDEFRIDUS

A/onachus in Annal. ad h. a. by FREHERUs, SS. R.

G. Tom. I. p. 34o. en het is niet denkelyk, dat zo

korten tyd daarna, in Mey van dat zelfde jaar, weder

eene ryksvergadering binnen Meintz zou uitgeſchreven

zyn. Ten minſten geene oude Schryvers, zo veel wy

weten, maken eenig gewag daar van. - III. Maar,

indien wy al met de uitgevers het jaartal van 1 182,

alhier verkiezen te herſtellen, dan vervallen wy we

der in een andere zwarigheid, namelyk, hoe dan te

ſtellen met het getal van de Indictie, welke wy hier

#e# "De X. indictie ſtroºkt niet met 18%. Op

dat jaar heeft men de XV. Indićtie geteld, gelyk wy

dezelve ook aantreffen in den voorgaanden Brief. De

wyl, zo veel wy weten, gedurende de Regeering van

K. FREDERIK maar drie Ryksvergaderingen binnen

Meintz gehouden zyn , zou het kunnen gebeuren, dat

op eene van die twee andere Vergaderingen deze Brief

ware afgegeven. Doch met heide die jaren, namelyk

1163. en i184., komt ook de X: indictie niet over een.

Op 1163. kunnen wy onmogelyk den Brief brengen

wegens deszelfs inhoud, en ook op dat jaar moest men

de XI. Indictie vinden. Indien wy dit Stuk brengen

op 1184., zouden wy daar door eene volgende aanmer

kelyke zwarigheid kunnen te boven komen, doch dan

zullen wy tevens in plaats van de tiende moeten her

ſtellen de tweede Indictie, en dus de beide hier voor

komende jaartallen te gelyk genoodzaakt zyn te veran

deren. - IV. Maar het derde tydskenmerk, 't

welk wy hier ontmoeten, levert eene grootere zwa

righeid op. De vorige zou men kunnen zetten op re

kening van den ſlordigen afſchryver BERCHEMüUs ,
welke ons het ſlot van dezen Brief zo verminkt heeft

opgegeven, en mogelyk het egte jaartal in dat van

1172 veranderd heeft, om dezen Brief dies te beter

te doen overeen komen met zyne aangenomene tydre

kening ten opzigte van de opvolging onzer Graven;

doch deze zwarigheid is van een geheel andere natuur.

Wy ontmoeten namelyk hier de Maand Mey; Actum

& datum - Menſe Majo. Het is wel zoo, dat dit

kenmerk zeer wel ſtrookt met het jaar 1182. , 't geen

de vorige uitgevers hier verkoren hebben, en het is on

twyfelbaar zeker, dat in gemelde Maand binnen Meintz

de Ryksvergadering is gehouden. Zulks leert ons zelfs

de voorgaande Brief, welke gegeven is VI. Calend.

### dat is, den 27 Mey. Maar even die zelfde

rief levert ons eene onoverkomelyke zwarigheid op

ten opzigte van dit Stuk. In dien Brief, welke alle

kenmerken van egtheid draagt, ontmoeten wy onder

de Getuigen, onzen Gelderſchen Graaf HENRIK. Die
leefde derhalven in dien tyd nog. Hoe is het nu mo

dum de negotiis imperii Curiam ſolennem ce

lebraremus, et dilectus et fidelis noſter Rei

naldus , venerabilis Colonienſis Archiepisco

puls 3

gelyk, dat wy in dezen onzen Brief zynen Zoon oTTo

reeds als werkelyk regeerenden Graaf van Gelre aan

treffen, en, wel in de Maand Mey van dat jaar, daar

die vorige Brief op den 27 van die zelfde maandeerst is af

gegeven? Zelfs , al ſtelde men, dat deze onze Brief

na den voorgaanden was afgegeven, kan hy niet dan

op de vier laatſte dagen van Mey gegeven zyn. Indien

wy den juisten dag van 't overlyden van Graaf HEN

RIK wisten, zou zig mogelyk deze zwarigheid beter

ontwikkelen., Doch ongelukkig hebben genoegzaam

alle oude en latere Schryvers zynen dood zelfs twintig

jaren vroeger geſteld, dan uit de egte Stukken thands

blykt, dat hy geleefd heeft. Wat meer is, indien

men al eens ſtelde, dat Graaf HENRIK na den 27 Mey

I 182 overleden is, moet hy voorts daags daar aan,

of den tweeden, dag overleden zyn, zou de Keizer ge

legenheid gehad hebben deze Gifte te doen, en zynen

Zoon en opvolger in dit Stuk te kunnen noemen Comes

Gelriae in ſuo Comitatu exiſtens , welke woorden niet

anders kunnen aanduiden, dan dat oTTo op den dag

van 't afgeven van dezen Brief, en niemand anders,

de werkelyke regeerende Graaf van GELRE geweest is.

Is nu zulks denkelyk? En, indien zulks al eens zoo

voorgevallen was, zou men dan niet tevens in dezen

Brief eene andere omſtandigheid gemeld moeten vinden?

Mloest dan niet oTTO, als Leenvolger, na doode van

zyn Vader, zyne leengoederen op nieuws van den Kei

zer verheffen, en aan den zelven zyne hulde en eed,

als Leenman des Ryks, doen? Is het nu vermoede

lyk, of waarſchynlyk , daar hy in dezen Brief een

nieuw erfleen van den Keizer ontfangt ; daar hv voor

het zelve gezegd word hulde gedaan te hebben aan het

Ryk, homagium fêciſſe Imperio; dat niet tevens als dan

in dezen Brief gemeld zou zyn geweest, dat hy bv die

gelegenheid ook den gewoonen leen- eed in handen

des Keizers wegens de Erfleenen, na doode van zynen

Vader op hem thands vervallen, afgelegd had? -

Doch mogelyk wordt dit te kennen gegeven, ſchoon

op eene duistere manier, door de uitdrukking, welke

alhier gebezigd wordt, cum dilectus noſter vir nobilis

& ſtrenuus OTTO , Comes Gelriae in Comitatu ſtto

eviſiens, ſe noſtro conſpeäui praeſentaſſet. Ten minſten

de ſpreekwyze praeſentareſe conſpeciui Imperatoris, of

Domini, meene ik meermalen aangetroffen te hebben

in oude Acten van Leenverheffingen, gebruikt van

een Leenman, welke in 't Hof van den Keizer, of van

zynen Leenheer, op nieuws zig komt aanbieden, om

hulde en eed te doen voor de op hem verſtorvene

Leengoederen. - Doch indien wy in dien zin die

uitdrukking alhier opvatten, wat moet dan daar uit

volgen? Immers dat 'er nog eene zekere tegenſtrydig

heid, of ten minſten uiterſte onwaarſchynlykheid, over

blyft, ten opzigt van de Datums, welke wy in den

voorgaanden en in dezen Brief aantreffen. Deze zwa

righeid zou men gemaklyk klºnnen wegnemen op deze

volgende manier, dat men namelyk niet met PONTA

NUs het jaar 1172., gelyk BERCHEMIUs heeft opgege

ven, veranderde in 1.182., maar dat men verbeterde

en las, anno Dominicae incarnationis MCLXXXIIII.

Menſe Majo, Indictione II. Immers op dat jaar, en

in dien tyd, is te Meintz een Ryksvergadering gehou

den. Graaf HENRIK was toen buiten twyfel reeds over

leden, en zyn Zoon oTto hem opgevolgd. - ,,Wy

kunnen egter niet ontveinzen, dat ook deze verbetering

van 't jaartal, hoewel dezelve in zeker opzigt een

groote zwarigheid wegneemt, des niet te min eene

onwaarſchynlykheid in zig bevat. Bekend genoeg is

het, dat een Leenman de op hem verſtorvene Leenen

binnen jaar en dag weder moet verheffen, en aan zy

nen Heerden behoorlyken eed doen. In een volgend

ſtuk van de Maand September des jaars I182. zullen

wy oTTo aantreffen, als regeerenden Graaf van Gelre.

Zyn Vader HENRIK moet derhalven toen reeds overle

den zyn. Indien wy nu tusſchen den 27 Mey en Sep

tember 1182. HENRik ſtellen geſtorven te zyn, gelyk

noodzakelyk volgen moet, had oTTo de verheffingzy

ner leenen in F184, veels te laat verzogt van den

Keizer. - Wy verkiezen dus liever een ande

ren weg in te ſlaan. Bekend genoeg is het onder

ſcheid tusſchen de woorden Actum en Datum.

onzen Brief ontmoeten wy deze woorden, indien de

zelve werkelyk in den oorſpronkelyken Brief geſtaan

hebben, en niet door BERCHEMIUs dus ook verminkt

opgegeven zyn, te zamen gevoegd, Datum &*#

apu
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pus, una cum fidelibus ſuis eldem Curiae no

ſtrae intereſſet, et dilectus noſter vir nobilis

et ſtrenuus oTTo, Comes Gelriae in ſuo Co

apud Moguntiam. Derhalven en de leenverheffing

der verſtorvene Leenen, indien wy door de uitdruk

king praeſentareſe conſpeſtui, Imperatoris eene aan

bieding ter leenverheffing willen verſtaan, en dit

nieuwe Leen, alhier vergund, is op een en denzelf'

den tyd verrigt, en de Brief daar van afgegeven. In

tegendeel in den voorgaanden Brief worden deze woor

den onderſcheiden : Acta ſunt haec anno incarnatio

nis Dominicae I182. Datum Moguntiae-

VI. Kal. junii. Die Brief derhalven is binnen Meintz

op den 27 Mey afgegeven, doch de bevestiging der

Privilegien , daar by vervat, en waar over onze

HENRIk als getuige geſtaan heeft, is wel in dat zelf

• de jaar geſchiedt, maar kan veel vroeger voorgeval

len zyn. Niets belet ons, om te ſtellen, dat zulks

twee, ja zelfs drie of vier maanden voor den 27 Mey,

den tyd , waar op de Brief daar van eerst is afgege

ven, verrigt zy. Op die zelfde manier ontmoeten

wy zulks in een anderen Brief van K. FREDERIK van

dit zelfde jaar, by MURATORIUs in deszelfs Antichita

Estenſt ed Italiane Part. I. C. 35. p. 35o., alwaar

men leest, Aäum eſt hoc anno Domini MCLXXXII.

die Mercurii, qui fuit quintus ereunte menſe Janua

rif Datum Magunciae IIII. Kal. Mafi. De

zaak, by dien Brief verrigt, is volvoerd in janua

ry , en de Brief zelf daar van is eerst afgegeven

den28 April daar aanvolgende. Het zelfde kan geſchied

zyn in ons geval. Keizer FREDERIK kan de voor

regten van Spiers ten overſtaan van onzen Graaf HEN

Rik bevestigd hebben in january, February , of

Maart van dat jaar. De Brief kan daar van eerst af

gegeven zyn op den , 27 Mey daar aan volgende.

HENRIK kan, als Getuige, daar over geſtaan hebben;

hy kan kort daar op overleden zyn. Zyn Zoon oTTo

had dus tyd genoeg, om en de begraafnis van zynen

Vader te# , en in de Maand Mey daar aan

volgende zig in 't Keizerlyke Hof, en op de Ryks

vergadering, te bevinden, en kan dus in dezen on

zen Brief voorkomen als Regeerende Graaf van Gel

re, niet tegenſtaande zyn Vader HENRik in den voor

gaanden Brief, welke op den 27 Mey van dat zelfde

# eerst is uitgegeven, als regeerende Graafook voor

omt. - Op die manier zou men deze twee Brie

ven kunnen verſtaan, en daar door de egtheid van

dezen laatſten genoeg ſtaven. Doch wy ont,

moeten meer zwarigheden. V. Want, hoe zal

men het ſtellen met den Keulſchen Aartsbisſchop REI

NALDUs? Deze heeft die Kerkelyke waardigheid ver

kregen in den jare 1159. De bewyzen hier van kan

men vinden by den Abt BEssEL, Chron. Gottwic. Lib.

II. p. 377. Hy is overleden op den 14 Augustus in

den jare 1167. LEvoLDUs A NoRTHoF in Catal. Ar

chiep. Colon, in de SS. Rer. Germ. van MEIBOMIUs

Tom. II. p. 8. leert ons zulks in deze woorden: Cum

jam annis oéto Praeſ,MK Reinoldus) laudabiliter mi

litaſſet, in vigilia Aſſumptionis B. Virginis valida fe

bre correptus, prope Roſnam obiit. . GoDEFRIDUs Mo.

NACHUs in #”ad a. 1167. by FREHERUs SS. R.

G. Vol I. p. 338. verhaalt ons: Deinde REINoLDUs

Archiepiſcopus- in vigilia aſſumptionis beatae Ma

rlae deceſſit. - Eccleſia Colonienſis PHILIPPUM, ma

joris Eccleſiae Decanum - Pontificem, ſibi elegit.

'Daar nu reeds PHILIPPUs in 1167. hem in de regeering

is opgevolgd, hoe is het dan mogelyk, dat wy in de

zen Brief REINoLD als Aartsbisſchop nog aantref.

fen? Immers dan moest deze Brief gegeven zyn tus

ſchen de jaren 1159. en 1167. gedurende welken#
hy, die waardigheidſbekleed heeft. - VI. Dezelf

dé zwarigheid ontmoeten wy met den Mentziſchen

Aartsbisſchop sUFFRIDus, welke in de eerſte plaats

'onder de Getuigen alhier voorkomt. Geen van dien

naam is te dezen tyde, waar in onze Brief kan gege

ven zyn, zelfs al behield men 't jaar 1172., gelyk by

BERCHEMIUs ſtaat, Aartsbisſchop van Mentz geweest.

In 1165., is CHRISTIAAN in plaats van den afgezetten

koENRAAD van Beijeren tot dat Aartsbisdom verheven.

Zie de Chronica Auguſtenſis op dat jaar by FREHERUs

d. l. p. 512. Hy is geſtorven in# errin zyneplaats

bekomt Koenraad weder de Aartsbisſchoplyke waar

digheid, waar van hy gedurende dien tyd ontzet was

est. Zie GoDEFRibUs MoN. d. l. p. 345. als me

ide de Chronica Auſtralis by denzelfden FREHERUsd. l.

ſp. 447. en wel in de Maand Augustus van dat gemel

de aar, gelyk de Abt BESSEL bewezen heeft Chron.
h

mitatu exiſtens, ſe noſtro conſpectui praeſen

taſſet; Nos attendentes ejusdem oTToNIs Co

mitis fidele obſequium, quod tam ipſe, quam

ejus

Gottwic. Lib. II. p. 374. Men moest derhalven in de

zen onzen Brief CHRISTIAAN, en niet sUFFRIDUs, als

Aartsbisſchop van Mentz aantreffen, te meer, daar wy

in die hoedanigheid CHRISTIAAN aantreffen ineen Brief

van K. FREDERIK van 118o. by GELENIUs de Magnit.

Colon. Agrippin. Lib. I. p. 74. als mede in den voor

gaanden Brief van den 27 Mey 1182. en in een derdenvan

den 31 Mey. I 182. by VAN HoNTHEIM Hiſt. Trevir.

Dipl. Vol. I. p 612. Is het nu niet volſtrekt zeker,

dat wy ook in onzen Brief denzelfden CHRISTIAAN

moesten ontmoeten?' Om wat reden, of oorzaak, ont

moeten wy hier dan Suſfridus ? Ik beken gaarn hier in

geen doorzigt te hebben. - Doch laat ons voort

gaan met de overige Getuigen. VII. Onder de

zelve bevindt zig ook HILLENUs, Aartsbisſchop van

Trier. Hoe is het mogelyk, dat deze over onzen

Giftbrief kan geſtaan hebben, daar hy, in 1152. tot

die waardigheid verkoren zynde, reeds op den 23 Oc

tober des jaars 1169, overleden is geweest? ARNoLD

is hem in die waardigheid opgevolgd, en is op den 25

Mey I 183. overleden, wanneer die## Zetel

heeft ledig geſtaan tot op de verkiezing van jAN den I.

en dus tot den jare 119o. Men zie vAN HöNTHEIM,

Hiſt. Dipl. Trevir. Tom. I in Praefat. p. 77-79.

Moest men dan niet alhier ontmoeten den gemelden

ARNoLD, en niet meer HILLINUs, of, gelyk hy hier

genoemd wordt, HILLENUs? Dit beken ik gaarn ook

niet te kunnen ontwikkelen. En het blykt dus , zo

deze Brief egt is, dat de namen der drie Kerkelyke

Getuigen alhier vervalst zyn, of ten minſten met het

tydskenmerk van dezen Brief niet kunnen beſtaan.

Met de meeste namen der overige wereltlyke Ryks

vorſten, alhier voorkomende, is# even eens gele

# Laat ons zulks kortelyk betoogen.

III. Wy ontmoeten alhier onder dezelven Herzzzan

nus, Dur Bavariae, en tevens Henricus Dua: Saar

oniae. Dit kan onmogelyk met elkander overeenko

men. , HERMAN Hertog van Beijeren is te dezen tyd

geheel onbekend; en, wat meer is, te dezen tyd was

HENRIK, bygenaamd LEo, Hertog tevens over Beije

ren , en Saxen , te gelyk. - Hoe kan men hier dan

twee verſchillende en onderſcheidene Hertogen ont

moeten? Zelfs, al was het, dat HENRIK, Hertog van

Saxen, alleen genoemd wierd, is het dan nog wel

waarſchynlyk, dat hy hier over als Getuige zou ge

ſtaan hebben? Immers van elders weet men, dat hy,

by Vonnis der Ryksvorſten, op een Ryksvergadering
van den jare 118o. reeds vervallen verklaard is van

zyne Hertogdommen en Ryksleenen, en hy in den jare

I 18I. gelast is geworden, zig drie jaren buiten het

Keizerryk naar elders te begeven. Men zie zulks be

wezen by STRUvius Hiſt. Germ. Tom. I. p. 4o9. Hoe

zou hy dan in 1182. op de Ryksvergadering te Meintz

hebben kunnen tegenwoordig zyn ? te meer, daar het

zeker is, dat hy na deze verbeurdverklaring zyner

goederen, even als in ballingſchap, zig naar Engejand

begeven, en aldaar ruim drie jaren doorgebragt heeft,

van waar hy niet eerder, dan in 1185., terug is ge

keerd. Dux Saxoniae, verhaalt ons de Monnik Go

DEFRIDUS in Ann. ad ann. I 185. p. 346., pera&is ev

ulationis ſuae annis, de Anglia rediit, proprio tantum

contentus patrimonio. In zyne plaats is in 118o. tot

Hertog van Saxen BERENHARDUs, en tot Hertog van

Beijeren oTTo aangeſteld. Zulks leert ons het Chro

nicon Elwangenſe by FREHERUs SS. RR G Voſ. I.

p. 677. Men moest derhalven in onzen Brief op 1 182.

de namen van deze beiden aantreffen , en ik beken

gaarn niet te kunnen oplosſen ... waarom men hier twee

andere namen ontmoet. - 1X. Wy ontmoeten hier

verder otto, Dua Sueviae. In de te voren gemelde

drie Brieven van K. FREDERIK, van 1 18o., van den

27 Mey, en van den laatſten Mey, beide des jaars

1182. en beide, gelyktydig met den onzen, te Mei,tz

afgegegeven, komt onder de Getuigen voor FREDERT

cüs Dux Sueviae. Hoe zal men dit verſchil der na
men weder over een brengen? - Verder ont

moeten wy hier. Wernhardus Duv Auſtriae. ie is

deze? zyn naam is ongetwyfeld hier vervalscht, indien

wy geloof ſlaan aan den Ouden Schryver van de Chro.

mich Auſtralis by FREHERUs d.. l. p. 446. welke op

den jare 1.177. verhaalt: Hainricus Dirar Auſtriae in

Auſtria obiit - et filius ejus. Leupoldus ſucceſſie, en

p. '448. verhaalt hy verder, dat die LeopoLD in den

jare 1.192. overleden is, en tot opvolger in dat Her

tog
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ejus praedeceſſores ſaepius imperio et nobis

exhibtierunt, de conſilio fidelium noſtrorum,

accedente conſenſu Principum imperii conces

ſimus eidem in feodum (b) DoMUM Novi

MAGENSEM Imperio attinentem, cum ſuis at

tinentiis jure haereditario perpetu0 ab Im

perio tenendam: Et cum ſereniſſimus Roma

norum Imperator HENRICUs III., praedeceſſor

noſter, telonium Novimagenſe dictae domui

annexum ſine conſtantia et conſenſu Princi

pum Imperii Theodorico, Comiti Clivenſi,

qui temporibus ejus Comes exiſtit (c), in

feodum conceſſisſet, tali videlicet interpoſita

conditione, ut ipſe et ejus ſucceſſores dicto

Henrico Romanorum Imperatori ejusque ſuc

ceſſoribus de eodem telonio ſingulis annis in

feſto Sti. Andreae tres pannos ſcarlacos bene

rubeos Anglicenſes, ardentis coloris, quorum
quilibet longitudinis quinquaginta ulnarum es

ſe (d) debeat, per nuncium ſuum aſſignare

deberet, ita videlicet, ſi eosdem diéto termi

no non aſſignaret, quod (e) praeſato telo

nio, ſicut in ipſius privilegio, cujus reſcriptum

habuimus, et etiam in regiſtro Imperii conti

nebatur, prout elegit, tam ipſe quam ſiii ſuc

ceſſores privari deberent. Cum igitur Theo

doricum, qui nunc Comes Clivenſis exiſtit,

ſaepius per nuncium noſtrum monuerimus, ut

dictos pannos termino ſtatuto nobis aſſignaret,

nec ipſos aſſignare curaverit (f); Nostandem

ipſum, ſecundum ſententiam, a Principibus

Imperii prolatam, dicto telonio, ſicuti Theo

doricus praedeceſſor ejus, Comes Clivenſis,

ut dictum eſt, elegerat, privavimus (g),

et dictam conceſſionem, quae ſine conſtantia

et conſenſu Principum Imperii facta fuit, cas

ſavimus, et in perpetuum revocavimus: Sic

que dictum telonium, a Principibus Imperiiper

ſententiam eorundem Imperio adjudicatum, ad

uſus noſtros et ſucceſſorum noſtrorum in per

petuum reſervavimus ; Eo excepto, quod,

cum dictae Domui Novimagenſt ad procuran

dam ipſam reditus non ſufficerent competen

tes, de conſilio fidelium noſtrorum, acceden

togdom gehad heeft zynen Zoon FREDERIK.,, Heeft

derhalven LEoPoLD het bewind over dat gemelde Her

togdom# gedurende de jaren 1177-1192., wat

reden zal men dan kunnen geven, waarom hy in on

zen Brief den naam van wERNHARDUS draagt?

Indien dit de eenigſte zwarigheid was, welke wy ten

aanzien der Getuigen hier ontmoeten, zou men dezel

ve met een kleine verandering kunnen te boven ko

men, indien men voor Auſtriae las Angariae. De

uitſchryver BERCHEMIUs, welke ons dezen Brief be

waard heeft, kon gemaklyk deze twee woorden ver

wisſeld hebben , en dan kon de hiervoorkomende Wern

hardus Dux Angariae dezelfde #n , welke in den

Brief van 118o. , by GELENIUs d. l , voorkomt onder

de overige getuigen onder den naam van Bernhardus

Dux Westphaliae & Angariae. Doch wy laten dit

ook in 't midden. Wat de overige hier voor.

komende getuigen betreft, daar mede zullen wy, om

kort te zyn, ons niet verder ophouden. Omtrend één

of twee van dezelven zal zig mogelyk ook zwarigheid

opdoen. De overigen egter kunnen in 1182. als Ge

tuigen over dezen Giftbrief geſtaan hebben.- Zie

daar ten minſten een tiental van zwarigheden. Zom

mige derzelve hebben wy getragt, zo veel doenlyk,

optelosſen. Doch de meeste zyn wy niet in ſtaat weg

te nemen. Om der waarheid hulde te doen hebben wy

#d dezelve te moeten opgeven, en kortelykvoor

ellen. Wy geven dezelve over ter nader onderzoek

te conſenſu principum Imperii, ut dictus or

To Comes GELRIAE, etejus ſucceſſores, praefa

tam Domum Novimagenſem honeſtius et lau

dabilius valeant procurare, et eandem diligen

tius Imperio conſervare, conceſſimus eidem

Ottoni, Comiti Gelriae, ſimiliter in feodo

(h) trecentas marcas denariorum Colonien

ſium, quas telonarius noſter Novimagenſis,

qui tunc fuerit, de telonio noſtro ibidem

ipſt et ſuccesſoribus ejus ſingulis annis, in

feodo in perpetuum, omni contradictione et

occaſione quavis postpoſita, integraliter de

bet asſignare. Pro quo feodo praedicto idem

Comes Oth0 tam proſe, quam ſuis ſucceſſo

ribus Imperio homagium fecit. Hujus rei te

ſtes ſunt dilecti et fideles noſtri Principes Suf

fridus Maguntinenſis, Hillenus Trevirenſis,

et Reinaldus Colonienſis Archiepiſcopi: Wen

celaus Dux Bohemiae; Hermannus Dux Ba

variae ; Henricus Marcgravius de Branden

burch ; Henricus Marcgravius Miſſenenſis ;

Otto Dux Sueviae ; Wernhardus Dux Au

ſtriae, Godefridus Dux Brabantiae; Henricus

Dux Saxoniae, Philippus Comes Flandrenſis;

Theodoricus Comes Hoſtadenſis, et aliquam

plures viri probi et honeſti. Et ne haec no

ſtra conceſſio, ſolenniter coram Principibus Im

perii faéta, a nobis vel ſucceſſoribus noſtris

aliquatenus infringi (k) poſſit, vel in dubium

revocari, praeſentem paginam de conſenſu

Principum Imperii (l) praedictorum exinde

conſcribi fecimus et bullae noſtrae aureae mu

nimine roborari. Actum et datum apud Ma

guntiam , anno Dominicae incarnationis

MCLXXXII. Menſe Majo, Indictione X. . .

IN DE BEToUw, Handveſten van

Nymegen , bl. 75-79. als me

de eene Nederduitſche Verta

ling bl. 79-82. Ook by PoN

TANUs Hiſt. Gelr. Lib. VI. p.

214. en uit denzelfden by LU

NIG ,.. Cod. German. Diplom.

Vol. II. p. 1739. Voor een ge

deelte ook by FRED. A SANDE

Comm. in Conſ. Feud. Gelriac

Tract. II. Cap. 5. n. 5. p. 285.

van deskundiger. Wenſchelyk intusſchen was het,

dat by den een of ander een naauwkeuriger afſchrift

mogte gevonden worden van den zelven. Dan zou men

kunnen ontdekken, hoe ver BERCHEMIUs te kwader

of goeder trouw gehandeld had in het afſchryven van

dezen Brief.
-

(b) in feodum domum## In de uitga

ve van PoNTANUs, in feudum domum Neomagenſem.

# ook vervolgends, Neomagenſe, voor, Novima

C/2/d. * . - *

& (c) exiſtit. cet.] By PoNTANUs, exſtitit, in feudo

conceſſisſet.

(d) eſſe debeat.] By denzelfden, esſet. By SANDE

leest men, bene rubros- quinquaginta librarum eſſe

debebat.

(e) quod praefato. cet. ] By PoNTANUs, ita vide

licet, ut ,,ſt- non aſſignaret, telonio praenomina

to, - habemus, inque registro imperii continetur,

& ipſe ſponte elegit, tam ipſe quam ſucceſores ejus pri

Z/ayrd/2/'tty",

(f) curaverit.] By SANDE, curavit.

(# ) privavimus.] By PoNTANUs, privamus.

(h) in feodo.] By denzelfden, in feudum.

(i) contradictione.] By denzelfden, conditione.

%k) infringi.] refringi by denzelfden.

l) Principum Imperii. cet.] By denzelfden, de con

ſenſu Principum Imperii fecimus bullae noſtrae aureae

munimine roborari. - MC -

Aaa 65.)
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65. >
De bezittingen der Kerk van Keulen, en onder dezelve ook het Caſtrum

wAssENBERG, bevestigd door Paus LUcIUs den III.

Den 7 Maart (1 182-1 185.) º

UcIUs Epiſcopus, ſervus ſervorum Dei,

venerab. Fratri Philippo Colonienſi Ar

chiepiſcopo ſalutem et Apoſtolicam benedictio

nem. Ex injuncto Nobis Apoſtolatus officio,

Fratres et coëpiſcopos noſtros ſincere debemus

diligere charitatis affectu, et Eccleſiis, in qui

bus Domino militare noscuntur, ſuam digni

tatem etjuſtitiam conſervare, et, ne his etiam,

quae devotione fidelium vel juſto quocunque

titulo conſecutae, alicujus temeritate priven

tur, Apoſtolico ea praeſidio communire. Ea

propter, Venerabilis in Chriſto Frater, devo

tionem, quam ad Nos et Romanam Eccleſiam

habere dignosceris, ſicut convenit, attenden

tes, ea, quae per ſollicitudinem Tuam eidem

Eccleſiae rationabiliter acquiſiviſti, vel ab aliis

illi rationabili providentia ſunt collata, ſicut ea

juſte ac ſine controverſia posſides, tibi, et

per te ipſi Eccleſiae, authoritate Apoſtolica

confirmamus, et praeſentis ſcripti patrocinio

communimus ; videlicet caſtrum 'Arnisbergh

cum toto allodio ; Caſtrum (a) wASSEN

BERGH; Caſtrum Perremont, cum allodio de

Ozendorff et Miniſterialibus; Caſtrum Hache

ne cum ſuo allodio; Caſtrum Marcha cum to

to allodio Rabodonis, et cum attinentiis, et

(a) Caſtrum Wasſenbergh.J Dat het Kasteel Was

ſenberg wel eer de eigendommelyke bezitting geweest

is der Graven van GELRE, blykt uit een voorgaanden

Brief van den 3o September 1118. alhier geplaatst Num.

19 bl. 167., By wat gelegenheid hetzelve uit het Huis

van Gelre gekomen is in de bezitting van den Aartsbis

ſchop van Keulen, is my nergens gebleken. Uit dezen

Brief, welke uit dien hoofde alleen een plaats in. Onze

Verzameling verdiende, blykt, dat te dezen tyd het

zelve reeds een eigendom der Kerke van Keulen is ge

weest, en dus van de overige bezittingen der Graven

van Gelre was afgeſcheurd. Het zelfde blykt ook uit

een anderen Brief van den jare 1179., te vinden b

LUNIG, Spicil. Eccleſ. Fortſetz, des I... Theil: p. 336.

waar by Paus ALEXANDER de III. insgelyks degoede

ren der Kerk van Keulen bevestigde, en waar in, On

enoemd worden, Allodia Dul
der anderen , ook o

Wasſenberg. Wy hebbenlerg, Hachen, Marchan,

onnoodig geoordeeld dien Brief, welk

is, en ook geene de minſte betrekking, dan voor zo

welke vry wydloopig

miniſterialibus ſuis; Allodium Walteri de Dul

bergh cum Miniſterialibus ſuis; Allodium de

Heinenckhuſen cum miniſterialibus et attinen

tiis ſuis ; Allodium de Spurne , quod fuit

Marchionis Tetrici de Landisbergh, cum per

tinentiis ſuis; Allodium, quod fuit fratrum de

Caminata; Allodium Stephani de Oya, cum

ipſius loci caſtro; Allodium Terrici (b) de

Burgenich ; Advocatiam in Renſa; Caſtrum

Oudenkirchen, et totum Allodium Comitisſae

de Mere, quod cum Miniſterialibus et Bene

ficiatis ipſius jam diéta Comitisſa eidem Ec

cleſiae pia devotione donavit: Decernimuser

go, ut nulli omnino hominum liceat hanc pa

ginam Noſtrae confirmationis infringere, vel

ei auſu temerario contraire; ſi quis autem hoc

attemptare praeſümpſerit, indignationem Omni

potentis Dei, et Beatorum Petri et Pauli A

poſtolorum ejus, ſe noverit incurſurum. Da

tum Anagn. (c) Non. Martii. &c.

AEGID. GELENIUs, de Magnitud.

- - , Coloniae Agrippin. Lib. I. Synt.
t - 7. pag. 72. en LUNIG, Spic.

Eccleſ, des Teutſchen Reichs

Archivs, Fortſetzung des I, Theils

pag. 337. -

- -

- 4 -

ver dit Wasſenberg betreft, op ons GELDERLANDheeft,

in deze Verzameling te brengen. Wy hebben gere

kend genoeg te zyn, indien wy dezen onzen Brief,

als minder wydloopig, alhier maar plaatſten, om daar

uit te leeren, dat Wasſenberg, welk Steedjen thands

tot het Gulikſche behoord, reeds te dezen tyd niet

meer tot GELDERLAND behoort heeft.

(b) Terrici.] In de uitgave van LUNIG, Tetrici.

(c) Nonis Martii. &#c.J Dewyl GELENIUs, de eer

ſte uitgever van dezen Brief, zig de moeite niet gege

ven heeft het jaartal 'er by te voegen, zyn wy in 't

onzekere, tot welk jaar deze Brief moet gebragt wor

den. Paus LUCIUS de III. is in September des jaars

1181. tot de Pauſelyke waardigheid verkoren, en hy

is geſtorven op den 25 November des jaars 1185. Men

zie l'Art de verifier les Dates pag. 292. Deze Brief

derhalven moet gegeven zyn op den 7 Maart tusſchen

de jaren 1182-1185., doch bepaaldelyk op welk jaar,

moeten wy onbeſlist laten. - - -

- - ,,D - - - - - - * * * **

* * * * *

T- 1 - - - -

*

r: - / -
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Oorkonde van den Aartsbisſchop van Keulen, wegens de Voogdie over het,

door den Gelderſchen Voogd MEGENGOSUS, en deszelfs Vrouw GER

BERGA, oudlyds geſtigie, Klooster te Vilike, of Willich, afgegeven,

onder meer anderen, ook ten overſtaan van Graaf otto den II. als

Getuige.

- Den 1o September 1182.

N nomine (a) Sancte et individue Trini

tatis. PHILIPPUs diuina favente clementia

Sancte Colonienſis eccleſie Archiepiſcopus

omnibus Chriſti fidelibus in perpetuum. Ju

ſtis pie viventibus pium asſenſum inclinare et

favor religionis et jus naturale depoſcit, inde

eſt quod ad omnium Chriſti fidelium tam fu

turorum quam preſentium notitiam pervenire

volumus. Qualiter cenobium a viro nobili

MEGINGoz nomine ejusque venerabili conjuge

GERBIRGA in honorem Dei et beati Petri Apo

ſtolorum principis in Wilike quondam inſtitu

tum ab illuſtri domino oTTONE tertio tunc

Romanorum rege Auguſto ſanctionibus regiis

et concesſionibus quam plurimis eſt privilegia

tum in quibus etiam hoc ab eodem glorioſo

rege ſtatutum et firmatum eſt, quatenus ejus

dem coenobii congregatio, ſicut Abbatisſam ſic

etiam Advocatum eligendi liberam et absque

Vera contradictione habeat poteſtatem, et nul

* *

(a) In nomine. cet. J Zeer aanmerkelyk is deze

Brief voor onze Gelderſche Hiſtorie; - eensdeels ,

om dat gewag in denzelven gemaakt wordt van den Gel

derſchen Voogd MEGENGozUs , en zyne Vrouw GER

3BERGA; - ander deels , om dat men zig in dezen

beroept op den Voorregtsbrief van K. oTºro den IH.

van den 18 January des jaars 987. te voren reeds door

ons geplaatst in de eerſte Afdeeling van dit ons Werk

AVrum. 58. bl. 71., en welke dus door dit Stuk een na

der licht kan ontfangen; - doch voornamelyk is

dit Stuk, aan wiens egtheid men niet kan twyfelen,

van 't uitſterſte aanbelang voor onze verwarde Gel

derſche Hiſtorie, om reden, dat wy alhier onder de

overige Getuigen ook ontmoeten oTTo den II. als Co

zzes de Gelren, en dus als werkelyk regeerenden Graaf

van Gelre. Uit den Brief van 1182. alhier geplaatst

IVIzm. 63. bl. *# blykt, dat HENRIK Grave van Gel

re nog leefde. In den Brief, welke wy op dat zelfde

jaar gebragt hebben. Num. 64. bl. 236. komt reeds in

de Maand Mfcy zyn Zoon oTTo, als regeerende Graaf,

voor. Doch in dien Brief hebben wy verſcheiden on

overkomelyke zwarigheden aangetoond, welke maak

ten, dat wy ten opzigte van deszelfs egtheid, of ver

valſching, niets durfden beſlisſen, en gevolgelyk, zo

Iang die zwarigheden niet opgelost zyn, zal men met

geenen vasten grond dien Brief tot bevestiging van eene

Hiſtoriſche waarheid kunnen aanvoeren, en wy blyven

dus even onzeker wegens de juiste bepaling van 't

ſterfjaar van Graaf HENRIK, en de opvolging van Zy

nen Zoon oTTo den II. Uit dezen onzen Brief zullen

wy dat ontegenzeglyk kunnen beſlisſen. In den vori

gen Brief, Num. 63-, ontmoeteden wy onder de Ge

tuigen Graaf HENRIK. Die Brief is afgegeven op den

27 Mey 1182., doch, wy hebben hier voren bl. 238.

reeds opgemerkt uit het onderſcheid der woorden Ac

zum en Datum, dat de uitgiftevandien Briefeenigentyd

later kan geſchied zyn, dan de gifte zelf, indien Brief

vervat, en waar over Graaf HENRIK als Getuigegeſtaan

had, en dat hy overzulks reeds eenigen tyd kon dood

geweest zyn, voor dat de Brief zelf daar van is afge

A

lus alioquin juldex vel advocatus niſi abbatisſa

Vel conventus predicte eccleſie ſe invitante

cauſâs tractandi vel aliqua judicia exercendioc

caſione ad locum illius accedere preſtmat vel

alicujus ſeruitii exactione abbatiſſam vel con

Ventum ejusdem Villicenſis coenobii, aliqua

tenus gravure attemptet. Hac igitur ſanctio

ne, cum jam dictum coenobium longotempo

re fretum quiete gauderet, quidam Albertus

comes de Molbach eandem advocatiam per

electionem adeptus per aliquot annos preſatam

eccleſiam in nullo jure ſuoturbavit, preceden

te (b) vero tempore ad ipſam acceſlit eccle

ſiam et abbatiſſam conventum ac familiam in

ſoliti ac prius inauditi ſervitii exactione multis

que , perturbationibus inquietare preſumſit.

Quod cum per querimoniam Huteke tune

temporis abbatiſſe predeceſſor noſter dominus

Reynaldus Sancte Colonienſis eccleſie archi

epiſcopus comperiſſet, viſisque regalibus pri

! . . . - - vile

geven. In onzen Brief, welke aan geen de minſte

twyfeling onderhevig is, komt onze Graaf oTTo, als

regeerende Graaf, onder de Getuigen voor op den Io

September des gemelden jaars I 182. Hier uit moet

noodzakelyk volgen , dat IIENRIK ongetwyfeld reeds

toen moet overleden zyn geweest, en dat hy niet eer

der dan in het voorjaar van 1182. kan geſtorven zyn,

Uit deze twee egte ſtukken derhalven zal, by onder

linge vergelyking, ten vollen blyken, zonder noodig te

hebben ons op den anderen Brief van 1182., alhier ge

plaatst Num, 64., als aan groote twyfeling onderhe

vig, te beroepen, dat genoegzaam alle onze vorige

Hiſtorieſchryvers gedwaald hebben in 't bepalen van 't

ſterfjaar van Graaf HENRIK. Hy is niet, gelyk men

geloofd heeft, in 1 162., maar twintig jaar later, en

wel in 1182. eerst, geſtorven., Hy heeft in 't Graaflyk

bewind niet tot zynen Opvolger gehad zynen Zoon

GERHARD den II. , of, volgends onze rekening, den

III. van dien naam. Uit geene der voorgaande Stuk

ken blykt, dat deze GERHARD ooit geregeerd heeft.

Gedurende den tyd, welken PoNTANUs, en andere,

aan denzelven geven, komt zyn Vader HENRIK in alle

Brieven altoos als Regeerende Graaf voor. Wanneer

hy in 118o. overleed, leefde zyn Vader nog. Hy heeft

derhalven in dat jaar zynen Broeder OTTO niet tot Op

volger gehad. Integendeel oTTo is zynen Vader eerst

in 1182. opgevolgd, en uit hoofde van dezen Brief

was hy ontegenſprekelyk op den io September des ge

melden jaars de regeerende Graaf van Gelre. - Op

dezen voet nu zal men vervolgends de opvolging der

Graven moeten ſchikken, en men begrypt gemaklyk

hier uit, van wat aanbelang dit egte Stuk is voor onze

Gelderſche Hiſtorie. e

(b) precedente vero tempore. J Dus in de uitgave,
welke wy in alles, zo ten opzigte der#y als an

ders, gemeend hebben te moeten volgen. Wy den-,

ken egter, dat dit een drukfout zal zyn, en dat in het
oorſpronkelyke zal geſtaan hebben; procedente vere

tempore. Dit ten minſten vereischt de zin.

Aaa 2
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vilegiis ſepedicte Villicenſis eccleſie jura co

gnoviſet, abbatiſſe ne aliquod omnino ſervi

cium diéto aduocato Alberto Comiti de Mol

bach impenderet diſtricte precepit et memora

tam eccleſiam cum perſonis et rebus fecitcon

ceſſa ſibilibertate gaudere, ipſumque advoca

tum compeſcuit, ita ut eadem abbatiſſa Hu

teka uivente, ad locum illum nunquam ac

ceſſerit, nec in aliquo illi gravis aut moleſtus

extiterit, ipſo autem defuncto gener ejusWil

helmus Comes Juliacenſis cum uxore ſila Al

verada eandem fortiter avocatiam et ſanctiones

regas infringere et Eliſabeth eo tempore abba

tiſſam congregationem quoque et familiam ejus

dem Vilicenſis eccleſie indebitegravare et mo

leſtare non timuit, ſcabinos etiam illius eccle

ſie quodcunque predixit per ſententiam ſibi

minis et terroribus adjudicari coegit. Memo

rata quoque Eliſabeth abbatiſfaillatis injuriisob

vians ad preſentiam noſtram petitura juſtitiam

acceſſit et varias tribulationes multasque mole

ſtias a prenominato Wilhelmo ſibi et eccleſie

ſite irrogatas lacrimabili nobis querimonia in

timavit et conſtanter contra Comitem propoſuit

et privilegiis ſuis ſufficienter in preſentia noſtra

probavit, quod eccleſia Vilicenſis nullum de

beret advocatum habere niſi quem abbatisſa

conſilio ſui conventus eligeret. Nos verode

bita ſollicitudine indebitis gravaminibus ſepedi

cte compatientes eccleſie diligenti ſtudio et

Priorum Sancte Colonienſis eccleſie ac aliorum

nobilium et prudentum virorum Conſilio inito

inter partes ita compoſüimus ut ſaluis ſui coe

nobii privilegiis Vilicenſis abbatisſa pro bono

pacis advocato ſilo quolibet anno tres marcas

pro totius anni ſervitio perſoluat. Si veroad

vocatus a prenominata Villicenſis eccleſie ab

batiſſà pro quacunque neceſſitate inuitatus ad

ipſum locum acceſſerit et ſi tres marcas non

acceperit, ipſo anno pro ſuo ſervitio ei beni

gne ſerviatur. Veruntamen ſemper in abba

tiſſe ſit arbitrio, advocato ſuo vel ſemelinan

no ſervicium vel tres marcas exhibere. Si

quo autem anno ſervicium eiſive tres marcas

/

(c) Indiëtione V. ]. Ik denke, dat hier, insgelyks

door een drukfout, de getalletter X. is uitgevallen.

Ten minſten het jaar 1182. vereischt, dat men hier

leze, indiáione XV. De hier voorkomende jaren des

Koning- en Keizer- ryks komen zeer wel overeen met

1182.” Doch de uitſchryver van dezen Briefſchynt in

't jaartal van de regeering des Bisſchops de getal letter

V. voor twee II. aangezien te hebben, en dus afgeſchre

exhibuerit nullo ei alio in toto illo anno ſervi

cio teneatur. Ut igitur hec rata et inconvul

ſa permaneant preſentem inde paginam con

ſcribi et ſigilli noſtri munimine fecimus robo

rari, ſtatuentes et ſub interminatione horrendi

anatematis inhibentes, ne quis contra hancpa

ginam noſtram venire vel eam infringere vel

eccleſiam Vilicenſem ſuper hoc inquietare pre

ſumat. Si quis autem hoc auſu temerario fa

cere attemptaverit, ille omnipotentis Dei et

beati Apoſtoliſui Petri iram et indignationem

incurrat et perpetuo anathematis-vinculo niſi

reſipuerit, ſe noverit innodatum. Teſtes hu

jus rei ſunt Bruno in Colonia major prepoſitus.

Adolphus major Decanus. - Lotharius Bun

nenſis prepoſitus. Ulricus Capellarius. Con

radus Sancti Severini prepoſitus. Giſelbertus

Sancti Andree prepoſitus. Theodericus San

étorum Apoſtolorum prepoſitus. Bruno pre

poſitus ad gradus. Godefridus Sancti Gere

Onis Decanus. Gervaſius Sancti Kuniberti

Decanus. Theodericus Sancte Marie ad gra

dus. Joannes Choriepiſcopus. Nobiles. OT

To Comes de GELREN. Theodericus Comes

de Cleve. Theodericus Comes de Hoſtaden.

Otto de Wickerode. Arnoldus et Fredericus

Comites de Altena. Henricus et Everhardus

Comites de Seyne. Wilhelmus Comes de

Gulche. Reynerus de Vroetzbrech. Mini

ſteriales. Gerardus Advocatus Colonienſis.

Gerardus Suar de Volmutſteine. Goswinus de

Alſtre. Hermannus Camerarius. Wilhelmus

Scilline. Gerardus Thest. et alii quam plures.

Acta ſunt hec anno Dominice incarnationis

milleſimo centeſimo Octuageſimo Secundo. (c)

Indictione V. Lucio Papa III. regnante Fride

rico Romanorum imperatore Auguſto. Anno

regni ejus XXXI. imperii vero ejus XXVIII.

Anno preſulatus noſtri XIII. feliciter. Amen.

Datum Coloniae quarto Idus Septembris.

Acta ACADEMIAE THEODORO - PA

LATINAE. Vol. III. Hiſtor. p.

299-3O2. -

ven, anno praeſulatus noſtri XIII. voor XVI. gelyk

ik denke, dat men lezen moet. De Aartsbisſchop REI

NALDUs was op den I4 Augustus des jaars 1167. over

leden. , PHILIPPUs, de gever van dezen Brief, ishem

terſtond opgevolgd. Zulks hebben wy hier voren reeds

bewezen bl. 238... Hy was derhalven op den Io Sep

tember 1182. niet in het XIII., maar wel in het XVI.

jaar zyner Bisſchoplyke Regeering.
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67.) De Advocatie der Kerk van Keulen aan Gerard van Eppendorf door den

Aartsbisſchop tot een Erfelyk Leen overgegeven, ten overſtaan, onder

meer andere Getuigen, ook van Graaf oTTo den II.

In den jare 1169. (Mogelyk 1182. of 1183.)

TN nomine (a) Sanctae & Individuae Tri

nitatis, Amen. PHILIPPUs, Divina fa

vente Clementia Sanctae Colonienſis Eccleſiae

Archi-Epiſcopus, omnibus tam futuris, quam

praeſentibus, in perpetuum, & c. Ne ea,

quae aguntur, in tempore labantur, poniſo

lent in diëtis teſtium, et ſcripturae memoria

perennari; Eapropter univerſorum notitiae cu

pimus declarari, quod cum ab antiquo juris

et conſüetudinis eſſet Praedeceſſorum noſtro

rum usque ad tempora noſtra, ſingulis annis

in Feſto B. Margarethae locare Advocatum in

ſede judicii noſtrae Civitatis Colonienſis,

quemcunque voluiſſent; et dilectus et familia

ris noſter vir providus Gerardus Miles de

AEppendorff temporibus noſtris Advocatus exi

ſteret; nos monitis et precibus devotis ſere

niſſimi Romanorum imperatoris FRIDERICI, ac

fidelis noſtri viri (b) Nobilis Godefridi, Il

Juſtris Ducis Brabantiae, caeterorumque fide

Iium noſtrorum, inducti, nihilominus atten

dentes ejusdem Gerardi fidele obſequium,

quod una cum cognatis, & amicis ſuis Eccle

ſiae Colonienſi et nobis ſaepius exhibuit, de

conſilio eorundem fidelium, et dilectorum Prio

rumnoſtrorumColonienſium,accedenteconſenſu

Capituli noſtri Colonienſis, conceſſimus eidem

Gerhardo, ſuis haeredibus, dictam advoca

tiam cum omnibus eidem attinentibusjure hae

reditario perpetuo ab Eccleſia Colonienſi in

ſeudo tenendam; itaque ſenior filius ſucceſſo

rum ſuorum eandem obtinebit; pro qua idem

Gerardus Advocatus tam pro ſe, quam pro

ſtuis ſucceſſoribus, Eccleſiae Colonienſi, et

1iobis, fecit homagium; et ut ſciatur, dictus

(a) In nomine. cet. ] Deze Brief heeft wel geene

regtſtreekſche betrekking tot GELDERLAND; dewyl eg

1er, onder de overige Getuigen, alhier ook voorkomt

onze Graaf OTTo de II., moesten wy denzelven alhier

plaatzen. Op denzelfden tyd heeft de Aartsbis

#ſchop van Keulen, en wel ten overſtaan van dezelfde

Getuigen, welke ook in dezen Brief voorkomen, by

een anderen Brief bepaald, in hoeverre de regten van
de Advocatie, welke by dezen Brief tot een Erfleen

wordt uitgegeven, zig zouden uitſtrekken. Men kan

dien Brief insgelyks vinden by LUNIG, Spicil. Eccl.

Fortſetzung des I. Theils p. 333-335. Schoon nu

in dien Brief onze OTTO ook weder, als Getuige,

voorkomt, hebben wy egter onnoodig geoordeeld den:

zelven ook in onze Verzameling te brengen. Dewyl

die twee Brieven op één en denzelfden tyd en plaatze,

en ten overſtaan van dezelfde Getuigen, gegeven zyn, plu

Advocatus Gerardus, et ſui ſucceſſores, una

cum Burgravio civitatis noſtrae Colonienſis in

omnibus cauſis judicandis judicio praeſidebit,

illis duntaxat exceptis, quae vulgo Witz-Ge

dinge dicuntur, quibus ſpecialiter (c) praeſi

dere debet Burgravius memoratus, et ſui ſuc

ceſſores. Hujus rei teſtes ſunt:

Adolphus Major Decanus et Archidiaco

IlUIS.

Joannes Choriëpiſcopus.

Magiſter Rudolphus Scholasticus (d) Eccle

ſiae Colonienſis.

Fideles noſtri: '

Godefridus Dux Brabantiae.

Philippus Comes Flandriae.

Theodoricus Comes Clivenſis.

OTTo Comes GELRIENsis.

WILHELMUs Comes Juliacenſis.

Gerardus Comes de Are.

'Theodoricus Comes Hochſtedenſis.

Henricus Comes Seynenſis.

Engelbertus Comes de Monte, et Henri

cus de Volmeſteine.

Eccleſiae noſtrae Miniſteriales,

Cives Colonienſes.

Carolus in Rheingaſſen.

Theodoricus de Mullengaſſen.

Udalricus (e) de Mommerſloch.

Richolphus Perfuſus.

Henricus (f) Ratio.

Maremannus Wevelruſche.

Gerardus Wemaiſſe Telonarius.

Joannes Notarius, et alii quam plurimi viri

probi et honeſti.

Et ne hoc factum noſtrum a nobis, vel a

ſuc

hebben wy gerekend, aan 't oogmerk dezer Verzame

ling te voldoen, indien wy den min wydloopigſten al

hier alleen maar plaatſten,

(b) Viri.] Dit woord ontbreekt in de uitgave van
LUNIG.

, (c) praeſidere.] By LUNIG leest men, ſpecialiterju

atcio praeſidere.

(d) Eccleſiae.] By denzelfden , Majoris Eccle
ſtae.

(e) Udalricus. ] In den gemelden anderen Brief

wordt hy genaamd Lodowicus de Memmerszloch.
-

(f) Henricus Ratio.] Dus in de beide uitgaven

Doch in den gemelden tweeden Brief, Henricus Raitz;

en Voor den volgenden leest men aldaar, Marckmannus

Wevelrutze, en Gerhardus Umnatze.

(g) quam plurimi.] In de uitgave van LUNIG, quam
'ZllT65,

-
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Succeſſoribus noſtris, aliquatenus infringi pos

ſit, vel in dubium revocari, praeſentem pagi

nam conſcribi, et ſigillo S. Petri Patroni no

ſtri, et noſtro munimine, fecimus roborari:

actum et datum in Palatio noſtro Colonienſi

per manum Ulrici Capellani noſtri, anno Do

(h) anno– MCLXIX.] In den gemelden twee

den Brief vindt men de onderteekening dus, Attum &

datum in Palatio noſtro Colonienſt, anno Dominicae In

carnationis milleſino, centeſino, ſewage/ino nono, men

ſe Majo. - Zeer te beklagen is het, dat vroege

re uitſchryvers zo weinige oplettendheid gebruikt heb

ben by 't uitgeven van oude Brieven, voornamelyk

ten opzigte van de tydskenmerken, welke zy onder de

zelven vonden. Oneindige verwarringen en onzeker

heden vloejen daar uit voort in de geſchiedenis.

Deze Brief kan hier van weder een ontegenzeglyk be

wys opleveren. Immers, dat in de Maand Mey

des jaars 1169., gelyk wy hier vinden, onze Gelder

ſche' Graaf óTrö de II. onmogelyk als regeerende

Graaf, Comes Gelrienſis, kan voorkomen, is zeker.

Uit verſcheiden voorgaande Brieven is ten vollen ge

bleken, dat zyn Vader, Graaf HENRik, in de eerſte

Maanden van 't jaar 1182. nog geleefd heeft. Zie on

ze Aanmerkingen hier voren bl. 232. en W. 237. Zyn

Zoon oTTo kan derhalven in geen vroegere Stukken

onder den naam van Graaf van Gelre voorkomen, maar

wel kon hy in een Stuk van 1169., zo hy toen zo oud

reeds geweest moge zyn, voorkomen onder den naam

van Zoon des Graven van Gelre, filius Cotniti; Gelren

ſts, op dezelfde wyze, gelyk zyn ouder Broeder GER

HARD in een Brief van 1 i77., hier voren Num, 58. bl.

225. geplaatst, te 1egt genaamd wordt, GERARDUS

Concs, ſilius Domini HENRICI , Comitis de Ghelre.

Wierd zyn ouder Broeder dus genoemd in 1.177., hoe

veels te meer moest hy dan in 1169,, en dus agt jaar

vroeger, dien naam dragen ? . Het blykt der

halven , dat het hier voorkomende jaartal 1169. be

dorven is. Zo men meerder tydskenmerken

hier aantrof, zouden mogelyk dezelve ons eenig licht

kunnen geven, doch dat hulpmiddel ontbreekt ons ook

in dit geval, Wy zullen ons derhalven met

eenige waarſchynlyke gisſingen moeten behelpen.-

Dat deze Brief, zo wel als de gemelde tweede Brief,

waar in wy het zelfde jaartal, en even dezelfde Getui.

en aantreffen, niet eerder dan in de Maand Mey des

jaars 1182, of liever 1183;, kan gegeven zyn, moet

noodzakelyk volgen, dewyl OTTO niet eerder aan de

regeering van Gelderland is gekomen, dan ongeveer

dien tyd. Hoe kon hy hier anders in hoedanigheid

van regeerenden Graaf voorkomen? Doorgaands altyd

wordt het jaargetal met de gewoone Romeinſche Cyf

ferletters uitgedrukt in de oorſpronkelyke Brieven van

dezen tyd. Bekend is het, dat de getalletter X door

latere uitſchryvers menigmaal veranderd is in een V. of

in een I. gelyk ook die zelfde getallen I. en V. dikwyls

weder in een X. verwisſeld zyn. Dit is#
ook in onzen Brief# Het jaar 1169.wierdniet,

gelyk men thands ſchryft, uitgedrukt door MCLXIX.

maar men ſchreef altoos MCLXVIIII. Indien men

dit gadeſlaat, zal men het zelfde getal van Cyfferletters

hebben in het egte jaargetal, 't geen waarſchynlyk in

den oorſpronkelyken Brief zal geſtaan hebben, name

lyk MCLXXXIII. De uitſchryver heeft de twee

laatſte XX aangezien voor VI, en hier vandaanishet,

dat hy ons het jaar MCLXVIIII. heeft opgedist. Welk

jaar indien wy hier herſtellen, of, indien men ſtelt,

dat hy uit XX. gemaakt heeft VII. (want ook dikwils

uit eene X. twee II. gemaakt zyn) en indien wy dus

verkiezen het jaar MCLXXXII., verdwynen eensklaps

alle zwarigheden, welke uit den leeftyd van GraafoT

To, en deszelfs opvolging aan zynen Vader HENRIK,

anders hier voorkomen. - Ja maar! komen de leef

tyden der overige, alhier opgenoemde, Getuigen over

een met de jaren 1182. of ri83.? - Dezelve ſchy

nen genoegzaam alle met die jaren wel overeenteko

meIn, I. Met den Gever van dezen Brief is geen

zwarigheid. Dezelve is eerst omtrend het midden van

Auguſtus des jaars 1191. overleden. . Men zie GELE

NIüs de Magnit. Colon. Agrippin, Lib. III. Synt. I,
p. 243. Hy kan derhalven, 200 wel in I 182. , of

#183, als in 1169., dezen Brief gegeven hebben. -
II. In den voorgaanden Brief vanden 1oSeptember 1182.

ontmoeten wy, onder de Getuigen, GERARDUs Advo,

minicae incarnationis M.C.LXIX. (h)regnan

te ſereniſſimo imperatore FRIDERIco.

JOAN. THOM. BROSIUS, Juliae Montium

## Comitum & Ducum Annal. Tom.

II-, en LENIG, Spicil. Eccleſ:

Fortſetz. des I. Theils p. 335.

catus Colonienſis. Hy is dezelfde, als de hier voorko.

mende GERARDUS, Miles de Eppendorf, aan wien

thands de Advocatie der Keulſche Kerk tot een Erfleen

voor hem, en zyne nakomelingen, wordt afgeſtaan,

terwyl hy te voren reeds by verkiezing des Aartsbis

ſchops, en niet by erfregt, de gemelde Advocatie be

diend had, gelyk uit dezen Brief niet onduidelyk blykt.

In dezes leeftyd is derhalven ook geen zwarigheid. -

III. Op verzoek van K. FREDERIK den I. is deze Brief

gegeven. Genoeg bekend is het, dat deze Keizer tot

den jare I 19o. nog geleefd heeft. Hy kon derhalven

in 1,82 , of 1183 , dit verzoek doen. – IV. Het

zelfde heeft ook plaats in den Brabandſchen Hertog

GoDEFRIDus, den III. van dien naam, welke op den 13

Augustus des jaars II9o., volgends BUTKENs, Tro

phées de Brabant, Tom. Livr. 4. p. 132., en de

geleerde Schryvers van l'Art de Verifiërles Dalespag.

637. is overleden, en over zulks in 1182. of 1183. te

vens met K. FREDERIK dit verzoek kon doen, en hier

over, als Getuige, ſtaan. Ontmoeten wy

hier onder de Getuigen in de eerſte plaats ADOLPHUs

Major Decanus & Archidiaconus. In den voorgaan

den Brief komt hy in die zelfde hoedanigheid ook on

der de getuigen voor. Hy heeft derhalven op den Io

September 1182. nog geleefd. - VI. Het zelfde

heeft ook plaats in den Choor. Bisſchop JoHANNEs,

Welke over dien voorgaanden Brief ook als getuige ge
ſtaan heeft. VII. In dien zelfden Briefontmoe

ten wy ook, zowel als hier, RUDoLPHUs, Scholaſti

cus Eccleſiae Colonienſis. In dezes leeftyd is dus ook

## zwarigheid. Deze drie, alhier voorkomende,

eeſtelyken komen ook te gelyk voor in een Briefvan

denzelfden. Aartsbisſchop van den jare 1188., by Fop
PENS#n. ad AUB. MIRAEI Oper.# Tom. II.

pag. 1185. - VIII. Onder de wereldlyke Getui

gen ontmoeten wy na den Brabandſchen Hertog in de

tweede plaats den Vlaamſchen Graaf PHILIPPUS. Dat

dezelve op den tyd, waar in wy dezen onzen Briefſtel

len## te zyn, en zelfs nog eenige jaren later,

eleefd heeft, kan, om geen meerder aantehalen, bly

ten uit twee Brieven, door hem in 1183. en 1189,

gegeven, en te vinden by denzelfden FoPPENs, d.. l.

Tom. II. p. 1188. en p. 1191. – IX. Na dezen volgt

THEoDoRICUs, Comes Clivenſis. Hy is ongetwyfeld

DIRK, de V. van dien naam, welke zynen Vader DIRK

den IV. in den jare 1172. in de Regeering van Kleef

opgevolgd, en in 1193. overleden is, gelyk zulks, of

ſchoon uit die twee Dirken, Vader### Kleef

ſche jaarboekſchryvers doorgaands éénen Graafmaken,

ten vollen bewezen is door DITHMARUS in Not. ad TE

sCHENMACHERI Annal. Cliviae, pag. 218. n. 7. Met

dezes leeftyd is derhalven ook geen zwarigheid ; te

minder, daar wv hem in den voorgaanden Brief van

1 182. ook aantreffen. - X. Na onzen otto, wel

ke in de hoedanigheid van regeerenden Graafvan GEL

RE voor den jare 1182. onmogelyk, wil men geen ge

weld doen aan menigvuldige egte brieven, kan voor

komen, volgt verder wILHELMUs, Comes Juliacenſis,

of, gelyk in de uitgave van LUNIG gevonden wordt,

Julienſis. Indien men den# Brief inziet,

en verder agt geeft op 't geen DITHMARUs in Not. ad

TESCHENMACHERI Ann. Cliviae p. 388. n. 3. heeft

opgemerkt, zal men in den leeftyd van dezen Gulik

ſchen Graaf ook geen de minſte zwarigheid vinden. -

XI. Vervolgends ontmoeten wy hier GERARDUs, Co

mes de Are. Denzelfden treffen wy ook aan onder de

Getuigen in den reeds aangehaalden Brief van 1188.

by FoPPENs d.. l. p. 1185, nietalleen, maarhy komtook

voor in een anderen Brief van den jare 1184. by LUNIG

Spicil. Eccleſ. Fortſetz. des I. Theils pag. 338, als me

de in twee Brieven van 12oo en 12o2. byBRosIUsAnn.

Juliae Montiumque Comit. Tom. II. p. 12. en p. 13.,
ten blyke, dat hy in dien tusſchen# , waar in onze

Brief moet gegeven zyn, ook geleeft heeft. XII.

Verder volgt THEoDoR1cUs, Comes Hochſtedenſis. De

zelfde komt ook voor in den meergemelden Brief van

1188. by FoPPENs d. l. en in een anderen Brief van

118o. by scHATEN Ann. Paderborn. Part. I. Lib. IX.
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p. 853, alsmede in den voorgaanden Brief van 1182. Z

ine leeftyd ſtrookt derhalven ook met onze gisſing.

denk zelfs, dat men in een Brief van K. HENRIK den

VI. van 119o. by LUNIG Spic. Eccleſ. Fortſ, des I.

Theils p. 339. kwalyk gedrukt vindt, Wiricus Comes

de Hocſteden, voor Didericus, of Theodoricus.-

XIII. Na dezen volgt HENRICUS , Cames Seynenſis.

In den voorgaanden Brief komt hy ook voor, en is

over zulks ook niet aan eenige twyfel onderworpen,

en wel te minder, om dat men hem nog aantreft in

een Brief van 1198, by denzelfden LUNiG d.. l. p.

339. XIV. Vervolgends ontmoeten wy hier

ENGELBERTUs Comes de Monte. Deze BergſcheGraaf,

C welke op ons GELDERLAND in zo ver zelfs ook be

trekking heeft, om dat hy getrouwd is met MARGA

R ETHA, Dogter van Graaf HENRIK , en dus een zwa

ger is geweest van onzen thands regeerenden. Graaf

-ÖTTo den II.) is ten vroegſten, zo hy al niet tot

= 192, zynen leeftyd heeft uitgerekt, in den jare 1189.
c-)verleden. Men zie TESCHENMACHER , Annal. Cli

-zriae p. 427, en BROSIUS, Aunal. Juliae, Montium

er tºe ## Toºn. II. pag. Hy kan overzulks in

+ 182. of 1183. als Getuige ook voorkomen.

DXV. Eindelyk ontmoeten wy hier onder de Getuigen

van den eerſten rang nog HENRIKUS de Volmeſteine.

In den voorgaanden Brief van 1182. ontmoeten wy

GERARDUs Suar de Volmutſleine, en in den aange

haalden Brief van 1184. by LUNIG d.. l. p. 338. word

hy genoemd, Gerhardus, Pineerna EpiſcopiColonien

ſis, qui dicitur Suar. Deze is een Broedergeweest van

onzen HENRIK. Zulks leeren wy uit een Brief van

1 18o. uitgegeven door scHATEN d, l, alwaaronder de

Getuigen ook voorkomen, en genoemd worden Fratres

de Voldeſteine HEINRICUs & GERARDUs, welke on

twyfeld dezelfden zyn. Deze Henrik derhalven

eeft ook in dien tyd, en nog lang daar na, geleefd,

want deze Broeders komen nog beiden als Getuigen

# in twee## Brieven , "# Van

I 198., by LUNIG d.. l. p. 339. en p. 34o. Zelfs nog

in# Brief van 12o4. , by denzelfden d.. l. p. 341.,

ontmoeten wy Henricus & Gerlacus de Volmetſtein.

Mogelyk is aldaar de naam van den eenen Broeder

kwalyk uit gedrukt door Gerlacus, in plaats van Ge

rardus. - Tot dusverre hebben wy geene de

minſte zwarigheid, of twyfel, ontmoet in één eeni

n der hier voorkomende Getuigen. Alle hebben'

geleefd in, den jare 1182, , of 1183. tot welken tyd

ge# hebben dezen Brief te moeten brengen. -

V9a. e overige agt Getuigen van minder rang, en

welke hier als Burgers van Keulengenoemd worden,

aanbelangd, wy erkennen gaarn , dat wy, wegens

gebrek van egte bewyzen , niet in ſtaat, zyn de leef

fyd van dezen allen zo naauwkeurig te kunnen bepal

Ien, als die van alle de vorigen. Egter is het meer

dan waarſchynlyk, dat, zo wy derzelver ſterfjaar

vvisten , zy ook alle in 1 183. zouden bevonden wor

Gen hier over als Getuigen te hebben kunnen ſtaan.

- Ten minſten van eenigen is het ten vollen ze

ker. - De hier opgenoemde Richolfus Perfuſus,

alsmede Gerardus de Wemaiſſe Telonarius zyn onge

twyfeld geene anderen, dan welke, in hoedanigheid

van Burgenſes, ook voorkomen in den Brief van den

Zeifden Aartsbisſchop van den jare, 1188. by FoP

EENs, d, t ºp, rººs, - In dien zelfden Brief
# ook nog, onder de Getui

8

tImoeten -

# -# anus. Hy heeft derhalven in

F188. nog# Ongetwyfeld is hy dezelfde Ul.

, #cus Capellanus, onder wiens hand deze onze Brief

egeven is geweest. - Uit dit alles nu blykt

#elyk , dat wy niet zonder veel grond gegist

hebben... dat een later Afſchryver de getalletters

AiWCLX I. door overhaasting veranderd zal heb.

ben in III. en dus uit twee XX zal gelezen

en gemaakt hebben VI. Doch mogelyk zou

men op e manier reden kunnen geven, waareen an

#n wy hier juist bepaaldelyk het jaar fi69, en niet

##83. , of ten minſten 1182, aantreffen. Hier voren

hebben wy reeds getoond, dat de Aartsbisſchop PHI

#EpUs by een tweeden Brief naauwkeurig bepaald

Heeft, hoe ver de regten van den Advocaat derKeul

e Kerk zig zouden uitſtrekken, en hy beſlist daar

# ººk M# tusſchen den toenmalig en Bur

van Keule , en den gemelden Kerkelyken pogd.

i5ie Brief is insgelyks ten overſtaan van dezelfde Ge

jgen, en in 't zelfde jaar gegeven, als deze onze,

## met dit onderſcheid, 'dat wy in dien tweeden

5Brief nog vinden een tydmerk meerder, namelyk den

NMaand Mey des jaars i169. Uit den inhoud van on

zen Brief blykt, dat de Advocaat der Kerke, welke

*

9udtyds ook Schout des Aartsbisſchops genoemd wierd,

CAdvocatus noſter, qui in antiquo privilegio Schulte

tus, Archiepiſcopi Colonienſis nominabatur, leest men

uitdrukkelyk in dien tweeden Brief 5 jaarlyks door

den, Aartsbisſchop in Feſto B. Margarethaë, dat is

9P, den2o July, wierd aangeſteld, en verkoren. Die

Advocatie, of dat Schoutampt, derhalven was een

jaarlyksch verkiesbare bediening, welke afhong van

de keuze des Aartsbisſchop, om den Schout voor 't

volgende jaar te laten verblyven in de waarneming

Van,'t zelve Ampt, of een ander in deszelfs plaats aan te

ſtellen. Uit onzen Brief blykt verder, dat Gerardus

de Eppendorf onder de Regeering van den Aartsbis

ſchop PHILIPPUs jaarlyks op nieuws daartoe is aange

ſteld, geworden, en in die bediening bevestigd, tot

dat hy thands by dezen Brief, welke volſtrekt niet

eerder, dan in 1.182. , kan gegeven zyn, dat zelfde

Ampt, voor zig, en zyne nakomelingen, tot een er

felyk Leen verkregen heeft. Hy is over zulks te

voren reeds Schout of Advocaat der Kerke van Keu

len geweest. Doch hoe lang te voren? Cum Gerar

dus Miles de Eppendorf temporibus noſtris Advoca

tus eviſieret, zegt PHILIPPUs de Gever van onzen

Brief Hy is derhalven reeds van het begin der Re

geering door denzelfden tot dat Ampt bevorderd ge

weest, en daar in jaarlyks bevestigdgeworden. PHI

LIPPUs is tot Aartsbisſchop verkoren in 1167. Zie

de bewyzen daarvan in onze Aanmerkingen hier vo

ren bl. 238. Hy kan derhalven niet eerder, dan op

den 2o July des jaars 1168. tot dien post bevorderd

zyn door den zelfden Aartsbisſchop, of ten minſten,

zo men al wilde ſtellen, dat hy onder den voorgaan

den. Aartsbisſchop REINoLDUs dat Ampt reeds gehad

hebbe, op nieuws in het zelve bevestigd zyn. Voort

in den beginne kan hy over het waarnemen van dit

Schoutampt verſchil gekregen hebben met den Burg

#, gelyk uit den tweeden Brief blykt, dat hy ge

ad heeft, en welk verſchil by dien tweeden Brief

door den Aartsbisſchop vereffend, en uit den weg

geruimd kan zyn. Dit kan geſchied zyn in 1169.,

en dus in het zelfde jaar , 't welk wy onder dien

tweeden Brief vinden. In dit daglicht de zaak be

ſchouwende, zouden wy niet nodig hebben het jaar

1169. van dien Brief te veranderen in 1183. Ja

maar ! hoe is het dan mogelyk, dat wy in dien Brief

den Gelderſchen GraafoTTo kunnen aantreffen, welke

onmogelyk voor den jare 1182. als Regeerende Graaf

kan voorkomen? Hoe is het verder mogelyk, dat wy

dien Brief, even als in den onzen, juist dezelfde Ge

tuigen aantreffen, en wel de zodanige, welker leeftyd

ten vollen over een komt met 1183.? - Immers

het is niet buiten voorbeeld, en wy zullen vervolgends

# gelegenheid hebben zulks nader met voor

beelden te ſtaven, dat een, voorheen afgegeven, Do

cument, of Privilegie, hernieuwt, of op nieuws be

vestigd wordt eenige jaren later, en dat men tevens in

dat vernieuwde Stuk, of nadere beveſtiging, het oude

jaartal, waar in het werkelyk te voren gegeven is,

houden, doch tevens de namen der Getuigen, waar

op het in dezen voornaamlyk aankomt, veranderd

heeft, en in die hernieuwing, of nadere bekragtiging

die Getuigen met namen invoerd, ten overſtaan van

welken die nadere bekragtiging op nieuws verrigt is.

Dit kan rſchynlyk in dit geval ook gebeurd zyn.

# werkelyk dat verſchil in 1169. beſlist

hebben. Wanneer hy in 1183. dat Ampt tot een Erf

leen maakte, is het waarſchynlyk, dat hy by die zelf

de gelegenheid, en ten overſtaan van dezelfde Getui

gen, die oude uitſpraak van de geſchillen over dat

Ampt, en de naauwkeurige bepaling van de regten van

het zelve, zoo als reeds in 1169. door hem geſchied

was, op nieuws bevestigd zal hebben, en daar van te

vens met dezen onzen Brief aan den Leenman uitge

reikt hebben een vernieuwd afſchrift van de bepaling

van de regten van dat Ampt, om zig daar naar te ge

dragen in de uitoefening van 't zelve. Dat vernieuw

de afſchrift is naar het oude gemaakt ten overſtaan van

dezelfde Getuigen, voor de welken de beleening in

onzen Brief in 1182. of 1183. ook geſchied is. Het

zelve moest en kon hem verſtrekken tot eene Inſtruc

tie, waar naar zig vervolgends te regelen. Doch de:

af wyl die uitſpraak reeds geſchied was in 1169, heeft

men in dat nieuwe afſchrift dat zelve jaar behouden.

- Op die manier de zaak beſchouwende zullen

wy niet nodig hebben ook in dien tweeden Brief het

jaartal van 1169, te veranderen in 1182 of 11:33. Men

an dan ook reden geven, waarom wy in dien twee

den Brief den maand Mey aantreffen, en in den onzen

niet; en, 't geen wel het aanmerkelykſte is, men#
an
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dan zeer gemaklyk begrypen, waarom een later Af

ſchryver,”ziende het verband, 't geen tusſchen, die
twee Brieven is, en in beiden aantreffende dezelfde

Getuigen, doch tevens in den eenen het jaar 1169.,

maar onbewust, dat met behouding van 't vorige jaar

zulks maar eene hernieuwde bevestiging was, en in

den onzen het jaar 1182., of 1183 ontmoetende, ge

meend heeft, dat het jaartal in die beide Brieven moest

over een komen, en daarom in den onzen by ongeluk

het jaar 1182. of 1183. veranderd heeft in dat van

1169., terwyl hy met de waarheid, en met den leeftyd

der Getuigen meerder over een komende zou gehandeld

hebben, indien hy in den tweeden Brief het jaartal

van 1169. geſchikt had naar onzen Brief, en dus 't

zelfde veranderd had in 1182. of 1183.- Zie daar

eenige gisſingen# omtrend de zwarigheden,

welke anderzins uit dezen Brief kunnen gemaakt wor

den, en hoe wy denken, dat dezelve uit den weg zou

den kunnen geruimt worden. Wy geven dezelve over

ter beoordeling van deskundiger. ,,Wy hebben dit

eenigzins wydlopiger moeten behandelen, om daar door,

zo veel mogelyk, de verwarde en duistere Gelderſche

Hiſtorie van dezen tyd op een vaster voet te brengen,

en van verdere verwarringen te zuiveren. Indien wy
hier in de# van deskundiger mogen weg

dragen, zullen wy ons den tyd en moeite, welke wy

hebben moeten beſteden, voornamelyk in 't nagaan van

den leeftyd der Getuigen, gemaklyk getrooſten.

SAAKSAAS-SAA&S AA&SAA&SAA&#AA<>AA&&AA&SAA&#AA<>AA<&AA&SAA<&AA<&AA&&AAK

68.) Eenige Landeryen door den Aartsbisſchop van Keulen, PHILIPPUs, ge

ſchonken aan het Klooster in Heinsberg, ten overſtaan, onder anderen,

ook van Graaf GERHARD van GELRE.

In den jare 1183. (Denkelyk, 1169.)

N nomine Sanctae & Individuae Trinita

tis. Ego PHILIPPUs..... ut ſtupra: No

verit ergo omnis futura generatio, quod Do

minus meus & Pater carnalis GOZWINUs, hu

jus nominis ſecundus de Heinsberg.... eme

rit quoddam allodium, ſcilicet undecim man

ſos, a manu cujusdam liberi Baronis Huberti,

& eos S. Mariae Coenobio in Heinsberg con

tulerit.

Sed quoniam, ut omnibus notum eſt, Acta

plurima aetas diluit , Pater meus praedictus

Gozwinus, & Mater mea Aleidis, hos man

ſos eo jure S. Mariae contulerunt, ut a nullo

quod datum eſt & in agris & in ſilvis, impe

diretur, ſed ſola libertate doni, & Advocati

ſui intuitu, Eccleſia illa frueretur.

Notum etiam eſſe volumus omnibus fideli

bus, quod ego (a) PHILIPPUs & Frater meus

GoDEFRIDUs, poſt obitum Parentum noſtro

(a) Philippus... ut ſupra. ] Dus heeft MIRAEUs

verkort uitgegeven. Men moet derhalven, uit den

voorgaanden. Brief by hem, het uitgelatene in dezer

voege waarſchynlyk aanvullen : Ego Philippus, Dei

gratia ſanctae Colonienſis Eccleſiae Archiepiſcopus,

omnibus Chriſti fidelibus in perpetuum. Cum omnibus

in bono ſervire debeamus Eccleſtis, maxime tamenho

neſtum eſt, ad confirmationam veritatis, nos coöpera

tores exhibcre domeſticis. Noverit ergo omnis. cet.

(b) Octogeſimo tertio.] Hier voren hebben wy reeds

op bl. 335. lett. r. aangemerkt, dat men in geen

éénen egten Brief, of Document, GERHARD den II.

of, volgends onze rekening, den III. van dien naam,

als regeerenden. Graaf van GELRE, ontmoette, maar

wel onder de benaming van Filius , Zoon van den

toenmaals regeerenden Graaf HENRIK.,-, Hier te

gen egter ſchynt deze Brief te ſtryden. Immers in

denzelven wordt uitdrukkelyk gemeld, dat die over

gifte geſchied is in pragſentia Comitis GER

HARDi de GELREN, óf, in tegenwoordigheid, en ten

overſtaan van Graaf GERHARD van GELRE , als Ge

tuigen. Wy erkennen zulks. Maar wy vra,

en, wanneer heeft hy als Getuige hier overgeſtaan?

e 'Brief, zo als door MIRAEUS is uitgegeven ,,le

vert ons het jaar 1183. op. Doch is zulks mogelyk

geweest? Immers, indien dat jaartal het egte is,

moest GERHARD als toen nog geleefd hebben. Integen

deel alle Schryvers zo oude als latere, brengen zy

nen dood op den jare 118o. Men zie den OudenSchry

ver van 't CHRoNicoN TIELENSE pag. 156. PoNTANUs

Lib. VI. p. 131. en anderen. VAN BERCHEM in zyn

rum, tres manſos illi Eccleſiae contulimus in

Rode: & ſicut quidam Hezelinus, & uxor

ejus Gertrudis, poſſederant, & in agris & in

ſilvis, legem confirmamus. Haec facta ſunt

in praeſentia

Leodienſis Epiſcopi Rudolfi, &

Praepoſiti ſummae Eccleſiae Colonienſis

Brunonis, &

Comitis GERHARDI de GELREN, &

Comitis Alberti de Molbach, & aliorum

multorum tam Clericorum quam Laico

TllIIl. . . . .

Acta ſunt haec anno Dominicae Incarnatio

nis milleſimo centeſimo octogeſimo (b) tertio,

Indictione ſecunda, regnante Friderico Ro

manorum Imperatore.

AUB. MIRAEUS, Donat. Belgie,

Lib. II. Cap. 52. Oper. Dipl.

Tom. I. p. 282.

onuitgegeven Chronyk ſtelt hem reeds in 117o. overle

den te zyn , doch, volgends de opmerking van den

Heer VAN LEEUwEN, te onregt. Het blykt derhal

ven dat het# jaartal hier vervalst is. Dit

blykt nader uit de hier voorkomende Indictio ſecunda.

In 1183. moet men hebben de eerſte Indictie, en niet
de tweede. Doch , indien men den gehelenza

menhang van dezen Brief beſchouwt, en gadeſlaat, zal

men overtuigd worden, dat MIRAEUs, of die gene,

welke dit ſtuk aan denzelven medegedeeld heeft, niet

den gehelen Brief in alle zyne bewoordingen, maaral

leen een hoofdzakelyk uittrekzel uit den zelven, met

uitlating mogelyk van zommige omſtandigheden, en

zelfs met invoeging van iets, 't geen hy meende tot na

dere opheldering te kunnen dienen, gegeven heeft.

Dat MIRAEUs meermalen gewoon is zommige Brieven

by verkorting te geven, weeten alle, welke ooit zyne

Diplomatiſche Werken gelezen hebben. Immers dat

hy in dezen Brief agter het woord Goswinus van zig

zelven, tot meerder verklaring, wie die Goswinus ge

weest zy, bygevoegd heeft de woorden, hujus nomi

mis ſecundus de Heinsberg, gelyk hy ook in de twee

voorgaande Brieven, door hem uitgegeven, agter de

zelfde naam een zoortgelyke lap ingevoegd heeft, zal

weinig twyfeling onderhevig zyn. Keizers en Konin

gen zyn wel gewoon deze onderſcheiding van den

tweeden, derden enz. by hunne namen in hunne Brie

ven te voegen, maar in Brieven van particuliere He

ren, of in zogenaamde Chartae Pagenſes, van dien tyd,

of eeuw, waar in deze Brief gegeven is, kan ik my

niet herinneren zulks ooit aangetroffen te hebben. ver.
er
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Verder. De woorden, quod Goswinus emerit quoddam

allodium, ſcilicet undecim manſos, a manu cujusdan

liveri Baronis Huberti, ſchynen my ook meer uit de

pen van den uitſchryver, welke van dezen Brief by

wyze van verkorting alleen maar den hoofdzakelyken

inhoud wilde opgeven, gevloeid te zyn, dan dat de

zelve dus in den oorſpronkelyken Brief zouden geſtaan

hebben. De Gever van dezen Brief wist ongetwyfeld

in zynen tyd, wie die Hubertus geweest is, van wel

ken zyn Vader dat eigendomlyk goed gekogt had. Hy
behoefde hem derhalven niet te omſchryven met den

naam van eenen zekeren, quidam, Hubertus, zelfsde

benaming van Liber Baro, welke aan denzelven gege

ven wordt, komt my zeer bedenkelyk voor, of wel in

den oorſpronkelyken Brief zal geſtaan hebben. Ik her

innere my ten minſten niet, in Stukkenvan deze Eeuw,

dezelve ooit aangetroffen te hebben. Zo deze Brief

een Eeuw twee of drie later gegeven was, zou my

zulks niet ſtuiten. - Daar en boven wordt hier

gewag gemaakt van een zeker eigendomlyk goed, quod

Zlam allodium, beſtaande uit elf hoeven, manſt.,, Kan

deze uitdrukking vallen in den Gever van dezen Brief?

Vindt men niet altoos in zoortgelyke Giftbrieven de

byvoeging van den eigen naam van zodanig goed? of,

indien zulk goed geenen eigen naam voert, waar by

het bekend is, wordt dan niet altoos'er by uitgedrukt

gevonden de naam van de plaats, of distrikt, waarin zul

## goederen gelegen zyn? wordt zulks niet zelfs in de

zen Brief vervolgends gevonden, wanneer hy de drie

Hoeven, welke op nieuws aan het zelfde Klooſter door

hem geſchonken zyn, omſchryft als gelegen in Rode ?

# heeft de Afſchryver van dezen Briefzulks

overgeſlagen, en denzelven dus verkort.- Het

komt my niet onwaarſchynlyk voor, dat hy zulks ook

met de Getuigen gedaan heeft, en maar eenige der

voornaamſten zal afgeſchreven hebben.- En op

die manier kan het ook gemaklyk gebeurd zyn, dat

hy ten opzigte van onzen Gelderſchen GraafGERHARD

een woord heeft uitgelaten, waar op het in dezen aan

komt. Gelyk GERHARD in de Brieven van 1172. en

1 177. genoemd wordt Filius Comitis de Gelren, even

eens is het denkelyk, dat hy ook in dezen Briefzal ge

noemd zyn geweest, en dat MIRAEUs, of een ander

uitſchryver, welke dit Stuk dus verkortte, wetende,

dat de dood van Graaf HENRIK gemeenlyk altoos door

de Schryvers tot 1162.#w#, en in die ge

edagten met alle anderen zyn , dat zyn zoon GER

HARD hem in de regeering was opgevolgd, gemeend

zal hebben zig wel uit te ſloven , indien # voor,

Jhaec facta ſunt in praeſentia# werkely dus in

het oorſpronkelyke geſtaan heeft, en wy deze woorden

ook niet aan den uitſchryver verſchuldigd zyn , in

plaats van hujus rei teſtes fuertunt, of een ſoortgelyke

meer gewoone uitdrukking), Gerhardi, Filii Comitis

de Gelren, ſchreef, haec facta ſunt in praeſentia Co

zmitis Gerhardi de Gelren. Het zy hier mede,

zo het wil, dit ten minſten is zeker, dat uit dien hoof

de deze hier voorkomende uitdrukking niet veel kragt

van bewys voor het tegendeel in zig bevat, zo lang#
niet ten vollen overreed zyn, wat, en hoe eigenly

in den oorſpronkelyken Brief, welke ongetwyfeld door

den uitſchryver zo verminkt is opgegeven, zal geſtaan

hebben. Den Hoofdzakelyken inhoud van dezen Brief

erkennen wy wel voor egt , doch deszelfs eigenlyke

woorden ſchynen verkort, en ſommige zelfs veranderd

te zyn. - -

nier de egtheid van dezen Briefgem

aar, al is het, dat op die ma

aklyk kunnen ſta

ven, hoe maken wy het dan met het jaartal 1183. , 't
geen wy hier vinden? Hoe is het mogelyk , dat wy

in 1183, GERHARD nog aantreffen, daar 't zeker is, dat

hy ongeveer drie jaren te voren, en wel in 1 18o.,

reeds overleden is? Zelfs, indien wy al niet naauw

- | | | |

-

- - vºor

| | | | | | | | |

en cd - i

- - Bbb

keurig zyn ſterfjaar wisten, hoe is het dan egter mo

gelyk, dat hy alhier of onder de benaming van Regee

renden Graaf, Comitis de Gelren, of onderde benaming

van Zoon, Filii Comitis, gelyk wy denken, dat mo

gelyk in den oorſpronkelyken Brief zal geſtaan heb

ben; in 1183. kan voorkomen? Immers als regeeren

de Graaf kan hy niet voorkomen, daar reeds uit vo

#e Stukken ons gebleken is, dat zyn jonger Broeder

9TTO in 182. de regeering in handen gehad heeft.

Veel minder kan hy in 1183. onder de benaming van
Zoon des Graven voorkomen, daar 't zeker is, dat

zyn Vader reeds in 't begin van 1182. moet overleden

zyn geweest ; Immers, indien hy na doode van zynen

Vader nog geleefd had, moest hy, als de oudſte Zoon,

Zynen Vader in de regeering zyn opgevolgd, en dan

konden wy zynen Broeder OTTo in het jaar 1182. in

andere egte ſtukken niet als Regeerenden Graaf aan

treffen. Doch deze aanmerkelyke zwarigheid zullen

wy gemaklyk kunnen te boven komen. # den voor

# Brief, bl. 244., hebben wy reedsaangemerkt,

at niets gemeener is, dan de verwisſeling der getal

letters I. V. en X., en dat over zulks een onnaauwkeu

rig Afſchryver zeer dikwils het eene getal voor 't an

dere heeft genomen. ,,Gelyk in den voorgaanden Brief

het egte, jaartal MGLXXXIII. door den Afſchryver

veranderd is in MCLXVIIII., op dezelfde manier is

het tegendeel gebeurd in onzen Brief. Het egte jaar

tal MCLXVIIII. is door den Afſchryver aangezien voor

MCLXXXIII. Dit nu is geene bloote en losſe

gisſing. De IndiGio ſecunda, welke wy hier ontmoe

ten, kan niet beſtaan met MCLXXXIII. , maar leidt

ons van zelfs tot het jaar MCLXVIIII., op welk men

de tweede telde. Dus, indien men ook niet tevens

het getal der Indićtie wil veranderen, moet men nood

zakelyk dat gemelde jaar verkiezen. – Op die ma

nier ſtrookt alles zeer wel. GERHARD leefde.

nog, in 1169. Zyn Vader regeerde ook nog. Hy was

reeds tot dien ouderdom gekomen, dat hy Getuige

kon zyn , en kon dus in dezen Briefin die hoedanig

heid ook voorkomen, doch niet anders dan onder de

benaming van Filius Comitis de Gelren.– Ja maar !

komen de overige, alhier insgelyks opgenoemde Ge

tuigen, met het jaar 1169. overeen? Wat den Luik

ſchen Bisſchop, welken wy in de eerſte plaats ont

moeten, betreft, deszelfs naam is door den ſlordigen

Afſchryver alhier insgelyks bedorven, en , voor Ru

dolfi, heeft ongetwyfeld in den oorſpronkelyken Brief

geſtaan, Radulſi. ALEXANDER, de II. van dien naam

onder de Bisſchoppen van Luik, is geſtorven op den

9 Augustus des jaars II67. en deze RADULFUs is hem

in dat Bisdom terſtond opgevolgd. Men zie AEGIDIUs,

Aureae Vallis Monachus, Cap. 46. by CHAPEAvIL

Le; Geit. Pontif Leod. Tom II. p. i19... Hy kan
derhalven, in 1169., in de opgemelde hoedanigheid van

Bisſchop, onder de Getuigen hier voorkomen. Het

zelfde heeft ook plaats in den derden Getuige, Graaf

ALBERTUS de Molbach. Immers in een Brief van K.

FREDERIK. van den jare 117o. by denzelfden CHAPEA

vILLE d.. l. p. 121. ontmoeten wy, onder andere Getui

gen, ook Adelbertus Comes de Molbach. Dit bewys

alleen is genoeg, om overtuigd te worden, dat hy

ook als Getuige in onzen Brief kanvoorkomen in 1169.,

tot welk jaar wy denken, dat dezelve moet gebragt

worden.- Dit zy genoeg tot opheldering en be

ter verſtand van dit Stuk, voor zo ver het zyne betrek

king heeft tot ons GELDERLAND. - Te wenſchen

ware het, dat MIRAEUs, of die gene, welke hem een

Afſchrift hier van bezorgd heeft, zo ſlordig niet met

hetzelve had omgeſprongen, maar zulks met meer

der naauwkeurigheid in zyn geheel, en zonder verkor

ting, had medegedeeld en uitgegeven. -

- er en

69. )
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69.)

Utrecht, over het beurtlings begeven van de Kerk in Nar

Naarden.

Verdrag tusſchen de Abdis van Elten , en het Kapittel van S. JAN te

dingelant, of

**

In den jare i 185. of 1186.

TN nomine (a)Sancte & Individue Trinitatis

Amen. Antique & approbate conſuetu

dinis est. deciſiones litium mandari custodie

litterarum. ne lites deciſe apud preſentes. il

lis decedentibus . apud posteros renaſcantur.

Inde est. quod nos. prepoſitus et capitulum

beati Iohannis in traiecto. et nos. eccleſia de

ELTENE . ad posterorum noticiam preſenti

ſcriptotransmittere curauimus. questionem que

ſuper inſtitutione perſone in eccleſia de Nar

dingelant diu inter nos uertebatur. tali trans

actione ſopitam esſe. decedente uidelicet per

ſona quam nunc temporis ipſâ eccleſia de El

tene inſtituit. aliam inſtituet prepofitus beati

Iohannis. Itemque post decesſüm illius aliam

inſtituere perſonam ad eccleſiam de Eltene

pertinebit. et deinceps ſic. nunc ista. nunc

ille ſucceſiue (b) perſonam inſtituet in pre

fata eccleſia. Vt autem hec transactio. rata

et inconcusſä maneat. praeſentem ſuper hoc

- vtraque eccleſia conſcribi. et proprij

titraque ſigillifecit auctoritate corroborari. Tes

tes uero huius reiſünt. -

Albertus prepoſitus ſancti Iohannis.

Theodericus decanus ſancti Martini.

Gerardus decanus ſancti Iohannis.

Helmuygus. -

Henricus. canonici eiusdem eccleſie.

Magister wibertus in eccleſia ſancti Mar

tini.

(a) In nomine. ect. J Van buiten op den oorſpron

kelyken Brief vindt men met eene oude hand van de

XIII- of XIV. Eeuw geſchreven, de Collatione perſo

natus in Naerden, uit welke aanteekening dus blykt,

dat men door de Eccleſia in Nardingelant verſtaan moet

de Kerk van Naarden. Nog vindt men buiten

op dezen Brief met eene latere hand van de vorige Eeuw

dit navolgende geſchreven, gelyk ook MATTHAEUS en

KLUIT in hunne uitgaven hebben aangemerkt: ,, Ad

,, vertendum eſt, quod Albertus, Praepoſitus Scti Jo

,, hannis , & Theodericus, Decanus Sancti Marti

,, ni, ac Gerardus, Decanus Sancti Johannis, cum

, ceteris teſtibus retro ſcriptis claruerunt ſub Balduino

,, Epiſcopo, Imperante Frederico Imp. & Henrico fi

,, lio ejus regnante, circa annum Domini M.C. LXXXV.

», uti patet ex litera. Donationis quorundam mancipio

•, rum, factae Eccleſiae.” De Schryver van deze aan

teekening heeft ongetwyfeld bedoeldeenenzekeren Gift

brief, waarby in den jare 1185. aan 't Kapittel van S.

JAN te Utrecht eenige Eigenhorige Luiden, Manci

pia ,# worden. ... Die oorſpronkelyke Brief

is in de Archiven van dat Kapittel nog voor handen in

Lade K. Num. 13. alwaar men insgelyks nog vindt,

Magister daniel in eccleſia ſancti petri ca

nOnlC1,

Fredericus.

Thegenradus.

Conradus.

Magister alexander.

Gelpertus presbyteri.

Laici quoque miniſteriales eccleſie de El

tene . -

Lyemarus.

Conradus.

Everardus, et frater eius henricus. perſona

prefate eccleſie de nardinghelant.

Gerlacus. -

Nicholaus.

Seybaldus.

Miniſteriales etiam eccleſie ſancti Iohannis.

Arnoldus. - - - - -

Johannes.

Albertus pif, et alij tam clerici quam lai

ci (6) quamplures.

Naar den oorſpronkelyken Perkamenten

Brief, ervintelyk in de Archiven van

't Kapittel van S. JAN te Utrecht in

Lade K. Num. H. Ook byA. KLUIT,

Hiſt. Crit. Com. Holl. Tom. II. Part.

J. In Cod. Dipl. Num. 39. p. 2o9.;

als mede, doch minnaauwkeurig, by

MATTHAEUs, Analect Tom. III. p.

463., en VAN HUEssEN, Hiſt. Epiſc.

Foed. Belg. Tom. I. pag. 2oo.

Num. 12. een tweeden Briefvan 1186. van gelyken in

houd , en in welken verſcheiden van de, in onzen

Brief genoemde ,,. Getuigen insgelyks voorkomen.

Waar uit over zulks moet volgen, dat ook deze onze

Brief omtrend dien tyd moet gegeven zyn. Beide die

Brieven kan men uitgegeven vinden by MATTHAEUs de

Nobil; lib. IV. pag. 953 en 954... . . .

(b)# Dit woord heeft MATTHAEUs in zy

ne uitgave overgeſlagen. * * * -

(c) laici quamplures.] Onder aan dezen Brief ſtond

met Kapitale letteren geſchreven,

EH C 2 R O GR A PH V M. BE

Welke letteren midden door waren geſchneden, zynde

het bovenſte gedeelte aan dezen Brief gebleven. De

andere Brief gevolglyk, welke hier van aan 't Kapittel

van ELTEN is uitgereikt, moet boven aan den Brief

de onderſte helft van deze letteren bevat hebben. De

ze Brief derhalven behoort tot dat ſoort van Brieven,

welke men Chartae partitae, Chirographizatae, en

ook Indentatae noemt. Zie den Heer KLUIT d. l. p.

197. -

7o.)
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7o.) Stads Vryheid, als mede een Schepensbank van twaalf Schepenen, en ande

re voorregten, aan die van zuTPHEN geſchonken door Graaf oTTo

den II.

In den jare 1 19o.

N nomine (a) ſanctae & individuae Tri

nitatis. Ego ot To Comes Gelriae &

Zutphaniae in perpetuum. - Omnia faétamor

talium temporalem ſequuntur motum, & per

euntibus hominibus ipſorum ſimul facta inter

eunt. Quare neceſſe eſt, ut, quae ſila na

tura tendunt ad interitum, litterarum admini

culo fulciantur, & ab oblivionis interitu de

fendantur. Notitiae igitur poſterorum prae

ſentis ſcripti teſtimonio transmittimus, quod

ego otto, Comes Gelriae & Zutphaniae,

ex praehabito conſilio cognatorum & amico

rum meorum nobilium virorum, Zutphanien

ſi Civitati omnem libertatem cum integritate

rerum ſuarum contuli, ut Civitas gaudeat ea

dem libertate, qua liberior Civitas ex illa par

te montium usque ad mare fruitur; ita quod

nullam faciam in ea indebitam exactionem, vel

accreditum oneroſum praeter voluntatem ipſo

ITLIITT.

Inſtituens in ea etiam duodecim Scabinos,

quorum conſilio eadem Civitas regatur, ut,

ſi quae inordinata in ea fuerint, maturiori

conſilio pertractent, & ad integrum ſtatum re

forment.

De exceſſibus vero ipſorum et forefactis,

quae infra Civitatem emergunt, nec Ego, nec

Villicus meus, vel aliquis ex parte mea ali

quid inde capiat, ſed ad augendam rem pu

blicam ipſorum et in emphiteoſim reſervetur.

Praeterea nullum Burgenſem, in ea degen

tem , infra terminos Comitiae meae duel

Io (b) poſſe conveniri, quin, actione adver

ſus ipſum habita, aétor recurrat ad Scabinos,

ut, ventilata cauſa coram eis, ipſi ſuper hoc

judicent, & negocium debito fine exequan

tUIT. **

Ipſi vero Burgenſes ab omni exactione the

lonii indebita in Comitia mea ſint immunes.

(a) In nomine. J Dat deze Brief naderhand woorde

1yk in den jare 1327.,by Hertoch REINoLT vernieuwt

ende geconfirmeert is, hebben reeds de Opſtellers van

het gemelde MS. Andwoord der Stad Zutphen, de HH.

EvERH. EVERwYN, en w. DE VREE opgemerkt Art.

2o. - SLICHTENHORST heeft zulks ook aangetee

jkend , bl. 565. - Wy zullen dien bevestigings

brief# beneden op zyn plaats en tydorde geheel me

dedeelen.

( kº duello poſſe conveniri. J Dezen Artikel heeft de

H. . Geb. Heer AUG. ROB. VAN HEECKEREN Op

zettelyk behandeld en opgehelderd in zyne Amoenita

zes jur. Publ. Gelrici, in 1765. te Harderwyk uitge

geven, Cap. IV. pag. 40-54. werwaards wy den Le

zer verwyzen. - -

(c) perſolvet. ] Dus leest men in onze beide Hand

ſchriften , doch in de uitgave van sLICHTENH. vindt

men, perſolvent. - Wanneer alhier bepaald wordt,

Bbb

Areas meas, quas ad uſus ipſorum habent

infra Civitatem, ſi media pars vacare contige

rit, triginta denarios (c) perſolvet; ſi tota,

quinque ſolidos. Civitas etiam nullam here

ditatem domus & armorum dabit.

Si qui vero advenae fuerint inhabitantes,

cujuscumque conditionisſint, qui nec Domi

nos nec Parentes (d) habeant, quod conſtet

Civitati, ſi deceſſerint, nec Ego, nec Villi

cus meus hereditatem invadet; ſed Scabini in

ter ſe occupatam detinebunt ad annum & ſex

ſeptimanas. Quod ſi infra annum vel Domi

nus vel Heres ipſorum comparuerit, qui de

hereditate ipſorum actionem propoſuerit, Sca

bini omnem juſtitiam ſibi facient. Si veronec

Dominus, vel Heres, infra annum venerint,

qui jus habeat in hereditate illa, tunc libere

Comes percipiat.

Accedentes autem cum curribus & carrucis

propter forum rerum venalium in quintaferia,

ſi quarta feria praecedente venerint , & in

quinta expediti non fuerint, ſexta feria rece

dant, & nullo onere theloneipremantur, quin

ſalvis rebus eorum ſalvi recedant.

Naves, ascendendo & deſcendendo ibidem

applicantes cum mercibus ſuis, ſi eadem via

revertuntur, qua veniunt, & nullum tranſitum

fecerint, absque thelonio recedant.

Et, ne per me, vel per aliquem heredum

meorum, praeſentis facti memoria aboleatur,

& tanti beneficii gratia, juramento cum nobi

libus hominibus meis, & miniſterialibus meis,

quos ſubſequens teſtimonium declarabit, con

firmavi, aſtantibus uxore mea RICARDA, et

HENRIco Filio noſtro.

Hii omnes mecum praeſtiterunt juramen
tum :

Henricus de Kuk.

Henricus Comes de Dalen.

Co

dat voor een halve Area, werf, of huisſtede, in het

onderhevige geval, dertig Deniers, Denarii, zouden

betaald worden, en voor een geheele Area, vyf Soli

di , en dus eens zo veel, moet hier uit volgen, dat

dertig Deniers zo veel bedroegen in dezen tyd, als twee

S# en een half, en dat over zulks, éénen Solidus,

in dezen onzen Brief, gerekend wordende tegen twaalf

eniers, men daar door verſtaan moet den zilveren

Frankiſchen Solidus, en niet den gouden, welke veer

tig Deniers oudtyds waardig gerekend wierd. Menzie

den geleerden J. FR. GRONoVIUs de Pecun. Vet. Lib

III: p. 154. & ſeqq. . . . . . . . . . . ,,

. (d)## Ten einde een min kundige dit woord

niet in den gewoonlyken, en by oude Latynſche Schry:

vers gebruikelyken, zin opvatte, dient met een woord

aangeteekend te worden, dat men het zelve hier moet
nemen voor alle vrienden, welke, uit hoofde van

bloedverwandſchap, aanſpraak op de manſchap Van

2 | ZO
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Comes de#

oannes (e) de Aus:

# (f) de Stenvorthen.

Henricus de Burkelo.

Gerhardus Comes de Lon.

Gyſelbertus de Bronckhorst, et (g) fra

ter ejus. -

Wilhelmus Comes de Goye & frater ejus.

Wolterus Spyrinck.

Otto de Buren.

Ricolt de Uthen.

Wernerus de (b) Herchem.

Pilegrim (c) de Kamphelde de Batenborch,

Thidericus & frater ejus.

Et Miniſteriales:

Stephanus de Smithus.

Ludolphus & Gerhardus de Stralen.

Theodericus de Hirtenvelde.

Godefridus, & frater ejus, Reinerus Grunt

frat.

Henricus de Dudenwerde.

Theodoricus (k) frater Comitis.

Theodoricus Baſtarth.

Henricus de Elberge.

Sibertus (l) Suevus.

Pelegrinus de Hurſte.

Wilhelmus & Henricus de Dammo.

Bertoldus de Baco.

Conradus Pincerna.

Nicolaus de Vorſte.

zodanigen verſtorvenen kunnen maken, zonder onder

ſcheid van graden, en of dezelve in de opklimmende,

of afdalende linie, dan wel in de zyd-linie aan den

overledenen vermaagſchapt zyn, en dus, in 't alge

meen, voor alle wettige Erfgenamen, in hoedanige be

teeker is de middel - eeuwige Schryvers dit woord zeer

dikwils gebruiken. Voorbeelden daar van kan men

vinden by BIGNoNIUs, in Not. ad MARCULFUM p.

317, en in Not. ad LL. Salic. p. 152. » DUCANGIÜs

in Glosſ., CORN. VAN ECK,## Jur. Civ. ſecun

dum ordinem Digest. Tit. de Grad. & adſin. S. 15. en

anderen. Dus leest men ook by den Schryver van 't

Comprehenſorium Linguae Latinae, in den jare 1475.

gedrukt: Parens etiam accipitur pro conſanguinco vel

Zaffine; gelyk ook aldaar het woord Parentela overge

zet wordt door affinitas en##
(e) de Aus: ] Dus in onze beideAfſchriften, 't geen

wy gemeend hebben te moeten volgen. Zeer kwalyk

heeft SLICHTENHORST uitgegeven, Johannes de Hus.

- Over het, reeds te dezen tyd zeer bekende, ge

ſlagt der Heeren van Ahus, of Ahuys, kan men nazien

het aangeteekende by J. H. NUNNING Monum. Mona

ſter. Dec. I. p. 5. en p. 333.### ook aangehaald by

den Geleerden JUNGIUs, Cod. Dipl. pro Hiſt. Benthem.

. 56. -

p #f) Ludolphus de Stemvorthen.] Men zie, het geen

dezelfde JUNGIUs, d. l. p. 65. over dezen heeft aan

geteekend, en opgemerkt.

(g) frater ejus] SLICHTENHORSTteekent opdenkant

aan, ,, alii habent, Filius” gelyk hy vervolgends nog

driemaal voor frater aanteekent filius. Doc in onze

twee Afſchriften ſtaat overal frater, -

(h), de Herchem.] Dus in onze Afſchriften. SLICH

TENH heeft uitgegeven de Harthem.

(i) de Kamphelde de Batenborch, Thidericus, cet..]

Dus in de uitgave; dus ook in onze Afſchriften. On

getwyfeld heeft de Afſchryver van 't Privilegieboek der

Stad zUTPHEN het eene woord door overhaasting voor

*t andere# , en naar alle gedagten heeft er in den

oorſpronkelyken Brief geſtaan, Pilegrim de Kamphel

de. Thidericus de Batenborch, et frater ejus. Moge

lyk is hy dezelfde, ten minſten# ge

weest zyn, als die Theodericus de Bathenburch, van
wien VAN BERCHEM in zyn Chronicon omtrend

iſióo- 1163. gewag maakt by den Heer VAN LEEU
WEN, in Not- ad 0/7- Tielenſe P. 144 -

*- - - - -

Sacharias, Jacobus de Arnhem.

Jacobus de Michdac.

Arnolt Kint, et alii quam plures.

Acta ſunt haec anno Dominicae incarnatio

nis Mo. Co. nonageſimo. Regnante glorioſis

ſimo Imperatore Romanor. HENRIco. Tra

ject. Cathedrae praeſidente BALDEwINove

nerabili Epiſcopo.

Naar het Perkamenten MS. Privilegie

boek der Stad ZUTPHEN, ter Secre

tarie aldaar berustende, Fol. 1. Een

authentique Copie vindt men ook ag

ter het MS. Andtevoort. Exceptio

neel, Syn Hoccheit den Heere Prince

van Orangien , als Stadhouder,

mitsgaeders die Heeren Raeden des

Vorſtendombs Gelre ende Graefſchaps

Zutphen overgegeven (in den jare

1641.) uyt den nhame ende van we

gen die Heeren van de Magiſtraet

der Stadt ZUTPHEN, als die % 4

ſtadt der Graefſchap Zutphen, Ex

cipienten , Opende. Tegens die infor

meleende ongefundierde Aenſpraec

ke, voor den ſelvigen Ed Hove inge

dient van wegen die Cleyne Steeden

des welgemelten Graefſchaps , als

Doesburgh, Doetinchem , Lochum,

ende Groenloe , ## ende

Geëvoipieerden, in de Documenten

ſub A Io. Uitgegeven door

SLICHTENHORST , Geld. Geſch. bl.

564., en gedeeltelyk ook bySCHRAs

# , Beſchr. van Harderw. II. D.

. I6.

(k). Theodoricus frater Comitis. cet.] Dus in onze

Afſchriften. Dus ook in de uitgave, ofſchoon sLICH

TENHORST op den kant aanteekent, dat in andere af

ſchriften gevonden wordt filius. Doch zo deze een

wettige zoon van onzen Graaf geweest was, kon hy

in deze rangſchikking alhier niet geplaatst worden tus

ſchen de overige dienstluiden, maar hy moest alsdan

gerangſchikt geweest zyn by den anderen, hier opge

noemden, Zoon des Graafs. Het zelfde moest ook

plaats gevonden hebben, zo hy een wettige Broeder

des Graafs geweest ware. Want, waar zal men ligt

een voorbeeld aantreffen, dat een jonger Broeder van

een regeerenden Graafonderdegemeene Dienstmannen,

miniſteriales, van den Vorst geſteld, en niet onder den

Adel, Nobiles, geplaatst wordt? Dit alleen is genoeg,

om gerust te ſtellen, dat hier ook een misſlag is inge

ſlopen ; 't zy, dat in den oorſpronkelyken Brief

eenmaal het woord Theodoricus by onoplettenheid her

haald is, 't zy dan, dat men dien misſlag aan den Af

ſchryver van 't Privilegieboek wil toeſchryven. -

Het laatſte komt my 't waarſchynlykst voor. - Ik

denke voor het naaſte, dat in het oorſpronkelyke by

eene verkorte manier van ſchryven, gelyk meermalen

my dus verkort het woord Baſtarth en Baſtardus is

voorgekomen, zal geſtaan hebben, Theodericus b.fra

ter Comitis. De Uitſchryver de letter b. over het

hoofd gezien hebbende, en zynen misſlag bemerkende,

zal mogelyk, om in zyn afſchrift niet te kladden, den

naam zelven met het byvoegzel van baſtard weder op

nieuws herhaald hebben; doch daar door heeft hy te

vens veroorzaakt, dat en by sLICHTENHORST, en ook

in ons tweede Afſchrift, 't geen in 1641. doorden toen

maligen. Secretaris H. HosELMAN uit het zelfde Privi

legieboek is afgeſchreven, dezeeene Baſtaardbroeder des

Graafs, als twee onderſcheidene, voorkomt.- In

dien men op die manier deze twee voor een en denzel

ven houdt, zal men zig niet verwonderen, waarom hy

hier onder de overige Graaflyke Dienstmannen gerang

ſchikt en opgenoemd wordt, want dat onwettige, of

Baſtaarden van Vorſten, onder de overige Edelen en

Dienstmannen doorgaands geplaatst worden, is te over

bekend, en behoeft geen bewys.

(l)## In de uitgave, Sigebertus, gelyk ook

vervolgends, de Horſte, voor de Hurſte, zo als in 't

Privilegieboek geſchreven ſtaat.

- -

71. )
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71.) Het Patronaatſchap, of recht van Collatie, der Kerk te Lynden, door den

- - Heer van LYNDEN afgeſtaan aan de Abdye van s. PAUL te Utrecht,

-

Den 6. Mey, 119o.

Niverſis praeſentia viſuris FLORENTIUs

Dominus de LINDEN, Miles, ſalutem &

- ... ... veritatem. Quaegeruntur(a)in tempore,

ne cum lapſutemporisevaneſcant, ſcripturae ſo

lent teſtimonio perhennari. Cumque ea, quae piis

locis & Eccleſiis legantur, in hereditatemper

petuam computentur, Nos ob amorem Dei

& glorioſae Virginis ſüae Matris , propter

ſpem aeternae retributionis, & pro ſalute AG

NETIs Uxoris noſtrae, ac pro animabus Paren

tum noſtrorum, Jus Patronatus (b)Eccleſiarum

de LINDEN, quod ad nos ſpectat, ſimiliter & i

pſas Eccleſias noſtrae collationi vacantes, cum

omnibus attinentiis ſuis, Domui S. PAULI in

Trajecto pure & ſimpliciter propter Deum,

tradidimus.

Et his praeſentibus proteſtamur, quod nos

(a) geruntur] By MIRAEUs, reguntur. By welken

ook de woorden et .... veritatem ontbreken.

(b) Eccleſiarum.J. Dewyl alhier in het meervou

dige getal uitdrukkelyk# gemaakt wordt van Ker

ken, Eccleſiarum, en het aan den anderen kant zeker

is, dat nooit meer dan ééne Parochiale Kerk in het

Dorp Lienden geweest is, zo denke ik, dat oudtyds

praedictum Jus Patronatus, & ipſas Eccleſias

eidem contulimus, perhenniter obtinendas, ro

gantes loci Dioeceſanum & Archidiaconum,

utipſi praedictam noſtram collationem in prae
miſſis ratam habeant & confirment.

In cujus rei teſtimonium Joannes Dominus

de ARCKEL & Theodoricus de BREDERoDE Mi

lites...... rogatia praefato Domino Florentio

de Linden & Agnete, ſigilla noſtra praeſenti

bus apponifecimus, in teſtimonium praemis
forum. Datum anno Domini milleſimo cente

ſimo nonageſimo, menſe Maio, Dominicapoſt
Aſcenſionem.

-

CHR. BUTEENs, Ann. Genealogiques de
la Maiſon de LYNDEN, in de Preuves

p-5. alsmede AUB. MIRAEUS, Donat.

België, Lib. II. Cap. 66. Oper. Dipl.w Tom. I. p. 553.

onder die, Kerk een of andere naburige Kapel zal be

hoord hebben, welke, voor zo ver het regt van doo

pen en begraven aangong, van dezelve, als haare Moe

derkerk, afhong, en in welke de toenmalige Heer van

LINDEN, of LYNDEN, als Patroon, insgelyks het regt

zal gehad hebben, om Prieſters te benoemen.
-

------------------------3 te wºrtels te vººrleessess-tes, teas-tº

72. ) De Gifte der Goederen, door ALARD, Burggraaf van Nymegen, en des

zelfs Vrouw, aan het Hospitaal, of Commanderye van S. Jan geſchonken,

door Keizer HENRIK den VI. bevestigd.

Den 2o. October, 1 19o. (Denkelyk, 1196. )

ENRICUs ſextus, divina favente clemen

tia Romanorum Imperator ſemper Au

guſtus, & Rex Siciliae, ad aeterni regniprae

nium & temporalis imperii incrementum apud

Regem Regum nobis proficere non ambigi

mus, ſi, loca religioſa manutenentes, ea,

quae a Chriſti fidelibus ipſis piae largitionis ſtu

dio impenduntur, ſub noſtra pace ipſis inte

gra conſervamus. Quapropter notum facimus

( a) Alardus. J Dat van dezen Nymeegſchen Burg

graaf, by BERCHEMIUs, # het jaar 12o2. gewag ge

maakt wordt, heeft de Heer IN DE BEToUw opge

merkt in de Aanteekening. op Jo. SMETIUS, Chron. van

Nymegen, bl. 6o.,- en zie verder, over den

zeifden, de aanteekening van SLICHTENHORST, Geld.

Geſch, VI. B. bl. 86. - - - -

(b) in villa Degeſe. cet. ] PoNTANUs, den korten

inhoud van dezen Brief, doch niet deszelfs eigen

woorden, opgevende Hiſt. Gelr. Lib VI. p., 121;,

noemt de hier voorkomende plaatzen, Heze, Erbick,

JWerchem, Woswyck; en op den kant, Haſewic.-

SLICHTENHORST VI. B. bl. 36. noemt dezelve, He:

- - -

univerſis Imperii noſtri fidelibus, praeſentibus

& futuris, quod nos Imperiali benignitate ra

tum habemus & confirmamus, quicquid ALAR

DUs (a) Comes de NovIMAGo, & uxor ejus

UDA , Hospitali apud Noyimagum , quod

propriis ſümptibus & laboribus conſtruxerunt,

de bonis ſuis, quae ipſorum füerunt, juſte

contulerunt, videlicet quatuor Manſos in (b)

villa Degeſe, in Ewick manſum unum cum

: ap

ze, ofte Haſewyk, Erbeek, Werchem, Woswyck.-

Wat de eerſte dezer plaatzen betreft, deszelfs naam is

in de uitgave, welke wy hebben moeten volgen, on

getwyfeld bedorven. Ik denke, dat men, om zo veel

mogelyk, de bedorvene lezing te behouden, voor in

villa Degeſe, zal moeten lezen in villa de Heze. Men
moet er dan door verſtaan het, in het Schependom

van Nymegen gelegene , Dorp Hees. Zie Zºgenzv.
Staat van GELDERL. bl. 221. - Het tweede, al

hier opgenoemde, Ewick - is, buiten allen twyfel,
het niet verre van den"# ruim# UUT#

neden de Stad, gelegene Dorp Ewyk, 't welk een der
Kerſpelen is van 't# (ZV/7/2 Wymegen, Deszelfs naam

b 3 Wordt

w
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appendiciis ſuis, in Werthe manſum. unum,

in Wouſick praedium, in Lente praedium;

tam haec, quam alia, quae praedictum Ho

ſpitale juste poſſidet, vel collatione fidelium,

vel alio quocunque modo juſte (c) contine

bit, in ſpecialem Majeſtatis noſtrae protectio

nem recipientes. Statuimus ergo & diſtricte
praecipimus, ut nulla omnino humilis vel al

ta, ſecularis vel eccleſiaſtica perſona praedi

ctum Hoſpitale in bonis vel perſonis, quas

habuerit, aliquatenus gravare (d) praeſump

ſerit vel moleſtare. Quod ſi quis facere Prae
ſumpſerit, triginta libras auri pro poena Ca

merae noſtrae componat. Ad cujus rei cer

wordt derhalven by PoNTANUs kwalyk, Erlick, Op

gegeven. De derde hier voorkomende plaats

wordt, by PoNTANUs, , Werchem, doch in de eenig

ſte Uitgave, welke ons bekend is, en welke wy over

zulks, in het weder uitgeven van dit Stuk , noodzake;
lyk hebben moeten volgen, Werthe, genoemd: Zo al

niet in 't oorſpronkelyke Wurthe geſtaan heeft, denke

ik, ten minſten, dat men, door dit Werthe, geen an

dere plaats verſtaan kan, dan het tegenwoordige Dorp

ijaard, insgelyks onder het Ryk van Nymegen geho

rende, en niet ver van de twee vorige, hier opge

noemde, Dorpen gelegen. Volgends de aanmerking

van den Schryver van den Tegenw. Staat van GELDERL:

bl. 244., hier in gevolgd door den Schryver van de
Geograph. Beſchryv: van GELDERL: bl. 2o1., wordt

het by'ſommigen Wurd, van anderen ook Virt ge

noemd. - Het volgende Wouſick, of, gelyk by

PoNTANUs gelezen wordt, loswyck,,durve ik, voor
al nog, niet bepalen.- Doch het laatst hier voor

komende Lente is, buiten alle bedenking: het aan den

anderen kant tegenover Nymegen gelegene Dorp • Lent •

onder 't Schependom dier Stad insgelyks behorende:
(c)## Voor obtinebit. Dit woord ten min

ſten is in diergelyke bevestigingen het gebruikelyke

In een anderen Brief van K. HENRIK van 't zelfde jaar

vindt men zulks ook , by UGHELLUs Ital. Sacr. Tom

I. p. 1444. univerſa bona, quae nunc habent, val in
poſterum – juſte poterunt ôbinere, in ſhºcialenMa

#eſtatis noſtrae protectionem recipimus. Meerder voor
beelden aantehalen, is onnodig.

(d) praeſunipſerit. J Dus feest men in de uitgave.

Doch deze lezing zyn wy verſchuldigd aan den afſchry

ver, welke, zyn oog op het volgende pragſumpſerit :

naar alle gedagten, hebbende laten vallen, dus heeft
uitgeſchreven voor praeſumat, gelyk ik denke, dat in

den oorſpronkelyken Brief zal geſtaan hebben. Dit ten

minſten vereischt de zin, en zulks komt ook over een

met den gewonen ſtyl, in andere Brieven van onzen K.

HENRIK voorkomende. Ten bewyze kunnen ſtrekken

deze navolgende woorden, uit een Brief van den jare

1193., Statuimus, - ut nullus hanc noſtram dona.

tionem audeat infringere, vel aliqua temeritatis arro

gantia illi praeſumat contraire. Quod / attemptave
rit, in ultionem exceſſus ſui centum marca: argenti ple

ri pro pcena componat. Dit, en die gelyke voorbeel
den meer, kan men aangehaald vinden by den Door

lugtigen Schryver van 't CHRoN GOT:Wie, p. 394

op dezelfde wyze vindt men ook in een Brief van 1196.

Sáncimus igitur, ut nullus omnino in poſterum hane no

ſtrae confirmationis paginam praeſumat vel alldeat in

fringere. Quod ſi quis attentaverit, #nium libra,au

###poend componat; by LUDEwiG, Reliq: MSS. Tom.

. p. 59I- -

&#5 #g indictione. ] Het jaar 119o., 't geen wy

hier in de uitgave ontmoeten, komt niet over een met

de VI. Indictie. Eene tweede zwarigheid van

meerder belang bevind zig in 't jaartal zelve, 't geen

wy hier aantreffen. Want hoe kan K. HENRIK , in

119O. , zig noemen Romanorum Imperator ſemper Au

gustus , daar het zeker is, dat hy eerst op den twee

en Paaschdag van 't volgende jaar 1191. binnen Ro

me de Keizerlyke Kroon van den Paus ontfangen

heeft? Immers in Brieven van 119o. noemt hy zig al
toos Rex Romanorum, en niet Imperator. Voorbeel

den hier van kan men vinden by GEORGISCH, in Zyne

Regeſta Chronologico - diplomatica, Tom. I. p. 744:

- Eene derde zwarigheid ontmoeten wy in den

tweeden Titel, welken K. HENRIK in 't hoofd van de

zen Brief zig toeëigent, naamlyk van Koning van Si

j

15. 2

# I. p. 1445.

tam in perpetuum evidentiam praeſentem Car

tam inde conſcribi jusſimus, & Majeſtatis no

ſtrae ſigillo communiri. Datum apud Montem

Flaſconis, Anno Domini Milleſimo centeſimo

nonageſimo, ſexta (e) Indiët. Decimotertio

Kalendas Novembr. -

Verantwoordinghe voor Burgermee

ſteren, Schepenen ende Raet der

Stadt Nymegen , dienende tot

Juſtificatie van 't aenveerden der

Commandurie van St. Jan, met

die goederen daer toe gehooren

de, tot Nymegen gedruckt Anno

, 1639. Onder de Stucken ende Mu

nimenten Num. 2. -

cilie. Met wat recht kan hy zig noemen Rex Sicilige

in 1199, daar hy eerst vier# daarna zig meeſter

van Sicilie gemaakt heeft, en in alle andere Brieven

eerst met het jaar 1195. dien Titel heeft beginnen te

voeren? Men zie zulks ten vollen bewezen door den

Schryver van 't CHRON. GoTTwicENSE p. 402.

Het blykt derhalven, dat de Afſchryver de tydsken

merken :,, uit onkunde, zeer kwalyk afgeſchreven

heeft. Te meer blykt dit, om dat póNTANüs p. 121.

ons het jaar MCXCVI. opgeeft, gelyk ook sMETrus,

Oppid. Batav.. p. 62. en in de Chron. van Nymegen,

p: 6o., welke insgelyks uit de Chronyk van vAN BER

# den inhoud van dezen Brief had leren kennen,
denzelven op 't jaar 1196 brengt. Wy denken, dat

dit het egte jaartal is, waar mede alsdan die twee laat.

ſte zwarigheden eensklaps verdwynen. De uitſchryver

heeft het laatſte woord van 't jaartal genomen voor de

getalletter van de Indictie, 't zy zulks met volle let

ters, 't zy met de gewone Cyfer VI., is uitgedrukt

geweest, en dus van Seato, ſeata gemaakt. Dit heeft

ten gevolge gehad, dat hy het getal, 't welk agter het

woord Indict. in 't oorſpronkelyke zal geſtaan hebben

als overtollig , heeft overgeſlagen. Ik denke derhal

ven, dat men zal moeten lezen, Datum apud Montem
Flasconi's anno Domini milleſimo centeſimo nona geſimo

ſexto. Indict. [XV.] Decimo tertio# Koºi,

Gemaklyk Zou iemand ook in die gedagten kunnen val

len , dat, wanneer de Afſchryver het laatſte woord van

t jaartal tot de Indictie bragt, hy 't getal van de Indi

Stie weder tot de dagteekening gebragt heeft, en dat

er dus geſtaan zal hebben, Anno Domini MCXCVI.

Indictione XV. Kalend. Novembr. , en dat hy daaruit

gemaakt heeft decimo tertio Kalend Novembr. Dit geeft

wel geen ander verſchil, dan alleen, dat deze Brief

in dat geval op den I. November des jaars 1196., in

# van op den 2o. Oótober zou gegeven zyn. Doch

an vreeze ik, dat men wegens de plaatsteekening van

dezen Brief, apud montem Flasconis., in een andere

Zwarigheid zou vervallen, deze naamlyk, of werke

lyk K. HENRIK op den I. November zig aldaar ter

plaatze bevonden hebbe. Ten minſten zou men

met veel waarſchynlykheid het tegendeel van dien mo

gen beſluiten uit de afgeving van eenen anderen Brief

van dat zelve jaar, alwaar men ontmoet, Datum Gai

linhuſen, quinto Kl. Novembris, hy LUDEwIG Relig.

MSS. Tom. XI. p. 594. - Daar het integendeel

ten vollen zeker is, dat op den 2o. October, XIII. Kal.

Novemb. , HENRIK ter plaatze, in onzen Briefgemeld,

geweest zy. 'Zulks blykt ten duidelykſten uit de dag

teekening van een anderen Brief, welke op den vol

genden dag, XII. Kal. Novembr. of den af. October,

insgelyks apud Montem Flasconen gegeven is. In dien

Brief, welken tºGHELLUs, Ital, Sacr. Tom. I. p. 421.

uitgegeven heeft, leest men dit navolgende ſlot: Acta

ſunt haec Anno Dom. incarn. I196. Indiét. XIV. -

Datum apud Montem Tlasconem XII. Kal. Novembr.

Welke dagteekening alleen genoeg is, om overtuigd te

worden, dat in onzen Brief ook gelezen moet worden

Datum apud Montem. Flasconis Xiff kat. Wil

vembr. Verder, ofſchoon in het ſlot van dien

Brief voorkomt Indiët. XIV., zal egter niemand, des

kundig, zig verwonderen, dat wy het, in dezen on

zen Brief overgeſlagen, getal der Indictie hebben ge

meend met XV. te moeten aanvullen. Wy hebben

zulks gedaan om dezelfde reden, waarom men in het

ſlot van een anderen Brief van KeizerHENRIKook vindt,

Datum apud Aſſanum Anno Dom. Incarn. 1196, indićt.

on. Octobris, by denzelfden UGHELLUs, d, l.

73.)
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73.) De Tol te Smithuizen door Keizer HENRIK den VI. bevestigd aan 't Kapit

tel van S. MARIE te Utrecht, ten overſtaan, onder meer andere Getui

gen, ook van otto, Grave van GELRE.

Den 16. Mey (of 14. Juny) I I93.

TN nomine Sanctae & Individuae Trinitatis.

HENRICUs Sextus, Divina favente Clemen

tia, Romanorum Imperator & ſemper Augu

ſtus. Imperialis magnificentiae noſtrae titulos

crescere credimus & augeri, ſi ea, quae ab

Anteceſſoribus noſtris, Romani ſolii Rectori

bus, Eccleſiis collata ſunt, ne pravorum ho

minum ſtudiis Eccleſiarum uſibus fiant aliena,

divalis paginae noſtrae firmitudine decrevimus

roboranda. -

Cognoſcat igitur tam praeſens aetas fidelium

Imperii, quam ſuccesſura poſteritas, quod

Nos pro ſalute animae Patris noſtri Imperato

ris FRIDERIct, & noſtrae, interventu etiam

dilecti noſtri BALDEwINI, Trajectenſis Epiſco

pi, & conſideratione devotionis ipſius, quae

ſtionem, quam de thelonio (a) Smithuyſen

habuimus, penitus dimiſimus ; et, ne ipſa

quaeſtio in f recidivae (b) contentionis ſcru

pulum procesſu temporis relabatur, J dictum

thelonium, Eccleſiae Trajectenſiab Anteces

ſoribus noſtris indultum, & poſtmodum a quo

dam (c) coNRADo , Epiſcopo Trajectenfi,

Eccleſiae Sanctae Dei Genetricis, in Traje

cto ſitae, conceſſum, tam eidem Eccleſiae

Trajectenſi, quam Epiſcopo & ſucceſſoribus

ſuis, confirmamus, & praeſentis ſcriptimuni

mine roboramus; ſtatuentes, ut nulli omnino

homini liceat hanc paginam noſtrae confirma

(a) thelonio Smithuyſen. J In het Perkamenten. Af

ſchrift leest men, de theolonio Smithuſen.

(b) recidivae contentionis. cet.] Deze woorden, al

hier tusſchen twee [ J geplaatst, en zonder welken

de zin ten eenemaal gebrekkig is, hebben wy uit

het MS. Liber Piloſus aangevuld. Zeer kwalyk ont

breken dezelve in de uitgave.

(c) a quodam Conrado cet.J, Mogelyk , a quon
dam C. Eertyds is deze Tol een eigen

dom geweest van het Kapittel van s; JAN te Utrecht;

doch is dezelve in den jare 1 o85. door dat Kapittel

afgeſtaan aan den , Bisſchop KoENRAAD , by manier

van ruiling tegen de Proostdye-landen, welke thands

noch aan dat zelfde Kapittel behoren. Wy hebben

dien Brief hier voor reeds geplaatst in deze II. Af

deeling onder No. 7. bl. 147. Wanneer, en

op welke voorwaarden, Bisſchop KoENRAAD dien Tol

weder overgegeven heeft aan 't Kapittel van s. MA.

RIE , durve ik niet bepalen, dewyl my de Brief,

waar by hy zulks heeft overgegeven, nergens tot dus
ver is voorgekomen. Ten minſten uit dezen onzen

Brief blykt ten duidelykſten, dat de Kerk van s. MA

RIE reeds ten tyde van Bisſchop koENRAAD een wet

tigen eigendom daarop verkregen heeft, gelyk dezel

ve ook tot op den huidigen dag in het gerust bezit

van dien Tol gebleven is, Wy zullen in 't

vervolg verſcheiden. Brieven dien aangaande in dit

ons Werk moeten plaatzen, waar uit onder anderen

ook zal blyken, dat , wegens het verloopen van den

Rhynſtroom te Smithuizen, deze Tol, met toeſtem

ming. Onzer Graven, naar elders verplaatst is. -

(d) teſtes /unt.] Dus in 't MS. In de uitgave leest

tionis infringere, vel ei auſu temerario con

traire. Quod qui facere attemptaverit, vel

memoratam Trajectenſem Eccleſiam in thelo

nio praetaxato, quod ei indulſimus & confir

mavimus, laedere praefumpſerit, a gratia Cel

ſitudinis noſtrae excluſus, XXX libras auri

pro poena componat, quarum medietatem Ca

merae noſtrae, reliquam vero injuriam paſſis

perſolvi jubemus.

Ad cujus rei certam in poſterum evidentiam

praeſentem cartam inde conſcribi jufſimus, &

Majeſtatis noſtrae ſigillo inſigniri. Hujus rei

teſtes (d) ſunt:

Johannes, Trevirenſis Archiëpiſcopus.

Hermannus, Monaſterienſis Epiſcopus.

Henricus, Wormacienſis Epiſcopus.

Hermannus, Lantgravius Thuringiae.

Conradus, Marchio de Landesbergh.

Albertus, Marchio Misnenſis. -

Gerardus, Comes de Loin.

OTTo, Comes de GELRE. t -4

Fredericus (e) Burgravius de Nurenbergh.

Adolphus, Comes de Schombergh.

Albertus, Comes de (f) Werningrode.

Gevehardus (g) Borgravius Medeburgen

ſis.

Hermannus Comes de Ravensbergh.

Henricus (h) de Kuic; et alii quam plu

TCS. -

St

men, teſtes faerunt.

(e) Fredericus, Burgravius. ] Wie deze Burg

graaf geweest zy, welke in 1218. is overleden, kan

men betoogd vinden by C. F. JUNG, in zyne Grund.

liche Anweiſung, was die Comicia Burggraviae in Nurn

berg ſeye und involvire , pag. 1 15-11 8., als mede

in zyne Grunthaltende Fortſczung der Genealogie van

denen. Herren Burggrafen zu Nurnberg, pag. 36.

(f) Werningrpde J In de uitgave, Wermingerode.

(g). Gevehardus. cet. ] Dus heeft 't Perkamenten

Afſchrift. By wAssENBERG leest men, te onregt,

Genehardus, Burgravius Medenburgen/is. In een

Brief van K. HENRIK. van den 28. Oftober 1196., by

LUDEWIG, Reliq. MSS. Tom. XI. p. 593. wordt hy,

insgelyks kwalyk, genaamd Gerhardus Burggravius

Magdeburgenſis, in plaats van Gevehardus, of Gebe

hardus, ## hy, te regt, genaamd, wordt in een

anderen Brief van den 9. April 1196. by denzelfden

LUDEwIG, d. l. p. 591. Te regt wordt hy ook Geb

hardus genaamd by MEIBoMIUs, SS. Rer. German,

Tom. I. p. 447. alwaar ook noch vier anderen opge

noemd worden, welke alhier insgelyks, als Getuigen,
VOOrkomen. - -

(h) Henricus ds. Kuic.J In de uitgave leest men

zeer kwalyk, Henricus de Flint.- Hy is dezelf -

de HENRik van Kuik, welke, in 1191., zyn eigen

domlyk goed Herpen te leen heeft opgedragen aan
den# van Brabant, waar van de Brief te vin

den is by LUNIG , in Cod German. Dipl. Tom. II.

# 1966., en anderen. Hy komt ook voor in den

rief van I 19o. hier voren Num. 7o. bl. 249.

- - - - A. * * *
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Signum Domini HENRICI Sexti, Romano

rum Imperators inviëtiſſimi. . . .

Acta ſunt haec anno Dominicae Incarnatio

nis MCXCIII. Indictione XI. Regnante Do

mino HENRIco Sexto Rom. Imperatore Glo

rioſisſimo, anno Regni ejus XXIIII. Imperii

(i) XVIII. Kalend. Junii J Dus ſtaat en in de

uitgave , en in 't Handſchrift ,,'t geen wy ter ver

betering van dezen Brief gebruikt hebben. Dat de:
ze lezing door de uitſchryvers bedorven is, behoeft

geen bewys. Men kan zulks verhelpen op tweeder

vero ſecundo, feliciter. Amen. Datum Con

fluentiae XVIII. (i) Kalend. Junii.

Naar het Perkamenten MS. Liber Pilo.

ſus van 't Kapittel van S. MARIE te

Utrecht, Fol. 153. Ook, doch min

naauwkeurig, uitgegeven by E. wAs

SENBERG, in Embrica, Lib. III p.114.

lei wyze ; of door te lezen XVII. voor XVIII.;

of door de Maand Junii te veranderen in julii. In

het eerſte geval zou deze Brief uitgegeven zyn op den

16. Mey, en in 't tweede op den i4. Juny.

SA/gS AA &S AA &S AA&&AA<>AA<>AAKSAA<>AA&SAA&#AA&SAAKSAA&&AAKSAA&#AAKS AA&

74-)
De Tol te Geervliet door Keizer Henrik den VI. aan den Hollandſchen

Graaf DIRK den VII., ten overſtaan van GraafoTTo van GELRE, en an

deren, bevestigd.

Den 2o. Oãober 1195

N nomine Sanctae & individuae Trinitatis.

HENRICUs Sextus Romanorum Imperator

ſemper Auguſtus & Rex Siciliae. -

Dignum eſt, & noſtrae celſitudiniglorioſum,

ut ipſorum deſideriis grato concurramus aſſen

ſu, quos circa noſtrum & imperii honorem &

devotione invenimus laudabiles, & obſequio

rum exhibitionibus fructuoſos. Quare ad no

titiam univerſorum fidelium imperii praeſentium

ac futurorum volumus devenire, quod nosſin

ceritate dilecti ac fidelis noſtri TEODERICI no

bilis viri, Comitis Hollandiae, prae oculis ha

bita theloneum in Ghervliet ipſi confirmamus

& praeſentis Scripti patrocinio roboramus, o

mnitempore habendum; ſicut ſereniſſimus pater

noſter FREDERICUs, quOndam Romanorum Im

perator invictiſſimus, ipſum theloneum quon

dam fideli noſtro Florentio, patri dicti Comi

tis, in feodum ab omnibus tranſeuntibus con

ceſſit. Ita tamen ut de omni navi tranſeunti,

quae vel centum marcas valens, vel ultra,

quantumcumque portaverit, quinque (a)tan

tum marcas recipiat, ſi vero infra centum mar

cas portaverit, de viginti marcis unam, de

quadraginta duas, de ſexaginta vero tres mar

cas recipiat, & ſic deinceps usque ad centum.

Ex ſententia autem nobilium Curiae noſtrae in

Majeſtatis noſtrae praeſentia in domo fidelis

noſtri Tutonis apud Wizznowe judicatum eſt,

& a copioſo Epiſcoporum, Comitum, Libe

rorum, atque Miniſterialium noſtrorum nume

ro approbatum, quod tam Flandrenſes & alii

homines, qui ſunt de noſtro imperio, quam

etiam hi, qui de aliis regnorum partibus ve

niunt , modo praeſcripto theloneum debeant

perſoºvere: quam ſententiam praeſenti privile

gio decemimus confirmandam. Statuentes &

imperialiedicto firmantes, ut nulla.omninoper

(42.4"4de tantum marcas – portaverit. J. In
de uitgave van MARTENE vindt men deze woorden
In 1Ct. G uitſchryver heeft ongetwyfeld zyn oog op

het tweede woord portaverit by overhaasting laten

vallen, en heeft dus, gelyk meermalen by 't afſchry

ven gebeurt, de tusſchenſtaande woorden overgeſla

ge) : zonder welken de zin geheel gebrekkig is.

C*) de Binethem.] Onnodig is het, dit in Benthem

ſona alta vel humilis, Eccleſiaſtica vel ſaecu

laris hanc noſtrae confirmationis paginam viola

re, vel auſu temerario ei praeſiumat obviare:

quod qui attentaverit, in ultionem ſuae teme

ritatis a gratia noſtra excluſus triginta librasau

ri componat, quarum medietas camerae no

ſtrae, reliqua paſſo injuriam perſolvatur. Hu

jus rei teſtes ſunt Cuonradus, Moguntinus Ar

chiepiſcopus, Hermannus, Monaſterienſis Epi

ſcopus, Henricus, Wormacienſis Epiſcopus,

oTTo Comes GELRENsis, Theodericus, Comes

de Hodſtadn, Marquardus ſeneſcallus, Anco

nitanus Marchio, Otto Comes de (b) Bine

them, Boppo, Comes de Wertehem, Arnol

dus de Horenburc, Stephanus de Oye, Hen

ricus, Mareſcalcus de Callendin, & aliquam

plures.

Signum Domini Henrici ſexti Romanorum

Imperatoris invictiſſimi & regis Siciliae.

Ego Cuonradus, Imperialis aulae Cancella

rius, vice Domini Cuonradi Moguntinenſis Ar

chiepiſcopi & totius Germaniae Archicancella

rii, recognovi.

Acta ſunt haec Anno Dominicae Incarnatio

nis milleſimo centeſimononageſimo quinto, In

dictione decima quarta , regnante Domino

Henrico Romanorum Imperatore glorioſiſſimo,

anno regni ejus XXIV. (i) Imperii vero

quarto. - -

Datum Moguntiae XIII. Kal. Novembris.

FR. VAN MIERIS, Charterb. van HoLL.

I. D. bl. 129. MARTENE en DURAND,

Theſ. Anecdot. Tom. I. p. 661. enADR.

KLUIT Hiſt. Crit. Com. Holl. Tom.

II. P. I. p. 216. In 't Nederduitsch

overgezet by G. VAN LooN, Aloude

Regeeringsw. van Holl. I. D. bl. 237.

te veranderen, gelyk v. MIERIs ſchynt te willen. Bi

nethem, Bynthem, en Benethem, voor Benthem, vindt

men zeer dikwyls in oorſpronkelyke Stukken van de

zen. tyd. Zie JUNGIUs Hiſt. Com. Benthem. p. 21o.

216. 217. 22o. en in 't Cod. Diplom. pro hiſt. Ben

them. p. 27. 34. 37. 39.

(c) Anno regni ejus XXIV.] Dat de tydskenmer

ken, welken wy alhier ontmoeten, eenigermaten#
er
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ger zyn, is niet te ontkennen. De Heer KLUIT heeft

in 't eerſte gemeend, dat men dezen Brief moest bren

gen tot den jare I 193 , in zyne Aanmerkingen op

het CHRONIcoN HOLL. VETUST. Hiſt. Crit. Tom. I. P.

1. pag. 157., doch om reden, dat K: HENRIK in het

hoofd van dezen Brief zig ook den Titel van Koning

van Sicilie toeſchryft, heeft die kundige Hoogleeraar

geen zwarigheid gemaakt dit zyn gevoelen te herroe

pen in een aanmerking, onder dezen Brief geſteld,

Zd. l. Tom. II. P. I. pag. 216. En zekerlyk, dewyl

K. HENRIK , gelyk wy hier voren bl... 254 reeds

opmerkten, niet, dan in 't laatst des jaars, 1194. ,

dien Titel heeft beginnen te voeren, is het on

mogelyk, dat deze Brief vroeger dan tot 1.195. zou

kunnen gebragt worden, tot welk jaar, behalven

MARTENE, vAN MIERIs, en anderen, te regt de He

ren, wAGENAAR , Vaderl. Hiſt. II. Q. bl. 277. en

JUNGIUs, Hiſt. Com. Benthem. Lil III. p. 22o. de

zen Brief ook brengen - Met dit jaar nu ſtrookt

ook zeer wel de XIV. Indictie, welke wy hier ont

InOCtC11. Maar, hoe dan gemaakt met de jaren

des Koning- en Keizer - ryks, welke hier opgegeven

worden, en met het jaar 1195. niet ſchynen overeen

te komen? M# een kleine omzetting van de

laatſte getalletters, en verandering, zullen wy die zwa

righeid met den Heer KLUIT gemaklyk te boven ko

men , door naamlyk voor XXIV. XXVI., en voor

Inrperii IV., Imperii V. te lezen. Ja maar!

zou ook de Notaris, welke in de Cancellarie des

Keizers den oorſpronkelyken Brief in geſchrift ſtelde,

eerne andere tydreekening hebben kunnen volgen? Zou

v

vººr ºgs #rs&sºrr&e-Sºrºs-3rs&#s

75-) Eindelyke Uitſpraak van K.

hy ook mogelyk de zelfde tyd-orde in agt genomen

hebben, als men vindt in een anderen Brief van Kei

zer HENRIK. van 't zelfde jaar 1 195. by UGHELLUs,

Ital. Sacr. Tom. IV. p. 174.? In dien Brief vindt men

't volgende onderſchrift : Acta ſunt haec anno Dom.

Incarn. MCACV. Indićt. XIII. Regnante D. Henri

co VI: - Anno Regni ejus XXIV. Imperii vero

IV. Mediolani die Dominico , IV. die menſís junii.

Dat in deze onderteekening het jaar 1195, het egte

is, en dat men hier niet op een ander jaar kan den

ken, blykt duidelyk hier uit, om dat de 4 juny

des gemelden jaars op een Zondag valt, en juist, 't

geen in dien Brief bevat is, gezegd wordt geſchied

te zyn die dominico. Heeft nu in dien Brief de No

taris eene, van de doorgaands gebruikelyke wel ver

ſchillende, doch tevens niet gantsch ongewoone, wy

ze van tydreekening gebruikt, waarom zou zulks in

onzen Brief ook niet kunnen geſchied zyn ?. Op die

manier zullen wy niet noodig hebben , iets in de

tydsmerken te veranderen. Dan immers ſtrooken de

zelve zeer wel met elkanderen.- Wy zouden

dit wydlopiger aantoonen, en, dat men op geen an

der jaar, dan 1195., onzen Briefkan brengen, breed

voeriger bewyzen kunnen, doch om dat dezelve geen

regtſtreekſche betrekking tot ons GELDERLAND heeft,

kunnen wy die moeite gemaklyk ſparen. De

wyl egter onze Gelderſche Graaf oTTo mede alhier

onder de Getuigen voorkomt, hebben wy, uit dien

hoofde alleen, dezen Brief in onze Verzameling ook
moeten inlasſchen.

º-tesººrtes-tes te sºrteerress-tess-t-

HENRIK den VI. over het geſchil wegens de

Graafſchap van vELUw E tusſchen BALDEw YN, Bisſchop van Utrecht,

en HENRIK, Hertog van L

Den 6. Maart. 1 196.

TN nomine (a) Sanctae & individuae Trini

tatis. HENRICUs Sextus, Divina favente

(a) In nomine. ] Zeer duister en verward is al

nog onze Gelderſche Hiſtorie ten opzigte van de

Veluwe. Gebrek aan egte Stukken , en de veeltyds

tegenſtrydige verhalen der oude ſchryvers veroorza

ken, dat men met geen zekerheid kan melden, wan

neer, en met wat regt, de Pagus, of Graafſchap,

Velue in het Huis der Graven van GELRE gekomen,

en met de overige Deelen van GELDERLAND en ZUT

PHEN vereenigd is. - Met de verſchillende ge

voelens en verhalen zo der ouden, als van latere

Schryvers, op te halen, en te wederleggen, zullen

ons thands niet bezig houden. - Tot beter

verſtand van dezen onzen Brief zullen wy alleen kor

telyk opgeven onze# dien aangaande, welke

wy ons overreed houden, op waarſchynlyke gronden

te ſteunen. - Zeker is het, dat de Pagus VELUE

oudtyds door afzonderlyke Graven, daar toe door de

Oppervorſten des Ryks aangeſteld, geregeerd is ge

weest.- Denkelyk is het, dat ongeveer dien tyd »

wanneer in de andere Graafſchappen dezer Landen de

erfopvolging in, gebruik raakte, de Veluwe ook tot

een Erf- leen des Ryks zal uitgegeven zyn.

Maar aan wien? Hier hapert het my. -

Uit de verhalen der oude Chronykſchryvers ſchynt

het, dat de Pagus Veluwe door een of ander der

Keizeren aan de Kerk van UTRECHT geſchonken zy,

gelyk de Bisſchoppen op dezelfde manier meer ande

re Graafſchappen bekomen , en daar door de palen

van hun gebied uitgebreid hebben. Het is wel zo,

dat reeds in den jare 838. door Graaf RoDGARIUs,

onder meer andere, elders gelegen, goederen, ook

eenige op Veluwe aan de Kerk van Utrecht geſchon

ken zyn. Men vindt dien Brief hier voren in onze

I. Afdeel. Num. 2o. bl. 18. Zelfs in den jare Io76.

had K. HENRIK de IV. de Curtis Bruoche, of Broe

kenhof, tegenswoordig het Adelyke Huis en goed

Cc c

otharingen.

*

r

clementia Romanorum Imperator ſemper Au

guſtus et Rex Siciliae.

Im

Billioen, aan 't Kapittel van S. Pieter, te Utrecht,

geſchonken. Zie den Brief in deze II. Afdeel. Num.

4. bl. 142. Doch door deze, en ſoortgelyke, giften,

heeft de Kerk van Utrecht, of het een of ander Ka

pittel, wel den eigendom van een ofander ſtuk goeds

#: maar uit dien hoofde kon de Bisſchop niet

weeren, dat hem de geheele Veluwe toekwam. Te

regt derhalven#" t de oordeelkundige wAGENAAR,

Vaderl. # I. #. bl. 269. , ,, dat hem niet ge

,,noeg gebleeken is, op wat grond de Bisſchoppen

,, van Utrecht beweerden, dat hun het gantſche

,, Graafſchap van de Veluwe, door de Keizers, was

,, afgeſtaan.” De egte Stukken dien aangaande ont

breken ons thands; zy zyn of door den tyd verloren

gegaan, of zy zyn tot nog toe verborgen, en onbe

kend. Egter uit dezen onzen Brief blykt ten duide

lykſten , dat er eene zodanige Keizerlyke Giftbrief

oudtyds moet geweest zyn. Hoe zou het anders mo

gelyk zyn, dat de Bisſchop de onbeſchaamdheid zou

durven hebben, om in 's Keizers Hof en opperſte

Regtbank, alwaar dit verſchil door een Ryksvonnis

eindelyk ſtond beſlist te worden, zig te beroepen

op eene Keizerlyke Gifte, Concesſio Imperatoris, of,

gelyk in ſommige handſchriften en uitgaven gelezen

wordt in 't meervoud, Imperatorum, en dus op eene

Keizerlyke vergunning, welke naderhand door den

Opvolger, gelyk# gewoonlyk was, beves

tigd is geworden? Hier aan valt niet te twyfelen.

- Maar dan ſpruiten hier uit natuurlyk deze twee

vragen. oor eerst, hoe, en wanneer is de

Veluwe, waar over de Bisſchop by dien Giftbriefden

eigendom, of dominium directum, verkregen heeft,

aan den Hertog van BRABANT te leen weder door

den Bisſchop afgeſtaan?- Ten tweeden, indien de

Hertog van Brabant zulks van 't Bisdom , als een

Leengoed, bezat, met wat regt kon hy dan, in dit

ge
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Imperatoriae (b) Majeſtatis noſtrae debi

eſchil, van zynen kant beweeren, dat hy die Graaf

'chap niet van den Bisſchop, maar onmiddelyk van

den Keizer en het Ryk zelve te leen hield, of, gelyk

de woorden van onzen Brief luiden, econtra Dua Lo

tharingiae dicebat, quod ipſum Comitatum de MANU

NosTRA teneret in feodo? Niets is my, voor zo

ver ik my herinneren kan, by oudere of latere Schry

vers voorgekomen, om deze vragen met een volle ze

kerheid, en op vaste gronden, te kunnen beandwoor

den. De oude Schryver van de CHRONICA de Traje

ſto, door MATTHAEUs uitgegeven. Anal. Tom, V. is de

eenigſte, voor zo ver ik weet, welke ons in deze dui

ſterheid eenig licht zal kunnen geven. Aldaar pag.

333. leest men 't volgende, tot ons oogmerk dienſtig:

Comes Roethem in Velua habuit VELUAM in commisſis

ab Epiſcopo, & ab eo advolvit ad Ducem BRABAN

TIAE, & a Brabantia in GELRIAM. Dus leest men in

de beide uitgaven der Analetta van MATTHAEUs, doch

kwalyk, want men lezen moet: Comes de Rechem in

Velua, gelyk hy te regt genoemd wordt in de Oude

Hollandſche Chronyk, VII. Diviſie, Cap. 14. Fol. 12o.

B., alwaar die woorden dus vertaald zyn: Die Grave

van Rechem in de Velue hielt van den Sticht te Leene

die Velue, ende van hem is die Velue ghecomen aen

Brabant, ende van Brabant aen Gelre. Laaten

wy dit gezegde ten gebruike nemen, en wy zullen door
't zelfde eenig licht ontfangen. Het is zeker,

en zulks blykt genoeg van elders, dat de oude Graven

van de Veluwe hun gewoon verblyf, en een Slot, of

Kaſteel, gehad hebben te Rechem, Redichem, of Ren

kum, op de Veluwe, van welk Slotzy doorgaands den

naam van Comites de Redichem, Graven van of in Ren

kum, voerden. Wanneer de Erfopvolging in deGraaf

ſchappen hier te lande reeds plaats vond, hebben ook

die Graven van Renkum het Graafſchap van de Velu

we, op denzelfden voet, als de Graven van GELRE,

ZUTPHEN , en anderen , als een Ryksleen in 't eerst

van den Keizer moeten verheffen. Intusſchen egter

zal een der Bisſchoppen het zo ver by den Keizer heb.

ben weten te bewerken, dat hy den eigendom, of het

Dominium directum, van die Graafſchap aan de Kerk

van Utrecht uit een, toen te tyd zeer gemeen, begin

zel van Godsdienſtigheid, heeft geſchonken gehad.

Dit kan in de X. of XI. Eeuw zyn voorgevallen, in

welken omtrek van jaren meer andere Graafſchappen,

uit het zelfde bygelovige beginzel, om daar door den

Hemel te gemakſyker te verdienen, door de Oppervor

ften des Duitſchen Ryks aan de Bisſchoppen geſchon

ken zyn. Ofſchoon wy wel den juisten tyd, waar

op, en door wien die gifte oudtyds geſchied zy, by

gebrek van dien Brief, niet kunnen bepalen, blykt

het egter genoegzaam, dat er een zodanige Gifte moet

plaats gehad hebben. Hoe zou anders Bisſchop BAL

DEwYN volgends dezen brief hebben kunnen, of dur

ven, voorwenden, dat die Graafſchap, de##
Imperatorum, en dus by.gifte en ſchenking der Keize

ren, aan hem, en de Kerk van Utrecht behoorde ?

- Dat die Gifte reeds geſchied moet zyn ten tyde

van de oude Graven van REDICHEM, of RENKUM,

blykt uit de aangehaalde woorden van den Chronyk

ſchryver, wanneer hy ons meldt, dat die Grave van

Rechem van het Sticht te leene hielt die Velue.-

Zederd de opdragt derhalven van den# dier

Graafſchap aan het Sticht moeſten de gemelde Graven,

in plaats van den Keizer, den Bisſchop vervolgends

voor hunnen Overheer, of Dominus directus, erken

nen, en by verſterf, als anderzins, dat Leen van hem

verheffen, en zy zyn op die manier.Stichtſche Leen

mannen geworden. Uit het Huis der oudeVe

luwſche Graven van Rechem, of Redichem , is dit

Leen,..'t zy dan by Huwelyk, Verkoop, of andere

handeling, overgegaan in 't Huis van ERABANT. Hier

aan is geen twyfel, of bedenking. Alle oudere, en

latere Schryvers erkennen eenparig, dat de Hertogen

van BRABANT de Veluwe oudtyds van 't Sticht te

Leen gehouden hebben. Onze oude Chromykſchry

ver meldt ook uitdrukkelyk, dat van hem ( den Grave

van Rechem) die vELUweghecomen is aan ERABANT.

En, ofſchoon wy noch den tyd, wanneer, noch de

wyze, op welke dit Leen in het huis van Brabant is

overgebragt ,,wegens gebrek aan egte beſcheiden,

naauwkeurig kunnen bepalen, is het egter zeker, dat

van dien tyd de Hertogen vanLotharingen, ofBrabant,

dit leen, ingeval van verſterf, of verandering, van 't

Sticht hebben moeten verheffen.- Maar hoe kon

-

* * *

" -

tum (c) expoſtulat, et requirit officium, ut

C3

dan de Hertog van Brabant voorwenden, dat hy de

Veluwe, als een Ryksleen , onmiddelyk van den Kei

zer te leen bezat? Econtra, zegt immers K. HENRIK

in onzen Brief, Dux Lotharingiae dicebat, quod ipſum

Comitatum de manu noſtra teneret in feodo. Wat grond

had hy voor deze zyne ſtelling? Mogelyk zou

den wy deze vrage met meer grond kunnen beand.

woorden, indien wy verzekerd waren, welke de egte

lezing van een zekere uitdrukking in dezen Brief was.

Naamlyk by HEDA, en die uitgevers, welke de lezing

van HEDA volgen, leest men de conceſſione Imperato

rum; doch by MIRAEUs, en die, welke zyne lezing

hebben gevolgd, vindt men, in 't enkelvoudigegetal, de

concesſtone Imperatoris. Onze beide oude Perkamente

Handſchriften laten ons hier in 't onzekere, want in 't

eene Imperatoris, en in 't andere Imperatorum gevon

den wordt. Even onzeker blyven wy hier omtrend,

door de lezing, de concesſione Imperiali welke men

ontmoet in Chronyk van den Karmeliter Monnik

oAN. VAN LEIDEN. Dus, zo lang wy den oorſpron

elyken Brief zelf niet kunnen inzien, of raadplegen,

kunnen wy ook niet beſlisſen, welke dezer lezingen

de egte zy, en egter geeft dit een merkelyke verande

ring in de zaak zelf, ten opzigt van de meerder of min

der gegrondheid van de tegenſpraak des Brabantſchen

Hertogs. Verkiest men te lezen de conceſſione Impera

toris, dan moet volgen, dat die gifte alleen maar door

éénen Keizer is geſchied, en door zynen Opvolger na

derhand niet bevestigd geworden. Nu is het zeker,

en te over bekend, dat Giftbrieven en Donatien van

Keizeren, of Vorſten, nooit ſtand greepen, of onher

roepelyk gerekend wierden, ten zy de Opvolger die

Gifte, of ſchenking van zynen Voorzaat eerst uitdruk

kelyk bevestigd hadde. Van hier, dat men zo me

nigvuldige bevestigingsbrieven, ontmoet van gedane

Giften. Voorbeelden hier van by te brengen is onnoo

dig. Dus in dit geval de Bisſchop zo veel regt niet

kon voorwenden, als wel, indien die gifte door den

# insgelyks aan hem bevestigd was geworden.

et is verder meer dan waarſchynlyk, dat de Herto

en van Brabant, wanneer deze Graafſchap uit het

uis der oude Veluwſche Graven aan hun gekomen

was, liever verkoren hebben dat Leen van hunnen Qp

perheer, den Keizer, te verheffen, dan van den Bis

ſchop, aan welken zy daar door, als Vaſallen, meer

of min verpligt wierden hulpe en byſtand te bieden;

en dat de Keizers eenige reizen zodanige beleening zul

len hebben vergund gehad, uit hoofde van welke de

Hertog kon beweeren, dat door zodanige opgevolgde

beleening des Keizers die gemelde Gifte, als niet door

den Opvolger bevestigd, ſtilzwygende, als 't ware, en

met 'er daad, herroepen en te niet gedaan was.

Doch verkiest men te lezen, in 't meervoud, Impera

torum, dan is het zeker, dat die Gifte door een of an

der der Opvolgeren van den Gever naderhand beves

tigd is geweest, en de Bisſchop over zulks een meer

bevestigd, en onherroepelyker, regt tot den eigen

dom, of Dominium directum, had, en in dat geval kon

de Hertogzo zeer niet beweeren, dat door eene opvol

gende beleening des Keizers die Gifte ſtilzwygende

voor herroepen en weder ingetrokken moest gehouden

worden. Doch, ofſchoon in dit geval de Bis

ſchoppen wel een bevestigd en gegrond regt op die

Graafſchap dus hadden, ſchynen egter de Brabantſche

Hertogen gedurende eenigen tyd de beleening daar van

onmiddelyk van den Keizer verzogt, en ook verkregen

te hebben. Anders, zo zulks niet gebeurd was, kon

men in dezen Briefvan dien kant niet voorwenden, dat

hy die Graafſchap niet van den Bisſchop, als zynen

Overheer, maar uit de hand des Keizers te Leen ont

fangen had. Denkelyk is het, dat een en ander voor

gaande Bisſchop zulks ſtilzwygende hebben aangezien,

zonder zig, 't zy uit onmagt, 't zy om andere rede

nen, daar tegen openlyk te verzetten, of hun regt met

de wapenen tegen den Hertog te vervolgen. En op

dien grond, als of, door zulks ſtilzwygende aantezien,

de voorige Bisſchoppen van hun verkregen regt hadden

afgezien, zal Hertog HENRIK, wanneer Bisſchop BAL

DEwyN , by de aanvaarding van zyne waardigheid,

gelyk van de overige Leenmannen des Stichts, dus

ook van hem . den leen - eed, en hulde, vorderde,

zulks geweigerd hebben. Dit heeft dus oorzaak gege

ven van dezen langdurigen twist, en daar uit gevolgde

oorlogen tegen de Graven van GELRE, tot dat einde

lyk dit geſchil door dezen onzen Brief vereffend is ge
- WOT

-
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ea, quae inter Fideles & Principes Imperij

worden. Dat verder te dezen tyd de Veluwe,

als een achterleen, ofſubfeudum, van Brabant door de

Graven van GELRE bezeten wierd, behoeft geen nader

bewys. Dat van BRABANT dezelve gekomen is aan

GELRE, getuigt zelfs de Chronykſchryver in de aan

gehaalde woorden. HEDA pag. 177; verhaalt ons, dat

de Hertog van Lotharingen niet alleen den Bisſchop

weigerde te erkennen, maar dat ook de Veluwe buiten

kennis, of voorweten, der Utrechtſche Kerk aan de

Graven van Gelre was overgedragen. Solus tunc Dux

Lotharingiae, dus luiden. Zyne woorden, nunc Bra

bantiae, qui Comitatum Velue in beneficium tenebat

ab Eccleſia , et , ea inconſulta, temerarie in Comitem

( Beter in het MS. van den Heer AB. in Comites.)

Gelriae transportaverat, Epiſcopum contempſit, & pro
domino ſtatuto tempore recognoſcere diſtulit. Geen

wonder derhalven, wanneer B. BALDEwYN voornam 't

regt zyner Kerke met de wapenen te handhaven, dat

hy den Graaf van Gelre, welke buiten zyne toeſtem

ming dat Leen toen bezat, meende tot ontruiming van

het zelve door overmagt te moeten dwingen.- Wat

dien aangaande zederd den jare 1178., tot 1.196., en

dus gedurende den tyd van ongeveer agttien jaren, is

voorgevallen, hoe door tusſchenkomst van K. FRE

D ERik een en andermaal tusſchen de ſtrydende partyen

een beſtand by voorraad gemaakt zy, , tot dat het

hoofdverſchil tusſchen den Hertog van Brabant, en

den Bisſchop by een Ryksvonnis zou vereffend zyn,

en intusſchen de Graven van Gelre in het bezit van

dit Leen zouden verblyven, zulks alles in 't breede

aantetoonen, is buiten ons beſtek. Onder meer ande

ren kan men zulks# vinden by DUMBAR, Kerk.

en Wereldl. Deventer IV. B. 2. Hoofdſt. bl. 447-45o.,

en wAGENAAR V. H. II. D. bl. 268-273.- Maar

wy ontmoeten in 't beloop van deze zaak eene zwarig:
heid, waarop, onzes wetens, geene der Schryvers tot

nog gedagt heeft. Alle oude, zo wel, als la

tere Schryvers, verhalen ons eenparig, dat BALDE

wYN, in 't begin van deze onlusten, tegen GERHARD

Gravevan Gelre, oorlog heeftgevoerd, endenzelven uit

de Veluwe verjaagd, en dat deze# het#

voor Deventer geſlagen heeft, hangende het welk K.

FREDERIk tusſchen de twistende partyen een beſtand

heeft te weeg gebragt, waar by het bezit der Veluwe

aan GERHARE intusſchen gelaten wierd, tot dat over

het hoofdverſchil zelf tusſchen den H. van Brabant,

en den Bisſchop, erkend zou zyn... Zo lang Graaf

GERHARD leefde, is dit beſtand heiliglyk van weers

kanten onderhouden, doch hetzelve is met den dood

van GERHARD ten einde geloopen, en men verhaalt

eenparig, dat de Bisſchop tegen Zynen Broeder oTTo,

welke hem in 't gebied zou opgevolgd zyn, de vyand
iykheden weder op nieuws begonnen eeft, en dat

voor de tweede reis K. FREDERIK tusſchen dezelven

een beſtand gemaakt heeft. Fredericus Imperator,

verhaalt ons het CHRONIcoN TIELENSE p. 157. • ite

rato - intercepit hoc bellum, ſtatuens inter ºosſ#
eabilem amicitiam, videlicet ut oTTo Come: Gelriae

donationem Veluae quiete poſideret ,. donee de conſilio

Principum ſuper hoc judicium promulgaret, Genoeg

zaam met dezelfde woorden verhalen ons zulks ook BE

KA. p. 74. HEDA p. 177. en J9H VAN LEIDEN, Chron.

Lib. XVII: C. 13.' p. 165. By welken laatſten

Schryver egter eene zékere omſtandigheid voorkomt,

welke onze aanmerking verdient. Aldaar leest men in

dezer voegen, ſtatuens inter utramque partem amica

bile pacis interlocutorium, videº eet ut iden Congº
oTTHo dominationem Veluae, tribus annis ante habi

tum, quiete posſideret, quoadusque ſuper hoe de princi

pum ſuorum conſilio judicium zal arbitrium promulga

retur. Dus leest men in de uitgave van FR. SWEER

TIUs, doch zonder eenigen zin. Ik denke, dat hier

door ſlordigheid des uitſchryvers, gelyk meermalen in

die eenigſte, doch zeer onnaauwkeurige, uitgave van

dat werk geſchied is, een woord is overgeſlagen, zon

der 't welk de zin onvolkomen is. De eene Chro

nykſchryver ſchryft doorgaands den anderen uit.

Dit heeft Jo. vAN LEIDEN in deze woorden ook ge

daan, welke hy heeft overgenomen uit het Chronicon

Magnum Belgicum, alwaar men by PISTORIUs, SS.

R. Germ. Tom. III. p. 212. Edit. STRUvII, dus leest;

videlicet, ut Comes Otto dominationem Veluae ſecun

dum jus ante habitum quiete## t/0# C6t,

De Oude Holl. CHRoNYK XIII. Div. Cap. 9. Fol. 15o

vertaalde dit, op al ſulcken recht, als zyn Voorvaders

Ccc 2

-

cauſam & fomitem dant discordiae, lima cor

rectio

daer in ghehade hebben. Uit vergelyking van dit be

hoeft men niet te twyfelen, of JoAN. VAN LEIDEN

heeft geſchreven, ut idem Comes Ottho dominationem

Veluae ſecundum jus tribus . annis ante habitum,

quiete poſideret. cet. Hy heeft er van zig zelfs byge

voegd den tyd, zederd welken dat regt te voren ver

kregen was, 't geen aan Graaf oTTo nu wederom by

dit tweede beſtand bevestigd wierdt. Zulks was juist

drie jaren, tribus annis, te voren geſchiedt. In I 178.

was het eerſte beſtand gemaakt door den Keizer. De

Bisſchop had zig daar aan moeten onderwerpen, en

het geruste bezit der Veluwe aan Graaf GERHARD

overlaten. Deze is overleden in 118o., en dus twee

jaren na dat beſtand. Graaf otto volgde zynen Broe

der op in de regeering. Door den dood van GERHARD

rekende de Bisſchop zig niet meer gehouden aan

dat verdrag. . Hy zoekt weder de Veluwe te bemagri

gen, en begint dus de vyandlykheden. Otto kant

zig daar tegen, belegert met zyne hulpbenden Deven

ter, Keizer FREDERIK, komt weder tusſchen beiden,

en bevredigt de twistende Partyen op den zelfden voet,

als te voren in 1178. Dit nu is in 118I., en dus drie

jaar daar na, geſchied. Maar komen nu alle de

ze omſtandigheden overeen met de waare Hiſtorie? -

Ik erkenne, dat dezelve overeengebragt kunnen wor

den met het Hiſtorieele ſtelzel der Gelderſche Hiſto

rie, zo als men tot nog gevolgd heeft. Maar

wy hebben reeds te voren betoogd, dat Graaf HEN

Rik, de Vader dezer twee Graven, eerst in 1182. en

dus twintig jaren later, danmengemeenlyk ſtelt, over

leden is. Men zie onze Aanmerkingen, II. Afd, bl.

209. 212. 213. 219. 225, 237. en 241. Wat

meer is, zelfs in een Brief van den 27. Mey 1182.,

alhier geplaatst onder Num. 63. bl. 235., komen en

Bisſchop BALDEwYN , en tevens Graaf HENRIK van

GELRE, te zamen als Getuigen voor, en de laatſte

moet gevolgelyk toen nog geleefd hebben. Hoe

is het nu mogelyk, dat in I 178. GERHARD als Regee

rende Graaf kan voorkomen, tegen welken de Bisſchop

oorloogde? daar het zeker is, dat hy nooit regeeren

de Graaf van Gelre, of Zutphen, kan geweest zyn,

als zynde reeds, twee jaren voor den dood van zynen

Vader, in 118o. overleden? - Met wat regt ver

der kan men Graaf oTTo, als Opvolger van zynen over

ledenen Broeder, noemen, en hoe kan in 118I, met

hem, en den Bisſchop, dat tweede beſtand door den

Keizer gemaakt worden, daar hy eerst omtrend Mey

des volgenden jaars 1182. niet zynen Broeder, welke

reeds twee jaren te voren geſtorven was, maar zynen

Vader onmiddelyk in de regeering is opgevolgd ? -

Moest derhalven niet deze twist, en daar uit gevolgde

oorlogen, gevoerd zyn geweest door den Bisſchop met

Graaf HENRIK, welke nog leefde, en regeerde, en

niet met zyne twee Zoons GERHARD, en oTTo? -

En egter alle oude Schryvers verhalen ons zulks een

parig, en nergens komt ons eenig ſpoor of blyk voor;

dat Graaf HENRIK, de Vader, in deze twist gemoeid

is geweest. - Verder; daar 't zeker is, dat GER

HARD, twee jaar ongeveer, voor zynen Vader geſtor

ven, en dat oTTo eerst in 1182. aan zynen Vaderisop

evolgd, hoe is het dan mogelyk, dat oude en latere

Schryvers eene regeering van 18 jaren aan Graaf GER

HARb kunnen toeſchryven, en zynen. Broeder OTTO 2

als Opvolger van hem, in 118o ſtellen en opgeven?

Om deze tegenſtrydigheden te vereffenen, om

deze zwarigheden wegtenemen, zullen wy weder een

eheel nieuwen weg moeten inſlaan, door vorige

chryvers nooit betreden, doch tevens zullen wy door

deze moeite de verwarde Gelderſche Hiſtorie van de

zen tyd weder van grove misſlagen kunnen zuiveren,

en op een vaster voet ſtellen. . Het zal wel der

moeite waardig zyn, zulks kortlyk te betogen.

Wanneer ons alle Schryvers verhalen, dat GERHARD

de II. of, volgends onze rekening, de III. van dien

naam onder de Gelderſche Graven, een reeks van on

geveer 18 jaren geregeerd heeft, en dus van 1162- tot

I 18o., wanneer hy kinderloos geſtorven is, en dat Zyn

Broeder oTTo hem in de regeering toen opgevolgd is,

zulks kan niet ontkend worden. Alle oude Schryvers

getuigen dit eenparig. Het zou vermetel zyn, indien

men dit wilde in twyfel trekken, of omverſtooten- --
Maar de groote vraag is alleen deze: ,,Waar over heeft

hy geregeerd? en in welke omſtandigheden komt hy

als regeerende Graaf voor ? - Nietover de Graaf

ſchap GELRE, niet over de Graafſchap zuTPHEN. Op

gee
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rectionis & diligentiae omnibus (d) modis

geene dier twee Landſchappen had hy eenig regt, zo

Tang zyn Vader HENRik, leefde. Uit hoofde van erf

regt, als zynde de oudſte Zoon, moest hy wel in die

Landen zynen Vader opvolgen, hy was wel de Erf

graaf derzelve, maar zyn vroege dood, by het leven

enervantes, ad firmam (e) pacis concordiam

vigi

voor handen waren. Men zie ook hierover denJeſuit

ToULLoN, Hiſt. Leodienſ: Zom. I. P. II. pag. 248.

Is nu de Veluwe op dezelfde voorwaarden, eo

jure ſimiliter, aan Graaf oTToverkogt geworden, zo

moet hieruit volgen, dat hy by dat verdrag geen meer

van zyn Vader# is oorzaak geweest, dat der regt op dezelve verkregen heeft, dan de Luikſche

hy nooit als werkelyk regeerende Graaf van GELRE en

zöTPHEN kan gerekend worden... Het erfregt integen

deel is door zynen dood vervallen op zynen jonger

Broeder otto, welke in 1182. den Vaderin die beide

Graafſchappen is opgevolgd. Maar geheel an

ders is het gelegen met de Graafſchap van VELUwE.

Om dit te toonen, zullen wy kortelyk moeten

onderzoeken, op welke wyze die Landſchap, als een

agterleen, ſubfeudum, van Brabant, in het Huis van

NAssAU gekomen is. Hier voren hebben wy

reeds aangemerkt, dat de Veluwe uit het Huis der

oude Graven van Veluwe, ofRedichem, isovergegaan in

dat van BRABANT.- Uitdeſtraksaantehalene woorden

van den ouden Chronykſchryver w.vAN BERCHEM kan

genoegzaam blyken, dat de Veluwe, by een erfver

deeling der goederen van het Lotharingſche ofBrabant

ſche Huis, nevens andere goederen, in het laatst der

XI. eeuw toegedeeld is geworden aan GoDEFRID, door

gaands bekend. by den naam van Hertog van Bouillon,

en wel op die voorwaarde, dat hy dat Landſchap als

een onder- ofagter-leen van Brabant, in ſecundarium

feodum, zoude bezitten. Datdeze GoDEFRID,

den togt naar het Heilig Land ondernemende, en waar

in het hem gelukt is zelfs dat Land te onder te bren

gen, en het Koningryk van Jeruzalem te verkrygen,

in den jare 1996. alle zyme goederen hier te lande ver

kogt heeft, leeren wy, onder anderen, uit den AN

NALISTA saxo pag. 581. en de CHRON. s. PANTALEO

Nisp. 911. by EccARD, Corp: Hiſt. Med. AEvi Tom

I. fy die gelegenheid heeft hy ook de Veluwe voor

een zekere ſomme van penningen aan Graaf Otto den

H. afgeſtaan. PoNTANús Hiſt. Gelr. L. VI, p. 96, ver

haalt ons op het gezag van vAN BERCHEM, 2, gund
,, Godefredus, praeter caſtrum Bulioneum, Leodien

,,ſium praeſuli divenditum aut oppignoratum, oTHO

,, N1 Velaviam, accepto ab eo pretio, pos/idendam fure

, feudi ſecundario in perpetuum tradiderit.” , SLICH

TENHORST VI. B. bl. 73. vertaalde deze woorden, tot

een eeuwigh onderdeen wt gegeeven. Doch het zal der

moeite waardig zyn de eigen woorden van dien onuit

# Chronykſchryver, zo als ons dezelve door

Bisſchop op Bouillon, en dat overzulks de drie naast

volgende Erfgenamen van Godefridregt hadden binnen

den bepaalden tyd dezelve weder intelosſen. Pon

TANUs derhalven, en zyn navolgersLICHTENHoRsºr,

hebben dit verdrag te ruim opgenomen. Onze oordeel

kundige wAGENAAR integendeel begreep de zaak be

ter, wanneer hy ons, V. H. II. D. bl. 27o. verhaalt,

, dat Godefrid, naar het Heilig Land vertrekkende,

, de Veluwe aan Otto van Nasſau, Grave van Gel

# der verpandhadt.”- Ofdie Pandſchap, of inlosſing

door de# van Godefrid geſchiedzy, dan niet,

durve ik by gebrek van egte beſcheiden niet bepalen.

Het zal ook in onze onderhevige zaak weinig verſchil

geven, of die inlosſing, ofwederkoop, door een der

opvolgeren werkelykgeſchiedzy, of niet. Ten min

ſten het blykt ten vollen, dat de Brabantſche Hertogen

door dat beding zig het regt tot de Veluwe hebben

voorbehouden, om dezelve binnen den bepaalden tyd

te kunnen inlosſen, of wederkopen. - Men be

hoeft zig derhalven niet te verwonderen, dat, wanneer

Graaf HENRIK, de Kleinzoon van dezen otto, zig in

't Huwelyk begafmet een Lotharingſche Princes, den

kelyk de Dogter van GoDEFRID, den II. vandiennaam

onder de Hertogen van Brabant, aan dezelve de Velu

we, met derzelver lusten en lasten, door harenVader

tot een Huwelyksgifte is afgeſtaan. Zie PoNTANUs

Lib. VI, p. 1o4 en SLICHTENjioRsTVI. B. bl. 76. welke

dit tot den jare 1.155.brengen. MenzieookwAGENAAR

V. H. II. D. bl. 269. Wanneer wy nu dit in

opmerking nemen, en de gevolgen, welke noodzake

lyk daar uit moeſten voortvloeijen, gadeſlaan, zullen

alle duiſtere nevelen, waar mede tot dusverre onze

Gelderſche Hiſtorie bezwalkt, en ten eenemaal verdui

ſterd is, opklaren, en verdwynen. In dezer

voegen naamlyk moet men de zaak begrypen.

Graaf HENRIK heeft met zyn Vrouw de Veluwe ten

Huwelyk mede gekregen. Aan haar was het

Leen dier Graafſchap door haren Vader afgeſtaan.-

Zo zy kinderloos was komen te overlyden, moest dat

Leen wederkeren tot den boezem, waar uit het geko

men WaS, Haar Man HENRik kon geen het

en Heer vAN LEEUwEN, in Not. ad Chron. Tielenſe minſte regt daarop voorwenden, noch 't zelve na ha

p. 118 worden medegedeeld, hier by te voegen. Dit

zyne woorden. ,, His vero diebus glorioſus Gode

,, fridus, Dux Lotharingiae & Caſtri Bulyonis, cum

, multis principibus occidentalibus , & praeſertim

, Galliae, in ſubſidium terrae ſanctae, de manibus

, inimicorum Crucis Chriſti recuperandae , .cruce ſi

,,gnatus, vendidit dictum Ducatum caſtri Bulyonis

, Öberto, Leodienſis Eccleſiae Epiſcopo, et Pagum

,,vELUE, quem hereditaria diviſione a fratreſuo,

, Duce Brabantiae, in ſecundarium feodum recºpe
, rat, ipſe Dux Brabantiae ab Eccleſia 7:## in

,, primarium feodum tenuerat, oTToNI, Comitt el

, riae praedicto, Eo JURE poſfidendum slMindTER

,,vendidit & in perpetuum conceſſit. Recepto igitur

,, ſecum er hujusmodi dominiis magno denariorum nu:

,, mero terram Sanctam omnipotenter aggreditur.”

cet. Uit deze woorden blykt ten duidelykſten, dat de

Veluwe als toen eo jure# dat is, op dezelfde

voorwaarden, onder het zelfde regt, of bepaling, en

verdrag, aan Graaf otto door hem is afgeſtaan , ge

lyk hy 't Kaſteel Bouillon met alle deszelfs regt en ge

regtigheid aan den Bisſchop van Luik had opgedragen.

Welke zyn nu die voorwaarden geweest, waar

op de Bisſchop van Luik zulks gekogt heeft? Onder

deze uitdrukkelyke voorwaarde heeft hy Bouillon

gekregen, hac conditione interpoſtta , ut • Jº- infra

rempus praefinitum, a ſe, vel a ſuis ſucceſſoribus tri

bus, non redimeretur, deinceps posſesſio,# dispo

ſuerat , cum caſtello perpetuo Eccleſiae aſſignaretur,

gelyk de inhoud van dit verdrag met zo veel woor:

den ons opgegeven wordt door AEGIDIUs, Aureae Val

lis Monachus, Cap. XIII. by cHAPEAVILLE , in

Geſt. Pontif Leodiens. Tom. II. p. 41. aan wiens

verhaal in dezen wy geen de minſte reden hebben om

te twyfelen, als hebbende zulks voor meer dan vvf

eeuwen geſchreven, en dus in een tyd, wanneer de

oorſpronkelyke bewyzen hier van nog ongetwyfeld

ren dood voor zig behouden. Zy heeft Kinde

ren nagelaten. Volgends Leenregten moestder

halven de Veluwe op haren oudſten Zoon vervallen,

als den wettigen Leenvolger, en niet op den Vader,

haren Man, en na doode van dien oudſten Zoon op

deszelfs kinderen, zo hy kinderen naliet, of, by ont

ſtentenis van dien, op zynen oudſten Broeder. -

Dit is gebeurd. o ras HENRIKs Vrouw, wel

ke eigenlyk de Gravin der Veluwe was, is komen te

ſterven, is dezelve op haren oudſten Zoon GERHARD

vervallen , en wanneer deze in 1 18o, kinderloos over

leed, is dat Leen op den tweeden Zoon, Graafotto,

gekomen, en , ofſchoon hun Vader HENRIK nog

leefde, kon hyzig den titel van Graaf van Veluwe

niet aanmatigen. Maar, wanneer is de Moeder

# en wanneer is haar oudſte Zoon GERHARD

aar in 't gebied van de Veluwe opgevolgd?

Het juiſte ſterfjaar is my onbekend, en by geenen

Schryver, zo ver wy ons herinneren kunnen, wordt

zulks# Wy zullen ons derhalven met eenige

waarſchynlyke gisſingen moeten behelpen. Dat

zy in f177. reeds dood is geweest, en dat haar Zoon

GERHARD toen de werkelyk regeerende Graaf der Ve

luwe geweest is, zal ſtraks blyken. Voor dat jaar is

zv ongetwyfeld overleden geweest, en men kan ook

niet twyfelen, of haar Man HENRIK heeft haar ver

ſcheiden jaren overleefd. - Indien men agt geeft,

dat alle de Schryvers den dood van Graaf HENRIK bren

gen op 1162, en dat men aan zynen Zoon GERHARD

eenparig toeſchryft eene regeering van ongeveer agttien

jaren, en dus van 1162. tot 118o., wanneer hy kin

derloos geſtorven is, hoedanig eene algemeene opvat

ting ongetwyfeld eene oorzaak moet gehad hebben,

waar door men in die gedagten isgekomen, zalhet nie

mand verwonderlyk, of onwaarſchynlyk voorkomen,

wanneer wy het ſterfgeval van zyne Moeder tot het

jaar 1162. brengen, en ſtellen, dat haar Zoon GER
HARD
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vigilanti ſtudio ipſos ſatagamus reducere.

HARD in dat jaar de regeering des Graafſchaps van de

Veluwe gekregen heeft. Geene tegenſtrydighe

den doen zig in dit gevoelen op. Zyn Vader

HENRIK, zo al niet eenige jaren vroeger, is ten min

ſten in 1135. reeds getrouwd geweest. - Zyn

oudſte Zoon derhalven kon lange zyne mondige jaren

bereikt hebben, eer zyne Moeder in 1.162. geſtorven

is, en hy daar door de Regeerende Graaf der Veluwe

wierdt. Zyne Moeder heeft dan ook eenen mid

delmatigen ouderdom van ongeveer vyftig of meerderja

ren bereikt gehad. Hy zelfs , reeds mondig

zynde, behoefde geene voogdyſchap van zyn Vader,
of iemand anders. Hy kon aanſtonds op zynen naam

de regeering over de Veluste aanvaarden.- En,

indien wy in dit daglicht de zaak beſchouwen, zullen

wy gemaklyk den oorſprong kunnen vinden, waaruit

die algemeene dwaling der Schryveren is voortgeko

men. - Wanneer Bisſchop BALDEWYN zyn regt

op de Veluwe met de wapenen voornam te handha

ven, kon hy niemand aantasten, dan den werkelyk re

geerenden Graaf van de Veluwe. Deze was thands
GERHARD, Zoon des Graven van Gelre, en kon dus

by de oude Chronykſchryvers te regt Graaf van Gel

re genoemd worden. Gedurende al den tyd,

dat die twist geduurd heeft, waren de hoofdpartyen de

Bisſchop, en de Graaf van Veluwe. De oude

Chronykſchryvers, van dien twist, en daar uit voort,

ſpruitende vyandlykheden gewagende, konden niemand

anders, dan Graaf GERHARD noemen. - Van#
Vader HENRIK kon geen gewag worden gemaakt, de

wyl de Bisſchop tegen hem, als Graaf van GELRE en
zÜTPHEN, niets te vorderen had. Wanneer

GERHARD in 118o. overleden was, en zyn Broeder OT

'ro hem, als Graaf van Veluwe was opgevolgd, en als

toen de Bisſchop weder zyn regt op de Veluwe zogt

geſtand te doen, kon hy tegen niemand anders, dan

tegen otto vorderingen daar over maken. - Doch

in welke hoedanigheid? – Zekerlyk niet als Graaf

van Gelre en Zutphen, 't geen hy nog niet was, en

eerst in 1182 geworden is, maar in de hoedanigheid

van regeerende Graaf over die Landſtreek, welke hy

zig toeëigende. Indien nu de oudſte Chronyk

ſchryvers, en GERHARD, en naderhand oTTo , niet b

manier van voorgreep, per prolepſim, genoemd had:

den Comites Gelriae, 't geenz&# toen ter tyd

nog niet waren, zo lang hun Vader HENRIK leefde;

maar indien zy dezelven Erfgraven van Gelre, of Filii

Comitis Gelriae, genoemd hadden ; ja zelfs indien zy

dezelven eenvouwdig genoemd hadden Graven der Ve

luwe, Comites Velaviae, en niet van Gelre, zou mo

gelyk zulks verhinderd hebben, dat latere Schryvers

zig hadden kunnen wagten voor diergelyke verwarring

der Hiſtorie. Niets immers natuurlyker is er, dan,

dat zy, geen gewag van Graaf HENRIK, maar wel ze

derd I 162. onder den naam van Graaf van Gelre, van

GERHARD, als regeerenden Graaf, vindende gemaakt,

zonder te onderſcheiden, over welke Landſtreek hy

toen regeerde, en mogelyk onbewust, dat hy door den

dood van zyn Moeder tot die regeering gekomen was,

zulks verſtaan hebben van Gelre, en wel, om dat zy

hem onder dien titel genoemd vonden ? Dit moest ver

der ten natuurlyken gevolge hebben, dat, wetende,

dat hy in 1162. aan de regeering gekomen was, zyden

dood van zynen Vader HENRIK twintig jaren vervroeg

den, en denzelven reeds in 1162. moesten ſtellen over

leden te zyn, daar het uit de egte ſtukken thands blykt,

dat HENRIK niet voor in 't begin van 1182. geſtorven

ZV. Dit zyn verder geen blootegisſingen, maar

dezelve zullen tot een merkelyken trap van zekerheid

kunnen gebragt worden, indien wy in dit daglicht

ſommige uitdrukkingen beſchouwen, welke Graaf

GERHARD zelve gebruikt in zynen Brief, aan die van

Utrecht vergund in den jare 1.177. Wy hebben in on

ze Aanmerkingen op dien Brief, hier voren reeds ge

plaatst onder Num. 58. bl. 225. alleen kortelvk toen

maar aangemerkt, dat , dewyl hy zig aldaar uitdruk

kelyk noemt Filius Henrici Comitis de Ghelre, en ver

der meldt, dat zyn Vader zyne toeſtemming gegeven

heeft tot 't geen indien Brief vergund en beloofd wordt,

daar uit ten vollen blykt, dat hy in dat jaar nog niet

de regeerende Graaf, van GELRE naamlyk en zUT

PHEN, geweest zy. Opzettelyk beſpaarden wy als

toen onze aanmerkingen verder uitteſtrekken tot 't geen

uit dien Brief ten opzigte van de vELUwe kon gehaald

en afgeleid worden. Zulks zou aldaar te omſlagtig ge
Ccc 3 Graaf

Qua propter notum facimus univerſis Im

perii

weest zyn, en een diergelyk onderzoek komt by deze

gelegenheid beter te pas. Laat ons zulks nu

kortelyk bezien. Voor eerst, in het Hoofd van

dien Brief noemt hy zig, Ego GHERARDUs Comes, fi

lius domini HENRICI, Comitis de Ghelre. Door zi

een Zoon van HENRIK te noemen, toonde hy ten dui

delykſten , dat zyn Vader nog leefde, en dus de re

geerende Graaf van Gelre was. Maar hy voegt er

by , en eigent zig ook toe den titel van Graaf, of Co

mes. Dit woord, dus blootelyk geſteld, duidt altoos

aan den regeerenden Graaf. ## ons het hier ook in

dezen zin nemen, en alles zal zig met onze gelegde

gronden zeer wel ſtrooken. Hy was te dier tyd de

werkelyk regeerende Graaf van de Veluwe. In die be

trekking noemt hy zig Comes, maar ten opzigte van

Gelre was hy nog geen regeerende Graaf, zyn Vader

leefde nog, in die betrekking derhalven kon hy zig

niet anders, dan Zoon , Filius Comitis de Ghelre ,

InOennen. Ten tweeden, by dien Brief wordt

aan die van Utrecht belooft, dat hunne Schepen, met

## den Rhyn op- en af- varende, door de Graa

elyke Tolbedienden te Rinwyc, niet zouden opgehou

den, of in hunne reize verhinderd worden. De Tol,

te Rinwyk, of Ryswyk, in de Nederbetuwe, behoor

de aan zynen Vader. Dus daar over kon hy niet anders

eenige beſchikking maken, dan met voorweten, ken

nis, en volkomen toeſtemming van zynen Vader, den

regeerenden Graaf van Gelre. Dit doet hy, en daar

om vindt men in dien brief deze uitdrukkelyke woor

den , PATER meus, et EGo offendiculum ilſud in per

petuum removimus. en derden. Dewyl de

Rhyn aan den eenen kant loopt langs de grenzen van

zyn Vaderlyk gebied, maar aan den anderen kant langs

de grenzen der Veluwe, belooft hy ook, voor zo ver

zyn gebied betrof, als regeerende Graaf, dat die van

Utrecht ook van zynen kant geen hinder of letſel daar

in zouden ontmoeten. Dit blykt ten duidelykſten uit

deze woorden van dien Brief, hoc etiam petitioni

eorum adjectum est, ut non&# ſint in Rinwyc libe

ri, verum in tota NosTRA Comitia per tractum Rheni

ſub noſtra protectione firma fruantur pace. De vry

heid te Rinwyc had hy met toeſtemming van zyn Va

der vergunt, doch, als regeerende Graaf der Veluwe,

in welke overzulks zyn Vader geene beſchikking of

bewind had , voegt hy 'er een tweede gunstbewys

by, dit namelyk , dat ook de Utrechtſche ſchepen

eenen vasten vreede en vry geleide, zonder aangehou

den te worden, zouden genieten door zyn gehele Graaf

ſchap, (tota NOSTRA Comitia, en dus de vELUwE ,

in tegenoverſtelling van zyns Vaders Graafſchap van

Gelre, waarin hun die zelfde vrvheid vergund was )

voor zo ver het zelve langs den Rhyn onder zvne be

ſcherming of regeering ſtond, of, gelyk hy ſpreekt,

ſub noſtra protectione, welke uitdrukking ten vallen

te kennen geeft, dat hy werkelyk de regeerende Graaf
aldaar was, en niet zyn Vader HENRIK. Ein

delyk, dewyl by dien Brief door twee onderſcheidene

Graven, ten opzigte van twee onderſcheidene Graaf

ſchappen, een en 't zelfde gunstbewys wordt afgeſtaan,

moeſten ook die beide Graven 't zelve met hun zeget

bekragtigen. Dit is ook geſchied. En hierom is he ,

dat wy in 't ſlot van dien Brief lezen , Patris mei ſt

gillo, quae praeſcripta ſunt. PATER meus & EGo con -

firmavimus. De Vader bevestigt dit onder zyn eigen

zegel, voor zo ver het zyne Graafſchap van GELRE be

trof, de Zoon, nog geen eigen zegel by 't leven van

zyn Vader mogelyk voerende, doet zulks insgelyks

onder 't zegel van zyn Vader, voor zo ver het zyn

Graafſchap van de vELUwE aangong - en waar vanHv

de regeering toen in handen had. Uit dit alles

nu blykt, onzes bedunkens, ten duidelykſten, dat

door dien aanmerkelyken Brief onze voorgeſtelde gis

ſingen over de regeering van Graaf GERHARD, en de

dood van zyn Vader, ten vollen op die manier geſterkt
worden. Men zal derhalven vervolgends onze

Gelderſche Hiſtorie in dezer voegen moeten herſtellen.

I. Graaf HENRIK heeft geleefd tot in 't begin van

1182., en men moet hem tot dien tyd als de regeeren

de en wettige Graaf van GELRE en ZUTPHEN aanzien.

II. Zyn oudſte Zoon GERHARD is geſtorven in 1 18c.

Hy kan dus nooit onder de regeerende Grave, van

GELRE gerekend worden, als zvnde voor zyn Vader

overleden. Maar ten opzigte van de Graafſchap van

vELUwE, moet hy zederd den dood van zyn Moeder,

denkelyk in 1162. voorgevallen, als de regeerende
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CHARTERBOEK D Es HERTOGDOMS GELRE,

perii noſtri Fidelibus, praeſentibus & futuris,
quod Nos quaeſtionem illam, quae jam diu

vertebatur inter dilectos (f) conſanguineos

noſtros, BALDEvINUM (g) , Trajectenſem

Epiſcopum, et HENRICUM, Ducem Lotharin

gae, ſuper (h) Comitatum de vELUVE, in

eo videlicet, quod ipſe Epiſcopus Comitatum

illum de conceſſione Imperatorum (i)ſibi &

Eccleſiae Trajectenſi aſſerebat (k) pertinere,

et econtra Dux Lotharingiae dicebat, quod

ipſum Comitatum de manu noſtra teneret (l)

in feudo, ad hunc finem deduximus, quod

ipſe Dux, injuriam ſüam (m) recognoscens,

omne jus, quod in Comitatu illo videbatur

habere, in manus noſtras libere reſignavit.

Nos itaque praedictum Comitatum, cum

omnibus ſuis pertinenciis, Imperiali Clementia

praedictae Eccleſiae Trajectenfi, & dilectocon

ſanguineo noſtro BALDUINo, ejus (n) Epi

ſcopo, ſolemniter contulimus, & Imperiali

auctoritate praeſenti Majeſtatis noſtrae privile

gio in perpetuum (0) confirmamus.

Ipſe vero Epiſcopus eundem Comitatum,

cum pertinenciis (p) ſuis & omnijure, prae

Graaf van die Landſtreek gehouden worden tot aan

zynen dood in 118o., en dus gedurende een omtrek

van ongeveer agttien jaren ; 't geen juist die zelfde

reeks van jaren is, welke de Schryvers hem door

gaands toeſchryven. -

III. Na doode van GERHARD is zyn Broeder oTTo

hem in 118o. opgevolgd in de regeering van de VE

LUWE ; en men moet hem voor regeerenden Graafvan

die Graafſchap alleen houden, tot dat zyn Vader

HENRIK in 1182. is overleden, wanneer hy aan den

zelven ook is opgevolgd in de Graafſchappen van

GELRE, en ZUTPHEN.

IV. En zederd dien tyd is in zyn perſoon de vE

'LUwE, thands het derde Quartier van ons tegenwoor

dig GELDERLAND, vereenigd geworden met de ove

rige Graafſchappen, en op die wyze in het Graaflyk

huis van NASSAU overgebragt ; op dezelfde manier,

naamlyk , gelyk ook de Graafſchap ZUTPHEN door

een Huwelyk uit het oude Hamelandſche Huis in dat

van Nasſau gekomen is.

Zie daar nu weder een gantsch nieuw zamenſtelſel

der Gelderſche Hiſtorie van dien tyd ; 't geen, en

zulks erkennen wy gaarn, ten eenemaal weder afwykt
van 't gevoelen van alle vorige Schryvers , doch 't

een wy denken, dat op zodanige gronden rust, waar

oor men in ſtaat geſteld wordt, om op dien voet

de verſchillende , en ſomtyds vlak tegen elkander

ſtrydende, verhalen der Schryveren te vereffenen en

onder elkanderen te vereenigen. - Men zal der

halven de wydloopigheid dezer aanmerking wel ver

ſchonen. En, indien deze onze gedagten aan deskun

diger mogen behagen, zullen wy ons gemaklyk de

moeite en arbeid getroosten, welke wy hier toe heb

ben moeten aanwenden , en wy rekenen op die ma

nier voldaan te hebben aan onze beloften, hier vo

ren in onze Aanmerkingen bl. 21o. en 235. reeds ge

geven.

(b) Imperatoriae] In den MS. HEDA vanden Heer

AB.,":#
(c) debitum expoſtulat.] By MIRAEUS, en die zy

ne uitgave volgen, leest men poſtulat. Voor deiiiiim

heeft Jo. VAN LEIDEN, debite.

(d) omnibus modis. ] In het MS. Lib. Comm., als

mede by J. vAN LEIDEN , omnimodis. In ſommige

uitgaven ontbreken deze woorden. - Voor ener

vantes heeft de MS. HEDA, enarrantes.

(e) ad firmam. cet. ] By Jo. VAN LEIDEN vindt

men , et finitivam p. conc. vig. ſtudio ſatagamus re

ducere.

. (&# dilettos ] Dus in onze twee Handſchriften, en

in ſommige uitgaven. By HEDA, en welke die uit

gave gevolgd zyn , ontbreekt dit woord.

8,5 Baldevinum.] By Jo. v. LEID. ontbreekt de

- -

I122II),

dicto conſanguineo noſtro HENRIco, DuciLo

tharingiae, in praeſentia noſtra benigne conces

ſit ſub eo tenore, ut idem Comitatus ad ejus

heredem, filium (q) ſuum, vel filiam, libe

re tranſeat & integre.

Statuimus igitur, & Imperiali Edicto ſanci

mus, ut nulla omnino perſona (r) in poſte

rum hanc noſtram ordinationem & confirmatio

nem aliquatenus infringere audeat vel (s)per

turbare.

Quod ſi quis attentaverit , centum libras

auri pro poena componat, dimidium Came

rae noſtrae, & reliquum (t) paſſis injuriam.

Ad cujus rei certam in perpetuum eviden

tiam praeſentem paginam inde conſcribi juſſ

mus, & Majeſtatis noſtrae ſigillo aureo com

IIllII11T1.

Hujus rei teſtes (u) ſunt:

Ludolphus, Magdeburgenſis (v) Eccleſiae

Archiëpiſcopus.

Hartwickus (w), Bremenſis Archiëpiſco

pus.

Hermannus (x), Lantgravius Turingiae.

Otto,# deE#

Co

(h) ſuper Comitatum de Veluve.] Dus by HEDA,

en Zyne volgers, dus ook in ons oudſte Handſchrift.

Doch in het tweede, als mede by die, welke de uit

gave van MIRAEUS volgen, leest men, ſuper Comita

tu de Velue, Veluwe, Velewe, of Veluaé.

(i) Imperatorum. J By Jo. v. LEID., Imperiali.

By HEDA , en, die hem in hunne uitgaven volgden,

als mede in 't MS. Lib. Comm., heeft men Imperato

rum. Doch in ons ander oud Handſchrift, als mede

by MIRAEUS , en anderen, welke de uitgave van den

zelfden volgden, leest men Imperatoris. Zie 't geen

te voren hier over opmerkten in Not. a. bl. 256.

(k)## By Jo. v. LEID., asſcribat.

(l) in feudo. ] In onze oudſte Handſchriften , in

feodo. By Jo. v. LEID., in feudum. MIRAEUs, en

die hem volgen, lezen, in fide & feudo.

(m) ipſe Dua injuriam ſuam r..] Dus in alle MSS.,

en uitgaven. By Jo. v. LEID. alleen leest men, ipſe

reverentiam ſuam recognoscens. Voor 't vol

#de, reſignavit, heeft men by denzelfden, reſigna

7"6/,

(n) ejus Epiſcopo rivilegio T Deze, en de

tusſchenſtaande woorden,## MinAEus » CIl

zyne Volgers.

'### Dus in de uitgaven. Doch

onze beide oudſte Regiſters hebben, confirmavimus.

(p) cum pertinentiis ſuis.] Dus in de MSS. en in

ſommige uitgaven. By MIRAEUs, en die hem volg

den, leest men cum omnibus p. ſ. By Jo. V.

LEID., voor &# omni jure, vindt men in omni jure.

(q) filium ſuum vel filiam.] Filium & filiam, heeft

Jo. V. LEIDEN.

&#3 in poſterum.] Dit ontbreekt by denzelfden.

('s.) perturbare. J Turbare, by MIRAEUs, en zy

ne Volgers. - Voor 't volgende, componat, ſtaat

by dezelfden, compenſet.

. (t) reliquum.] Dus by MIRAEUS, en anderen, ook

in onze beide Registers, alsmede in den MS. HEDA

Doch in de uitgave van denzelfden, reliqua.

(u2 teſles ſunt. J Jo. V. LEIDEN, dezen Brief in

zyn Chron
yk invlegtende, heeft het egter der moeite

niet waardig gerekend de namen dezer. Getuigen af

teſchryven, maar heeft dezelve overgeſlagen.

(v) Magdeburgenſt: Eccleſiae. ] In myn MS. Cod.

Privil., Madubergenſis. By Miraeus. en in ſommi

ge uitgaven, ontbreekt het woord Eccleſtae.- In

een anderen Brief van K. HENRIK van dit zelfde jaar

komt hy ook, als Getuige, voor, by LUDEWIG, Re

liq. MSS. Tom. XI. p. 593.

(w) Hartwickus.] Hartwicus, in 't Lib. Comm., en

in ſommige uitgaven. Harewicus , in 't Cod. Priv.

Traj.- Hertwicus wordt hy genoemd in een Brief

van I196., by LUDEw. Reliq. MSS. Tom. XI. p. 591

(x) Hermannus. ] By MIRAEUs, en die hem vol

gen »
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Comes Lambertus de Erphordia.

Gebhardus (y) Burgravius de Maigde

burch.

Comites (z) Albertus de Werningerode.

Robertus (aa) de Duerne.

Cuno (bb) de Minteberch.

Marquardus (cc), Dapifer.

Drenshardus (dd) de Kesteneberch.

Henricus Camerarius (ee) de Proiz.

Henricus Pincerna (lf) de Lutra.

Gerhardus (gg) de Grimberch.

Arnoldus(hh)de Weſemalle. etaliiquam (ii)

lures.
p Signum (kk) Domini HENRIci ſexti, Ro

manorum Imperatoris (ll) invictiſſimi, & Re

gis Siciliae.

Ego Conradus (mm) Hildeshemenſis ele

ctus, Imperialis aulae Cancellarius vice Con

radi, Moguntinenſis ſedis Archiëpiſcopi & to

tius Germaniae Archicancellarii, recognOVi.

Acta ſunt haec anno Dominicae incarnatio

nis M.C.XCVI. (nn) Indictione XIIII. Re

gnante Domino HENRico Sexto, Romanorum

gen, Hartmannus. - IIy is dezelfde, welken
wy ook onder de getuigen ontmoeten in een Brief van

1193, hier voren onder Num: 73. bl. 253. In een

Brief van 1196, komt hy ook voor, by LUDEWIG,

Rei. MSS. Tom. XI. p. 591. Doch in een anderen

Brief van 1196. by denzelven, d.. l. p. 593. ſchynt hy

kwalyk genoemd te worden Henricus voor Herman

Z/5.f7 ( y) Gebhardus. J Dus leest men te regt in het

oudſte MS. Regiſter, als mede in de laatſte uitgave

van HEDA; doch de eerſte uitgave heeft Zuichardus.

In den MS. HEDA ſtaat Guichardus, gelyk ook in myn

iPerkamenten Cod. Priv. Traj. By MIRAEUs, en die

hem volgen, vindt men Wanardus- Men zie,

het geen wy hier voren op Num: 73 bl. 253 over
denzelfden reeds hebben opgemerkt. In een

Brief van K. HENRIK van 1 198., by UGHELLUS, Ital.

Sacr. Tom. I. p. 46o. wordt hy Gerardus, voor. Geb

hardus, kwalyk genoemd. - Dat deze beide na

men door de uitſchryvers doorgaands onder elkander

verwisſeld worden, hebben wy reeds opgemerkt in

ons Voorberigt voor de I. Aſdeel, bl. 49.- Wel

ke by FRoELicH, Diplom. Saer, Ducat Styrige Tom.

i. p. 323. den naam voert van Gebhardus de Veltijen,

wordt in een volgenden Brief p. 324. genaamd Gerhar

dus de Velwen

(z) Comites. ] Dus heeft BUCHELIUS veranderd in

de laatſte uitgave van HEDA , waar mede overeenſtemt

het MS. Lib. Comm. Doch in de eerſte uitgave, ge

ivk ook in den MS. HEDA, en in ons MS. Cod. Priv.

Traj., als mede in ſommige andere uitgaven, ſtaat

Comes. Voor Werningerode leest men by ſom

migen , #". by anderen Wermingerode, en

ook Wingerode: Hy komt ook, als Getuige,

voor in den Brief van, 1193. hier voren Num. 73. bl.

253., als mede in een Brief van 1197., by LUDEWIG,

Reliq. MSS. Tom. XI. p. 6o5.

(aa) Robertus de Duerna.] Dus wordt deszelfs naam

egeven in myn MS. Cod. Priv. Traj., welke le

zing wy gemeend hebben te moeten volgen. In 't MS.

Lib, Comm. als mede by HEDA, en die hem volgden,

vindt men Rubbertus de Cleve, of, gelyk in den MS.

HEDA ſtaat, de Clune. MIRAEUS, en die zyne uitga

ve volgen, noemen hem R. Ducoude. y is

dezelfde, welke by LUDEWIG Reliq. MSS. Tom. XI.

. 593. genoemd wordt Robertus de Durna, als mede

# MIRAEUS Oper. Dipl.- Tom. I. p. 194. en LUNIG

Cod. Germ. Dipl. Tom II. p. 1o7o. Rubertus de Dur

ne, of, gelyk hy in een anderen Brief by Jo. NIC. AB

HoNTHEIM, Hiſt. Dipl. Trevirens. Tom. I. p. 622.,

tevens met de twee volgende, alhier ook opgenoemde,

Getuigen voorkomt, Robertus de Dourne. - Zeer

dikwils is deze naam door de uitſchryvers kwalyk af

geſchreven. By LUDEwig Relig. MSS. Tom. XI. p.

589. vindt men in een Briefvan 1193. Rupertus de Du

me, en in een anderen Brief van 1196. # denzelfden

Imperatore glorioſiſſimo. Anno Regniejus (oo)

XXV. Imperii vero V. & Regni Siciliae II.

Datum apud Gelenhuſen ſecundo (pp) No

nas Martii. -

HeDA, Hiſt. Traject. p. 177. gecolla

tioneerd met myn Perkamenten MS.

Codex Privileg. Trajectens. Fol.

LXXII. verſo, met het Perkamen

ten MS. Liberº Commemor. de reb.

Traject. Part. II. Fol. 76. als mede

- met den MS. HEDA van den Heer

A. B. Uitgegeven by JOAN. A LEI

DIS, Chron. Belg. Lib. XIX. Cap. 4.

p. 17I. ; AUB. MIRAEUS, Dipl. Belg.

Lib. II. Cap. 64. %# Dipl. Tom. I.

p. 289.; LUNIG , Cod. Germ. Dipl.

Tom. II. p. 1c63., en ten tweeden

male pag. 1o67. Insgelyks tweemaal

by VAN MIERIs , Charterb. van

HoLL. I. D. bl. 128. en bl. 131. Ver

der by de FRATREssAMMARTHANI,

Gall. Chriſt. Tom. 1. p. 839. en, uit

MIRAEUS, en DYNTER, Chron. Bra

bant. L. IV. p. 141. in het Recueil

des Traitez de Paix , et d'autres

Actes Publics, Tom. I. p. 36. alsme

de by DU MONT, Corps Diplom. Tom.

I. P. I. p. 12o.

-

d. l. p. 591: Rupertus de Durime, voor Durne, of

Duerne, gelyk men lezen moet. Welke in een

Brief van 1 195. by UGHELLUs Ital. Sacr. Tom. I. p.

461. kwalyk genoemd wordt Robertus de Duone, is

ongetwyfeld dezelfde, als deze Robertus de Durne.

- In een tweeden Brief van 1195. by denzelfden

UGHELLUs, d. l. Tom. IV. p. 174. is deze naam nog

verder bedorven. Aldaar ontmoeten wy , onder de

overige Getuigen, Robertus de Durecona de Menſe

berch. De ſlordige Afſchryver van dien Brief heeft op

die manier, uit twee verſchillende Getuigen, éénen

gemaakt. Ongetwyfeld moet men lezen,# de

Durne. Cuno de Menſeberch, en dan zyn het juist de

twee zelfde Getuigen, welke in dezen onzen Brief ook

agter elkanderen volgen, en voorkomen.

(bb), Cuno de Minteberch.] Dus by HEDA, en die

hem volgen. In den MS. HEDA , en in de eerſte uitga

ve, Cuno de Mintebrech. In 't MS. Lib. Comm. ſtaat

Cuno de Mintemberch. By MIRAEUS, en die zyne uit

gave volgen, leest men, Anno de Mintenberch. In

myn Perkamenten MS. Cod. Privil. Traj. vindt men

Timo de Neurenburg. Ik weet geen reden voor deze

verandering te geven, ten zy mogelyk nog eene ande

re Getuige in den oorſpronkelyken Brief geſtaan heb

be, wiens naam door overhaaſting is overgeſlagen in

de Afſchriften, en dat in deze lezing daarvan eenige

# en in de woorden de Neurenburg nog zyn

overgebleven. Dit zo zynde, zou men deze woorden

dus kunnen lezen, en aanvullen, Cuno de IMinten

berch. Ulricus de ] Neurenberch. Ten minſten Ulri

cus Comes de Nurbergh komt benevens Robertus de

Dourne, Cuno de Mincenberg, en Marquardus Dapi

fer, alle drie in dezen onzen Brief ook opgeteld, als

Getuige voor in een Brief van 1193. by VAN HONT

HEIM, Hiſt. Dipl. Trevir. Tom. I. p. 622. Doch wy

laten zulks onbeſlist. Dit ſchynt zeker, dat

deze Cuno de Mintenberg, of Minzenberg dezelfde is,

welken men in een Brief van 1196., en wel daags voor

den onzen afgegeven, genoemd vindt Cuno de Mincert

bere, doch waar voor men lezen moet de Mincenberc,

# FoPPENs, Stupplem. Oper. Dipl. A. MIRAEI, Tom.

II. p. 1199. Hy ſchynt ook dezelfde te zyn, welken

men nog in een Brief van 121o. by v. HoNTHEIM

d. l. p. 648. aantreft onder den naam van Cuno Min

cenberg. - Waarſchynlyk komt het my ook

voor, dat insgelyks by MIRAEUs Oper. 'E, Tom. I.

p. 164, , en uit denzelfden by LUNIG, Cod. Germ:

Dipl. Tom. II. p. 1o7o., in een anderen Brief van dit

zelfde jaar 1196, zyne naam verbaſterd is, en dat men

aldaar, voor Anno de Mincenburg, mogelyk Cuno de

M. zal moeten lezen.

(cc) Marquardus Dapifer.] Behalven in den reeds

aangehaalden Brief van 1193. by vAN HoNTHEIM,

komt dezelve ook, als getuige, voor in een anderen

Brief van dat zelfde jaar by LUDEwIG, Relig. MSS.

Tom, XI, p. 589. Zie ook FREHERUs, SS. R. G. Tom.

I. p.
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I. p. 36o in Not.- In de uitgave der Fratres SAM

MARTHANI is deze, en de vier volgende Getuigen, ge

heel overgeſlagen. * * * *

( dd) Drenshardus] Dus in de laatſte uitgave van

HEDA , doch in de eerſte , Drushardus, en in het

MIS. Trushardus. In onze beide perkamenten Regi

ſters ook Drushardus. By MIRAEUs, en welke zyne

uitgave gevolgd zyn, leest men Deshardus de Diſtem
verg

(ee) de Proiz. ] Dus insgelyks in de tweede uitga

ve van HEDA, doch in het MIS., en de eerſte uitgave,

de Broiz. Het eene Perkamenten Afſchrift heeft de

Groiz, het andere, de Graye. By MIRAEUS, en die

hem volgden, leest men de Gron.

(f) de Lutra ] By HEDA in de beide uitgaven,

als mede in 't MS. heeft men de Lut, 't geen maar

een verkorte ſchryfwyze is, voor de Lutra, gelyk in

onze andere twee MSS. en ook in de uitgave van MI

RAEUs, en ſommige anderen, gevonden wordt , 't

geen wy gemeend hebben in onze uitgave te moeten

volgen. Onder dien zelfden titel komt hy ook

voor in drie onderſcheidene Brieven van I 196. en

1197. by LUDEWIG, Rel. MSS. Tom. XI. p. 593. 6o2.

en 6c5. als mede in den Brief van ## by FoPPENs,

Suppl. Oper. Dipl. A. MIRAEI Tom. II. p. I 199.

(gg) de Grimberch. ] Grumberch en Grimberch

hebben de MSS. , en uitgaven. BUCHELIUs teekende

op den kant aan: ,, al. Grimbach.”- In het oude

Chronicon Brabantiae, door MATTHAEUS uitgegeven,

## 35 wordt hy genaamd Gerardus de Grimbergen.

y komt ook als Getuige voor in een Brief van 119o.

by LUNIG, Cod. Germ. Dipl. Tom. II. p. 1c65. e

(hh) de l/eſemalle. ] Onderſcheidenlyk wordt dit

geſchreven gevonden in de MSS., en uitgaven, Wiſe

'mal, Weſt maill, Weſemael, Weſemale, en Weſemal

le. Alleen ons perkamenten Cod. Priv. Traj. heeft,

Arnoldus de Roeſemael. Hy ſchynt dezelfde te

zyn, als die Arnoldus de Weſemael, welke, als Ge

tuige, ook voorkomt in een Brief van 119o. by LUN1G,

d. l. p. 1o66. en in een anderen van 1191. by MIRAEUS

Oper. Dipl. Tom. I. p. 555. als mede in twee onder

ſcheidene Brieven van 12oo. by MATTHAEUS, |in Not.

ad Chron. Brabant. p. 31. en p. 38. In een

Brief van 1197. by BUTKENS, Preuv. des Troph, de

Brab. p. 49. ſtaat kwalyk Arnulphus, voor Arnoldus,

de Weſemale. -

- (ii) alii quam plures. ] By MIRAEUS, en die hem

volgen, alii plures. -

(kk) Domini.] Domni heeft ons oudſte MS. Men

zie onze Aanteekening I. Afdeel. bl. 44. (c).

(ll) invictiſſimi.] By MIRAEUs, en die zyne uitga

've volgen, ontbreekt dit woord. Even eens heeft hy

vervolgends overgeſlagen, als of dezelve niet nodig

waren, de woorden , Vice Conradi, Moguntinenſis

ſedis Archiepiſcopi, & totius Germaniae Archicancel

larii, gelyk hy ook, volgends zyne ſlordige&#

te, op het einde heeft weggelaten het woord Glorioſis

t//70,ſi (mm) Conradus. J Men zie, over dezen, den Abt

BEssEL, Chron. Gottwic. Lib. II. p. 397. By de al

daar aangehaalde twee voorbeelden, kan men nog voe

gen twee andere Brieven, in dit zelfde jaar door hem,

als Cancellier, mede onderteekend, en by LUDEWIG

uitgegeven, Relig. MSS. Tom. XI. p. 59I. en p. 593.

mn) M.C.XCVI.] In onze handſchriften, ook by

Jo. vAN LEIDEN, MIRAEUs, en anderen, vindt men

dit jaar. Zelfs de eerſte uitgave van HEDA levert ook

dit jaar op. Alleen in de laatſte uitgave van HEDA is

door onoplettendheid des Letterzetters de laatſte Cyfer

VI. uitgevallen , en door die fout is het, dat wy al

daar thands lezen MCXC. in plaats van MCXCVI.

Dat zulks niet met voordagt door BUCHELIUs veran

derd is, maar dat die fout, tegen zyne meening, door

den uitgever onopgemerkt, is ingeſlopen, blykt ten

duidelykſten uit 't gene die geleerde Man aanteeken

de op de Chron. van BEKA, pag. 59. not. a. Ik zie

ook geen reden, waarom wy dezen Brief met den Heer

JUNGIUs Hiſtor. Comit. Benthem. Lib. III. C. 3. S. 8.

p. 219. zouden behoren te brengen tot 't jaar 1194. ,

met welk jaar alsdan de XIV. Indictie niet ſtrookt.

Men zou dan moeten lezen XII. voor XIIII. Ook het

II. jaar des Koningryks van Sicilie , 't geen# hier

ontmoeten, wyst ons van zelf tot het jaar 1196., en

kan nooit beſtaan met 1194. Alle twyfel dienaan

gaande wordt ons verder benomen door den Schryver

van 't Chronicon Magnum Belgicum, by PISTORIUs,

SS., R., G. Tom. III. p. 214.# men dit volgende

op het jaar 1196 aangeteekend vindt: ,, Denique di

,, ſtus Epiſcopus - recollecto militari robore, dam

,, num illatum in Comitem Gelriae tulciscl de

,, crevit. Nam & Veluam cum finitimis villis ejus

,, dem Comitatus, acceptis ſpoliis, omnino ſuccendit.

,, Econtra vero Comes cum Trentonibus Homerſchem.”

(Lees Otmerſchem, of ten minſten verſta er door

het tegenwoordige Steedje Ootmarsſen in Twenthe. D

, & quasdam Curtes Episcopalis Camerae” (By BEKA

pag. 59. en in 't CHRONICON TIELENSE p. 166. vindt

men quasdam turres Epiſcopalis Camerae, 't geen on

verſtaanbaar is, en waar voor men aldaar ook moet

verbeteren Curtes Epiſcopalis Camerae , en er door

verſtaan de Renthoeven, welke onder de zogenaamde

Tafelgoederen des Bisſchops behoorden, hoedanige de

Bisſchop oudtyds verſcheidene in Twenthe gehad heeft.)
,, deſtruait, & Daventriam ad### dies ma

,, chinisterribilibus infeſtavit.Sed Duw Brabantiae Hen

2, ricus, cujus negligentiaprincipalis” (door naamlyk de

Veluwe op zyn tyd niet van den Bisſchopte Leen verheft,

maar zulks geweigerd, te hebben.) ,, cauſafuithujus li

, tis, culpam ſuam recognoscens, venit in auxilium

,, Epiſcopo cum quibusdam equitibus, paciscens indu

,, cias modici temporis ab utrisque partibus, quoad

,, usque Caeſar Henricus Sextus ad partes inferiores

,, deſcenderet, qui inter Episcopum & Comitein de Do

,, minio Veluae per auream Bullam” (quae eſt in

Eccleſia Trajectenſt, gelyk 'er 't CHRoN. TIELENSE p.

167. byvoegt, gelyk ook in 't MS. Liber Comm. op

den kant van dezen Brief ſtaat aangeteekend; iſta Li

tera eſt ſub aureo ſigillo Imperatoris in Eccleſia Tra

jectina.) ,, finem liti impoſuit. Acta fuerunt haec in

,, Gelnhuſen Anno praeſcripto, (MCXCVI. ) ſecun

,, do Nonas Martii.” Uit welke woorden ten

vollen dus blykt, dat het jaar 119O. voor 1196. in de

laatſte uitgave van HEDA by een enkele onoplettend

heid is veranderd. ,,Deze ingeſlopene drukfout egter

heeft veroorzaakt, dat en LUNIG, en FR. VAN MIERIS

dezen éénen Brief tweemaal in hunne werken hebben

ingelyfd, eerst op 1 19O., en ten tweeden maale op

1 196. 'Dat het egter geen twee onderſcheidene Brie

ven, maar een en dezelfde is, heeft de Heer vAN

LEEUwEN in Not. ad cHRoN. TIELENSE p. 167. reeds

opgemerkt. Dit verwondert my zo zeer niet in die

twee Uitgevers, welke niet altoos de vereischte op

lettendheid gebruikten , maar meerder is het te ver

wonderen, dat onze oordeelkundige WAGENAAR ,

(van welken men zekerlyk kan , en moet zeggen,

dat, waar hy zomtyds van het regte ſpoor mogé af

dwaalen, hy altoos geleerdelyk dwaalt) door deze in

geſloopene drukfout zig heeft laten wegſlepen, om in

zyne V. H. II. D. bl. 272. dezen Brief tot den jare

1191. te brengen. -

(oo) Regni ejus XXV. Imp. vero V. cet. J Deze

tydskenmerken der regeering van K. HENRIK heeft Jo.

vAN LEIDEN met ſtilzwygen voorbygegaan. Dus eg

ter vindt men eenparig in onze drie Handſchriften ge

ſchreven, als mede in alle de Uitgaven, uitgenomen,

dat men in het Recueil des Traitez de Paix , en in de

uitgave van DUMONT vindt, anno regni ejus XXVI.

Imperii vero VI. Deze laatſte verandering is ten eene

maal onnoodig, want HENRIK, op den I5. April des

jaars 1191. binnen Rome tot Keizer gekroond zynde,

was dus op den 6. Maart des jaars 1196, nog in het

vyfde jaar zyns Keizerryks, en niet in het VI., 'tgeen

eerst op den 15. April des gemelden jaars zynen aan

vang neemt. Voor de eerſte verandering van XXV. in

XXVI. is meer grond, en wyerkennengereedelyk, dat

men doorgaands in de Brieven van K. HENREK van

1.196. zal vinden Anno Regni ejus XXVI. en Imperii

V., of, VI. Ten voorbeelde kunnen ſtrekken de on

derteekeningen der Brieven, aangehaald by GEOR

GISCH, Regeſt. Chron. Diplom. Tom. I. p. 766. ,n. 18.

2o. p. 767. n. 24. p. 768. n. 34. 35. Men kan er no

byvoegen een Brief by MIRAEUs Oper. Dipl. Tom. I.

p, 194. Meerder aantehalen is onnoodig. Maar 't geen

doorgaands geſchiedt, moet zulks altoos geſchieden?

Hier voren hebben wy meermalen opgemerkt, dat de

overſchietende maanden van een regeeringsjaar, door

de Notarisſen, of Klerken, welke tot het ſchryven der

Brieven in de Cancellarie gebruikt wierden, ſomtyds

voor een geheel jaar, ſomtyds ook in 't geheel niet,

gerekend wierden. Waarom zou dit in onzen Briefook

niet gebeurd kunnen zyn? Indien wy dit ſtellen, heb

ben wy geen de minſte verandering noodig te maken in

deze jaren. Indien men de laatſte maanden des jaars

1169., wanneer hy tot Koning verkoren is, als mede

de twee eerſte maanden des jaars II96. , waar in deze

Brief is afgegeven, niet mede rekent, dan kan te regt

HENRIK gezegd worden in 't XXV. jaar zyns Konings

ryks te zyn. Dat nu deze manier , ondoor:
OOT
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doorgaands anders rekent, geene nieuwigheid in zig

bevat, noch in de Brieven van K. HENRIK buiten

voorbeeld is, kan ten vollen blyken uit het geen wy

op den voorgaanden Brief reeds aanmerkten, l. 255.

Hebben wy aldaar twee voorbeelden van diergelyke

rekening ontmoet, waarom zou dan ook in dezen on

O U D E V E

TN den name des heylighen ende onver

ſcheyden dryvoudicheys, Amen. HEN

Nick by der ghenaden Gods Keyſer van Ro

men ende Coninck van Sicilien, doen te ver

ſtaen allen onſen ghetrouwen des Rycx, die

nv zyn ende namaels weſen ſullen. Dat wy

alſülcken twiſt ende geſchille als daer lange

tijt is geweeſt, tuſſchen onſen lieuen ende

ghetrouwen Neuen heere Baldewyn vanHol

jant Biſſchop van Wtrecht, ende Henrick

Hertoghe van Lotryck ende van Brabant, om

dat Graefſchappe van der Velue. De Bis

ſchop allegherende dat die ſelue Graefſchap

pe ouermits Keyſerlickeghifte ende donatie on

ſer voorſatenhemende der kercken vanWtrecht

toebehoorende is : Die Hertoghe ſeggende

contrarie, dat hy dat ſelue Graefſchappe van

onſer Majeſteyt te leene hout. Ende heb

ben dit tot ſulcken eynde gebrocht, als dat

hy zyne onrecht heeft bekent ende heeft al

le recht ende aenſeggen van der Graefſchappe

dat hy daer aen hebben mocht geheel ende

al geſet in onſen handen. Waerom hebben

wy wt onſer Keyſerlicker goedertierenheyt dat

Graefſchappe vander Velue met allen Zynen

Zen #tief dit door den Notaris niet kunnen geſchied

zyn -

(pp) Secundo Non.] Tertio Nonas heeft Jo. vAN

LEIDEN. By MIRAEUs, en die zyne uitgave volg

den, leest men, pridie. Nonas Martii.

R T A L I N G.

toebehooren, gegont ende ghegeuen Heere

Baldewyn van Hollant,# der ſeluer

kercken van Wtrecht onſen neue, ende met

onſer Keyſerlicker mogentheyt ende priuilegie

dat geconfirmeert. Ende die Biſſchop heeft

deſe Graefſchappe wederom verlijt ende ver

leent in onſer tegenwoordicheyt, onſen lie

uen ende getrouwe Neue Hertoghe Henric

van Lotryc ende van Brabant, ende ſal voort

eruen op zynen ſone oft dochter vry ende

gheheelick. Ghebieden daerom dat niemant

nv, noch hier namaels deſe onſe ordinancie

ende wtfprake vermete te breken ende ter

contrarie doen. -

Ende ſo wie des attemteerde ſoude ver

beuren ende gehouden weſen te betalen C.

pont gouts: d'een helft onſer Camere, ende

d'ander dien d'ongelyc geſchiet ware. Tot

welcker kenniſſe wy deſen brieue hebben

doen ſchryuen ende beſeghelen met onzen gul

den ſeghele, int jaer ons Heeren M.C. ende

xcvI. opten II. Nonas van Meert, gegheuen

tot Ghelenhuyſen.

Chronycke van HOLLANT, XIV.

Div. 4. Cap. Fol. I54.

seksese kºksAkse kassae24eAksa e2 As2vs AAeeks Ageass

76.)

en den Graaf van GELRE.

(Mogelyk
-

Orma (a) compoſitionis inter Epiſcopum

F Trajectenſem et Comitem GELRIAE haec

eſt. Remiſſo rancore de omnibus dampnis &

injuriis, invicem illatis, recipientes ſe in oscu

lo pacis, compromiſerunt, quod uterque ipſo

rum debet eligere duodecim Fidelesſuos, quos

voluerit, et illi XXIIIIor jurabunt tactis reli

-

(a) Forma compoſitionis. J Dit aanmerkelyk Stuk,

't geen my nergens is voorgekomen, dan in 't oude Re

iſier, waar uit het zelve thands uitgegeven wordt,

# wel geen jaar- of dag- teekening. Wy worden

derhalven in 't onzekere gelaten, tot welk jaar 't zelve

behoort. Deze onzekerheid wordt nog vermeerderd,

doordien geene eigen namen hier voorkomen, noch

des Bisſchops, noch des Graafs van Gelre, tusſchen

welken dit Vredesverdrag zou opgerigt zyn.

Doch wanneer wy in aanmerking nemen de onlusten,

verwoesting, en ſtrooperyen, en de daar uit noodzake

lyk gevolgde ſchaden en verongelykingen, welke ſe

derd verſcheiden jaren plaats# hebben tusſchen

Bisſchop BALDEwYN en onze Graven, GERHARD den

III., of, volgends anderen, den II., en deszelfs Broe

der oTTo den II., welke hunnen oorſprong genomen

Overeenkomst, en Vredesverdrag tusſchen den Bisſchop van UTRECHT,

in 1 196. )

uiis, quod ſecundum rei veritatem & con

cientias ſuas bona fide component de omnibus

quaeſtionibus, quae inter ipſos vertuntur, in

quibus concordare potuerint. in quibus autem

concordare non potuerint, ſervabitur haecfor

II13.

Si Epiſcopus moverit quaeſtionem co:
G

hadden, om dat de Hertog van Lotharingen het Graaf

ſchap van de vELUwE, 't geen te dezer tyd als een

agterleen van Brabant door de Gelderſche Graven be

zeten wierd, van den Bisſchop verweigerde te Leen

te verheffen. Indien wy verderopmerken, dat,

uit hoofde van die verweigering, de Bisſchop dat Leen

verbeurd, en weder aan zig vervallen, verklaard had

de, en dus de #nwoordig: bezitters daar van had

zoeken te ontzetten. ndien wy eindelyk in op

merking nemen, dat het hoofdverſchil over 't Leen van

de vELUwE by een eindvonnis des Keizers in 1196.

vereffend is, gelyk uit den voorgaanden Brief ons ge

bleken is; komt het my zeer waarſchynlyk

voor, dat, wanneer door die## des Keizers het

hoofdverſchil zelve tusſchen den Hertog van Lotha

ringen en den Bisſchop een einde had genomen, onge
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de aliquibus bonis, vºl hominibus, ſed juris

dictione, thelone9 • ſeu aliis redditibus , in

quibus dicat Comitem fibi facere injuriam,

#es vel dimittet ea Epiſcop? libera, vel

propria manu jurabit in Sanctis Reliquiis, ſe

juſtam in illis habere poſſesſionem. ve

Epiſcopus, qui per Advocatum Eccleſiae

Traject. posſesſiones Eccleſiae ſtiae ſervate de
beret, pro bono paciset plenius elucidandaVC

ritate, pro Advocato producet tres Priores Ec
cleſiae Traject., qui jurabunt tactis ſacroſanctis

Ewangeliis, Eccleſian Trajectenſem, & Epi

ſcopum, juſte poſſidere illa, die Comes im
petit, vel Epiſcopus ea Comiti libera dimit

tet. üno tamen articulo exceptO. Videlicet

de terra sALLANDIAE, in quaſi Comes dix

eit, ſe habere Comitatum cum majori diſtri

ctione, quam Epiſcopus ei recognoverit, Epi

ſcopus propria manu, tactis ſacroſanctisEwan

geliis jurabit, quale jus in terra illa juſte poſſi

#eat Eccleſia ſtia, et illius juris quieta in Per

petuum gaudebit poſſesſione:
De Miniſterialibus Eccleſiae, quos habet

Epiſcopus in poſſesſione, condictum eſt, quod

ſi quemquam eorum, dient Comes eſſe ſuum
Miniſterialem, nec Epiſcopus, nee Priores

pro illo jurtbunt. Sed unusquisque pro ſeju

rabit cum duobus ſuis comminiſterialibus. Co
- -

mes vero propria manul miniſteriales ſilosopti

nebit. e -

De ruminga in vELWA hoc expreſſum eſt,

weer dien zelfden tyd ook eenig verdrag en verzoening
zal gemaakt zyn tusſchen en isſchop en onzen Graaf

#, welke door die beſlisſing thands in de bezitting

der vELUWE , als een Brabantsch agterleen, moest
verblyven. Want, ofſchoon wel in de voorgaande

uitſpraak des Keizers geen gew: E Graaf oTTo ge

maakt wordt, moest egter Van zelf daar uit volgen, dat,

#s de Bisſchop de VELUw: als een Erfleen aan den

Brabander moest overlaten, deze ook weder verpligt

was dezelve, als een achterleen, overtelaten aan onzen

Gelderſchen Graafop denzelfden voet, als zy dieLand

ſtreek te voren Van hem te Leen ontfangen hadden.

'T - Om deze redenen twyfelen Wy in 't minſte niet,

of te gelyker tyd, wanneer by ſchikking des Keizers

de hoºfdoorzaak van 't verſchil uit den weg geruimd

en vereffend was, zullen ook Bisſchop BALDEwYN, en

onze Graaf Otto, hunne openſtaande verſchillen by

dit verdrag vereffend hebben: Hier toe ſchynen ons

van zelfs te leiden de woorden van dit verdrag, wan,

meer zy, in 't begin betuigen, dat zy, remiſo rancore

de omnibus dampnis & injur# ## onderling bevre

digden. Waar uit zyn die ſchaden en verongelykin

en, damna & injuride, anders geſproten, dan uit

# verſchil over het Leender VEW: ? Van weers

kanten immers had men, hangende dat verſchil, el

#anders. Landen en bezittingen geplunderd, geroofd,

verbrand en verwoest- De verbitterdheid, welke daar

uit tusſchen beide partyen noodzakelyk ontſtaan was. »
wordt thands door dit verdrag afgelegd, zy bevredi

gen zig onderling, een maken ſchikkingen, hoe alle

nog openſtaande verſchillen en vorderingen, welke uit
dien hoofde de een tegen den anderen mogte maken, te

vereffenen, ten einde daar uit geene nieuwe onlusten

mogten voortſpruiten.- y hebben over zulks

gemeend; dit verdrag op het zelfde jaar 1196., waar

op wy dat eindvonnis oº: de vELUwe hebben ge

bragt, ook in deze onze Verzameling te moeten bren

quod fi homines Eccleſiae Traject conqueran
tur ſibi injuriam fieri, Epiſcopus nominabitſi

mul vet ſemel, ubi hT ſuis (b) injuria fiat,

et Comes juramento ſilo certificabit Epiſco

pum, ubi juſte accipiat ſatisfactionem de occu-.

patione Wiltbanni ſui; extunc qui voluerint

manere infra Wiltbannum, acquirant ſibi be

nivolentiam Comitis. Qui autem recedere vo

luerint, liberi maneant a tali exactione, quae

ſolet fieri ſuper illos, qui manent infra Wilt

bannt///t. - *-

Praeter haec compromiſſum eſt, quod Judi

ces Epiſcopi non citabunt ad (c > Hemal in

terram Epiſcopi homines, manentes in terra

Comitis. nec verſa vice Judices Comitis citare

debent hominés, manentes in terra Epiſcopi,

ſed tam iſti, quam illi, ibi convenientur, &

ibidem juri ſtabunt, ubi deliquerunt.

Inſuper nullus de terra Epiſcopi occaſione

accipiendi vadii, vel alterius rei cauſa, ſpolia

re debet aliquem in terra Comitis, nec e con

verſo, niſi prius ille, qui ſpoliari intenditur,

conventus & in cauſam tractus ſit coram ſuo

Domino, vel ejus Judice, in cujus jurisdictio

ne manſerit. Quod ſi quisquam aliter facere

praeſumpſerit, Dominus, de cujus terra ſpo

iiavit, ſpoliantem contra ſpoliatum et ejusDo

minum, non manutenebit, nec defendet.

Naar het Perkamenten MS. Liber

Privilegiorum Trajecten/ium, Fol.

gen.- Te meer hebben wy zulks gemeend tot dientyd
te moeten brengen, om dat in dit ſtuk gewaagd wordt

van een openſtaand verſchil over de Comitatus SALLAN

DIAE, of het eigenlyk gezegde Advocaatſchap, ºf geen

de Graaf te diër tyd over die Landſchap uitoefende,

welk openſtaand verſchil eerst in den jare 1225 tus

ſchenden toenmaligen Bisſchop, en den Graaf van

GELRE, by een plegtig verdrag vereffend is geworden;

waar uit ten vollen dus blykt, dat dit ons verdrag voor
dien tyd moet ingegaan zyn. Nu zal men in dien tus

ſchentyd van 1196-1225. geen tydſtip in de Gelder

ſche Hiſtorie vinden, of eenig voorval van onderlinge

ſchaden en verongelykingen aantreffen, waar op dit

verdrag zou kunnen toegepast worden, dan deze, wel

ke over het Leen der VELUWE ontſtaan waren 3 -

Ja maar! In het laatſte van die eeuw zyn weder op

nieuws onlusten tusſchen GELRE en 't Sticht ontſtaan.

- Dit erkennen wy. Maar die zelfde on

lusten zyn in den jare 12oo , of daaromtrend, ter ne

der# door een ander Verdrag, 't geen wy, voor

zo ver hetzelve nog overig is, hier beneden op zyn

# zullen mededeelen, waar uit dus tevens kan bly

en, dat dit ons, tot dusver onbekend, verdrag op

die onlusten niet kan toegepast worden.

g? ubi hoi ſuis. ] Dus verkort vindt men dit in ons

MS. Mogelyk heeft er in 't oorſpronkelyke geſtaan,

ubi hoib9 ſuis injuria fiat, dat is, hominibus ſuis.. An

derszins zal men ook dit verkort woord kunnen uitleg
gen door hujus modi, 't geen insgelyks met den zin de

zer woorden kan overeenkomen.

(c) Hemal] Men zie, onder anderen, de geleerde

verhandeling van den Groninger, Hoogleeraar J. DE
RHoER, over het Hyemaal, in het I. Deelder Verhande

lingen van 't Groninger Genootſchap , pro excolendo

jure Patrio, bl. 367 en volg

*
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77.D Verdrag tusſchen den Hertog van BRABANT, en den Graaf van GELRE.

(Mogelyk in 1 196 of 1 197.)

N nomine (a) S. Trinitatis. HENRICUs

Dei gratia Dux Lotharingiae notum eſſe

volumus tam futuris quam praeſentibus, quod

haec forma pacis & concordiae internos &

Comitem GELRLAE eſt ſtabilita. Ut plenam

poſtmodum de Comite fiduciam habeamus ,

praeſtito Sacramento firmavit, quod in omni

bus, & contra omnem hominem, excepto Im

perio, auxilio & conſilio fideliter nobis aſſi

ſtet, & ſuper hoc Comitem Luduicum de Lon,

& Willelmum Comitem Iuliacenſem obſides

dedit nobis; quos verſā vice obſides ipſi dedi

mus. Praeterea homines ſuitam liberi quam

miniſteriales, quorum nomina ſubſcripta ſunt,

Comes de Keſſele, Comes de Dalen, Ludol

fus de Steinvorde , Henricus de Burkelo,

Willelmus de Brunchorſt , Engelbertus de

Horne, Lambertus de Monte, Suerus de Wi

ſche, Giſelbertus & Rutgerus de Bremet,

Gerh. de Lo, Henricus & Thedoricus de Ba

tenburg, Walterus Spirinck, Iwanus de Go

kesfort, Ricolt de Huch, Gerardus de Lon,

Henricus de Hertenvelde, Gerardus de Stra

le, Godefridus Gunfort & Renerus frater

ejus, Sibertus Sueuus, Alardus de Drile, Ti

do Vaſtart Caſtellanus de Sulichem, Criſtia

nus de Arnhem, Goſuinus de Berentrut, Pe

legrinus de Sutvene, Helmewicus Sellege,

Renerus de Tigele, Theodoricus de Wighe

ne, Theodoricus de Milne, Bordinus de Al

tena, juraverunt, quod ſi Comes ſacramentum

(a) in nomine. cet. J Dat BUTKENs, welke het

eerst dezen Brief uit de Registers van Brabant heeft

uitgegeven, alhier door ſlordigheid de jaar- en dag

teekening niet heeft nagelaten, maar dat in den oor

ſpronkelyken Brief zelf geen dag oftyd gemeld is ge

weest, ſchynt my te blyken uit den MS. Inventaris

van al de Chartres en Papieren , die in den jaare 1569.

wegens de Troubelen van 't Caſteel te Vilvoorden naar

Brusſel vervoert waren, en wederom derwaerds zyn

gebragt, volgens last van zyn Majeſt. in zynen opene

Brieven van den I4. Maart des jaars 1587., welkRe

gister, of Inventaris, op last van den Preſident en de

Heren van zyn Majeſteits Rekenkamer, in 1588. ge

maakt is door Gerard de Pauw, Raaden Mr. Ordina

ris van zyn Majeſt. Rekenkamer, en Ph. van Bert

hem, Secretaris Ordinaris van zyn Majeſt. Raede in

Brabant. In een Afſchrift, 't geen ik daar van

bezitte, vinde ik 't volgende pag. 217. enpag. 22I. aan

geteekend. ,, Item een Laye, daar op ſtaat Gelre,

, buyten getekent, B. daar hebben wy inne bevonden

,, die Brieven, hier na geſpecificeert. - Item eene

, ouden ende bedorvenen Brief zonder Date, van Hen

, drick, Hertoge van Lotryk, waar by hy verklaard,

,, dat den Grave van Gelre hem heeft Gyſelaars gege

,,ven, ende belooft te helpen tegens een ygelyken, uyt

,, genomen den Keyſer ; ende dat die van 's Hertogen

•o 2# zyn tolvry. Mitten Vidimus van dien te ſa

,, men by een gebonden , ende buyten getekend. #
Dat dit dezelfde Brief is, als deze onze, blykt

genoeg; doch dewyl dezelveſonderDate is, wordenwy in

't onzekere gelaten, tot welk jaar bepaaldelyk men den

zelven zal moeten brengen. - Wanneer wy in

ſüum violaverit, & in auxilium noſtrum debi

to modo non venerit, omnibus bonis, quaete

nent ab eo in feodo, in guerra noſtra nobis

ſervient, nullum Comiti ſervitium exhiben

tes, donec omnia nobis plenarie emendaverit.

Inſuper cautum eſt ſacramento (b) Comiti,

quod omnes mercatores terrae noſtrae apud

Arnhem ab omni theloneo liberi erunt; itata

men quod bona mercatorum alterius terrae non

deducent: & ſi ſuper hoc accuſati fuerint, bo

na ad homines noſtros tantum pertinere, prae

ſtito juramento demonſtrabunt, & ſic libere

recedent; thelonarius tamen Comitis, propter

interpoſitam conditionem, nullam quaerere de

bet malignandi occaſionem, adverſus mercato

res noſtros. Additum eſtetiam, quod Burgen

ſes de (c) novo oppido ſuper ſiluam juxta

Orten, per totam terram Comitis Gelriae li

beri erunt ab omni theloneo; Burgenſes vero

de TILE ſtabunt eodem jure apud Sulchem &

Drile, quo tempore FREDERICI Imperatoris

& HENRICI Comitis Gelriae filerunt. Univer

ſum Allodium quod habebat in Oſterbeke cum

monte nobis contulit, & in feodum recepit.

Si vero officiales noſtri & Comitis Gelriae ſil

per aliquo facto diſſenſerint & ad invicem con

cordare non potuerint, totum negotium no

ſtro examini & Comitis reſervetur. Item con

diétum eſt, quod de hominibus noſtris, qui Op

pidum, quod BoMMELE vocatur, intraverint

vel intrabunt, precarias & tria (d) in anno

pla

opmerking nemen, dat het langdurige geſchil over de

Veluwe tusſchen Brabant, en Gelre ter eenre, en het

Sticht ter andere zyde in 1.196. door K. HENRIK einde

lyk beſlist is, en dus de Veluwe als een agterleen van

rabant aan den Graaf van GELRE bevestigd is, en dat

hy mogelyk ook by die gelegenheid weder hulde, als

een Brabants Leenman, aan den Hertog zal gedaan,

en hem uit dien hoofde beloofd hebben alle hulpe te

bewyzen, uitgenomen tegen het Keizerryk, waar van

Graaf oTTo wegens zyne overige Graafſchappen on

middelyk ook Leenman was, en dat eindelyk by die

zelfde gelegenheid zy onderling ook overeengekomen
zyn ten opzigte der overige zaken, in dezen Brief het

vat, zo komt het my niet onwaarſchynlyk voor, dat

men dezen onzen Brief zal moeten brengen tot dat zelf

de, of ten minſten het volgende jaar 1197, - . Dat

egter Graaf oTTo deze zyne belofte niet altewel is na

ekomen, zal ons uit eenige volgende Stukken bly
CIT,

(b) ſacramento Comiti. J Naar alle gedagten is dit

een drukfout. Mogelyk zal men moeten lezen, ſacra
mento Comitis.

(c) de novo oppido. cet.] 's Hertogenbosch naamlyk,

alhier novum oppidum, een nieuwe Stad, genaamd, om

dat die plaats voor weinige jaren, en wel door GOD

FRIED den III. in 1184., met vestingen en wallen

voorzien, en tot een Stad gemaakt was. Men zie BUT

KENs, Troph. de Brabant, Livr. IV. p. 131, J. H.

vAN HEURN, Hiſt, der Stad en Meyerye van 's Herto

genbosch, I. D. bl. 1Co. en anderen. -

(d)tria in anno placita Advocati.] Dus ook in een
Briefvan K. HENRIK den V. van 1 1o7: Hi, (Advocati)
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placita Advocati & ſervitium debitum habebi

mus, niſi Comiti pro ſtto ſervitio hoc remitta

mus. Nos vero, ut Comes Gelriae omnimo

dam haberet fiduciam, ex habundanti ſacra

mentum praeſtitimus, quod in omni guerra,

quam cauſa noſtri aſſumet, contra omnem ho

minem fideliter ei aſſiſtemus; nec unquam

treugas vel compoſitionem ſive pacem (e) ab

ejus conſilio & conſenſu faciemus: quod ſi

Comes propria voluntate alicui guerram move

rit, vel aliquis eum impetierit, quamdiu judi

cio & noſtro conſilio ſtare voluerit, omnibus

modis eum juvabimus. Homines vero Comi

tis inferius Golam manentes, ab omni telonio

apud Tile liberi erunt. Condiétum eſt etiam

internos, ut, ſipraeſentia (f) noſtra non ha

beatur in terra, nihilominus homines noſtri &

Comitis mutuo ſibi aſſiſtent. Et ut haec rata

& firma habeantur, tam liberi quam miniſte

riales noſtri, quorum nomina ſubſcripta ſunt,

juramento confirmaverunt : Willelmus frater

accipiant bannum a Rege legitimum , & ter in anno

- placitum juſtuin - rite peragant. Dus ook

in een anderen Brief van denzelfden Keizer van II24.

Advocatus ter in anno placitum ibi habeat - nec

aliud ſervitium , jus, aut beneficium ſibi pro hoc con

cedi poſtulet, aut extgat , niſi tertium bannum , &#

conſuêtudinariam juſtitiam & legem, quam ceteri Ad

vocati in aliis monaſteriis item liberis habent , ſuper

fures & protervos, & cenſuales & cetera talia. De

tur ei tantum in illis trium Placitorum diebus in uno

quoque unum maldrum frumenti, & cetera ad hoc

pertinentia. Beide deze Brieven vindt men, onder de

Privilegia Schirenſia , gevoegd agter het Chronicon

coNRADI SCHIRENSIS pag. 55. p. 68. - In

een Brief van 1194., by CHRIST. KNAUT, Antiquit.

Pagorum Princip. Anhaltini pag. 2o. leest men on

der anderen dit volgende : Conſilio & utriusque par

tis decretum eſt , ut tribus civibus in anno eum qua

tuor equis in oliſequium Advocati pareant. Door on

oplettendheid des Uitgevers zyn deze woorden ten

eenenmaal onverſtaanbaar gemaakt. Men moet lezen,

decretum eſt , ut tribus vicibus in anno cum quatuor

noſter, Henricus de Cuyck, Walterus de

Grimbergis, Godefridus de Scoten, Arnol

dus de Dieſt, Jacobus de Calmont, Giſleber

tus de Tilborch, Boidinus de Altena, Gerar

dus de Jacia, Henricus de Aſcha, Leonius

de A, Daniel & Arnoldus de Craynhem,

Walterus de Bierbais, Jacobus de Sumereffe,

Caſtellanus de Bruxella, Arnoldus & Willel

mus de Walheim, Arnoldus de Weſemale,

Arnoldus de Rochelaer, Willelmus Vulpes,

Walterus Alf, Gerardus & Henricus de Hil

denberge, Henricus de Bautershem. Haec

omnia, ad majorem cautelam, ſigilli noſtri &

Comitis impreſſione communiri fecimus.

CHR. BUTKENs, Troph. de Bra

bant, Tom. I. dans les Preuv.

du Livre IV. p. 49. En uit den

zelfden in het Recueil des Trai

tez de Paix & d'autres actes Pu

blics, Tom. I. p. 37., als mede

by DU MONT., Corps Diplom.

Tom. I. Part. I. p. 122.

verder, 't geen wy over deze drie gewoone opene

Regtsdagen, jaarlyks te houden, reeds opgemerkt en

#" hebben hier voren I. Afd. bl. 9o. Lett.
ſ" ),

( (e) ab ejus conſilio. J. Ongetwyfeld heeft in den

oorſpronkelyken Brief geſtaan, absque ejus conſilio.

De zin vereischt dit , en tevens blykt zulks uit het

nadere verdrag van 12o3., waar in deze belofte met

dezelfde woorden herhaald is geworden.

(f) Si praeſentia noſtra non habeatur in terra. ]

Zou Hertog HENRIK met deze woorden ook bedoe- ---

len zyne toen voorgenomene reize naar het Heilig

Land? Indien dit niet onwaarſchynlyk te VOOIT

komen, dan worden wy hier door verder#
in onze gisſing, dat dit Verdrag in 1.196. ,, of in 't

begin van 1197,, kan gemaakt zyn. Immers in 1 197.,

of 1198, heeft hy een togt, met anderen, naar 't Hei

lig Land ondernomen, indien men geloof mag geven

aan het getuigenis van 't Chron. Magn. Belgic. by

PISTORIUs, SS. R. G. Tom. III. p. 22.1. het CHRo

NIcoN TIELENSE p. 165. en GoDEFRIDUs MONACHUs,

by FREHERUs, SS. R. G. Tom. I. p. 362.

equis in obſequium Advocati pareant. - en zie

-GS72- ---(ſ e- =5
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78.) Saleveld, en andere bezittingen, en voorregten, aan den Aartsbisſchop van

Keulen bevestigd door Koning oTTo den TV. ten overſtaan, onder ande

ren, ook van den Gelderſchen Graaf oTTo den II. als Getuige.

(Mogelyk, den 4 July 1198.)

N nomine (a) Sanctiſſimae et individuae

Trinitatis. OTTo divina favente clemen

\

(a) in nomine. J. ,, Keizer HENRIK den VI., in 't

,, jaar 1197., overleeden zynde, werdt, door zynen

,, Zoon, FREDRIK, in 't Koningryk van Sicilie, op

, gevolgd. Deze werdt egter niet tot Roomsch Ko

, ning verkooren , alzo hy nog te jong van jaaren

,, was. De Ryksvorſten waren 't niet eens, wegens

,, de verkiezing. Eenigen verkooren FILIPs, Hertog

, van Zwaben, Broeder van den overleeden Keizer:

,, anderen oTTo, Hertog van Saxen. Onder de Ker

,, kelyke en Wereldlyke Ryksleden, die oTTo ver

,, kooren hadden, waren ADOLF, Aartsbisſchop van

» Keulen, en HENRIK, Hertog van Lotharingen. -

» Graaf DIRK de VII. die toen nog leefde, heeft

tia Rex ſemper Auguſtus. Ratio ſuadet, ae

quitas requirit, noſtramque decet Celſitudi

nem,

,, zig, veelligt, voor Filips verklaard. Immers Bis

, ſchop DIRR van Utrecht heeft het gedaan, onaan

,, gezien de Aartsbisſchop van Keulen, onder wien
9% # ſtondt, voor oTTo geſtemt hadt.”. Het zyn de

eigen woorden van wAGENAAR, Vaderl. Hiſt. II: D.

bl. 331., doch waar in die beroemde Man eene klei

ne onoplettendheid begaat, door dien hy niet naauw

keurig genoeg de tydsomſtandigheden heeft onder

ſcheiden. Het is wel zo, dat en de Utrechtſche

Bisſchop, en de Hollandſche Graaf, naderhand zig

voor Koning PHILIPs verklaard hebben, maar in den

beginne hebben zy ongetwyfeld met den Aartsbisſchop

van Keulen, het Hoofd dier partye, voor oTTQ ge
ſtemd



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. II. AFDEELINo. 267

S

l.

/

nem, omnium Eccleſiarum noſtra (b) indem

nitate providere, et eas in ſui honoris ac juris

conſervatione pie et clementer confovere, in

ter quas ſpecialis gratiae benevolentia Colonien

ſem diligentes Eccleſiam, univerſa bona, qui

bus a noſtris anteceſſoribus minus decenter pri

vata eſt, reſtituenda duximus ac liberanda,

nec non ab indebitis oppreſſionibus mini

ſteriorum , quibus quondam aggravata eſt ,

ad haec quidem per fideliſſimum Principem

noſtrum Adolphuin venerabilem Archiepi

ſcopum invitati. Inde eſt : quod omnibus

Chriſti fidelibus per ſcriptum praeſens cu

pimus clareſcere, quod nos attendentes devo

tionis ac fidelitatis conſtantiam jam diéti Prin

cipis noſtri nobis ſaepius exhibitam Colon. Ec

cleſiae, ei, ejusque ſucceſſoribus allodium in

Saleveld, cum omni integritate et uſufructu

attinentium plene reſtituimus, et in perpetuum

confirmamus----. Et Ducatus allodia, feo

da, ſive miniſteriales, quos nunc Colonienſis

Eccleſia, vel alii ejus nomine poſſident, cum

bona voluntate Noſtra et fratrum noſtrorum

Henrici Palatini Rheni, et Wilhelmi de Bruns

wicke, et haeredum noſtrorum, ſine calum

nia ſaepe nominatus Archiepiſcopus, et ejus

Succeſſores in perpetuum poſſidebunt. Min

denſis etiam Eccleſia ea, quaea ColonienſiEc

cleſia de bonis tenet eisdem, quiete ſine ali

qua contradictione poſſidebit. Praeterea con

ſüetudinem minus decentem, quam Fridericus

Imperator contra juſtitiam induxerat, ſcilicet

ſtemd gehad. Want hoe zou anders Koning oTTo in

in den jare 1199.., wanneer eene zekere vergadering

van weerskanten beſtemd was, om de onderlinge ver.

ſchillen over de Kroon by te leggen, den Utrecht

ſchen Bisſchop hebben kunnen verkiezen, om nevens

andere Ryksvorſten zyne belangen tegen K. PHILIP

op die vergadering waartenemen, zo hy niet deszelfs

partye als toen ware toegedaan geweest ? . Dit blykt

ten duidelykſten uit een Brief zelfs van K. OTTO,

aan Paus INNocENTIUs den III. geſchreven, en aan

gehaald door sTRUvIUS, Hiſt. Germ. Period. VII.

Sect. IV. S. 6. not. 36. Tom: I. p. 434 , waarin hy

onder anderen ook dit ſchryft: Ad hoc etiam Mogun

tinenſem Archiepiſcopum## noſtrosque conſen

ſiſſe, - ut colloquium eſſe debeat interAndernacum

& Confluentiam in proxima ſexta feria post feſtum

beati jacobi Apoſtoli, veſtram nolumus latere pieta

tem, in quo debent convenire, ſecundum quod intercos

condiétum eſt, ex PARTE NoSTRA Colonienſis Achiepi

ſcopus, Monaſterienſis Epiſcopus, Leodienſis electus,

TRAJECTENSIS EPISCoPUs, Paderbornenſis Epiſcopus,

Abbas Corbejenſts, Dua: Brabantiae & Comes Flan

driae, ex PARTE vero Ducis Sueviae Salzburgenſis

Archiepiſcopus, Epiſcopus Friſingenſis, cet. Voeg hier

by, 't geen de Heer KLUIT dienaangaande verder heeft

aangeteekend in Not. ad CHRON. HOLLAND. vETUST.

Hiſt. Crit. Tom. I. P. I. p. 151. n. 66. - Is hy

dus in 1199. der partye van K. oTTo nog aanhangig

geweest, zo veel te minder zal men zig verwonde

ren, dat hy ook in dezen onzen Brief, welke, vol

# het gevoelen van NIC. SCHATEN , op denzelf

en dag, waarop oTto binnen Aken tot Roomsch

Koning gekroond is, en dus op den 4. July desjaars

1198. is# onder de overige getuigen voor

komt met den Graaf van HoLLAND niet alleen, maar

ook zelfs met onzen Gelderſchen Graaf oTTo , wel

ke dus, als een voorſtander van die partye, ook de

Krooning van dien Koning binnen Aken heeft byge

woond. Uit hoofde derhalven, dat wy onzen Graaf

onder de Getuigen alhier aantreffen, ofſchoon anders

zins deze Brief geen regtſtreekſche betrekking tot ons

scHATEN, d. l. p. 916. Zie verder

quod decedentibus Principibus, Eccleſiaſticis vi

delicet perſonis, quemadmodum Archiepiſcopis,

Epiſcopis, Abbatibus, Abbatiſſis, et Praepoſitis,

eorum ſuppellectilem ſibi violenter uſurpavit,

penitus abolemus, nec a Nobis, nec a No

ſtris ſucceſſoribus retractandam. Adhaecbona

fide praememoratum adjuvabimus Archiepiſco

pum, ut bona, quae Colonienſis Eccleſia a

Moſella ſuperius tenet, et a quorum poſſeſſio

ne ipſe violenter deſtitutus eſt, recuperet.

Ut igitur hoc regalis noſtrae munificentiae fa

étum pium, ac commendabile, nullius impo

ſterum calumnia perturbari poſſit, ſed ratum

permaneat , etiam in perpetuum perſeveret,

praeſentem iſtam paginam conſcribi, et Maje

ſtatis noſtrae ſigillo juſſimus inſigniri. Cujus

rei teſtes ſunt ---- -- Argentinenſis Epiſco

pus, Dithmarus Mindenſis Epiſcopus, TIRRI

cUS Trajedenſis Epiſcopus, Bernardus Pader

bornenſis Epiſcopus ---- -- Xantenſis, Bon

nenſis Praepoſitus Bruno, Mechtildis Duciſſa

Brabantiae , Baldewinus Comes Flandriae,

Henricus Dux de Limburg, oTTo Comes GEL

DRIENSIS, Arnoldus Comes de Clivo, TIRRI

cUs Comes HOLLANDIAE, Henricus de Kuick,

Henricus Comes Seyn, Simon Comes de Te

clenburg, Arnoldus Comes de Altena, Wil

helmus Comes Juliae, Gerhardus Comes de

Are, Henricus Comesde Hockeswagen, Hen

ricus Comes de Ceſſele, Rutgerus de Mer

heim , Conradus de Dicka, Giſelbertus et

Rutgerus de Brempt, Otto de Wikerothe,

-
- Hen

GELDERLAND heeft, waren wy verpligt dit Stuk al

hier ook te plaatzen , waar door als nu ten vol

len bewaarheid wordt het verhaal van onzen PoN

TANUs, Hiſt. Gelr. Lib. VI. p. 119. , alwaar hy

meldt: At Othoni, ſ## ceteros, favebat Roma

nus Pontifex Philippo inſeſlus. Et habeo Au

thorer, ab ejusdem quoque partibus ſtetiſſe OTHONEM

Gelrum, una cum Henrico Brabanto, ArnoldoCliven

ſi, Gulielmo juliacenſt, Frederico Altenavenſt: eot

que obſeſſa expugnataque cum Othone Imperatore A

quisgranenſium civitate , id porro egisſe, utili ab

Adolpho Colonienſium praeſule oTHONI corona impe

rialis imponeretur, cum annus iret a Chriſto nato mil

leſimus% ra centeſimum nonageſimus nonus. Hier in

alleen is hy mis, dat hy zulks brengt tot 1199. daar

het zeker is, dat de Krooning van oTTO in het voor

gaande jaar geſchied is. Dit leeren wy uitdrukkelyk

uit de navolgendeonderteekening vaneen anderen Brief,

waarin onze Utrechtſche Bisſchop insgelyks als Ge

tuige voorkomt, Acta ſunt hacc anno Dominicae Incar

nationis milleſimo centeſimo nonageſimo octavo 2 indi

âione prima. Datum apud Aquisgranum quarto Nonas

Julii per manumGodefridi Capellani, in die ſcilicet Co

ronationis Domini oTToNIS Regis Romanorum, felici

ter, Amen. By MEIBOMIUs, Apol. pro Ottone IV. in

deszelfs SS. Rer. Germ. Tom. III.&# 117. en NIC.

den Abt BESSEL,

Chron. Gottwic. Lib. II. p. 414.- Uit een volgend

Stuk zal het ook blyken, dat onze Gelderſche Graaf,

by een plegtig verdrag zelf, zig aan den Utrechtſchen

Bisſchop verbonden heeft, om der Partye van Koning

oTTo vervolgends behulpzaam en toegedaan te blyven.

(b) noſtra indemnitate providere.J In deze woorden

is geen de minſte zin te vinden. . De Afſchryver is hier

onnaauwkeurig geweest. Mogelyk heeft het oorſpron
kelyke gehad, omnium Eccleſiarum noſtrarun indem

nitati providere. Ten minſten de zin vereischt zulks

Verkort ſchreef men nrar. en nra, voornoſtrarun, en

noſtra. De Uitſchryver kan hier door gemaklyk zig

vergist hebben.

D dd 3
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Henricus et Gerhardus de Wolmunſtein, Her

mannus advocatus Colonienſis, Hermannus de

Alvetre Mareſcalcus, Otto Camerarius, Rey

marus de Rothe, Giſelbertus de Cerreke, et

alii quam plures viri honorati.

(c) Signum. J In de uitgave van scHATEN vindt

men nog het gewoone Monagramma des Konings.

Signum (c) Domini oTTONIs quarti Roma

norum Regis invictiſſimi.

NIC. scHATEN, Annal. Paderborn. Part.

I: Lib. IX. pag.## uit GELENIUs,

Hiſtor. D. Engelb. Lib. I. C.3. p. 27.

Zie wegens het zelve den Schryver van 't Chron. Gott

wicenſe Lib. II. p. 4o3. .

Het Verdrag, waar by de Abt van Epternach de benoeming van een Prieſter

in de Kerk van Drumpt, onder een jaarlykſche uitkeering of pacht, had

afgeſtaan aan de Kerk van Tiel, bevestigd door Hertog HENRIK van

Lotharingen.

In den jare 12oo.

N nomine Sancte & indiuidue Trinitatis.

Ego HEINRICUs, dux Lotharingie, omni

bus Chriſti fidelibus in perpetuum. Ne re

rum geſtarum memoriam abolere posſitobliuio,

ad noticiam tam preſencium, quam futurorum,

preſenti ſcripto transmittimus , quod abbas

Godfridus eccleſie epternacenſis, precibus no

ſtris exigentibus, conſilio & conſenſu capituli

ſui quandam eccleſiam, in dioceſi Trajectenſi

ſitam, nomine (a) drumthe, perpetualiter

conceſſit eccleſie de Tyle, ſub hac forma, ut

uidelicet ipſa eccleſia (b) de Tyle aſſignet

unum de ſacerdotibus ſuis, qui recipiat abab

bate in eccleſia epternacenſi iam dictam eccle

ſiam loco paſtoris , & perſoluat omnia jura

Epiſcopo, & Archidiacono ſimiliter, quicquid

de predicta eccleſia perſoluere tenetur; ipſi

uero abbati, et omnibus ſucceſſoribus eius, (c)

annuam paccionem , quam omnes paſtores

eiusdem eccleſie abbati & eccleſie ſue actenus

perſoluerunt, uidelicet quinque fertones exa

minati argenti ſingulis annis incipiente maio

perſoluet. Quod ſi aliquo modo neglexerit,

ammoneri debet eccleſia de Tyle a nunciis ab

(a) Drumthe.J. Ook Droempte, Drompt, Drimp

the, en Drempt, in andere Brieven genaamd. Het is

het tegenwoordige Drumpt, of Drempt, niet ver van

Tiel in de Tielerwaard gelegen. Zie Tegenw. Staat

van Gelderland, bl. 29o.

(b) Eccleſia de Tyle aſſignet. cet. J Dat zulks ver

volgends ook geſchied zy, kan blyken uit een Brief van

den 13. February 1337. , als mede uit een Briefvan den

7. December 1475.; welke beide Stukken wy op hun

me plaats in 't vervolg zullen mededeelen.

# (2/7/70//////# Deze jaarlykſche pacht, of

uitkeering, is naderhand, om één honderd gouden

Keurfurſter Rhynsguldens afgekogt, mits dat alleen

maar jaarlyks aan den Abt een agtſte Deel van éénen

Rhynsgulden, ten teeken van afhankelykheid van den

zelven, vervolgends zou betaald worden. Zie het Ver

batis, ut perſoluat predictam paccionem. quod

ſi non fecerit, liberum erit abbati reſilire a

conuencione iſta, & alium ſubſtituere paſto

rem, qui reddat ei penſionem ſuam tempore

ſuo , non obſtante donacione archidiaconi,

quam ſacerdoti de Tyle fecerit. acta ſunt hec
O

anno milleſimo C, C, incarnacionis dominino

ſtri Jeſu Chriſti, in preſencia hominum no

ſtrorum, quorum nomina hic annotata ſunt.

Heinrici prepoſiti de Louania. Arnoldi Capel

lani. Remeri ſcriptoris. Arnoldi de Uuiſema

le. Arnoldi de Udenchem. Wilhelmi Uulpis.

Walteri Bac. Ut autem hec rata et inconuul

ſa permaneant. cartam iſtam ſigilli (d) noſtri

impreſſione muniri fecimus.

Naar den Oorſpronkelyken Parkamenten

Brief, van buiten gequoteerd No.

XVII. ervintelyk onder de Archiven

van 't Duitſchen Huys te Utrecht in

Lade 12. in het Paket, gequoteerd

No. 5. Zynde buiten op met eene

oude hand geſchreven, Tiel de eccle

ſia Drompt cum approbatione Henri

ci de Lottringen anno XIIc.

drag, dienaangaande gemaakt den 28. July 1517., 't

geen wy insgelyks beneden in zyn tydorde zullen uit

geven. - -

(d) Sigilli noſtri.] Onder aan een zydenkoord hangt

nog ongeſchonden het zegel in wit wasch, verbeelden

de een Ridder te paard, hebbende voor zyn borst een

driekantig ſchild met een Leeuw, en in zyn regter

hand een vaandel, met dit randſchrift. SK SIGIL

LVM. HENR ICI. DVCIS. LOTHARINGIE.

Het tegenzegel verbeelt een Ruiter met een Zwaard,

en insgelyks voor zyn borst het ſchild met een Leeuw,

en heeft tot omſchrift. ET MARCHIONIS. Het

zelve komt genoegzaam overeen met het Zegel, zoals

door cHR. BUTKENs is uitgegeven in de Preuves du

Livre IV. des Trophees de Brabant p. 47.

so)



8o.) De Goederen en bezittingen van 't Klooſter Bethlehem, gelegen by Deu

tinkhem in de Graafſchap zUTPHEN, bevestigd door den Utrechtſchen

Bisſchop DIRK den II.

In den fare 12oo.

N nomine Sanctae & individuae Trinitatis.

THEODORICUs Dei gratia Traject. Epiſco

pus univerſis Chriſti fidelibus in perpetuum.

Officii noſtri devotio requirit & debitum, ut,

in quibuſcunque locis religionem creſcere &

cultum Dei per gratiam ipſiusaugeri conſpexe

rimus, nos ad eorum non ſolum defenſionem

ſed etiam omnimodam promotionem pia ſoli

citudine intendamus. Innoteſcat igitur prae

ſentibus & futuris, quod conſtructaprimum Ca

pella per Magiſtrum Franconem religioſum

Sacerdotem in loco, qui nunc dicitur Bethle

hem, ex voluntate & permiſſione (a)perſonae &

Parochianorum de Duttinckheim Comprovin

ciales & Commarchiones, qui vulgo Mar

ckennotae vocantur, duabus vicibus convene

runt, & aream, in qua Capella ipſa cum ſuis

domibus & officinis ſita erat, Deo & Beatae

Virgini in proprium devoverunt, magnam etiam

partem ſuae communis Marchae circum circa

jacentem, ad perpetuos uſus Pauperum Chri

ſti, Deo & Beatae Mariae ibidem deſervientium

in dotem unanimiter contribuerunt: hi ſcili

cet, HENRICUs Comes GELDRENSIS, Wolte

rus de Keppele, Huboldus de Bernkamme,

Ulricus & Egbertus fratres de Broekhuyſen,

Bernhardus & Sueterus fratres de Wiſſche,

Everardus de Heſe, Bernardus de Ettene,

Jordanus de Werekeim, Rutkericus & filii

ejus Mentke & Folkuinus, Bernhardus & Ger

hardus, Arnoldus de Gerne & filius Henri

cus, Bernhardus de Goye, Algerus Falcona

rius, Hervicus, Wernerus & frater ejus Sue

terus de Duttinckheim, Bernardus cum Berta,

& alii quam plures. Deinde requiſito & ha

bito conſenſu eorumdem Marchenotarum, qui

ad devotionis ſuae factum confirmandum apud

Bethlehem tertio convenerunt, Praedeceſſor

noſter piae mem. Dominus BALDUINUs Epi

ſcopus Capellam eandem feliciter conſecravit,

immunitatem, loco eodem datam, Banni ſui

a) permiſſione perſonae.] Mogelyk heeft in den

o:#### geſtaan# phi perſonae.

De ſlordige Afſchryver, deze verkorte manier van

ſchryven niet verſtaande, heeft phi, of, gelyk dit

woord ook wel geſchreven gevonden wordt, phli, voor

Philippi, overgeſlagen, rekenende mogelyk, dat het

op den eigen naam van dien Prieſter, of men denzel

ven wist, of niet wist, zo zeer niet aankwam. Dit

ten minſten is zeker, dat de toenmalige Perſona, of

Prieſter der Kerk van Deutinkhem , den naam van

Philippus droeg. Zulks blykt uit een naderen beves

tigingsbrief van 't jaar 1231. by LINDENBoRN d.. l. p.

519. waarin dezelfde woorden van onzen Brief her

haald worden.

autoritate debite confirmavit, univerſa quoque

eidem vel tunc attinentia, vel in poſterum at

tentura, ſub Dei Omnipotentis & ſua prote

étione conſtituta, Banniſui diſtrictione diligen

tius communivit. Poſtmodum vero creſcente

religione & numero perſonarum, Monaſterio

quoque ex Eleemoſynis Fidelium ibidem de

center inchoato, Ven. frater & Cooperator

noſter Dominus Albertus Livonenſis Epiſco

pus de voluntate noſtra poſt incendium devo

te conſecravit, & ejus immunitatem, ſicut

debuit, iterato confirmavit, univerſas etiam

attinentias, habitas & habendas, ſub authori

tatis ſuae protectione conſtituit, & Banni ſui

reverentia confirmavit. Ut autem haec no

vella & adhuc tenera plantatio, in Domino ra

dicata , noſtrae quoque devotionis juvamine

coaleſcat, &, Deo incrementum dante, pro

ficiendo ſubſiſtat , immunitatem a praedictis

Epiſcopis ipſi loco datam & confirmatam nos

eidem conſignamus & omnimoda diſtrictione

corroboramus, Eccleſiam ipſam cum perſonis

ſuis, mobilibus ſeu immobilibus, agris cultis

ſeu incultis, pratis, ſilvis, aquis aquarumque

decurſibus cum omni juris ſingulorum integri

tate ſub Dei Omnipotentis & Beatorum Apo

ſtolorum (b) Petri & Pauli & noſtrae prote

étionis Bannum firmiſſime conſtituentes , ut

reus ſit in Deum & ejus Genitricem, ſi quis

contra id venire praeſumpſerit. Et ut calum

nioſis penitus tollatur Occaſio malignandi, fe

cimus ejusdem Eccleſiae bona diligentius ſub

notari. Sunt autem haec: in Gernere (c)

Manſus datus a Bernhardo & Suetero fratribus

de Wiſſche, & dimidius manſus emptus a

Volckwino de Duttenckem & ejus haeredibus.

Item manſus, cenſualis (d) Woltero de Kep

pele pro XII. nummis. Alius manſus, em

ptus ab Arnoldo, & cenſualis Everhardo. A

gri quidam empti ab Arnoldo & ejus haeredi

bus. Dimidius manſus, datus a Nicolao

de

(b) Apoſtolorum.] Dit woordt ontbreekt in de uitga
VC Van VAN HUESSEN,

(c) Gernere.] Mogelyk heeft LINDEBORN dit kwa

lyk afgeſchreven. Ten minſten, indien men voor Ger

nere, Gentere, of Gendere, leest, zou het kunnen

zyn het tegenwoordige Gandar, juist die Buurſchap,

welke het naast gelegen is aan de plaats, waar oudtyds

het Klooſter Bethlehem ſtond. - In de Nederduit

ſche Overzetting van v. RHYN heeft men Gerneve,

doch zulks ſchynt maar een drukfout te zyn.

(d) cenſualis.] Dat is, thinspligtig, gelyk te over

bekend is. VAN RHYN zette dit kwalyk over door,

grondrecht ſchuldig. *
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de Berenbrucke. Campus quidam, datus a

Bernhardo de Ettene. Tres agri, datiaHen

rico Altinenſ & matre ejus. Item tres agri,

datiab Erenberto de Ettene. Manſus (e) datus,

qui dicitur deſerta, Curiae cenſualis pro vi.

nummis Daventrienſibus. Manſus emptus ab

Everhardo de Heſe & ejus haeredibus, cen

ſualis Eccleſiae Embricenſi pro Iv. ſolidis &

Iv. nummis. Item dimidius manſus emptus

ab iisdem in Parochia..... Praedium quod

dicitur Swalengoet, emptum a Gerharda Pa

luken & ejus haeredibus, habens Warandiam

decem porcorum in Silva Waverloe, decem

in Marchia quae dicitur Media , decem in

Marchia quae dicitur (f) Loel. Item bona

quaedam empta a Godefrido Prein & ejus hae

redibus. Inſüper duo agri empti ab eodem

Godefrido, quos habuit in feudo ab Henrico

de Heſehuiſen , qui (g) habuit marcas de

emptione eorumdem. Bona quaedam empta

a Godefrido Diepenbroeck & Henrico fratre

ejus, habentia Warandiam V. pecorum inprae

dicta Marchia Media, quinque in Marchia

Loel. Duo agri emptia Rodolpho Blanckert

& ejus haeredibus in Wilkeſê. Bona quaedam

empta ab Everhardo de combuſta curia & quae

dam a Patruo ejusdem in Meckelo reditus qui

dam habentes Warandiam in Silva Meckelo

quatuor plauſtrorum lignorum & duorum por

corum ſtabilium. In (h) Silwolden dimidius

manſus, datus a Suetero de Dutteckem, ha

bens plenam Warandiam unius manſi (i)

Vectſünte. Octodecim Agri empti a Sorore

Nicolai de Kappenhaegen. In Aswin Agri

quidam dati a Lutmode de Dingeten : alii

etiam Agri empti ab Oberto & Garplio.

In Were/eim tres agri dati ab Alberto de Et

tene. In deſloe decem agriempti V. marcis,

datis a Swetero Wiſſche. In Curtebeke do

mus data a Hermanno de Brederfoert. In Vil

la Emmete domus data a Fratre Wilhelmo

Manſus datus, qui dicitur deſerta.] Ongetwy

e## # weder &# den Uitſchryver een fout

begaan, en naar alle gedagten overgeſlagen de eigen

naam van hem, door wien die Hoeve aan het Klooſter

gegeven, ofgeſchonken was. - Onder het woord

deſerta ſchuilt mogelyk ook de eigen naam, waar by

die Landhoeve oudtyds bekend is geweest.

zyn egter niet in ſtaat dit gebrek te verhelpen, zo lan:
ge wy niet of den oorſpronkelyken Brief zelf, of een

naauwkeuriger afſchrift, kunnen raadplegen. .

(ſ? ALoel. | Mogelyk heeft het Heerenhuis Loel,

in de Heerlykheid Didam gelegen, nog hedendaags

hier van zynen naam behouden.

(g) qui habuit marcas de emptione eorumdem.J Dus

in dé beide uitgaven. De Nederduitſche Vertaler

verſtond ook deze woorden niet, wanneer hy overzet

te, die ... Mark van dat koopen genoten heeft. Door

het tusſchenvoegen van .. ſchynt hy te kennen willen

geven, dat het een of ander woord tot volmaking des

zins alhier is uitgevallen, ofovergeſlagen.

gebrek van beter Afſchriften zyn wy niet in ſtaat dezen

fout, of mangel, te verbeteren.

(# Silwolden] Het tegenwoordige Zilvolde, in de

Graafſchap zUTPHEN , onder de Hoogheid, of Banne

ry, van Wisch gelegen,

- (i) unius manſi Vettſunte. Octodecim. cet..] Dus

heeft LINDEBORN uitgegeven, en de onderſcheidings

teekenen geſteld. VAN RHYN vertaalde dit in

zyne Overzetting, Te Silwolde een halve hoeve, die

door Zweter van Dutteken gegeven is, en de vryheit

ejusdem loci Praepoſito. In Lichteren do

mus, quae dicitur Underinck, empta XVIII.

marcis, datis a praedicto Swetero. In Nithe

tria maldra ſiliginis, data a Johanne de Elshoe-,

ven & matre ejus. Item curtis in Goye, col

lata a Fratre Everhardo cum judicio marchae

cum ſuis areis & earum debitis ſervitiis & o

mnibus ejus attinentiis. Item domus, quae

dicitur Scuiderump, data ab eodem Fratre,

dimidius manſils datus ab eodem in Duttinck

heim. Item manſus, datus ab Henrico de

Urbe, & unus datus ab Huboldo de Oſter

loe in (k) Thremmethe. Dimidius manſus,

datus a Mechtelde, habensplenam Warandiam

unius manſi, ibidem ager datus a Waltero

Guldenbaert & ejus haeredibus. Alter#
datus ab Everhardo de Laeckhuyſen. Item

praedium emptum ab Henrico Emekinck &

Fratre ejus, & aliud praedium emptum a Re

nardo & Fratribus ejus de Weel. In Keppe

le ager datus ab Henrico de Urbe & Filiisejus,

& .alter ager (l) & alter ab Huboldo de O

ſterloe. In ..... ager datus a Wilhelmo &

ejus uxore. In Seivenharen ager datus a Ger

hardo Paluke. Item de domo quae dicittir

Marſchalekinck decem ſolidi Xanthenſes da

ti (m) Gerardo de Verſevelde in die S. Ni

colai. In Duttinckheim praedium emptum

ab Arnoldo de Gernere. In Hummele dimi

dius manſus, datus ab Huboldo de Bernekan

ne. Prope Duttinckheim ager datus a Gae

berge. In Warnsfelde praedium quoddam,

datum a Godefrido Rieme. In Gime reditus

quatuor Maldrorum, datus ab Everhardo Ta

kun. Item dimidius manſus in Weele datus

ab eodem Everhardo & uxore ejus & eorum

haeredibus. Item ad ſervitium fratrum decem

Solidi Daventrienſes, conſtituti a coMITISSA

GELRENSE pro commemoratione Beatae Afrae,

dandi in die S. Walburgis. Item domus Mul

linck, cenſualis curti in Hengelloe pro qua

tulOf

van een geheele hoeve geniet. Te Vechtzunte 18. Ak

kers enz. - Zo lang my dit Vectſunte onbekend

is, durve ik hier niets bepalen. Op de Kaart der

Graafſchap. Zutphen , door PONTANÜs uitgegeven,

vindt men in de Heerlykheid Netterden, niet ver van

het Steedje Ter Burg, twee Gehugten of Buurſchap

en, onder den naam van 2 ſelhunten, en Velthunten.

it laatſte zou mogelyk hetzelfde kunnen zyn, 't geen

hier kwalyk Vectſunte, voor Velthunte, # eſchreven

kan zyn. Dit ſchynt eenigszins waarſchynlyker te wor

den, om dat niet ver van dat Velthunte alsdan afgele

gen is het volgende, alhier voorkomende, Aswin, of,

gelyk het op die kaart# wordt, Aſewyn.

#k) Tremmethe. ] Het is het tegenwoordige Dorp

Dremt, of Drempt, onder het Richterampt van Does

burg gehorende, en tusſchen die Stad, en het, in de

zen onzen Briefvolgende, Keppelgelegen.

(l) et alter ager & alter ab Huboldo.] Of agter het

woord ager is uitgelaten, en door haast overgeſlagen, de

eigen naam van den vorigen bezitter, van wien die Ak

ker aan 't Klooſter gekomen was bygifte of koop; of

het volgende et alter is door onoplettendheid des Uit

ſchryvers kwalyk herhaald. Dit laatſte ſchynt vAN

RHYN in zyne Overzetting# te zyn. -

(m) dati Gerardo.] Lees, dati a Gerardo, gelyk

ook VAN RHYN in zyne overzetting gedagt heeft, wan

neer hy dit vertaalde, die door Gerard van Verſevelde

gegeven zyn. Xgnthenſis, gelyk door een druk,

foit in de vorige uitgaven ſtaat, hebben wy veranderd

in Xanthenſes.

e
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tuor ſolidis. Item manſus, qui dicitur Déſer

tus, & area Bleerke, cenſualis Eccleſiae SS.

Apoſtolorum in Colonia pro tribus ſolidis Co

lonienſibus. Item ager datus, a Wilhelmo de

Malburgo ſtus in Schein. Praedium datum

a Wilhelmo de Dudinckwêrde. Quicunque

igitur praedictam Eccleſiam in his bonis aut

aliis, quaecunque poſtmodum conquaeſierit,

moleſtare praeſiumpſerit , Excommunicationi,

ſubjaceat, & a Domino Deo condigham reci

piat ultionem. Ut autem omnium praeſcripto

rum confirmatio rata; & perpetua ſit memoria,

praeſentem paginam conſcribi & ſigillinoſtrife

cimus autoritate corroborari, Datum Trajecti

ſolemniter Anno Dominicae Incarnationis

M.CC. Pontificatus noſtri (n) Anno 1 1.

praeſentibus his, Theodorico Majoris Eccleſiae

Decano, Gerhardo Xanthenſe, Ottone S. Bo

nifacii, Woltero S. Petri, Bernhardo (0)

Gebrenſe, Bartholdo Aldeſelenſe, Engelber

to (p) Daventrienſe Praepoſitis.

Petri, Giſelberto S. Joannis, Remboldo (4)

S. Mariae Decanis Traject. Nicolao S. Pauli,

Nicolao S. Laurentii in Osbrugke, Abbati

(n) anno II.] Het jaar 12oo is het tweede der Bis

ſchoplyke regeering van DIRK den II. VAN RHYN ver

taalt het in 't elfde jaar van ons Bisdom. Wat ſtaat

is op ſoortgelyke Overzettingen te maken ? ... .

(o) Bernhard, Gebrenſe.J VAN RHYN zette dit over

door, Bernhard, Proost van Gebren. Doch eene zo

danige Proostdy is nooit in de wereld geweest, en wy

zyn dien naam aan de onoplettendheid van den flordigen

uitſchryver verſchuldigd. Ongetwyfeld heeft de oor:

ſpronkelyke Brief gehad , Bernhardo Tyelenſe.

Proostdy van Tiel is in 't Bisdom van Utrecht ten vol

len bekend. Zulks behoeft geen bewys. En dat in

dit jaar eene Bernhard werkelyk Proost aldaar geweest

is, blykt, uit een anderen Brief van Bisſchop DIRK

van 't zelfde jaar 12oo., by MATTHAEUs, Not. adA

nonymum de Reb. Ultraject.& 134. alwaar, ondermeer

anderen, deze navolgende Getuigen, allen in onzen

Brief ook voorkomende, opgeteld worden, Praeſenti

bus &? aſtantibus Theoderico majore Decano, Ottone

Praepoſito Sancti Salvatoris, Waltero Praepoſito San

&i Petri, Bertoldo Praepoſito de Aldenzele, BERNAR

po Praepoſito de TYELA, Henrico Sancti Petri & Gi

ſelberto Sancti Johannis Decants. In een Brief

van 12o3. by den Heer KLUIT, Hiſt. Crit. Holl. Tom.

II. Part. I. p. 263 ontmoeten wy ook dezen Bernard

als Proost van Tyel, ... *

(p) Engelberto. J. Uit dezen onzen Brief heeft de

Heër DUMBAR denzelven ook gebragt op zyne Lyst der

Proosten van Deventer, in 't Kerk en Wereldl. De

vent. III. B. bl. 321: -

(g) Rembold, S. Mariae Decanis.J In den ſtraks

aangehaalden anderen Brief van 12oo. by MATTHAEUs,

vindt men dezen Remboldus als Proost, en eenen Hen

ricus als Deken van S. Marie gemeld, Remboldo Prae

oſito Sanftae Mariae, & Henrico Decano, & fratri
## ejusdem Eccleſiae, cet. Uit de'# van den Heer

DRAKENBoRCH, Aanhangz, op de Kerkel. Oudh., bl.

233: blykt zelfs, dat hy tot het jaar 1228. Proost dier

erke geweest is.# zou# iemand in

die gedagten vallen, dat de ſlordige uitſchryver van on

zen Brief hier weder eene fout begaan, en eenige
woorden overgeſlagen heeft. Doch, indien den

inhoud van dien tweeden Briefby MATTHAEUsgade

ſlaan , zullen wy deze ſchynſtrydigheid, welke zig in

die Brieven "# oet, gemaklyk kunnen vereffenen. In

dien tweeden Brief ſpreekt de Bisſchop in dezer voe

gen: ,, Ouoniam ſuboriri ſolet de geſtis hominum mul

, ta calumpnia, niſi ſi quis bonorum teſtium robur ad.

Henrico S. ”

bus. Laicis autem, Woltero Spierinck 9. Giſel

berto, Egberto & AEgidio Fratribus de Ami

ſtell. Alfero, Alberto & Wilhelmo de... .

Huberto de Boeſinckhem. Gerhardo de Hon

deswick. Jacobo, Lamberto & Aſſwetero de

Wiſſche. Stephano de Suylen. Wilhelmd

de Malbergen. Swetero de Dingete. Wilhel

mo de Bronckhorſt. Henrico de Borculoe.

Everhardo de Takun. Siberto (r) Sweno. Go

ſwino de Berentroetke. Woltero Radinck. Udo

ne & Woltero Crane. Menſöne de Weſepe.

Helmivico de Solingen & aliis quam plurimis

bonis viris. .

Erat autem munitum magno appenſo ſigillo in Cera viridi. " * * * *T T * * *

. . . . . Jo. LINDEBORN, Hiſt. Epiſc. Da
r- , " ventrienſ. Cap. XII.# I. f).

514-519. En uit denzelven by

VAN HUESSEN, Hiſt. Epiſcopa

tuum Foed. Belg. Tom. II. in Hiſt.

Epiſt. Daventr. p. 186. Ook in

het Nederduitsch overgezet door

VAN RHYN, in de Oudh. en Ge
w ſlicht, van Deventer II. D. bl.

, 521-528:

* * ** * *

- - - *. - 's

, hibeat vel ſcripturam.” (Dus heeft MATTHAEtºs;

doch in het Perkamenten Regiſter, gemeenlyk het Li

ber Piloſus genaamd, zynde het zelfde, 't geen by

MATTH. den naam voert van 't Chartularium Eccleſiae

S. Mariae, leest men uitdrukkelyk Fol, 34. niſt lingua

bonorum teſttum robur adhibeat, vel ſcriptura.) ,, no

,, ſčat aeias praeſens & poſtera , quod cum Eccleſia

,, Sanctae Mariae in Trajedo diu caruiſſet Praepoſito,

,, & pauci vel nulli redditus adeandem Praepoſituram

um ſuum habeat in membris,

,, tronis , J conſilio cum Prioribus habito, dispenſatio

,, ne uſ ſumus tali, videlicet.” cet. De woorden &?

conſilium in Patronis heeft MATTHAEUs dooroverhaas

ting uitgelaten, en moeten uit het MS. Liber Piloſus

aangevuld worden. - Uit dit aangehaalde nu

blykt, dat de Kerk van S. Marie langen tyd, diu,

# Proost gehad hebbe. . Van elders weet men,

at die Proostdy ongeveer twintig jaren open geſtaan

heeft, en onvergeven is geweest. De reden hier van

zegt de Bisſchop voornaamlyk hier in te beſtaan, omdat

weinige of geene inkomſten tot die Proostdy behoorden;

Hier in nu wordt door den Bisſchop bydien Brief voor

zien, en ſchikking gemaakt, welkeinkomſten vervolgends

aan den Proost, enwelke aan den Deken zouden toegelegd

worden. Deze# dus gemaakt zynde, is ook

weder een Proost aangeſteld geworden, en is daar toe

deze REMBOLD door 't Kapittel alstoen verkoren. Hy

was Deken van 't zelve te dier tyd. In een#efvan

e ,# , volentes ut Eccleſia Trajecten/is orna

23 # conſilium in pa

1196 komt hy in die hoedanigheid voor by MAT

THAEUS de Jure Gladii p. 383 gelyk de Heer DRA

KENBORGH ook heeft opgemerkt in 't gemelde Aan

hängz. bl.. 259. In zyn plaats is alstoen Henricus we
der tot Deken aangeſteld. Men zal## niet

verwonderen, dat in dien. Brief Rembold als Proost, en
Henrik, als beken van die Kerk# terwyl de

# in onzen Brief in zyne hoe #igheid als Deken

gemeld wordt... Dewyl in geene dier, twee Brieven

eene dagteekening voorkomt, zal men alleen maarmoe

ten ſtellen, dat deze onze Brief vroeger, en#
in de eerſte maanden van 12oo., toen# nog werke

lyk Deken was, en dat de andere eenigen tyd later,
ſchoon in dat zelfde jaar,## reeds tot Proost

verkoren was, gegeven zy. Op die wyze blykt te
vens, dat in onzen Brief in dezen opzi#min

ſte verandering## te worden. , ,

(r) Siberto Sweno] Lees Suevd. Zie beneden op

Num, 86. Lett, f: * . *

Y - '
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CHARTERBOEK Dr s HERTO GDOMS GELRE,

ses, een ex-saxeeksaxeakeaseakºesºesaeAeeeeeee

De Rechten des Hofs te PUTTEN, door HERIBERT den II., Abt van

Weerden, bevestigd, en door den Abt oTTo, den III. van dien naam,

ſullen ſien of hooren leſen, ſyn gegroet eeu

81.)

nader vernieuwd en in geſchrift gebragt.

Den 26. Maart 12oo.

## van der genaden Godts Abt, -

die Praveſt und dat gemeine Convent

toe Weerden, allen den geenen die deſen brief

(a) Otto. J Dat dit Stuk oorſpronkelyk in 't Latyn

geſchreven is, en dat wy van 't zelve alleen maar de

ze Nederduitſche Overzetting, in de XV. Eeuw daar

van gemaakt, overig hebben, lydt geen twyfel.-

Dat zelf de ſpelling der woorden en ſchryftrant door

den uitſchryver, naar de in zynen tydgebruikelykema

nier, in vele opzigten veranderd is, behoeft ook geen

nader bewys. :-E Maar wy ontmoeten hier een an

dere zwarigheid. Te weten, hoe zal men het ſtellen

met de jaar en dag- teekening van dit Stuk? Het zel

ve is# in 't jaer ons Heeren duyſent tweehon

dert de anderen daechs na onſen Vrouwendage Annun

ciationis, dat is, den 26. Maart. Heeft nu Abt oT

To, de gever van dezen Brief, in het gemelde jaar

12co. geleefd, en heeft hy in dien tyd de waardigheid

van Abt van Weerden bekleed ? Immers neen. Laat

ons zulks kortlyk bezien. Twee Abten van Weerden

hebben den naam van oTTo gevoerd, volgends het

oude Doodboek, of Necrologium, van die Abdy, uit

egeven door LEIBNITs, SS Rer. Brunswic. Tom. III.

p.'747. Aldaar leest men, VIII. Idus Maji obiit Ot

to Abbas, en naderhand, Nonis Junit obiit Otto Ab

bas. Hier uit zien wy wel hun beider ſterfdag, doch

wy blyven onzeker, in welk jaar ieder overleden is.

Doch in den Syllabus Ahbatum Werthinenſium van HEN

NINGIUs HAGEN, insgelyks door LEIBNITs uitgegeven

d. l. Tom. III., vinden wy drie Abten van dien naam,

De eerſte komt aldaar p. 6oo. voor onder den

naam van Odo ſive Otto, en wordt geſteld de vierde

Abt van dat Klooſter geweest te zyn. In de Lyst der

Weerdenſche Abten, zo als door JUST. CHRISTOPH.

DITHMARUs in Not. adTESCHENMACHERIAnn. Cliviae

p. 249. is uitgegeven, wordt deze geſteld overleden te

alendis Mart. A. C. 899. - De tweede van

dien naam wordt in den gemelden Syllabus pag. 6oI.,

als de drie en twintigſte Abt, dus beſchreven , Otto

de Sappenheim, quo vivente anno 1999. Oppidum Helgº
adium a Duce Bohemiae Pribislao fuit combuſtum.

Schryver van de Lyst by DITHMARUs p. 25o.beſchryft

hem in dezer voege: XXIII. Otto, primus ſui nomi

mis, Comes de Sappenheim. Hic curtim Dale eun 2

mnibus & ſingulis ſuis pertinentiis M. ##
vit A. C. 1o93. Obiit 6 Idus Maji A.,# 't

Doodboek ſtaat, VIII. Idus Maji, 't geen weinigver

ſchil geeft. Hy is dus of den 8, of den ro: Mey des

jaars T105. overleden. Dat die Schryver hem noemt

den eerſten van dien naam, is zeker geſchied, omdat

hy den eerſten eigenlyk oDo, en niet oºr ro, vondt ge;
noemd.- De derde wc## den gemelden Syl

labus p, 602, als de veertigſte Abt opgegeven, en ##
noemt Otto de"# als mede onder anderen, dat

van hem gewag gemaakt wordt in een Brief van 1275.

Memoratür etiam in Lit. anni 1275. In de Lyst by

DITHMARus p. 251, wordt hy dus beſchreven: XL:
Otto, Nobilis Baron de Wirberg, in Helmenſtadenſt

una cum ſuisA#& Miniſtralibus in tumultu &#

populari factione occiſus Nonis, juni 1288. Die Sterf

dag komt ten vollen overeen niet alleen met het aange

haalde Doodboek, maar blykt verder uit een uittrek

zel uit eene andere geſchrevene Lyst, insgelyks door

denzelfden LEIBNIts uitgegeven d, l. Tom: III. p. 604.

alwaar men leest, Otto II, quadrageſimus Abbas Werdi
menſs, Nobilis de Werberge, rexit in Abbatiali di

gnitate annis ſere undecim. Anno vero Domini 12#8.

#ſis Nonis julii (Mogelyk zal men moeten lezen Ju

##.) orte tumultu in civitate Helmſtadierſ-a ci

wil iſ, lamentabili caſu trucidatur.- Wie is nu van
-

tº- en -
- -

h

welyck in onſen Heeren Godt, ſy kondt, dat

onſe luyden van onſen Hove tot PUTTEN voorons

kwae

deze drie opgenoemde Ottoos de Gever van dezen on

zen Brief? Zekerlyk niet de eerſte, Odo, of

Otto. Zyne leeftyd duldt zulks ten eenemaal niet.-

Op den tweeden, of den eigenlyk# Otto den

I., kunnen wy ook niet denken. De inhoud van dit

Stuk ſtrydt volkomen met zyn leeftyd. Geene

derhalven van de opgenoemde drie, dan de laatſte, of

Otto van Wirberg, kan de gever van dezen Briefzyn.

Hy is ongeveer elf jaren Abt geweest. Zyn voorzaat

Albertus de Tekenenberg is geſtorven XVI. Kal. Julii

A. C. 1277. Dus kan onze Brief niet anders, dan tus

ſchenden 16. Junii 1277. en den 5. Junii 1288. gege

ven zyn. Dit zeker zynde, hoe komt het dan, dat wy

in dit Stuk aantreffen het jaar 12oo? Zullen

wy die fout aan den Uitſchryver wyten, welke de

laatſte jaren door# heeft overgeſlagen? -

Of is er een andere reden van te geven? Het

laatſte komt my 't# voor. - Indien

men naamlyk op den gantſchen inhoud van dit Stuk agt

geeft, zal men gemaklyk de reden kunnen ontdekken,

waarom wy hier juist het jaar 12co. aantreffen. Geen

nieuw# geeft de Abt OTTO aan zyne Eigen

horige Luiden te Putten, by dezen Brief. Wat dan?

Te voren had de Proost van 't Weerdenſche Klooster

de regten der genen te Putten, welke eigenhorig wa

ren aan dat Klooster, in geſchrift gebragt. ,,Zulks had

de toenmalige Abt HERBERT# ekeurd, en met

zyn zegel en Brief bevestigd. Die Brief was door ou

derdom bedorven, of, gelyk wy in dit Stuk vinden,

in zegel en ſchriften verteert altemaele und vernichtet

vermits oeren older. In zodanige gevallen vindt men

dikwils, dat dezelve vernieuwd zyn geworden door

de Opvolgers. Dit doet ook Abt Otto, en, voor een

vergoedinge van dien ouden en bedorvenen Brief,

# hy denzelven vernieuwt, of op nieuws doen

ſ en. Het is dus niet anders dan een zogenaamde

idimusbrief, of, gelyk wy thands zouden zeggen

een authentique Copie van dien vorigen Brief. Het is

verder gantsch niet buiten voorbeeld, en wy zullen

mogelyk gelegenheid hebben daar over nader te hande

len, dat men in diergelyke vernieuwde Brieven dezelf

de jaar en dagteekening behield, op welke de oude

Brief gegeven was. Dit nu is in dit ons ſtuk ook ge

ſchied. Men heeft de jaar- en dag- teekening behou

den, op welke de Abt HERBERT, of HERIBERT, den

ouden Brief heeft afgegeven. Maar komt dan het jaar

12oo. overeen met zynen leeftyd? Immers ja. Twee

agtereenvolgende Heriberten zyn Abten geweest van

dat Klooſter. De vyfendertigſte Abt wordt in den aan

gehaalden Syllabus p. 6oI. genoemt Heribertus de

Monte, en is van Proost tot Abt verkoren geworden.

Als zesendertigſte Abt komt aldaar voor Heribertus de

Buiren. In de Lyst van DITHMARUS p. 25o, wordt de

eerſte genaamd Heribertus I. Comes de Monte, en ge

zegd, volgends zommigen overleden te zyn in ## ºp

doch volgends anderen in 1198. De andere wordt al

daar genaamd Heribertus II. Comes de Bueren, en ge

ſteld overleden te zyn Kal. Auguſti A. C. 123o. Men

moet derhalven dezen HERIBERT den II. houden voor

den gever van dezen Brief. Al is hy eerst in 1198.zy

nen voorganger# , kan hy op den 26. Maart

12oo. dezen Brief, als Abt gegeven hebben. Of

ſchoon nu wel die Lyſte van een later Schryver ge

maakt is, kan egter de waarheid van dit verhaal onte

genzeggelyk bewezen worden door andere egte Stuk

ken. Immers in een Brief van den 4. July 1 198. komt,

behalven onzen Utrechtſchen Bisſchop DIRK, en#
2TKIC
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kwaemen und ons beeden ootmoedelicken,

dat wy die holdinge van oere privilegien und

brieven, dieſe van onſe Kercken geholden

hebben, tot hier toe als ſy van haaren rech

ten- und veurwaerden hadden, hen wolden

verniewen , welcke privilegien und brieven

wy beſaegen in zegel en ſchriften verteert al

te maele und vernichtet vermits oeren older,

die aldus ſpreeckent wy voor een vergoedinge

toe rade geworden toe doen ſchryven.

In den Name der heyliger und onverſchey

dener Drievuldigheyt ſy kondt allen Caſpel

luyden, die nu ſint of hier nae komen ſul

len, dat dat gemeyne geſinde des haves te

Putten, beyde die voormaels geweeſt had

den, und die hier nae komen ſullen, verkre

gen hebben van Praveſt Henrick met conſent

des Abts ende des Capittels keurmoedigh

recht , ende waschtinſigh met aldusdanige

voorwaerden. *

Wanneer dat ymant van deſen geſinde van

den Hove tot Putten tot ſynen hylixdagen

und jaeren kompt, die ſal tot Sinte Martens

Miſſe twee Deventer penningen den Scholten

betaelen.

Und ſoo wie van den geſinne des voorſz.

Hoeves toe Putten ſynen thins niet en be

taelt, die heeft verloren een boete van twin

tigh penningen lichter munte mit den voorſz.

thinſen.

Ende alſoo ſy hylicken doen willen, is dat

ſaecke dat ſy dat doen met ymanden van oe

ren echten, ſoo ſal men hun ſyn oorloff ge

ven om twintigh penningen lichter munte,

maer iſt ſaecke, dat ſy hylicken doen met

ymanden die van haeren echte niet en is, die

ſal oorlof krygen tot goetduncken des Praveſtes

Scholten.

Ende is 't ſaecke datſe van lieve ter doodt

komen, ſoo ſullen ſy geven eens dat beſte

datmen vindet van oeren tilbaere have.

Ende dat recht dat wy hadden (b) te voo

ren, omme te verkrygen hoven ofte erfenis

ſe, dat ſelve recht ſullen ſy hier naemaels be

ſitten.

Ende opdat dat recht des Praveſts voor

ſchreven van Weerden vaſt und ſtede blyven

anderen, ook Heribertus Abbas de Werden, als Ge

tuige, voor. Men vindt dien Brief by scHATEN, An

nal. Paderborn. Part. I. Lib. IX. p. 916. doch naauw

keuriger, en naar het oorſpronkely e verbeterd, by

FALKE, Comm. ad Tradit. Corbejens. P. II. S. 1o4.

pag. 226. Zie ook Jo. D. voN STEINEN, Verſuch einer

Weſtphaliſchen Geſchichte, I. D. pag. 1o9. In

een anderen Brief van den 9. Auguſti 1198. by denzel

den FALKE d.. l. p. 225, alsmede by scHATEN d.. l. p.

922., en BROSIUs, Juliae Montiumque Comit. Annal.

Tom. II. p. 11., komt hy insgelyks, als Getuige, voor.

-Den Brief, waar by aan Paus INNocENTIUs den

III. kennis gegeven wordt van de verkiezing van otto

den IV. tot Roomschkoning, heeft hy dus mede on

derteekend : # Ego Heribertus, Werdenſis Ab

bas elegi & ſubſcripſt; Zie 't Regiſtrum INNocENTII

III. Epiſt. Jo. Tom. I. Epiſt. p. 689. en scHATEN d.

H. p. 918. In het Antwoord op dien Brief noemt hem

de Paus p. 69o. H. Prior de Werdt. - Eindelyk,

want meerder bewyzen aantevoeren is onnoodig, in een

Brief van den jare 12o3. komt hy ook onder de Getui

gen voor, by FALKE in Addendis ad Tradit. Corbejenſ:

und van onſen Naekomelingen geholden wort

ſonder wederſeggen, ende alle argliſt uitge

ſecht, hebben wy gebeden eenen eerſamen

man onſen Heeren den Abt HERBERT und dat

voorſz. Convent, deſe voorſz. ordonnantien

recht en vurwaerden toe confirmiren ende vol

voeren vermits oerer Zegelen aenhenginge.

Dit geſchiede by des Abts Herberts tyden

ende Henrick Praveſts; daer waeren over als

Getuygen en oirconden (c) wETHOLIN een

Advt. mit ſyn broederen Wenrebert ende

Everhardt van Vethuyſen, Ertfryt ende Gos

wyn de Pender, Sivert van Kampvelde ende

Pelgrom ſyn broeder, Herbert van Putten, en

veel ander luyden.

Ende opdat der voorſz. geſinde des Hoves

toe Putten voorſz. und oere Naekomelingen

aldusdanige recht gegeven wort, ſoo hebben

ſy de Praveſtes notturft verplicht mit 33. pen

nongen.

Ende omdat wy onſen luyden van den Ho

ve toe Putten onſe conſent goedertiernlick

mede deylen willen, ſoo hebben wy deſe

voorſz. holdinge van deſe privilegien ende

rechten vernieuwt met allen voorwaerden, die

hier voor geſchreven ſyn. In orkonde deſer

dingen ende omme ende tot meerder veſte

niſſe, hebben wy# onſen luyden uyt

onſen Hove toe Putten deſen tegenwoordi

gen brieff mit onſen Zegelen bezegelt. Ge

geven toe Weerden in 't Jaer ons Heerenduy

ſent tweehondert des anderen daechs nae on

ſen Vrouwendage Annunciationis.

Naer collatie accordeert mit gelyc

ke ſtaende geregiſtreert in ſeec

ker Boeck beruſtende in die Reec

kenkamer tot Arnhem, geinſcri

beert, Memoriael op den rechten

van ſervile Luyden &c.

Lager ſtond: Teſte me

Geteeckent : O. SCHRASSERT.

Jo. SCHRAssERT, Cod. Gelro-Zutph.

II. D. Docum. P. pag. 33.

Num. XLV. p. 778. - Hier uit nu blykt ten dui

delykſten, dat het jaar 12oo , 't welk wy in ons Stuk

ontmoeten, volkomen overeenkomt met den leeftyd van

den Abt HERIBERT, en op die manier zullen wy in 't

emelde jaar, ofſchoon geenzins overeenkomende met

en leeftyd van den Abt oTTo, welke ſlechts de ver

nieuwer van dezen Brief is, geene de minſte verande

ring behoeven te maken, noch te ſtellen, dat de uit

ſchryver eenige fout hier in begaan hebbe.

(b) dat wy hadden te voren ] Dit is mogelyk een

drukfout in de uitgave. De zin vereischt, dat men le

ze, ende dat recht, dat zy hadden te voren, enz.

(c) Wetholin.] In het oude Necrologium, of Dood

boek dier Abdy, by LEIBNITs, d. l. Tom. III. p. 747.

ontmoeten wy twee Advocaten, beiden Wizelinus ge

naamd: V. Kal. Martii obiit Wizelinus Advocatu##

naderhand weder, IV. Nonas Septembr. obiit Wezeli

nus Advocatus. Een van deze twee Wezelinen is naar

alle gedagten dezelfde Advocaat, welke alhier dan
naam van Wetholin voert, waar voor men dus Wegelin

zal moeten lezen.

Eee 2 82.)
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CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

o
- *82. ) Verdrag en Overeenkomst wegens de verſchillen tusſchen den Hertog van

LoTHARINGEN en den Graaf van GELRE; als mede Verdrag en by

legging der verſchillen tusſchen den Graaf van GELRE, en den Bisſchop

ſy4/7 UTRECHT.

(Denkelyk in 1199. Ten minſten eenigen tyd voor den 1. October 12oo.)

Aec eſt forma (a) Compoſitionis inter

Ducem LoTHARIN GIAE & Comitem

GELRIAE. Homines enim Comitis Gelriae

apud Herewarde abſtulerunt hominibus Du

cis, ad aeſtimationem viginti & ſeptem mar

carum; haec bona perſolventur proxima Domi

nica post Invocavit, ad aſſertionem veram

Hominum Comitis, monitorum ſub fidelitate,

(a) forma Compoſitionis.] Dit Stuk, zo als het door
cHR. BUTKENs uit de Regiſters van Brabant het eer

ſte is# bevat eigenlyk twee afzonderlyke

verdragen. Het eerſte is door onzen Gelderſchen Graaf

gemaakt met den Hertog van Lotharingen, het tweede

met den Bisſchop van Utrecht. Beide ſchynen zy op

een en denzelfden tyd ingegaan te zyn; waarom ook

BUTKENS dezelve als één Verdrag heeft uitgegeven. -

Doch te beklagen is het, dat het zelve geen jaar - of

dag - teekening heeft. Wy zyn dus in 't onzeker,

tot welk jaar bepaaldelyk men dit Stuk te brengen heb

be. Dewyl in dit Verdrag Partyen zig beroe

pen op een vorig verdrag, of Compoſitio inter Ducem

& Comitem facta apud Orten, blykt daar uit ten dui

delykſten, dat dit Verdrag later geſteld moet worden,

dan op 1197., tot welk jaar wy gemeend hebben, dat

gemelde Verdrag te moeten brengen. Men zie hetzel

we hier voren Num. 77. bl. 265. Dat het zel

ve voor den jare 12o2. moet ingegaan zyn , is niet on

duidelyk aftenemen uit een nader Verdrag, 't geen in

dat jaar op nieuws tusſchen Lotharingen en Gelre is

opgerigt. Men zal het overzulks moeten ſtellen

ingegaan te zyn tusſchen de jaren 1 197-12o2.

En zeker niet ongegrond komt my voor de gisſing van

cHR. BUTKENs, welke in zyne Trophées de Brabant

Livr. IV. p. 16o. meent, dat men het moet brengen

tot den jare 1.199. , of 12Co. Zeer gegronde

redenen voor deze gisſing zullen wy in dit Stuk zelfont

dekken, indien men eene zekere omſtandigheid, alhier

voorkomende, gadeſlaat.- Hier voren namelyk

bl. 266. en 267. hebben wy reeds opgemerkt, dat in

de tweeſpalt, welke te dezer tyd het Duitſche Keizer

ryk verdeeld hield, de Bisſchop van Utrecht, nevens

andere Nederlandſche Vorſten, zig voor Koning OTTO

verklaard heeft, en deszelfs party tegen Koning RHI

LIP aanhangig is geweest. Wy hebben uit een Brief

van Koning ottö, aan Paus INNocENTrus den III.

geſchreven, getoond, dat in 1199. K. oTºro zelf, on

der meer andere Ryksvorſten, ook onzen Utrecht

ſchen Bisſchop, als zynen Gevolmagtigden, benoemd

heeft gehad, om de beſtemde dagvaart des Ryks ter

beſlisſing der verſchillen tusſchen hem, en Koning

PHILIP, ware het mogelyk, by te leggen en te veref

fenen. De Bisſchop was dus alstoen nog een ieverig

voorſtander van de party van K. otto. De

Ryksworſten waren in tweën verdeeld, dezen hielden

de party van otto, genen van PHILIP. Men beyver

de zig onderling, om op alle wyzen vrienden voor zy

nen aanhang te winnen, en de eenden anderen van

zyne party aftetrekken. Men zal zig derhalven

niet verwonderen, dat ook, by dit ons Verdrag, de

Hertog van Lotharingen, en de Bisſchop, onzen Gel

derſchen Graaf oTTo by eede hebben doen beloven,

dat by in het tegenwoordige verſchil over de Ryks

kroon hen en den Aartsbisſchop van Keulen met al zyn

magt en vermogen zou byſtaan, en der party van K.

otto aanhangig blyven. Item Comes juravit, lezen

wy uitdrukkelyk in dit ons Verdrag, quod Archiepiſco

qua tenentur Comiti. Homines autem erunt

Bruſtene de Driele, Ricoldus de Oſte, Joan

nes de Gotkeforde.

Item Comes promiſit, quod mercatoribus

Ducis reſtituet, quidquid ab eis apud ARHEM

accepit, poſtquam Compoſitio (b) inter Du

cem & Comitem factafuit apud Orten, tali

modo: Dominus Dux Homines ſilos, quos

vult,

po Colonienſt, EPIscopo TRAJECTENSI, & Duci Lo

tharingiae, ſuper controverſia, quae de regno agitter

in praeſenti, fideliter asſistet & pro viribùs & pro pos

ſe ſuo, nominatim ## OTTONE REGE. Uit de

ze woorden nu blykt ten duidelykſten, dat dit Verdrag

moet ingegaan zyn, voor dat onze Utrechtſche Bis

ſchop van party veranderd is. Maar wanneer

heeft hy Koning oTºro verlaten, en zig tot de party van

Koning PHILIP begeven? Ofſchoon wy niet in

ſtaat zyn den juisten dag hier van te bepalen, moet

zulks egter geſchied zyn na den laatſten july desjaars

1199. , en voor den 1. Oétober des jaars 12oo. -

Immers hoe zou anders Koning oTTo hem van zynen

kant hebben kunnen benoemen tot een zyner Gevol

magtigden ter bemiddeling der verſchillen over de

Kroon op de dagvaart , welke den laatſten Julië

1199., te Andernach, of Coblents, zou byeen komen,

zo hy voor dien tyd deszelfs party reeds verlaten had?

Het komt my egter niet onwaarſchynlyk voor,

dat hy, na het vrugteloos, afloopen van die onder

handelingen, en het ſcheiden van die Dagvaart of

byeenkomst, zig, zo door beloften als anderszins,

door de andere party zal hebben laten overhalen, om

van party te veranderen, en Koning PHILIP toe te val

len.- Dit ten minſten is zeker, dat hy opden eerſten

October des volgenden jaars 12oo. reeds# de zy

de van PHILIP tegen ofTomoet verkorengehad hebben;

want hoe zou anders Koning PHILIP, in een Brief van

den 1. Octob. 12oo., te vinden by HEDA Hiſt. p. 187.

kunnen getuigen, dat hy, uit aanmerking dat de Bis

ſchop hem een ſtandvastige trouw en onderwerping

(conſiderantes puram fidem & ferventem devotionem,

quam dilectus conſanguineus noſter Theodoricus Tra

jectenſis Epiſcopus ad ſublimitatis noſtrae promotionem,

conſtanter exhibet , et eſt exhibiturus , zyn de eigen

woorden van dien Brief) beloofd had te zullen bewy

zen, aan denzelven toegeſtaan had den Tol, welken

de Bisſchop ontfong in 't Gein, in loco, qui Gana di

citur, op een gelegener plaats naar zyn goedvinden te

mogen verleggen? Uit dit betoogde nu moet

ten vollen volgen, dat, dewyl in dit ons Verdrag de

Graaf onder anderen ook aan den Utrechtſchen Bis

ſchop, belooft, der party van Koning oTTo aanhangig

te zullen blyven, en denzelven met al zyn magtvervol

gends te onderſteunen, het zelve niet zal kunnen ge

bragt worden ongeveer tot den jare 12o2., maar dat

hetzelve met den Bisſchop moet ingegaan zyn voor den

tyd, dat deze de party van Koning PHILIPs had om

helsd, en dus eenigen tyd voor den I. October des jaars

12oo., op welken dag Koning PHILIP aan hem dien

aangehaalden Brief vergunde. Om deze reden

derhalven hebben wy ook geen zwarigheid gemaakt dit

Stuk tot dien tyd te brengen, tot welken BUTKENs

meende dat het zelve moest gebragt worden.

(b) Compoſitio. J. Wy hebben dat Verdrag hier vo

ren reeds geplaatst in dezetweede Afdeeling onder Num.

77. bl. 265.
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vult, deſtinabit cum mercatoribus Ducis, qui

domi füerunt, apud ARHEM Laetare Jeruſa

lem; Comes vero Geldriae occurret, & co

gnita veritate et bona (c) ipſorum mercato

rum, Comes damna ipſorum perſolvet. Siau

tem Comiti viſum fuerit, mercatores excede

re veritatem, quantum minus juraverit, ſecun

dum juramentum ſuum factum, proxima feria

ſecunda poſt Octavas Paſthae, coram Duce

ſolvet mercatoribus.

Item contentio eſt inter Ducem & Comi

tem de hominibus S. Michaëlis, quos tactis

reliquiis, ſi eos habere vult, Comes obſerva

bit. -

Item Dux habebit libere homines S. Lam

berti, ubicumque fuerint inventi, & ipſorum

erit Advocatus eo jure & integritate, qua Do

minus Godefridus de Helmont eos, cum vi

veret, tenebat.

Item recipiet Comes Geldriae tale telonium

apud Driele de mercatoribus, & gregibus ar

mentorum & pecudum, quale de jure ante

quadraginta annos ibidem recipiebatur; et hoc

ad veridicam relationem Bruſteni de Drile, &

Walteri Bac. -

Item Comes perſolvet in Octavis Paſchae

- Di

(c) cognita veritate et bona ipſorum mercatorum,

Comes damna tpſorum perſolvet. ] In deze woorden is

noch zin, noch ſlot. BUTKENs heeft zekerlyk in het

afſchryven de behoorlyke naauwkeurigheid niet aange

wend. Denkelyk is het, dat by een verkorte manier van

ſchryven in het Register, waar uit hy dit Stuk geſchre

ven heeft, zal geſtaan hebben cognita veritate cc bona

ipſorum mercatorum. Dus verkort was men gewoon te

ſchryven. Hy heeft cc aangezien voor et, daar hy

moest afgeſchreven hebben, cognita veritate circa bo

77(Z # 0rt//72 777C/ Cagt Ort/777. De zin is deze: dat

de Graaf, volgends de beëedigde waardeering over de

goederen der Koopluiden, de ſchaden derzelven ver

## zou, of, zo hem die beëedigde verklaring der

oopluiden te hoog ſcheen, dat hy dan by zynen eed

zou verklaren, hoe veel minder hy die goederen waar

deerde, en alsdan volgends die waardeering deſchaden

zouden vergoed worden. - Dat nu het woord

veritas, voor eene onder eede afgegevene verklaring

over een zaak , zeer dikwyls in de middeleeuwige

Schriften voorkomt, is te over bekend, en behoeft

geen bewys.
-

(d) quam poterit. ] Dit is mogelyk maar een druk

fout in de uitgaven, voor quem, gelyk men lezen

IllOef.

(e) contra omnem hominem.] Zodanig egter, dat

men hier van uitzonderen moet het Keizerryk; hoeda

nig eene uitzondering, excepto## uitdrukkelyk

'er bygevoegd wordt in 't vorige Verdrag Num. 77. bl.

265. 't geen in verſcheiden opzigten door dit, als 't wa

re, vernieuwd, en nader bevestigd wordt.

(f) Wilhelmium, generum ſuum.] Den tegenwoordi

gen Graaf van Oostvriesland, en Broeder van den toen

regeerenden Hollandſchen Graaf DIRK den VII., aan

wien onze Gelderſche GraafoTTo zyne Dochter ADEL

HEID ten huwelyk gegeven had, en daarom alhier zyn

Schoonzoon genaamd. Men zie het CHRONIcoN TIE

LENSE, pag. 164., PoNTANUs, H. G. Lib, VI., pag.

1 19. A. KLUIT, in Not. ad CHRON. HoLL. vETUST p,

165. n. 96 en anderen. - Dewyl nu dit Huwelyk

met de Gelderſche Gravin niet eerder dan in den jaare

1.197. voltrokken is, blykt hier weder uit, dat dit

Verdrag na dien tyd eerst moet zyn ingegaan. Anders

zins kon otto hem niet noemen zynen Schoonzoon,

generum ſuum. -
-

(g) in monte Qcunre.] Dus in de uitgave van BUT

KENS. In ſommige andere uitgaven is dit veranderd in

Opunre. Ongetwyfeld moet men er door verſtaan de

Heerlykheid Cuinre, of de Kuinder, welke thandsver

eenigd met Vollenho het derde Kwartier van ons tegen
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Duci centum triginta & octo marcas, vel am

pliori vel alio termino, quam (d) poterit ob

tinere a Duce, et ſuper hoc ipſum Comes fa

ciet ſecurum. l

Item Comes fecit Duci legiam fidelitatem,

& promiſit, tactis reliquiis, ipſi contra (e)

omnem hominem ſe fore ſerviturum, Homi

nes vero Comitis bona fide promiſerunt, quod

Comiti nunquam fideliter ſervient, ſi Comes

in praedictis exceſſerit, quousque Duci ſatis

fecerit. - - -

Ad haec ſtatutum eſt, quod Dux obſides

Comitis ad biennium usque tenebit, niſi Co

mes vel ſervitio ſuo, ſeu precibus eos poſſet

liberare, vel ſi dederit ſecuritatem pro uno,

vel pro duobus, ſeu propluribus, pro quo vel

pro quibus cum ſecuritas facta fuerit, reſtitu

tio fiat.

Haec forma Compoſitionis inter Epiſcopum

Trajecten/em, et Comitem GELRIAE.

Comes etiam bona et ſincera fide promiſit,

quod WILHELMUM, (f) Generum ſilum, mone

bit, & ad hoc inducet, quod ceſſabitab injuria,

quam infert Epiſcopo Trajectenfi in (g)

monte Qcunre & in aliis bonis Epiſcopi; et,

woordig oveRyssEL uitmaakt. Dezelve was te dier

tyd een Leen des Bisſchops, en wierd bezeten door

eenen HENRICUs GRUS, of HENRIK DE KRAAN, gelyk

de Nederlandſche Schryvers hem veeltyds noemen.

Deze was de voorname oorzaak geweest, dat Graaf

wILLEM door den Bisſchop op 't Slot Horst gevangen

gezet wierd, waar uit hy egter kort daarna gevlugt is

naar Gelderland, alwaar hy eenigen tyd heeft doorge

bragt, en van daar te rug gekeerd is naar Oostvries

land, indien men geloof mag ſlaan aan het verhaal van

den Egmonder Munnik in 't Chron. Holl. Vetust. by

den Heer KLUIT Hiſt. Crit. Holl. Tom. I. P. I. p. 163.

Deze omſtandigheden moesten natuurlyk eene vrees en

bekommering by den Bisſchop verwekken, dat Graaf

wILLEM wegens dit gebeurde zig wreeken zoude op de

bezittingen van Henrik de Kraan, door wiens toedoen

hy voornamelyk gevangen was geworden, Dit

nu heeft veroorzaakt, dat men by dit Verdrag Graaf

oTTo onder anderen verpligt heeft te beloven, dat hy

zynen Schoonzoon wILLEM zou vermanen, en daar toe

overhalen, om alle vyandlykheden tegen de Auynder,

welke het naaſte aan zyn Graafſchap van Oost tries

land grensde, en tegen de verdere bezittingen des Bis

ſchops te ſtaken. - Dat egter wILLEM zig

naar deze raad niet gedragen heeft, leeren de gevolgen,

welke daar uit ontſtaan zyn tusſchen Gelre en Holland

ter eenre, en 't Sticht en Brabant ter andere zyde, .

naauwkeurig voorgedragen en opgeteld door den Heer

KLUIT in Not. add. Chron. Egmond, pag. 169. n. 5.

en welke door volgende Verdragen in den jare 12o2.

en 12o3. eindelyk zyn bygelegd.- Dit wy genoeg

tot opheldering van deze belofte. - Maar in de

ze woorden ontmoeten wy nog eene andere zwarigheid.

De ligging van de Kuinder is zodanig, dat dezelve met

geen mogelykheid eene Mons, of Berg kan genoemd

worden. Hierom, dewyl de Kuinder dikwils ook in

oude ſchriften den naam voert van een Comitatus, of

Graafſchap, oordeelde de Heer KLUrT in zyne aanmer

kingen op dit Stuk, dat men misſchien voor in monte

zal moeten lezen in Comitatu. Waarſchynlyk

komt het my voor, dat BUTKENs by 't afſchryven van

dit Stuk weder eene verkorte manier van ſchryven

kwalyk zal begrepen, en voor in muitoe, in monte zal

afgeſchreven hebben, en dat men hier zal lezen moe

ten in munitione Cunre. Dat dus in 't oorſpronkelyke

geſtaan heeft, zal weinig twyfel onderhevig zyn, in

dien men deze navolgende woorden gadeſlaat, waar

van zig in 't verhaal van deze zelfde Hiſtorie de Eg

monder Monnik, d. Chron. Holl. p. 162. bediende 2

Oui (Wilhelmus) pracdi Gam Freſiam ingreſus poſt

longam disceptationen interſe, et HENRICUM GRUs(den

* - - - - - - -- tOen"
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ſi ad hoc eum inducere non poteſt, a proxi

ma Dominica poſt feſtum Agnetis, usque ad

tres ſeptimanas, Dominus Epiſcopus Comiti

Geldriae diem, quem voluerit, praefiget ,

quem Comes ſine dolo & protractione obſer

vabit, &, quidquid ſententia Parium ſuorum

dictaverit, id idem conſtanter tenebit.

Item Comes Gelriae apud zUTFANIAM cudi

monetam ſub forma & in pondere Dayente

renſis vel Trajectenſis monetae non faciet.

ſtem Albertus nominabit quatuor ex homi

nibus Comitis, & Comes eos monebit ſub ea

fidelitate, qua ei tenentur, et, ſi Albertus

rejectus eſt injuſte a bonorum ſuorum poſſes

ſione, de quibus nuper Comes eum proſcrip

ſerat, erga eum impetentes, Comes ei ſen

tentiam faciet, quicumque illi fuerint: ſi au

tem juſte invenitur ejectus, Comes nihilomi

nus juſtus ei judex erit in ſua querimonia.

Item promiſſum eſt, quod Epiſcopus et Co

mes Gelriae proxima Dominica poſt feſtum

B. Virginis in ... ... convenient, & uterque

eorum octo de ſuis Hominibus eligent, &,

quidquid illi tactis Euangeliis fuerint arbitrati,

tam de moneta, ſi Comes eam debeat, &, ſi

toenmaligen bezitter, en Heer, van de Kuinder) ha

bitam , munitionem ejusdem Henrici , in vindićtam

Freſonum ab eodem occiſorum , expugnatam, terras

complanavit. In deze verwoeſting van 't Slot, of

eam debet habere, ſub quo ... ... et in quo

loco; & praeterea de omnibus diſtantiis, quae

inter Epiſcopum & Comitem ſunt, illorum ſe

decim ſtabunt arbitrio.

Item Comes juravit, quod Archiepiſcopo

Colonienſi, Epiſcopo Trajectenſi, & Duci

Lotharingiae, ſuper controverſia, quae de Re

gno agitur inpraeſenti, fideliter aſſiſtet, & pro

viribus, & pro poſſe ſuo, nominatim prooT

ToNE Rege &c.

CHR. BUTKENs, Troph. de Brabant Tom.

I. dans les Preuves du Liv. IV. p.

5o. en uit denzelven in het Recueil

des Traitez de Paix et d'autres aêtes

Publics Tom. I. p. 38. gelyk mede

by DU MONT, Corps Diplom. Tom. I.

Part. I. p. 122. en LUNIG, Cod.

German. Diplom. Vol. II. p. 1743.

Het Verdrag met den Bisſchop van

UTRECHT ook afzonderlyk, by Jz.

VAN DER DOEs, Diatrib. de vincu

lo, quod olim inter Dioeceſin Traje

&inan & Regnum Francicum, ac

deinceps Imperium Romano- Germa

nicum interceſit, ( Traj. ad Rhen.

#%## 75. en by A. KLUIT Cod.

Dipl. Num. 54. Hiſt. Crit. Holl. Tom.

II. Part. I. p. 259.

Kaſteel, Munitio, van de Kuinder, beſtaat de, in ons

Stuk genoemde, injuria, quam infert in munitioneCunre;

van hoedanige verdere beledigingen oTTo thands belooft

zynen Schoonzoon te zullenwederhouden, en afmanen.

S&#%$%&*^&*vkºvá3%$#####^&$%&*^&*^&*^&*^&$%#%&*&%$%

83.) Verwilkeuring, waar by Graaf otto verklaart, een Ledigman des Her

togs van LoTHARINGEN, of BRABANT, te zyn, en dat hy van zyne

Leenen vervallen gerekend zou worden, indien hy denzelven verweigerde

te dienen.

In 12o2.

N nomine Sanctae Trinitatis, & individuae

Unitatis. Notum ſit omnibus, tam prae

ſentibus quam futuris hujus ſcripti inſpectori

(a) Hominem ligium.] By het Verdrag, 't geenwy

hier voren omtrent den jare 1.197. gebragt hebben
Num. 77. bl. ## , had Graaf óTTo reeds aan den

Lotharingſchen Hertog beloofd, dat hy hem zou hel

pen in omnibus & contra ommem hominem, excepto

Imperio. In het voorgaande Verdrag Num. 82. bl.

275. is weder het zelfde beloofd, wanneer wy aldaar

vinden ; Item Comes fecit Duci legiam fidelitatem, &

promiſit , tactis reliquiis, ipſº contra ommem hominemſe

fore ſerviturum. ,,Wy hebben aldaar aangemerkt, dat

men daar van uitzonderen moest het Keizerryk,, of

den Keizer, gelyk in 't eerſte Verdrag uitdrukkelyk

hetzelve uitgezonderd wordt. - Deze belofte

wordt by dezen Brief nader beveſtigd, en wel ten

overſtaan van hun beider Over-Leenheer, Koning

9TTO ; waar uit dus tevens blykt, dat, ofſchoon de
Bisſchop van UTRECHT de party van Koning PHILIPS

reeds omhelsd had, onze Gelderſche Graaf egter Ko

ning oTTo te dezer tyd nog aanhangig is geweest,

ſchoon hy naderhand ook der party van Koning PHI

LIPs is toegevallen.- Ter onderrigting verder

van minkundigen in de middeleeuwige ſchriften dient

kortelyk aangemerkt te worden, wat men door een

Homo ligius, of, gelyk in 't Nederduitsch een zo

danige dikwyls genoemd wºrdt, een Ledigman alhier

bus, quod, cum exorta eſſet discordia inter

HENRICUM Ducem Lotharingiae, & OTToNEM

Comitem Gelriae, ſuum (a) Hominem li

gium,

te verſtaan hebbe. - Oudtyds naamlyk noemde

Inenfº:# ligium een zodanig Leen, waar van de

Vaſaſ in dezer voege aan zynen Leenheer verbonden

was, dat hy denzelven tegen ieder een, zonder eeni

ge uitzondering, moest helpen, en dus vriend van

Zyn Leenheers vriend, en vyand van deszelfs vyand

zyn. Een bezitter van zodanig Leen wierd in 't Ne

derduitsch een Ledigman genoemd, om dat dezelve,

als 't ware, ledig, dat is vry en onbezwaard, was van

alle leenverpligtingen omtrent alle andere Heeren ,

wiens krygsdienst derhalven de Leenheer kon gebrui

ken tegen ieder een, met wien hy in oorlog raakte.

Integendeel, wanneer een Leen onder deze
Voorwaarde was# , of uitgegeven - dat de

Leenman by de hulde den een of anderen Heer had

uitgezonderd, tegen wien hy zynen Leenheer, zo die

tegen den anderen oorloogde, niet verpligt zou zyn

te helpen, dan wierd zodanig Leen eigenlyk een

feudum non ligium genaamd. - Dat dit onder

ſcheid geen d aats kon hebben in de Ryksleenen,

welke onmiddelyk van den Keizer verheft wierden,

ſpreekt van zelfs. Alle onmiddelyke Ryksvaſallenwa

ren Ledigmannen, of Homines Ligii van den Keizer

-Maar in andere Leenen, welke de eene Ryks

vorst van den anderen te leen hield, had het zelve

plaats.
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gium, ſuper eo quod idem Comes ei debi

tum ſaepius negaverit ſervitium, talis intereos

pacis reformatae interceſſit pactum, quod ſi

Dux memoratum Comitem ad ſuum aliquando

invitaverit ſervitium, & Comes ei non obtem

peraverit, vel fideliter, ficut homo ſuus ligius,

non ſervierit, ipſe Comes ſua libera & ſpon

tanea voluntate elegit, quod omnia bona, quae

a Domino Duce in feudum tenet, in ſua ſint

poteſtate, ut ipſe Dux de bonis illis pro ſua

disponat voluntate. Ut autem haec inviolata

in poſterum ſerventur, ſigillorum ſuorum fir

maverunt impreſſione. Haec autem facta ſunt

praeſente Rege oTHoNE, Guidone Apoſtoli

cae ſedis legato, Adulpho Colonienſi Archi

epiſcopo. Hujus rei etiam teſtes ſunt Henri

cus Dux de Limburgis, Gerardus Comes de

Are, Adolphus Comes de Monte, Henricus

plaats. Zodanig was de vELUwe, uit hoofde

van welke onze Graaf een homo ligius des Hertogs

van Lotharingen te dezer tyd was, en uit dien hoof

de beloofde hy hem ook een legia fidelitas, of trouw

om hem tegen ieder een , wien hy ook zyn mogte,

te helpen. Dat egter doorgaands, gelyk ook

in het vorige Verdrag, hier van wierd uitgezonderd

het Keizerryk, of de keizer, zal niemand verwonder

lyk voorkomen, welke ooit in het Longobardisch

Leenrecht, hier toe ook aangehaald by JO. JAC. MAS

coU, de jur. Feudor. Cap. III. S. 34. p. 58. , gele

zen heeft dit navolgende, illud quoque ſancimtes, ut

in omni ſacramento fidelitatis Imperator nominatim

excipiatur. Dit onderſcheid egter, 't geen in

oude tyden plaats had, is naderhand verdweenen, en

men heeft de benamingen van feudum ligium , ligei

tas, ligia fidelitas verder uitgeſtrekt tot alle Feuda

Militaria, waarvan de Leenman zynen Heer verpligt

was in den oorlog te dienen, al was het zelfs, dat

by de opdragt, of ook by de hulde en eed van ge

trouwigheid, deze of gene was## , tegen

wien hy niet zou verpligt zyn te dienen. Men kan

dit ten vollen bewezen vinden by MoLLERUs, Diſt.

Feudal. Cap. III. pag. *# Van dien tvd af

derhalven, wanneer die benaming ook is uitgeſtrekt

tot zodanige Leenen, welke eigenlyk oudtyds Feuda

non ligia waren, is een ander onderſcheid opgeko

men; want een Leenman, die oudtyds den naam van

Ligius homo, ofLedigman, blootelykdr , naderhand

een homo ligius integer, of homo ligiusſolidus, enin ons

Nederduitsch een volledigman, of een ledige und un

wederſeit man, ( zie v. KINDLINGERS Urkunden zur

Merfeldiſchen Geſchichten , n. Io. in de Munſteriſche

Beitrage, Tom. I. p. 36.) genoemd wierd, gelyk

een zodanig Leen zelf den naam droeg van. Feudum

ligium ſolidum, Integendeel hem, die by de

hulde den een of anderen had uitgezonderd ,, tegen

wien hy zynen Heer in den oorlog niet zou behoe

ven te dienen , vindt men blootelyk , zonder

eenige verdere byvoeging ,,zeer dikwils homo,ligius

genaamd: gelyk ook volgends dat onderſcheid de ver

pligting des Leenmans eene ligeitas nuda, en non nu:

# genoemd is. Zie DU CANGE , Gloſ. M. & I.
at. Tom. IV. p. 2o1. Onnoodig is het dit

omſlagtiger aantetoonen. Twee voorbeelden zullen

dit ons gezegde genoeg beveſtigen. In denjare 1257,

droeg Gerhard van Oye aan den Graaf van Gelre zyn

Goed Ooſterham ter Leen # , en wel onder deze

voorwaarde, ita quod diſta bona cum noſtris poſteris

ab ipſo otToNE Comite, Jure Zutphanienſt, tenebi

mus & habebimus, et exinde ejus Ligii homines inte

gri erimus; dat is, dat hy zonder de minſte uitzonde

ring, tegen wien het ook mogte wezen, zynen Leen

heer zoude moeten dienen. n vindt dien Briefby

de Wasſenberch, Raſo de Gavera, Arnoldus

de Weſemale, Caſtellanus de Bruxella, Rut

gerus de Merehem, Theodoricus de Milhem,

Reynerus de Tygele, Sibertus Suevus, Ar

noldus Seneſcallus de Rotſelaar, Goſlinus

de Heverle, Acta ſunt haec Trajecti ſuper

Moſam (b) anno MCC.II,

AUB. MIRAeus, Donat. Beleu.

Lib. IJ. Cap. 84. Oper.#
Tom. 'ſ, 565., en CHR. BUT

KENs, Troph. de Brabant Tom.

I. dans les Preuves du Liz, IV.

#ag, 51. Uit denzelven ook in

t. Recueil des Traitez de Paix

# d'autres Actes Publics, Tom.

- p. 49. n.## alsmede bv Dtj

- MoNT Corps Diplom. Tom.I.Part.

- - - - - L. p. 127 en eRosſus, Annai,

Jul. Montiumque Com. Tom. II.

pag. 13.
* -

SANDIUS , Conſ. Feud. Gelr. Tract. I. Tit. I. C.vr.,

S. 27, p.,41. - . In tegendeel, wanneer de Graaf
van Benthem '# eigendomlyk goed in Gelderland in

1253 aan den Graaf ter Leen opdroeg, illud, zegt

hy, Nos & ſucceſſores noſtri in## tenebimus a

dido Comite & ſuis ſucceſſoribus, & proinde efediſu

mus ligius homo ejusdem Comitis ## C0/ntr4

## praeter contra Dominos noſtros Archiepi

copum Brenenſem, Epiſcopam Trajectenſem, Epiſco

'pum Monaſterienſem & Epiſcopum Osnabrugenſem, "In

evolge die nieuwe onderſcheidinge noemt hy zig al

ier niet, gelyk in het vorige ſtuk, een volledig

man, of homoligius integer, maar blootelyk homoligius,

om dat hy de opgenoemden uitzonderde, tegen wien

hy niet verpligt zou zyn den Graaf te dienen, indien

'er tegen een van dezelven een oorlog opſtond. Men

vindt dien Brief, behalven, by SANDIüs d, l., ook by
PoNTANUs , H. G. Lib. I% P.. I44. en J. H. JUN

GIUs, Cod, Dipl. pro Hiſt. Benthemienſt Num. 31. p.
# ilder Deze# zal&# kunnen dienen ter

opheldering van eenige volgende Brieven, waarin di
zelfde## , waarin die

(b). Anno MCC.II.J In de uitgave van MIRAEUg

ontbreken deze woorden , Acta ſunt haec Traje&i

ſuper Moſam anno MCCII. ſchoon hy egter dit Stuk

ook brengt tot 12o2. - Op dit zelfde jaar wordt

deze verwilkeuring van Graaf oTTo ook gebragt in

het geſchrevene Chronicon coGNATI. Deszelfs woor

den, zo als uit de JoHANNIS GEVARTII Adverſaria

MSS. door den Heer KLUIT in Not. ad Chron. Eg

mond. in Hiſt. Crit, Holl., Tom. I. P. I. pag. 175.

worden aangehaald, zyn deze navolgende: ",, His

,, temporibus Theodericus Comes Hollandiae, et oT

,,To Comes Gelriae contra Dominum Theodericum

» de Are, Epiſcopum Ultrajectinum, validam conſpi

,, rationen, inierunt pro eo , quod idem Pontifex ad

», verſus Wilhelmum , Orientalis Friſiae Comitem

,, Theoderici Holl... Com. fratrem , & Ottonis Gek

» riae generum,, hoſtilem contentionem moviſet: et

919## inter Henricum Ducem Lotharingiae, &

», Qthonem Comitem Gelriae antiqua quaeſtio ſuper

» Velua pendebat, timuit oTHo (Rex,) ne, ipſo con

2, bra éum agente, Dux terram ſuam turbaret, Qua

»re anno 12o2. Henricus Dur Lotharingiae & Otto

» Comes Gelriae apud Trajectum ſupra Moſam com

19## 2 & ibi Otto Comes pro ſe ſuisque heredi

», bus promiſit, Henrico Duci et ſuis heredibus ſer

» vire fideliter, tanquam homo ſuis (Lees, ſuus) li

» gius, et caſu , quo requiſitus non ſerviret, func

»» OIIln12 feuda, uae Comes a Duce tenebat, dd ma

» nu: Ducis rediremt.” In welke laatſte w 2

een ieder ligtelyk bemerkt, dat de korte

van dit ons Stuk bevat, en opgegeven wordt.-

84)
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- 84.) , Voorloopig Verdrag, waar by

t i

ning te zullen geven.

TAec eſt Compoſitio (a) inter Ducem

LoTHARINGIAE & Comitem GELRIAE.

TCompoſitio, quae ordinata fuit nuper apud

Trajectum inter Epiſcopum Trajectenſem, &

Comitem Gelriae, obſervabitur, ſicut ibi fuit

ordinata. · · · ·

Inter eundem Comitem & Puerunt de CLI

t Y ! . " ! . . . . . . . . . . . A -

(d) Compoſitie. J Te beklagen is het weder, dat dit

Stuk ook in de Regiſters van Brabant, waar uit BUT

KENs 't zelve het eerst heeft uitgegeven, geen jaar- of

dag-teekening heeft. Wy moeten ons derhalven weder

met eenige gisſingen behelpen. - Wanneer al

hier bepaald wordt, dat het onlangs gemaakte Verdrag

tusſchen den Bisſchop van Utrecht en den Graaf van

Gele apud Trajectum, 't zy men daar door Utrecht,

of Maaſtricht wil verſtaan, verder zou nagekomen wor

den, is het zeer waarſchynlyk, dat men daar door

verſtaan zal moeten het Verdrag, hier voren reedsge

plaatst Num. 82. bl. 275. Doch dan moet tevens daar

üit volgen, dat dit ons Verdrag eenigen tyd later moet

ingegaan zyn, zonder dat wy egter daar uit den juiſten

tyd kunnen bepalen. - Maar, wanneer vervol

gends alhier bepaald wordt, dat de onmundige Erfge

naam van KLEEF, Puer de Clivo, de goederen zou

blyven bezitten, zo als zyn Vader dezelve by zyn af

ſler en bezeten had, blykt daar uit ten duidelykſten,

dat dit Verdrag eerst na den dood van dien Vader kan

ingegaan, zyn. Deze nu is ongetwyfeld geweest AR

NöL5, de III: van dien naam onder de Graven van

Klcef, welked# geſteld wordt zynen Broeder

DIRK den IV., in den jare 1193., in de regeering van

dát Graafſchap opgevolgd te zyn. Maar wanneer is

deze ARNOLD overleden ? TEscheNvAcHER, Ann.

Cliv. Part. II. pag. 22o. brengt zynen dood tot den

are I 2 IO, B# önmogelyk kan dit ons Stuk om ver

cheiden redenen tot dat jaar gebragt worden , het

moet veel vroeger gegeven zyn. . Nader aan de waar

heid komt BUTKENS, welke hem in 12o3. ſtelde over

Ieden te zyn. Doch in een Brief van 1203. by MI

RAEUS, Oper. Dipl. Tom. I. pag., 567, komt Zyne

onmundige Zoon reeds voor onder dezelfde benaming,

elyk in dit ons Stuk, van Puer de Clivo., En zeker.

yk te regt heeft DITHMARUs in Not, ad TEsCHEN

MACH. Ann. d. l. reeds opgemerkt, dat hy in 12o2.

geſtorven is. Dit jaar ſtrookt zeer wel met den verde.

ren inhoud van onzen Brief. ,,Want, indien wy in aan

merking nemen, dat dit Verdrag geen eindelyke afdoe

ning en beſlisſing der uitſtaande verſchillen tusſchen

den Hertog van Lotharingen, en den Graafvan Gelre,

in zig bevat, maar, om zo te ſpreken, alleen eenige

Praeliminaire poinſten in zig behelst , en maar eene

voorloopige belofte van onzen Graaf oplevert, om we

gens de aangedane beledigingen aan den Hertog vol

doening te zullen geven by een nader Verdrag, waar

toe de Hertog een zekeren dag zoude bepalen, en in

dien,wy dan opmerken, dat in 1983, dat eindelyke

Vredesverdrag gevolgt is, worden wy daar door van

zelfs gebragt tot het jaar 1202 ; welk jaar danook over

een komt met het voorige Artikel van dit verdrag ten

opzigte van den dood des Graven van Kleef - ſ.

Maar in den, Zomer van dat zelfde jaar is onze Graaf

oTTo, 't zy dan door list, 't zy in een veldſlag, door

den Hertog van Brabant gevangen genomen, 't geen

ten gevolge gehad heeft, dat de Hoflandſche Graaf 't

beleg van Utrecht opbrak, zig ter verlosſing van Graaf

otto naar Brabant ſpoedde, en op den 7 September

des, jaars 12o2. 's Hertogenbosch vermeeſterde, waar

op Hertog HENRIK met zyne magt de Hollanders, by

het Dorp Huesden, weder op 't lyf is gevallen, met
- - - -

- -

-
't :: « - .

(Waarſchynlyk na den 15. September 1202.) | | |

de Graaf van GELRE belooft, wegens zyne

misdryven, aan den Hertog van LoTHARINGEN, of BRABANT, voldoe

*

* . . . . . . . * . -

".. | | | | | | | | | | -
- - - - -

- -- -- - -
--
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-

vo eſt condictum, quod bona, quae Paterial

dicti Pueri# -#
veritatem, eadem Puer in pace poſſidebit, Ct

ſ Puer ultra hoc aliquam quaeſtionem move it

ipſi Comiti, de ipſis Comes reſpondebit, &

copiam finalis juris exhibebit, ubicumqué de

jure tenebitur. -

Praer-n

- i . ' k

zulk een gelukkigen uitſlag, dat hy niet alleen eene

volkomene overwinning behaalde, maar zelfs den Hol

landſchen Graaf ook evangen kreeg. Zie, onder an

deren, wAGENAAR Vad. Hiſt. II. D. bl. 29O. Is der

halven dit ons Verdrag voor de gevangenis van oTTo

ingegaan, of na dien tyd? . Zeer waarſchynlyk komt

my, voor, uit den geheelen inhoud van het zeſve, dat

zulks na dien tyd moet# Zyn. Ik denke , dat

't zig met de zaak dus heeft toegedragen. Wanneer

OTTO gevangen was, heeft Hertog HENRIK hem zyn

Proces gemaakt, en een Leendag beſtemd, om hen

wegens begane Felonie tegens zynen Leenheer by von

nis van Leenmannen te doen verklaren vervallen tezyn

van zyne Leenen. Dat dit Proces hem aangedaan#

en dat hy by vonnis van Leenmannen vervallen ver

klaard is van zyne Leenen, blykt niet onduidelyk uit

de woorden, welke wy alhier vinden, de exceſſibi,

- pro quibus ei fecit bona abjudicari. Duide yker

blykt dit nog uit het volgende nader Verdrag, alwaar

wy vinden deze woorden, Duw propter hººrceſ, et

terram, quam ab eo in feudum#, abjudicarife

cit ſententia hominum ſuorum. Hier aan valt dus geen

twyfel. Maar wanneer is dat vonnis van Leenmannen

tegen hem geſlagen? Indien het zeker is, dat de Hol

landſche Graaf, welke hem zogt te verlosſen, op den

7. September 12o2. 's Hertogenbosch heeftingenomen,

moet daar uit volgen, dat onze otto voor dien tyd

reeds gevangen is geraakt, en dus in 't midden of 't

laatst van Auguſtus van dat jaar. Die Verbeurdver.

klaring der Leengoederen by vonnis van Leenmannen

kan derhalven, niet eerder, dan in September van dat

zelfde jaar geſchied zyn, Laat ons nu onderſtellen, dat

die verbeurdverklaring der Leenen geſchied is op dien

zelfden dag, waar van in dezen Brief gewaagd wordt,

naamlyk Dominica proxima poſt exaltationeºn Sanitae

Crucis, welke Dominica provima in 12o2. invalt op

den 15. September, dan zal de geheele inhoud van de

zen brief niet alleen daar mede wel ſtrooken, maar

zelfs veel verſtaanbarér zyn. OTTo was gevangen,

en in de magt van zyn vyand. Zyn Proces wierd op

emaakt, en op den 15 September worden zyne goe

# welken hy van den Hertog te Leen hield, en

waar onder men in de eerſte plaats de Veluwe moet be

trekken, verbeurd verklaard. Op de best mogelyke

wyze zoekt hy zig te verlosſen, en weder in vryheid

te geraken ; zyne 'vyand ſchryft hem de wet voor;

doch eer men met hem een eindverdrag maakte, doet

men hem beloven, dat hy op den dag, welken de Her

tog naar zyn goedvinden hem zou ſtellen, by den Her

tog zou komen , , en denzelven genoegdoening geven

naar deszelfs goedvinden, Dux pro voluntate fua diem

praefget, ad quem Comes veniet ſatisfacturus Duci

ecundum amorem vel gratiam ipſius Ducis. Hy geeft

zig derhalven over aan de gunst en genade van zynen

Overwinnaar, welke hem naar goedvinden zou voor

ſchryven, op wat wyze hy denzelven zou vergenoe

gen, en zyne verbeurd verklaarde goederen terug ont

fangen. Hier van nu is het, dat men uitdrukkelyk

deze voorwaarde er bv voegde, dat namelyk intusſchen

de verbeurd verklaarde goederen in dien ſtaat zouden

gehouden worden, zo als dezelve geweest waren op

den naastVoorgaanden 15., Septembor, manebunt bona

-
in.
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Praeterea de exceſſibus, quos Comes fecit

adverſus Dulcem, pro quibus ei fecitbona (b)

abjudicari, manebunt bona in eodem ſtatu, in

quo fuerunt proxima Dominica poſt exalta

tionem Sanctae Crucis, ea conditione inter

poſita, quod Dominus Dux pro voluntate ſuap » Gl

diem praefiget, ad quem Comes veniet, ſatis

facturus Duci ſecundum amorem vel gratiam

ipſius Ducis. Et, ſi C9mes iſta non obſerva

verit, feodum omne, quod a Domino Rege

tenet, in manus Regis oſtagium poſuit, ita

quod feodo illo privabitur, & Dux idem feo

dum a Rege tenebit: eadem conditione adje

éta per omnia de feodis, quae a Domino tenet

Colonienſi Archiepiscopo.

Et ut haec certius Duci ſerventur in poſte

rum, filium ſüum & filiam ſilam ei dedit Ob

ſides. Ad haec de Los & de MONTE Comites

in ecdem ſtatu, quo fuerunt proxima Dominica poſt ex

alsa tonen S. Crucis. Wat reden zal men nu kunnen

geven , , waarom juist bepaaldelyk de 15. September

genoemd wordt ? Immers geene andere, dan dat op

dien dag het Vonnis der verbeurdverklaring in het

Leenhof des Hertogs tegen hem geveld was, en daar

om bepaalde men, dat dat Vonnis kragt zou blyven

behouden; dat de goederen, zo als zy by vonnis ver

beurd verklaard waren op dien 15. September, in dien

ſtaat zouden blyven, en dus voor verbeurd zouden ge

houden worden by voorraad, tot dat men op den na

der te beſtemmen dag anders zou overeengekomen

zyn. - In dit daglich de zaak beſchouwende,

zal men zig gemaklyk verder overreden, dat deze

onze Brief na den 15 September 12o2. niet alleen moet

afgegeven zyn, maar dat ook onze Graaf, voort na

het aangaan van deze voorloopige belofte van genoeg

doening, uit Zyne gevangenis ontſlaakt en op vryevoe

ten geſteld zal zyn. Immers dit moet volgen, wanneer

hy beloofde, dat hy op den dag, welken de Hertog

hem zou voorſtellen, by denzelven zal komen, verliet

ſatisfacturus. . Een, die op viye voeten geſteld is,

kan zig verbinden te zullen komen - maar een gevangen

man behoeft zulks niet te beloven. Te meer blykt

dit uit de bvgevoegde, zekerlyk zeer harde, verplig

ting, waaraan hy zig, wilde hy zyne vryheid verkry.

gen, heeft moeten onderwerpen, deze namelyk dat

hy alle zyne overige Ryksleenen, welke onder die ver

beurdverklaring niet behoorden, maar onmiddelyk van

't Ryk afhingen, in de hand des Keizers, alsmede die

hy van den Aarts. Bisſchop van KFULEN te leen hield,

in de hand des Bisſchops ten onderpand ſtelde, en zig

verwilkeurde daar van ten behoeve van den Hertog

vervallen te zullen zyn, zo hy niet op den beſtemden

dag denzelven genoegdoening kwame te geven. Wel

ke voºrwaarde en verwilkeuring niet wel kon geëischt

worden van iemand, welken men voornemens was ver

"-

juraverunt, quod Comiti non aſſiſterent, quo

usque Duci ſatisfecerit; et, ſi praetaxata non

obſervaverit, item Homines Comitis, & Co

gnati, ſicut prius Duci juraverant, prout (c)

Carta teſtatur antiqua, ſtabunt in eodem jura
IIlCIltO.

Quod ſi forte aliquid Duciacciderit humani

tus, ea, quae praedicta ſunt Duci obſervan

da, ſervabuntur uxori & heredibus Ducis a

Comite Gelriae & ſuis heredibus.

CHR. BUTKENs, Troph. de Bra

lant, Tom I. dans les Preuves

du Livre IV. pag 51. en uit

denzelven in 't Recueil des Trai

tez de Patv & d'autres Actes

Publics Torn. I. p. 41. n. 54., als

mede by DU MóNT, Corps Di

plotn. Tom. I. Part. I. pag. 128.

V

-

der gevangen te houden ter tyd toe, dat hy aan den

wil, des Overwinnaars voldaan had. Dezelvé integen
deel kan zeer wel plaats hebben in iemand, welken men

voornemens is uit zyne gevangenis op vrye voeten te

ſtellen, doch van welken men vooraf zig wil verzeke

ren' dat hy na zyne loslating zyn gegeven woord en

belofte niet weder zal intrekken. Voeg hier eindelyk

by, dat tot nakoming van deze belofte onze Graaf zyn
eigen Zoon en Dogter zelf in zyne plaats tot Gyzelaars

moest ſtellen, en men zal niet twyfelen, of ten dien

pryze is hy door dit Verdrag eindelyk uit zvne gevan

genis geraakt. Harde voorwaarden, zekerſyk doch waar
aan onze OTTO. wilde by zyne vryheid bekomen,

zig genoodzaakt vond zig te onderwerpen. - -

hebben dit eenigzins b eeder moeten behandelen, eens

deels, om dat daar door verſcheiden omſtandigheden
in onze Gelderſche Geſchiedenisſen van dezen tvd,

welke zekerlyk by de Schryvers zeer verward worden

opgegeven, in een nader licht zullen kunnen geſteld

worden, doch andersdeels ook, om dat hier door na

der zullen kunnen opgehelderd worden de twee vol

gende Stukken, waar by dit zwaar verſchil tusſchen

rabant en Gelre eindelyk beſlist is geworden.

(b), Aljudicari.] Dis in de uitgave van BUTKENs.

Kwalyk leest men in de andere uitgaven, adjudicari;

want dan zou men hier geſchreven moeten vinden, niet

ei, maar ſtºi, fecit bona adjudicari.

(c) Carta. J. Wy hebben dien Brief hier voren

reeds geplaatst Num. 77. bl. 265. Dezelfde wordt al

hier genoemd antiqua, om denzelven te onderſcheiden

van een tweede of nader Verdrag, insgelyks tusſchen

den Hertog en den Bisſchop van Utrecht ter eene,
en onzen Gelderſchen Graaf ter andere zyde ingegaan,

en 't welk daarom in 't bêgin van dezen Brief omſchre

ven wordt Compoſitio,# ordinatafuit nuper. Wy

hebben dat later. Verdrag hier voren ook reeds ge
plaatst Num, 82. bl. 275. w

stress-tesººrtes-tes te vrees ressºrtees test-ess-tes-tes-te

85. ) Verdrag wegens de bepaling van het Rantzoen of Losgeld, zo als GraafoT

To, ter vrykoming uit zyn gevangenis, en wederverkryging zyner ver

beurd verklaarde Leengoederen, aan den Hertog van LoTHARINGEN

moest betalen,

(Denkelyk in 12o3.)

Tto (a), Comes GELRIAE, dabit Do

mino Duci duo millia marcarum & quin

(a) Otto.] Uit het voorgaande Stuk hebben wy

gezien, dat Graaf OTTO plegtig beloofd heeft gehad

"- F

gentas, his terminis. Dominica Invocavit

me dabit mille & quingentas, ſeu mille tan

tum,

aan den Hertog van Lotharingen genoegdoening te zul

# geven, wegens de misdryven, door hem tegen#
Zel

/
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tum, et hanc pecuniam ſolvetapudLovanium
ſecundum aeſtimationem marcarum Lovanien

ſis monetae, & ſicut in Lovanio moneta ſolvi

ſolet Si autem, ſicut praelibatum eſt, prae

dicto termino mille & quingentas perſolverit

marcas, in proximo feſto S. Remigii ſequen

te, alias mille marcas Domino Duci perſolvet

apud Lovanium , juxta pondus Colonienſis

monetae, ſicut tunc temporis apud Coloniam

Colonienſis monetae fiet perfecta ſolutio.

Vice verſa ſi Dominica Inyocayit tantum

mille marcas ſolverit, ſicut praetaxatum eſt,

in proximo feſto S. Remigii ſequente mille &
quingentas marcas memorato modo apud LO

vanium perſolvet, pondere Colonienſis mone

tae, ſicut Coloniae perfecta fieri tune poterit

ſolutio.

Pro praenominata vero pecunia habebit Dux

duos flios ipſius Comitis, & viginti quinque

pueros Hominum ſuorum.

Si autem praedictis terminis, ſicut condi

étum eſt, pecunia praeſata (b) non perſol

verit, tunc Comes Duci obligat terram, quae

ſita eſt inter Moſam (c) & Walim, Tilre

weerde, pro mille marcis in recto pignore cum

omni eo jure, quo ipſe Comes tenebat, et

Bommelreweerde pro mille quingentis marcis

in recto pignore ſimiliter cum omni eo jure,

uo Comes tenebat; et terra iſta redimenda

# de Anno in Annum, ab ingreſſu pignoris.

4 Quod ſi Dominica Invocavit me quingen

tae marcae & mille perſolutae fuerint, pueri

hominum Comitis omnes liberi erunt, filiis i

pſius Comitis in oſtagium remanentibus, &ter

fam (d) inter Moſam & Walim & Tilre

weerde in pignus remanente pro mille marcis.

Si vero tantum mille perſolutae fuerunt, ite

rum pueri Hominum liberi erunt, filiis Comi

tis iterum in hoſtagium remanentibus, & Bom

melreweerde in pignus Duci permanente (e)

pro mille & quingentis marcis.

Praeterea ſi Comes usque Invocavit totam

ſummam pecuniae perſolverit, tam filii ejus,

quam pueri Hominum ſuorum, quam terra i

pſius, a Duce libera erunt.

Item adjectum eſt, quod ſi praedictorum

zelven begaan, hier in voornaamlyk beſtaande, dat

hy zynen Leenheer geweigerd had te helpen, ja zelfs

de wapenen tegen hem had opgevat. Doch, gevangen

genomen zynde, waren zelfs, by een Regterlyk Von

nis van Leenmannen, zyne Leenen verbeurd verklaard.

Deze beloofde genoegdoening nu wordt by dit ons Stuk

bepaald, en men komt overeen, hoe veel geld de Graaf

aan zynen Overwinnaar tot losgeld en rantzoen ter we

derkryging van zyne verbeurdverklaarde Leengoederen
zoude moeten betalen.- Dit den voornamen en

eenigen inhoud van dit Stuk zynde, blykt daaruit,

ofſchoon 't geen jaar- of dag-teekening heeft, dat het

zelve, als een gevolg van 't voorgaande, dus ook eeni

gen tyd na het zelve, moet opgerigt zyn. Wy heb

ben, op waarſchynlyke gronden, zo wy vertrouwen,

reeds aangemerkt, dat het voorgaande Verdrag eerst
na den 15. September des jaars 12o2. kan ingegaan zyn.

Dus hier uit weder volgt, dat men dit Verdrag vol.
ſtrekt niet vroeger, dan tot het einde van Idoº... of

tot het begin van 1293 zal brengen moeten. Zelfs,

dewyl het volgende Vredesverdrag het jaar van 12o3.

'oms oplevert, komt het my niet ongerymd, noch on.

# voor, dat dit Verdrag gelyktydig is met

he#stvolgende. By dit namelyk wordt het groote

verſchilpoinet, het rantzoen en losgeld over de gevan
wyze hy niet kon ſchryven, zo hy niet die twee on

puerorum aliquis moriatur, vel infirmetur, vel

effugiat, ille ſine dolo reſtituetur, vel aeque
valens.

Sciant omnes, quod Comes hanc pecuniam

idcirco Duci ſolvit, quia apud Trajectum (f)

in praeſentia Regis & Cardinalis & Archiepi

ſcopi Colonienſis et Epiſcopi Leodienſis &

Ducis Limburgenſis, & Comitis de Hoſteden

& multorum nobilium promiſerat, quod de

cetero ei fideliter ſicut homo ligius ſerviret,

& quod promiſit , quod Comes Hollandiae

nullum damnum ei inferret: verum, quia hoc

non bene obſervavit, & Comes Hollandiae,

& Homines ipſius Comitis Gelriae, Oppi

dum Ducis (g) TYLE, & Orten combuſie
runt, & homines ſtios captivaverunt, & cum

Dux ad hoc vindicandum proficiſceretur, &

ammonitus a Duce, ut ei aſſiſteret, eum de

ſeruit, & homines ſuos in auxilium (h) Co-,

miti Hollandiae transmiſit, & Dux propter

hos exceſſus ei terram, quam ab eo in feudum

tenebat, abjudicari fecit ſententia hominum

ſuorum; & intuitu hujus pecuniae, omnes ex

ceſſus ei remittens, terram abjudicatam ei re
ſtituit. e

CHRIST. BUTKENS, Traph. de Bra

kant Toºn. I. dans les Preuves du

Livre IV., pag. 52. en uit den

- - - zelven in 't Recueil des Traitez

v . de Pair & d'autres. Actes Publics

Tom. I. p. 41.# DU

MONT, Corps Diplom. Tom. I.

Part. I. p. 128. In 't Nederduitsch

ook overgezet by JAc. VAN oU

i DENHOVEN, Beſchryv. van 's Her

4 - togen - Bosſche, 26. Hooftſt. bl.

- #2: - In den MS. Inventaris

er Charters te Vilvoorden, ge

maakt in 1587., pag. m. 71. ſtaat

deze Brief dusgeregiſtreerd. ,,In

•, de Lade, daer op geſchreven

,,ſtaet, Lettres touchant le Du

•, ché de Brabant, getekent C.-

,, Item nog twee andere Brieven,

,, op den eenen van de welke ſtaat,

,, Vidimus LiterarumComitisGel

,, riae, qualiter Duci promiſit ſol

,,vere &c. quia non ſervivit, &

,,feudum, adjudicatum Duci,

,, redditur Comiti. Daar af den

,,eenen is den Originelen, en den

,, anderen het Vidimus, gequo

», teert. 33.”

genis, en het wedergeven der verbeurdverklaarde

goederen, vereffend. Dit moet geſchied zyn op die
byeenkomst, of Dag, op welken onze&## 't voor

gaande Stuk beloofde te zullen komen genoegdoening

geven. Wanneer men het daar over eens was, en dus

beide Partyen daar in onderling bevredigd waren, zal

men by die gelegenheid ook weder by het volgende

Verdrag vernieuwd hebben de vorige oude Verdragen,

welke tusſchen LoTHARINGEN en GELRE hadden plaats

gehad, en door de naderhand opgekomene oneenighe

den als verbroken konden aangemerkt worden, zo de

zelve niet by een nader Verdrag vernieuwd waren. Dus

geen de minſte ongerymdheid zig opdoet, indien wy

ſtellen, dat te gelyker tyd dit Verdrag, zowel als 't

volgende, zal gemaakt zyn, en wy dus dit Stuk ook

brengen tot den jare 1203. Het ſchynt ook, dat

ACöB VAN OUDENHovEN 't zo begrepen heeft, want

in zyne Beſchryving van 's Hertogen - Bosſche , 27.

Hoofdſt. bt 179. na dat hy uit een geſchreven Boek, ge

# hy ſpreekt, den inhoud van dit ons Verdrag had

de gemeld, voegt hy 'er onmiddelyk by , , daar is

,, mede bedongen, dat al zyn recht, dat hy preten

, deerden op Megen, enz.” en geeft alsdan kortelyk

ook den inhoud van 't volgende Stuk op; hoedaniger

der
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derſcheidene Verdragen gelyktydig had gerekend. Im

mers zo hy het volgende Verdrag, als later gemaakt,

had aangezien, moest hy niet daar is mede bedongen,

maar, daar na , of naderhand, is mede bedongen, of

iets diergelyks geſchreven hebben.

(b) pecania praeſata. ] Dus in de uitgaven. Mo

gelyk heeft, in 't oorſpronkelyke geſtaan by verkor

ting van ſchryven, pecunia praefata, voor pecunian

pracfatam non perſolverit, gelyk ik denke, dat men
lezen mOet.

(c) inter Moſam & Walim Tilreweerde.] Ik denk,

dat hier door onoplettendheid des Uitſchryvers

het zamenvoegend woordje, et, is overgeſlagen, en

dat men lezen moet, terram , quac ſila eſt inter Mo- -

ſain & Iſ alim , & Tilresteerde, gelyk het dus ook

in 't vervolg van dezen Brief onderſcheiden wordt,

terra inter Aſoſam & Walim, et Tilreweerde in pi

gnus remanente; zo dat niet alleen de Tielerwaard,

maar ook het Ampt van Tusſchen Maas en Waal on

der deze Pandſchap betrokken is geweest.

(d) et terram cet. ] Dus wel in de Uitgaven ;

doch ongetwyfeld moet men lezen, & terra - in

pignus remanente. * * *

Çe) herganente, pro mille & quingentis marcis. 1
Dat onze Graaf alleen maar den éerſten termyn hier

van voldaan heeft met duizend mark; en dat de over

ſchietende 15oo mark door den Hertog van Lotha

ringen met zyn Dochter en Huwelyk gegeven zyn

aan den Zoon van onzen Graaf otto , biykt uit het

Verdrag, over dat Huwelyk tusſchen den Hertog en

onzen Graaf ingegaan, 't geen wy hier beneden ins

gelyks in zyn tydorde zullen plaatſen.

(f) apud Trajectum inpraeſentia Regis.] DenBrief,

dien aangaande afgegeven, hebben wy hier voren reeds

geplaatst Num. 83. bl. 276.

(g), Tyle & Orten. ] Onder meer anderen, kan

men ook wegens deze plundering en verbranding van

Tiel, 't geen toen ter tyd nog Brabantsch was, als

mede van Orten , of 's Hertogenboseh, nazien het ver

haal van den Schryver van 't oude CHRoNIcoN TIE

LENSE pag. 175.

(h) Comiti Holl. ] Dus in de Uitgave van BUT

KENs, welke wy gevolgd zyn. In de overige Uitga
ven, Cornit is Holl. -

- er 2--- - -- s
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86.) Eindelyk Verdrag over de ontſtane verſchilllen tusſchen den Hertog van

LoT HARINGEN, en Graaf OTTO van GELRE.

e r

º

In den Jare 12o3.

N nomine (a) Sanctae & individuae Tri

nitatis. Felix eſt literarum cuſtodia, quae

emergentibus occurrit calumpniis, & rerum

ſeriem immutabili (b) loquitur veritate. In

de eſt, quod negotii praeſentis veritatem ſcri

pto praeſenti commendare curavimus. Notum

ſit itaque tam futuris quam praeſentibus, quod

talis intervenit forma Compoſitionis inter HIEN

RICUM DUcEM LoTHARINGIAE, & oTTHONEM

coMITEM GELRIAE, quod Comes renunciavit

omni juri, quod ſe dicebat habere in Megen.

Item omne jus, quod idem Comes ſe aſſere

bat habere in unitate totius Campijniae, (quae

unitas vulgariter Eninge dicitur) ipſum Ducem

habere permiſt. Inſuper Comes oTTo (c)

(a) In nomine ] Zeer ſlordig heeft BUTKENs in

't afſchryven van dezen Brief zig gedragen, voorna

melyk ten opzigte der Getuigen, welke alhier voor

komen. Verſcheiden derzelven heeft hy ſtilzwygen

de overgeſlagen. Wy zyn door de gedienſtige vrien

delykheid van den in onze Gelderſche Oudheden en

Geſchiedenisſen zeer kundigen Heer, G.N. VAN HOLTHE,

in deszelfs leven Lieutenant Colonel van een Regi.

ment Dragonders in dienst van dezen Staat, welke

ons een naauwkeurig Afſchrift van dezen Brief uit

de Registers van BRABANT heeft medegedeeld , in

ſtaat geſteld geworden daar uit dit aanmerkelyk ge

brek te herſtellen en aantevullen. Al wat derhalven

in deze onze uitgave tusſchen twee haaken [ ] ge

plaatst is, of het geen alhier veranderd is, zyn wy

aan dat Afſchrift verſchuldigd.

(h) immutabili. J Dus in ons Afſchrift. Kwalyk

in de uitgave van BUTKENs, memorabili loquitur ve

ritate. By MIRAEUS heeft men innumerahili.

(c) juravit.J In de uitgaven, jurat. - Het

geen verder hier bepaald wordt, was reeds te vo

ren, genoegzaam in dezelfde bewoordingen, ook be

looſd in een voorgaanden Brief, door ons op den ja

re 1 197. gebragt Num. 77. bl. 265. ; welk Verdrag

overzulks door dezen onzen Brief thands op nieuws

bevestigd wordt.

(d) ſui Comitatus. ] Dus in de uitgaven. Het

woord ſtui ontbreekt in ors Afſchrift.

(e) Magiſtrorum. ] In ons Afſchrift ſtaat er:

t

juravit, quod omnes mercatores terrae Ducis,

infra Dominium (d) ſui Comitatus, ab o

mni thelonio in Reno ſine dolo liberi erunt;

ita tamen, quod ipſi mercatores Ducis nul

la bona mercatorum alterius terrae dedu

cent; ſuper quo ſi accuſati fuerint, unusquis

que magiſtrorum (e) jurabit, bona illa

pertinere tantum ad ipſos, [et ad mercato

res terrae Ducis] & non ad alios; & ſic

libere recedent. Propter interpoſitas autem

conditiones, Thelonearius [Comitis] nul

lam debet adverſus mercatores Ducis quaerere

malignandi occaſionem. Additum eſtetiam,

quod Burgenſes (f) de Silva juxta Orten,

per totam terram Comitis Gelriae, ab omni

the

magror., 't geen by een verkorte manier van ſchry

ven niet anders beteekent, dan magiſtrorum. BUT

KENs maakte door overhaaſting of onoplettendheid

daar uit mercatorum. Deze onnaauwkeurigheid heeft

ten gevolge gehad, dat, wilde hy aan deze lezing in

zyne uitgave eenigen zin geven , hy de volgen

den woorden & ad mercatores terrae Ducis moest

uitwisſchen en overſlaan, welke wy weder uit ons

Afſchrift op hun plaats herſteld hebben. De zin is

eenvoudig deze; dat ieder Schipper, unusquisque ma

giſtrorum, verdagt, dat hy onvrye, of tolbare, goe

deren in zyn Schip geladen had, en daar om door

de Tolbedienden aangehouden, om in zyne reize door

een langwylig en geregelyk onderzoek niet opgehou

den te worden, volſtaan zou kunnen met eene eede

lyke verklaring, dat die ingeladene goederen of hem

zelven, of aan Brabantſche ingezetenen toebehoor

den, en aan geene anderen, en dat hy, na aflegging

van zodanigen Eed, onverhinderd zyne reize, zonder

verdere belemmering, zoude kunnen vervorderen.

Een ſoortgelyk beding, dat een Schipper met

een zodanigen eed in dat geval zou mogen volſtaan,

#n wy ook hier voren in een Briefvan 1177.

bl. 226.

(f) Quod. Burgenſes. cet. ] Deze woorden van 't

Verdrag worden ook aangehaald by JAC. VAN OUDEN

HovEN , in de Beſchryvº van 's Hertogenbosch, 18

Hoofdſt. bl. 83.

2 -
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Contra omnem hominem ei

thelonio liberi erunt. Burgenſes quoque de

TIELE gaudebunt eodem jure, & ſtabuntapud

Sulchem & in Driele, quo, tempore FREDE

Rici Imperatoris & HENRIci Comitis Gelriae,

gaudebant & ſtabant. Praeterea Comes Gelriae

univerſum allodium, quod habebat in Oeſter

beke, cum monte in manus Ducis contulit,

& ab eo in (g) feodum recepit. Si autem

Officiales Ducis & Comitis ſuper aliquo facto

diſſenſerint, & ad invicem concordare non (h)

potuerint, totum negotium examini Ducis &

Comitis reſervabitur. Item condictum eſt ,

quod de hominibus Ducis, qui BoEME

LE (i) intraverint, vel intrabunt, preca

rias & tria in anno Advocati placita & ſer

vitium debitum habebit Dux, niſi hoc Comi

ti pro ſuo ſervitio Dux remittat.

In hacetiam CompoſitioneHENRIcUSDux(K)

oTTHONI Comiti bona fide promiſit, quod in

omni guerra, quam cauſa ſui contra (l) o

mnem hominem aſſumet, ei fideliter aſſiſtet,

nec umquam treugas, aut compoſitionem, ſi

ve pacem, absque ipſius Comitis conſilio &

conſenſu faciet.

Quod ſi tamen propria voluntate (m) Co

mes guerram moverit alicui, vel aliquiseum

impetierit, quamdiu Comes conſilio & judi

cio Ducis ſtare voluerit, Dux eum omnibus

modis juvabit. S.

Inſuper Comes Gelriae juravit, quod Duci

& heredibus ſuis de cetero tanquam ſuus h0

mo ligius fideliter ſerviet, & omnia ſupra

ſcripta bona fide & absque [omni] dolo fir

miter obſervabit Et, ſi aliquidillorum infre

gerit, vel fideliter Duci non ſervierit, & prae

monitus a Duce, aut nuncio ſuo, infra ſex

hebdomadas ad ſervitium ipſius Ducis non re

dierit, tunc omnia feoda, quae Comes a Du

ce tenet, ipſe Comes demeruit, & in manu

(g) in feodum recepit. J. Dus in ons Afſchrift;, 't

welk wy hebben gemeend te moeten volgen. ,,Dus

leest men ook in 't vorige Verdrag bl. 265., doch in

de uitgaven, in feudum accepit.

(h) non potuérint. J By BUTKENs, non p0ſint.

9? intraverint. ] In de uitgaven, intraverunt.

k) Dux Otthoni Comiti. J Dus in de uitgaven ;

doch in ons Afſchrift vindt men, Dux D. Comiti

promiſit, dat is, Domino Comiti,

(l) contra omnem hominem aſſumwet.] In dezer voe

gen ſtaan de woorden gerangſchikt by BUTKENS; doch

gevoeglyker worden dezelve in ons Afſchrift opgege

ven, quod in omni guerra, gaan cauſa ſui aſſumet,

i fideliter asſiſtet. En in die

orde komendezelve ookvoor in 't vorigeVerdrag, bl. 266.

(m) Comes. J Dit woord ontbreekt in 't Afſchrift,

't welk heeft , quod ſt tamen propria voluntate ali

cuiguerram moverit, vel-judicio & conſilio-cet.

(n) Comes ſimiliter.] Dus in ons Afſchrift. In de

Uitgaven, Feuda quoque, quae a Rege tenet, totum

ſimiliter demeruit.

(o) Idem de feodis.] BUTKENsheeft, Item defeudis.

( ? ) ſith teſtimonio i... E. C. & Priorum.j Dus heeft

ons Afſchrift. In de uitgaven leest men, ſub teſtimo.

zium tatius Eccleſiae Colonienſis, & ſuorum hominum.

Door Priores, indien men die lezing verkiest , moet

men verſtaan, de Prelaten der Kerk, zonder welker

toeſtemming de Aartsbisſchop geene beſchikking over,

of verandering in de goederen, welke tot zyne Kerk

behoorden, vermogt te maken, gelyk te over bekend

is. Ik wil egter niet ontkennen, dat men onder de

benaming van fuorum hominum dezelven ook zou kun.

Ilen Verſtaan,

Ducis libere remanebunt ; Feoda quoque,

quae a Rege tenet, Comes (n) ſimiliter de

meruit, & Dux [ea J de manu Regis in feo

dum recipiet. Idem (0) de Feodis, quae

Comes tenet ab Archiepiſcopo Colonienſi. Et

haec facta ſunt & ordinata ad petitionem &

ſub (p) teſtimonio totius Eccleſiae Colonien

ſis & Priorum. -

Praemiſſis omnibus adjectum eſt, quod ſi

Comes ea, quae praelibata ſunt, non ſervave

rit, & Duci non fideliter ſervierit, XXV.

Nobiles terrae ipſius Comitis, & XXV. Mi

niſteriales, proprio corpore & omnibus bonis,

quae a Comite tenent, bona fide Duci con

tra Comitem ſervient, donec ad hoc induxe

rint Comitem, quod Duci ad voluntatem i

pſius (g) ſerviat, & omnia ſupradicta plena

rie obſervet.

Sciatur etiam, quod Homines Comitis Gel

riae, inferius (r) Golam manentes, liberi

erunt ab exactione Telonei apud TIELE.

Sane quae ſuperius dicta ſunt ſervandainter

Ducem & Comitem (s), ſervabuntur [He

redibus Ducis] ab Heredibus [Comitis] &

[ab] heredibus hominum ſubſcriptorum, qui

ſupradičta juraverunt ſubpoenabonorum, quae

a Comite tenent. -

Ut autem haec rata teneantur in poſterum,

ſigillorum appoſitione tam Ducis, quam Co

mitis, ſunt roborata, teſtibus & juratis hiis

Nobilibus.

Henricus Comes de Kesſele.

Rogerus (t) de Merhem.

Engelbertus de Hoerne.

Theodericus (u) de Hoerne.

Theodericus Advocatus de Hechte.

[Ghiſelbertus (v) de Vinmen. J

Theodericus frater ſuus.

[Bartholomeus (v) de Vinmen.]

Wil

(4) ſerviat.] In de uitgaven, ſerviet: • •

(r) inferius. J Dus in 't Afſchrift. Dus ook in 't

vorige Verdrag, bl. 266., doch by BUTKENs, en in

de overige uitgaven, infra. -

(s) ſervabuntur. J Wy hebben de lezing van ons

Afſchrift hier gevolgd. De Uitgaven lezen, ſerva

buntur a ſuis heredibus & heredibus Hominum. cet,

(t) de Merhem.] In de uitgaven, Rogeru: de Mer

heim. In den Brief van 1198. bl. 267. wordt hyge

noemd Rutgerus de Merheim , en in den Brief van

12o2. bl. 277. Rutgerus de Merehem. Zie ook EU

CHELIUs, in 'Not. ad BEKAM p. 66. n.. h.-. Voor

't volgende## heeft het MS. Ingelbertus

Hy is dezelfde Engelbertus de Horne, welke ook het

vorige Verdrag bl. 265. mede bezworen heeft,

(u) Theodoricus de Hoerne. J Dus heeft BUTKENs

uitgegeven, doch ons Afſchrift heeft Theodºriet: de

Milie. Ik denk, dat in 't oorſpronkelyke zal geſtaan

hebben Th. de Milhe, waaruit de afſchryver gemak:

lyk de Milite heeft kunnen maken. Ten minſten

Theodoricus de Milhem is een van de Getuigen, wel

ke tegenwoordig zyn geweest by het,,Verdrag van

12o2. bl. 277. "Onder die genen, welke het vorige

Verdrag, 't geen door dit weder bevestigd is, onder
meer anderen, alhier ook opgenoemd, insgelyks me

de bezworen hebben, ontmoeten wy bl. 365: eenen

Theodoricus de Milne, waar voor men aldaar moge

lyk ook zal dienen te lezen de Milhe, of Milhem.

(v) Th. de Vinmen – R. de Vinſºn ! In ons

Afſchrift ſtaat deze naam zo duiſter geſchreven, dat

ik niet durve bepalen, of er geſtaan heeft de Vigº,
men, of de Vmmen. Mogelyk zal BUTKENS' ook#
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Wilhelmus (w) Molſen. - S

Theodericus de Altena.

Alardus de Driele.

[ Henricus de Vorſte J

ÏRicoldus (x) de Hogte. J

Walterus Spiering. ,

[Theodericus de Wigem.]

Gerardus (y) de Wiſche.

Lambertus de Monte.

Henricus de Bruele. -

[Wilhelmus (z) de Brunghorst. ]

Egbertus de Malſen.

[Walterus de#
[Watrinus de Herde.

Arnoldus de Orthen.

Theodericus (aa) de Alphen. - -

[Hermanus de Oje..]

Nomina Miniſterialium juratorum.

Engelbertus de O.

Franco de Houthem.

[Hermanus de Kaminate. T

Theodericus de Rueremonde.

[Theodericus de Elmt..]

Reinerus (bb) de Tieghele.

Gerardus de Strale.

Godefridus (cc). Grontnat.

[Reynerus frater ſuus. ] -

[ Henricus (dd) de Hertenaeld.]

Theodericus (ee) Grutere.

[ Henricus de Voningen. J

Wilhelmus Robbe.

[Sibertus (ff) fuens. ]

Stephanus (gg) de Plieſe,

Theodericus Vaſtart.

[Theodericus Vollinc.]

Reynerus Caſtellanus de Sulekem. -

[ Nicholaus de Merna. J

Chriſtianus & Rudolphus de Arnhem.

THEODERICUs, Frater (hh) Comitis,

Arnoldus de Arnhem.

Heluinck Felix (ii). -

Acta ſunt haec feliciter apud Lovanium an

no Domini Lincarnacion. ] Mo,CCo. tercio.

(Onder ons Aſſchrift ſtond)

* * Ita eſt.

(en was geteekend) -

F. be cUYER.

CHRIST. BUTKENs, Troph. de Bra

bant Tom. I. dans les preuves du

Livre IV. p. 53. en uit denzel

ven ook in 't Recueil des Trai

tez de Paix et d'autres Actes

Publics Tom. I. pag. 42. , als

mede by DU MoNT Corps Diplo

mat. Toin. I. Part. I. p. 127, en

#####i. . IO7I.

Ook , doch zeer verminkt , en

met uitlating van de voornaamſte

Artikelen, uitgegeven by AUB.

MIRAEUS, Donat. Belg. Lib. I.

Cap. 82: Oper. Dipl. Tom. I. p.

4oi. Gecollationeerd met, en

het uitgelatene aangevuld uit,

een Afſchrift , of Authentike

Copye, getrokken uyt het Eerſte

Volumen van de Swerte Regi

/lers ,..beginnende metten iaere

Ic: XCI ende eyndende XIIIIc.

XXX. berustende in de Rekenca

17ic/ U42fp BRABANT,

wetende, welke lezing te verkiezen zy, verkoren heb- fort. Zy hebben dien naam' oudtyds ontleend van het

ben deze beide Getuigen in zyne uitgave maar met
ſtilzwygen uit te laten en over te ſlaan. Voor

frater ſtatus hebben de uitgaven frater ejus.

( w ) Molſen. ] In ons Afſchrift, Molſten. ,

(a: ) Ricoldus de Hogte.] Deze, met den voorgaan

den, is ook by BUTKENs overgeſlagen. Wy denken,

dat hy dezelfde is, welke in 't vorige Verdrag bl. 265.

voorkomt onder den naam van Ricolt de Huch.

De volgende, insgelyks by BUTKENs uitgelatene ,

Theodericus de Wigem, gelyk in ons Afſchrift ſtaat,

wordt in dat gemelde Verdrag genaamd, Theodoricus

de I/7ghene.

(y) de Iliſche. J. In ons Afſchrift, de Wishem. By

MIRAEUS, de Wiſchcm.

(z) Il, de Brunghorst. ] Deze, by de# Uit

gevers ook onbekende, Getuige had insgelyks het vo

rige## bl. 265. mede bezworen. In den Brief

van 1 19O. bl. 25o. ontmoeten wy, Gyſelbertus de

Bronckhorst et frater ejus. Mogelyk is deze Willem

van Bronkhorst die, aldaar genoemde, Broeder. -

Voor den volgenden Egb. de Malſen, heeft MIRAEUs

Egb. de Molſen.

(aa) Theodoricus de Alphen. ] Ons Afſchrift leest,

Theodericus de Alſen.

(bb) R. de Tieghele. J Reynerus de Tegele, hebben

de Uitgaven. By MIRAEUS, Reinerus de Tregele, Re

merus de Tigele wordt hy genaamd bl. 265., en Reyne

rus de Tygele, in den Brief van 12o2. bl. 277.

(cc) Godefridus Grontnat. ] In de uitgaven Gront

nat, of Groentnat, nader aan de egte lezing komt de

uitgave van MIRAEUS , als mede ons Afſchrift, waar

in wy vinden Grontvat. Hy heeft met zyn Broeder

Reynerus, wiens naam wy uit ons Afſchrift, onder

meer anderen, alhier ook weder herſteld hebben, het

vorige Verdrag ook mede bezworen, en aldaar bl. 265.

wordt hy genoemd Godefridus Gunfort et Renerusfra

ter ejus. In den Brief van 119o. hl. 25o. voeren zy

den naam van, Godefridus, & frater ejus Reinerus

Gruntfrat. De regte Geſlagtnaam van deze twee Broe

ders is ongetwyfeld, Grunfort, Gruntfort, of Gruns

oud Adelyk Huis, en Slot Grunsfort, by Renkum op

de Veluwe gelegen, en Greensvoord genaamd by den

#r van den Tegenw. Staat van GELDERLAND,

bl. 516.

Cdd) H. de Hertenaeld. ] Dus in ons Afſchrift,

waaruit wy Ook dezen naam, in de uitgaven overgeſla

gen, herſteld hebben. Doch men zal moeten lezen

H. de Hertenueld, of Hertenvelde, gelyk hy genoemd

wordt bl. 265. Hv kan geweest zyn van de

zelfde Familie, als die Theodericus de Hirtenvelde,

welken wy onder de Getuigen aantreffen in den Brief

van 119o. bl. 25o.

(ee) Theoder. Grutere.] BUTKENS heeft uitgegeven

Theodoricus Gruten. By MIRAEUs heeft men Theodo

ricus Gruntere. Voor W. Robbe leest men by

denzelfden, W. Roble.

(f) Sibertus fuens..] De Afſchryver van onze Co

py ſchynt dezen naam dus kwalyk afgeſchreven te heb

ben voor Sibertus Suevus, gelyk hy genoemd wordt

bl. 25o., 265. en in andere Brieven.

(gg) de Plieſe..] Dus heeft BUTKENs uitgegeven;

## ons Afſchrift, St. de Ploſie. By MIRAEUS, de
l////// 6,

(hh) Frater Comitis. J Wy hebben reeds hier vo

ren in onze Aanmerkingen bl.# (k.) iets gemeld

over dezen Graaflyken Broeder. Wy zullen nader over

denzelven moeten handelen in onze Aanmerkingen op

een volgenden Brief van 12o3. -

(ii). Heluinck Felix. ] Dus heeft BUTKENs uitgege

ven, als of deze twee namen éénen Perzoon uitmaak

ten. Dus ſtaan dezelve ook in ons Afſchrift. By MI

RAEUS leest men, Selimuch Stelia. In een volgenden

Brief van 12o3., aan het Stift van Bedbur te Kleef ge

geven, komen, onder anderen, ook deze Getuigen

voor, Godefridus Dapifer Helmiwik Felix Theodericus

Baſtart. cet.,, zonder dat wy daar uit ook met zeker:

heid kunnen beſluiten, of die twee namen Helmiwick

en Felix , welke ongetwyfeld dezelfde zyn, als die

gene, welke in onzen Brief ook voorkomen, twee ver

ſchillende Perſonen, dan maar éénen, aanduiden.#

3 aat
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w

laatſte komt my wel in den eerſten opſlag het waar

ſchynlykst voor, om reden, dat, zo het twee verſchil

lende Dienstluiden waren geweest, dan zeer toevallig

moest bygekomen zyn, dat juist in twee onderſcheide

ne Brieven die beiden in den zelfden rang zouden zyn

opgenoemd geweest, zonder dat of de een voor den an

deren eerst geſteld, of ook een derde tusſchen die twee

geplaatst zy geweest. Maar indien wy dit ſtel

ſen, dan vervallen wy in een zekere zwarigheid. -

Dezelve is deze: In den Brief wordt bepaald, dat,

ingeval de Graaf zyne beloften niet nakwam, als dan

XXV. Edelen, Nobiles, en XXV. Dienstmannen,

Miniſteriales, den Hertog, met hun lyf en goed, te

en den Graaf zouden dienen. Dit hebben zy met eede

eloofd onder verbeuring van hare goederen, die zy

van den Graaf te leen hielden. Wie zyn dat nu ge

weest, die zulks beloofd hebben ? Dit blykt uit de

ze woorden van onzen Brief, quae ſuperius diéta ſunt

-ſervabuntur heredibus Ducis gb Heredibus Co

mitis, & ab heredibus Hominum ſubſcriptorum, qui

ſupradičta juraverunt ſub poena honorum, quite a Co

mite tenent. Die ondergeteekende nu , of Homines

ſubſcripti, worden alhier met namen opgenoemd. Het

zyn geen bloote Getuigen, ten overſtaan van welke

dit geſchied is, maar zy zyn, om zo te ſpreeken, de

Guarandeurs van dit Verdrag, 't welk zy, op ver

beurte van hun goed, onder eede beloven na te zullen

komen, en daarom worden zy ook in 't vervolg niet

blootelyk teſtes , maar teſtes & jurati genoemd. De na

men der Edelen, zo als wy dezelve uit ons Afſchrift

hebben aangevuld, beloopen juist het vereischte getal

van XXV. 't geen wy hier moeſten aantreffen. #
wat de Miniſteriales, of Dienstmannen, aangaat, de

namen derzelven, zo wy door Heluinck Felix één eeni

gen Perſoon verſtaan, beloopen ſlegts een getal van .

vier en twintig, daar wy egter hier ook XXV. moe

ſten aantreffen, zo dat alsdan de naam nog van eenen

Dienstman in onzen Brief zou ontbreken. In tegendeel,

indien wy door Heluinck, of Helmiwick, en door Fe

lix, twee verſchillende Dienstmannen verſtaan, en die

beide woorden door een comma , of punctum , van

elkander ſcheiden, zullen wy het vereischte getal van

XXV. Dienstmannen alhier ook bekomen, en dan is

onze Brief ten dien opzigte volledig. - Wat re

den nu verder BUTKENs, en MIRAEUs, gehad hebben,

om zo menigvuldige namen dezer Guarandeurs overte

ſlaan, daar BUTKENs voornamelyk, uit dezelfde Regiº

ters van Brabant, waar uit ook onze Authentique Co

py getrokken is, dit Stuk ſchynt afgeſchreven en uit

gegeven te hebben, is by my een raadzel.

*easa sekae-ſease seeasa seksweakeazeax2AAK

87. D Bevestiging der vrede, en vriendſchap tusſchen den Aartsbisſchop van KEU

LEN, en den Hertog van LoTHARINGEN; onder meer andere Getuigen,

ook door Graaf oTTo onderteekend.

t

In den Jare 12o3. -

N nomine (a) Sanctae & Individuae Tri

nitatis. ADOLPHUs, divina favente cle

mentia ſanctae Colonienſis Eccleſiae Archiepi

ſcopus cunctis Chriſti fidelibus in perpetuum

zei geſlae finem conſumat oblivio litterarum

ſôlet indictus (b) eternari, inde eſt quod

notum facimus praeſentibus & futuris, quod

ab antiquo inter Eccleſiam Colonienſem &

Archiepiſcopum ex unaparte, & Ducem Lo

tharingiae & terram ſüam ex altera parte con

foederata eſt dilectio, & confirmata eſt con

(a) In nomine. J AUB. MIRAEUS heeft wel dezen

Brief het eerst, zo veel wy weten, aan het licht ge

bragt, doch waar over men zig met regt verontwaardi

gen moet, zo verkort en verminkt, dat hy 't grootſte

gedeelte van denzelvenſtilzwygende heeftagtergelaten en

overgeſlagen, zonder eenig kenmerk van uitlating op

tegeven, of zynen lezer daar van te waarſchouwen.

Of een zodanig omſpringen met egte Brieven den naam

Van ter goeder trouw te handelen verdiene, laten wy

liefst anderen beoordelen. Hier voren hebben wy ook

reeds een diergelyke behandeling van denzelven ont

moet bl. 246. Wy hebben gemeend die uitga

Ven,te moeten volgen, waar in dit Stuk, hoewel niet

zºnder fouten, in zyn geheel en onverkort uit de on

uitgegevene Brabantſche Chronyck vanEDMUNDUsDyN

TERU's naderhand is uitgegeven. Ten einde egter met

een opſlag van 't Qog kon gezien worden, wat##

#," "#ave ſtilzwygende heeft overgeſlagen, heb.
ben wy alle het uitgelatene met# of, zo ge

#"# deze onzeuitgave laten druk

»- » Ofſchoon wel deze Brief geene regt

# betrekking tot ons# heeft#

###, Van eenig aanbelang voor de Gelderſche

in 12o enis , want, dewyl onze Graaf oTTo alhier

# Bºg. Voorkomt als Getuige, moet daar door
VI 22 t gevoelen van PoNTANUs Hiſt. Gelr. Lib,

ort# # ds' en van anderen, welke ſtellen, dat Graaf

hem# in 12o2. geſtorven zou zyn. Wy zullen

en als # nog, in eenige volgende Brieven aantreffen,

*n nader over het jaar, waar in hy ſchynt ge

foederatio, ut nullae aliorum hominum ami

citiae wel discordiae poſ/ent vinculum hujus

confoederationis & dilectionis diſſipare.

Placuit igitur nobis (c) ex conſiliopiorum

Miniſterialium ....... ex una parte, & Du

ce HENRIco, conſanguineo noſtro, & ſuis fi

delibus, ex alia, iſtam dilectionis confoede

rationem innovare, & tam in nobis quam in

ſucceſſoribus noſtris perpetua firmitate corro

borare, videlicet (d) ex utraqueparte iſtius

yinculum comfoederationis indisſolubile in 0

- - /////02

-

-

ſtorven te zyn, moeten handelen.

(b) ſolet indictus eternari. J Dat door den Afſchry

ver in deze woorden een misſlag begaan is, blykt van

zelfs. Naar alle gedagten zal men dus lezen, en de

onderſcheidingsteekenen ſtellen moeten : cunctis Chri

ſti fidelibus in perpetuum. Ne rei geſtae fidem conſu

mat oblivio, litterarum ſolet indiciis aeternari. Inde

eſt, quod notum facimus. cet. Op die manier zyn de

woorden verſtaanbaar.

(c) cx conſilio piorum. cet.] Dat deze woorden we

der bedorven zyn, en kwalyk afgeſchreven, behoeft

ook geen bewys. Ongetwyfeld heeft in 't oorſpronke

lyke geſtaan; Placuit igitur nobis er conſilio Priorum,
Nobilium, Miniſterialium, & Burgenſium noſtrorum

ex unaparte, & Duci Henrico,- ex alia, iſtan

cet. In de uitgave van MIRAEUs vindt men reeds Du

ci voor Duce, doch al het overige heeft hy uitgelaten.

Ten minſten in de vernieuwing van ditV#
van den jare 12o8. by MIRAEUS Oper. Dipl. Tom. I.

. 4o6. 't welk in dezelfde bewoordingen, als deze
rief, bevat is, leest men dusdanig. In een vo

rige vernieuwing van hulp en vriendſchap, tusſchen

Keulen en Brabant opgerigt in 1193. by denzelflen MI

RAEUs d.. l. p. 556 gebruikte men deze navolgende,

doch op het zelfde uitkomende, woorden, Notum faci

mus univerſis - quod Nos, et Priores noſtri, tam

Liberi, quam Miniſteriales, nec non & Cives, cum

Henrico illuſtri Lotharingiae Duce. & hominibus ejus,

veram amicitiam & perpetuum foedus contraximus.

(d) Videlicet ex utraque parte. cet. ] Ik denk,#
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nine aevum permaneret. Henricus Dux Lo

tharingide fide interpoſita fideliter promiſit,

guod Eccleſiae Colonienſi & nobis ſpecialiter

cum conſilio, cum auxilio, contra omnent

perſºnan, ſive Laicum, ſive Clericum, to

tis viribus aſſiſteret, &# nulla occaſione wel

ſiggeſtione a tiiitione Colonienſis Eccleſiae &

noſtro adjutorio discederet. -

Nos autem idem & eadem confirmatione

verſà vice (e) mutuamus. -

Ut autem hoc factum ſtabile permaneat

& (f) inconvulſüm pagina in praeſentem in

de enijſcribi, & noſtri ſigilli impreſſione (g)

& priorum nec non nobilium civium, quo

ruin nomina ſubſcripta ſtunt, dignum duxi

mits roborari. , - - -

Hujus rei teſtes ſunt * *

, Engelbertus Major Praepoſitus.

Udo, Major Decanus. . . . .

Gerardus, Zantenſis Praepoſitus.

. Bruno, Bonnenſis Praepoſitus.

Theodericus , Praepoſitus Sancti Cuni

berti. - -

Theodericus, Praepoſitus Sancti Andreae.

Theodericus, Praepoſitus Sancti Gereonis.

Theodericus, Praepoſitus Sanctorum Apo

ſtolorum.

Magiſter (h) Oliverus.

Bruno de Benſchen.

Godefridus, Notarius.

- OTTO Comes GELRENSIS.

Puer de Clivo. -

Wilhelmus, Comes Juliacenſis.

Henricus, Comes de Seyne. ºr

- , 2

't---

Gerardus, Comes de Are. . . .

Lotharius, Comes (i) de Hoenſtade.

Henricus, Comes de Kesſele.

Adulphus, Comes de Monte,

Arnoldus, Comes de Altena. -

Arnoldus, Comes de Merka.

Godefridus, Comes de Arneberch.

Henricus, Comes (k) de Tolburch,

Otto de Wickerode.

Eiverardus de Arberch.

Rudgerus de Mechen.

Giſelbertus de Breme.

Rudgerus Stamule.

Hermanus Advocatus Colonienſis.

Henricus de Volunſtene.

Henricus de Alphein.

Hermanus de Alvetre.

Otto Camerarius.

Henricus de Benſchen.

Henricus de Unchterich.

Theodericus de Erenpoorte.

Joannes, Mathias, & alii quam plures.

Acta ſunt haec anno 12o3.

Recueil des Traitez de Paix & d'au

tres Ades Publics Tom. I., pag.

42. n. 57 uit DYNTERI Chron.

Duc. Brabant. Lib IV. p. 147.

als mede uit denzelven by DU

MONT, Corps Diplomat. Tom. I.

- Part. I. p 13o. Ook , doch

Zeer verminkt, uitgegeven door

AUB MIRAEUS - Doraat. Belgic.

latb. I . Cap. 87. Oper: Dipl.
Tom. I. p. 567.. en uir denzelf

den, even verminkt, by BRo

SIUs• Annal. Juliae Montium

que Comit. Tom. I. p. 19.
r

'er dus in 't oorſpronkelyke zal geſtaan hebben: Pla- in de post en pligt van een Magiſter, ofScholasticus,

cuit - corroborare. . Vid， licet, ut er utraque parte oudtvds beſtond, kan men, onder anderen, oºk betoogd

iſjirus vinculu:n comfoederationis ind/ouwbile in om me vinden by LOYAUTé in Not. ad Geſta Epiſcopor. Ce

zevum permaneret, Henricus promiſit , quod.

CČt.

- (c) mºntnamus. ] In den beveſtigingsbrief van 12o8.

ſtaat innovamus. "- -

(f) & inconvulſium. J Lees, et inconvulſum, pagi

nam praeſentem. cet. -

(g) & priorum - nec non notilium civium. J In den

Brief van 12o8., Prforum , nec non et Nohtlium ci

vium. Lees, met omzetting van 't woordje et; et Prio

rum , nec mon Nobilium et Civium.

(h) Magiſter Oliverus. J., in de uitgave van MI

RAEUjs, Oliverius. In den Brief van 12o8. wordt hy

genoemd, Oliverius Scholaſticus Major. Waar

Nºll'- S# S#%. S#%. S&#2. 'S: 2RS" / 2. RS: '2. NE/2. SN:/2. S: '2 , w wN - Arie A,- - - -

$%#$#%$%#$%$#%#$% S&#&Sººs" 4.

noman uitgegeven door ANT. BEAUGENDRE in Prae

fat. ante HILDEBERTI Cenoman Opera pag. 46-48.,

als mede by PAUL GALEARDUs in Nct. ad ADELMAN

NI Epiſt. pag. 299. Voor 't volgende de Ben

ſchen heeft MIRAF Us, de Benſchem. -

(i) de Hoenſtede ] Bv MIRAEUs, de Hoeſfede.

(k) Comes de Tolhurch. ] By denzelfden Comes de

Teclel turch Voor Rudg. de Mechen, leest men

in die zelfde uitgave, de Merehem, voor R.

Stamule, R. Stanule, voor H. de Alphein,

H. de Aaphain voor H de Benſchen , H. de

Renſchem - en eindelyk voor H. de Unchterich,

H. de Vuchtrich.

########$%$#%&Syk

88.) Vrygeleide, als mede vrydom op de Tollen te Arnhem en Zutphen, door

Graaf otto den II. gegeven, en geſchonken, aan het Klooſter in Bedebur,

of Beedberg, by KLEEF.

\.

N nomine (a) Sancte et individue Trini

tatis Amen. OTTo dei gratia GELRIE Co

(a) In nomine.] Deze, tot dusver onbekende,

Brief, waar van wy een naauwkeurig afſchrift niet al

leen, maar ook eene nette afteekening der onderaan

In 12o3. * *

mes tam futuris quam modernis in perpetuum.

Quanto quis majori fruiturpoteſtate, tanto de

bet

hangende zegels aan den H. W. Geb. Geſtr Heer,

w. A. BARON VAN SPAAN tot Ringelenberg, beſchre

ven in de Ridderſchap des Kwartiers van veluw: ep

- Uf
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betesſe intentior circa ea, queDeiſunt, et quead

profectum expediunt animarum. Egoſiquidem

Burgemeeſter der Stad Elburg, enz. verſchuldigd zyn,

is van het uiterſte aanbelang voor onze Gelderſche Hi

ſtorie, en wel ten opzigte van deze drie navolgende

omſtandigheden. Voor eerst. Wy ontmoeten

hier het jaar 1203. De gever van dezen Brief is otto

de II. van dien naam. Hy leefde overzulks in dat jaar

nog, en dus blykt hier uit weder, dat alle die gene

mis hebben getast, welke dezen onzen Graaf reeds in

12o2. ſtellen overleden te zyn. Ten tweeden.

Van meer belang is, dat Graaf oTTo met namen al

hier opnoemt zyne Vrouw en drie Zoonen ; accedente,

zegt hy, conſenſu RICHARDIs uworis meae, & heredum

meorum GERHARDI, OTTONIS, ſive LUDOVICI. PoN

TANUs H. G. Lib. VI. p. 1 22., en anderen, verhalen

wel, dat OTTO drie Z# gehad heeft, HENRIK,

GERARD , en oTTo; van welken HENRIK, getrouwd

met, of ten minſten in 1197, verloofd aan een Dochter

des Hollandſchen Graafs, kort daar na , en wel in

I 198., zonder kinderen natelaten, volgends het CHRo

NicoN TIELENSE pag. 162, en pag. 172., geſtorven

is; Hy kon dus in dezen Brief niet meer opgenoemd

worden. GERARD is zynen Vader opgevolgd in de re

geering. OTTo is eerst Proost van Xanten geweest,

en is aan DIRK den II. opgevolgd als drie en dertigſte

Bisſchop van UTRECHT, en heeft ruim twee jaren die

waardigheid bekleed. Maar wie is nu de derde, al

hier opgenoemde, Zoon, welke den naam van LoDE

wyk draagt ? Dat ,, deze by geen der Schryvers,

,, die ons of de Hiſtorie van Gelderland, of de ge

,, ſlagt- Lyst der Graaven nagelaten hebben, vermeld

, wordt” getuigde de Heer DRAKENBoRCH reeds met

zoo veel woorden in zyn Aanhangzel op de Kerk. Oud

heden bl. 91.- Eene LoDEwyK is te dezer tyd

Domproost geweest van Utrecht. In een Brief van

12o4. by BUCHELIUs in Not. ad HEDAM p. 191. lezen

wy, praeſentibus his Ludovico Majoris Eccle

ſiae in Trajeëto, Remboldo S. Mariae Praepoſitis. In

een Brief van den jare 124o., uitgegeven door LINDE

BORN Hiſt. Epiſcop. Daventr. p. 74., worden, onder

anderen, deze navolgende woorden gevonden: Statui

mus etiam , ut de Decima jam dičta in anniverſario

noſtro viginti ſolidi, &# in anniverſario Avunculi> &?

Praedeceſſoris noſtri, Domini oTToNIS , Electi Traje

čtenſis, quinque ſolidi, & Fratris ſui Domini LoDowI

CI, majoris## Traject. quinque## Canonicis

praeſentibus exhibeantur. Te regt heeft reeds de Heer

DRAKENBoRCH, ( hier in ook gevolgd door den Hoog

leeraar M. TYDEMAN , in zekere aanmerking, te vin

den by Iz. VAN DER DOEs in Diatriba de Vinculo, in

ter Dioec. Trajectinan & Regn. Francic. ac Imp. Ro.

mano German. p. 86. ) opgemerkt, dat uit deze aan

gehaalde woorden blykt, dat de Proost LopEwyk een

bloedverwant van Bisſchop oTTo, en, gelyk hv in 't

gemelde Aanhangzel bl. 12. meldt, waarſchynlyk uit

het Geſlagt der Graven van Gelre geweest zy. Dit

moet volſtrekt uit de aangehaalde woorden volgen. De

Gever naamlyk van dien Brief is oTTo, de III. van

dien naam onder de# van Utrecht. Dezelve

is geweest een Zoon van der Hollandſchen Graaf,

wILLEM den I. Zyne Moeder isgeweest ADELHEID, de

Dochter van onzen Graaf Otto den II. Dezes Zoon

oTTo , de eerſte van dienſ naam onder de Utrechtſche

Bisſchoppen, en Broeder van ADELHEID, was derhal

ven Oom van Moeders zyde, Avunculus , gelyk hy

denzelven noemt, over hem, en gevolgelyk ſtond ook

IopEwyk, welken hy noemt de Broeder van zymen

voorzaat en Oom OTTO , in dezelfde betrekking van

bloedverwantſchap met hem, dat is, dezelve was ins

gelyks zyn Moeders Broeder, en dus een Zoon van

onzen OTTo den II. van dien naam onder de Gelderſche

Graven. - Het verwondertmyegter, dat de Heer DRA

KENBoRcH.en deHeer TYDEMAN,volgendshunnegewoo

ne naauwkeurigheid, niet gedagtig zyngeweest, om dit

hun gevoelen verder te ſtaven, aan een tweeden Briefvan

den jare 12o7, waar van dezelfde LINDEBORN gewaagt

Hiſt. Epiſc. Daventr. p. 537. en in welken onze Gel

derſche Graaf GERARD , Zoon en Opvolger van on

zen oTTo, eenige Novale Tienden bekentweggeſchon

ken te hebben ex conſilio matris ſuae RICHARDIs, fra

trumque ottoNIs, Sandtenſis Praepoſiti, & LUDovic1

- obſalutem animae Patris oTToNis,– Voeghier

nu by het ontegenzeglyk bewys, 't geen deze onze

Brief oplevert, en men zal geen de minſte twyfel heb

ben, om ook dezen LODEWYK op de Geſlagtlyſten der

\

'expropria deliberatione, accedente quoque con

ſenſu RICHARDIs uxoris mee, etheredum meo

rum,

Graven van GELRE, als een wettigen Zoon van oTTo

den II., waar op hy tot dusver onbekend was, ver

volgends te ſtellen. Ten derden. Wy ontmoe

ten alhier verder onder de Getuigen eenen THEoDo

RICUs, als Broeder van onzen Graaf OTTo, frater Co.

mitis genoemd. Hy is derhalven een Zoon ge

weest van Graaf HENRIK. By het toezenden van het

Afſchrift van dezen Brief ſchreef de Heer BARON VAN

SPAAN my , onder anderen, dit navolgende: ,, Nee

,, me de vryheid UWEd. hier neffens te doen gewor

,, den een Afſchrift van een Diploma, door Graaf oT

,, To in 't jaar 1203, gegeven. Het Originele heb ik

, in handen gehad, en berust in de Archiven van de

,, Abdye van Bedbur binnen Kleef. Het Afſchrift is

, volledig. Alleen is my eenige twyfel overgebleven

,, by het ſlot. Theodoricus Frater Com. Zoſtaat er.

,, De Geſchiedenisſen leeren ons geen Theodoricus,

,, Broeder van oTTO , kennen, anders zoude 1k on

,, twyfelbaar Comitis daar van maken, te meer, daar

,, in het hoofd het woord. Comes insgelyks Com. ge

, ſchreven ſtaat. - Ik laat UWEd. daaromtrent

2, beſlisſen. enz.” Ik maak geen de minſte zwarig

heid, om met zyn H.WGeb. Geſtr. te ſtellen, dat de

verkorte manier van ſchryven, Frater Com., niet an

ders alhier dan door Frater Comitis kan uitgelegd wor

den. Dat de Geſchiedenisſen ons geenen THEoDoRI

CUs als eenen Broeder van Graaf oT'To leeren kennen,

is ook zeker. ,,Zulks maakt geen zwarigheid by my.

De Geſchiedſchryvers maken ook geen het minſte ge

wag van eenen LoDEwYK, welken wy egter als eenen

wettigen Zoon van OTTO uit dezen zelfden Brief leeren

kennen. Maar de groote zwarigheid is deze:

- Is die DIRK, of THEoDoRICUs, een wettige Zoon

geweest van Graaf HENRIK , of een Baſtaard? In

een vorigen Brief van F192. , alhier geplaatst Num.

7o. bl., 249, , zyn ons onder de Getuigen voorgeko

men , Theodoricus Frater Comitis, en, welke onmid

delyk op denzelven aldaar volgt, Theodoricus Baſtarth.

Dezelve worden aldaar gerangſchikt, niet onder de

Nobiles, of Adelyken, maar onder de Miniſteriale, ,

of eigenlyk gezeide Dienstmannen. In die Eeuw had

het oude onderſcheid tusſchen Leen - en Dienstman

nen , Nobiles, en Miniſteriales, nog plaats. En om

die reden hebben wy in onze Aanmerkingen op dien

Brief bl. 25o. lett. k reeds opgemerkt, dat die THEo

DERICUS geen wettige Broeder van onzen Graaf kon

Zyn, maar een Baſtaard broeder, dewyl hy anders in

de eerſte plaats, onder de Nobiles van den eerſtenrang,

aldaar opgenoemd, en niet onder de Miniſteriales moest

geplaatst zyn. - Wy zyn nog van die gedagten, dat hy

niet uit een evenboortig Huwelyk van Graaf HENRIk

geboren is. Doch by, nader onderzoek, en vergely

king van dezen onzen Brief, en eenige anderen, laten

wy thands onze tweede gisſing, aldaar voorgeſteld, va.

ren, wanneer wy meenden, dat de uitſchryver van

dien brief zig vergist, en van één twee getuigen moge

lyk gemaakt kon hebben, en dat misſchien in denoor.

ſpronkelyken brief zou geſtaan hebben, Theodoricus b.

frater Comitis, dat is, Baſtarth of Baſtardus, doch

dat de letter b, of het woord Baſtarth, eerst overge

ſlagen, maar zulks bemerkt zynde, naderhand met

herhaling desnaams door den Uitſchryver, om in zyn af.

ſchrift niet, te kladden, weder bygevoegd was; dat

Wy overzulks daar aan verſchuldigd waren de lezing,

Theodoricus frater Comitis, Theodoricus Baſtarth. Of

ſchoon nu wel aan niemand, welke ooit oude hand

ſchriften behandeld, en dus bv ondervinding geleerd

heeft, dat dikwils diergelyke herhalingen van een uit

gelaten, of overgeſlagen, woord voorkomen, deze gis

ſing ſtout, of al te ver gezogt, zal ſchynen, kan ik

egter, niet ontveinzen, dat my die gisſing thands onge

grond voorkomt, en ik twyfele in 't minst niet, ofdie

Theodoricus Baſtarth, aldaar voorkomende, is een ge

heel andere, en geenszins dezelfde, als de voorgaande

Theodoricus Frater Comitis. Dat het twee verſchillen

2

de Getuigen zyn, leert zelfs deze onze Brief, waaraan

wy, toen wy die aanmerking op 't papier bragten, niet

gedagtig waren. In denzelven treffen wy onder de

Getuigen aan vooreerst Lambertus de Monte, dan Theo

doricus Frater Comitis, en, na tusſchenvoeging van

nog drie andere namen, eindelyk ook Theodoricus Ba

ſtarth, waaruit ten vollen moet volgen, dat die twee

DIRKEN twee verſchillende Getuigen zyn. Deze l:
e
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rum, GERHARDI, oTToNIs, ſive LUDovICI, beate Marie in (b) Bedebur, ut, ad que

ſaluti mee proſpiciens, & predecesſorum meo- cumque negotia fratres ejusdem Eccleſie

rum memoriam revocans-, t conceſſi Eccleſie irent pro utilitate predicti cenobii, in condu

étu
%

ſte ſchynt dezelfde te zyn , welke in den Brief van eene eigenlyke Concubina, of byzit, aan geene huwe

1196, hiervoren Num. 77. bl. 265, genoemd wordt Ti- lyks wet was verbonden; daar in tegendeel een zoda

do Vaſtart. Ten minſten in den Brief van 12o3. Num. # Huwelyk eene wettige en onſcheidbare gemeen

86. bl. 283. ontmoeten wy onder die van den Adel ook ſchap in zig bevatte, en de Kinderen, daar uit gebo

opgeteld Lambertus de Monte, en onder de Dienst- ren, wettige Kinderen gerekend wierden, gelyk zy

mannen, Theodericus Vaſtaert , of Vaſtart, en dan, dus ook Lib. II. Feud. Tit. 29. genoemd worden libe

na vyf andere Getuigen, nog Theodoricus frater Comi- ri legitimi. Alleen verſchilde een zodanig ongelyk hu

tis. Verders in een Brief van den jare 1206. komt on- welyk van een gelyk, of evenboortig, huwelyk, dat

der anderen ook als Getuige voor eene Terricus Bost- de KinderenW# recht hadden op de natelatene goede

hort, waar voor ik denk dat men lezen moet Bast- ren van den Vader, dan voor zoverhun by het Verdrag,

hart , en dat hy dezelfde is, als de voorgenoemde of Pactum morganaticum, was toegelegd en beloofd,

Theodoricus Vaſtart of Baſtart, doch, het geen aan- en zy verder den rang en waardigheid van de Moeder

merkelyk is, in dien zelfden Brief ontmoeten wy, als volgden, en niet van den Vader. Dus indien een zo

den laatſten Getuige, ook onzen Theodoricus frater Co- danige Moeder van den middel Adel, of van Mini

mitis. Zie daar dus een aantal van vier Brie- ſteriale, of Dienstmans afkomst was, de Kinderen ook

ven, waar in zyn geheugen bewaard isgebleven. in dien rang en ſtaat gerekend wierden. Wy zouden

Maar, 't geen opmerkelyk is, in geenen van dezel- dit met verſcheiden bewyzen, indien ons beſtek zulks

ven heeft hy een hooger rang, dan dien der overige toeliet, breeder kunnen betogen. Alleenlyk merken

Dienstmannen. Hy wordt van de Nobiles onderſchei- wy op, dat, wanneer wy in 't Longobardisch Leen

den. Hy wordt integendeel agter veele. Graaflyke recht Lub. II. Tit. 26. in de gewoone uitgaven lezen,

Dienstluiden geſteld, ja zelfs in den Brief van 1296. Filii, nati ex ea uxore, cum qua matrimonium tall

bekleedt hy de laatſte plaats van alle Getuigen. Indien conditione contractum eſt, ne filii ex ea nati patri ab

hy een evenboortige Zoon van Graaf HENRIK, en dus inteſtato ſuccedant, in feudo ſuccedunt, zulks een fout

ook evenboortig met onzen Graaf oTTo geweest ware, is, en dat men lezen moet nec in feudo ſuccedunt, ge

moest deze ook in zyne Brieven aan zynen Broeder dien lyk reeds in zynen tyd ANTONIUs MINcUCCIUs Lib.

rang gegeven hebben, welke hem uit zyn geboorte II. Feud Tit. 7. gelezen, en CUJACIUs ook in zyne

toekwam, en overzulks denzelven boven alle Adely- uitgave reeds verbeterd heeft; men kan verder daar

ken, of Nobiles van minder rang , geplaatst hebben, over nazien RosENTHALIUs de Feud. Cap. VII. Concl.

veel minder, dat hy hem onder de Dienstmannen, en 17. in Not. p. 399. , BITSCHIUS - Comment. ad Conſ:

zelfs wel in de laatſte plaats, kon geſteld hebben.- Feud, pag. 454., scHILTERUs. Comm. ad fus Feud.

Dit hier uit moetende volgen, zo zou men met regt Alemann. p. 215., MAscoU de Jur. Feud. in Imp.

mogen vragen, of hy dan een eigenlyk gezegde Ba- Rom. Germ Cap. X. S. 9.. in not. p. 172. en anderen.

ſtaard van Graaf HENRIK is geweest? Indien – Wanneer wy nu in aanmerking nemen, dat

men oplet, dat in geenen van de vier gemelde Brieven Graaf HENRIK zyne eerſte Vrouw reeds in 1162, naar

de toenaam van Baſtaard aan hem gegeven wordt, alle gedagten (zie hier voren onze Aanm, bl. 258. en

gelyk anders in Baſtaarden zeer dikwils geſchiedt; 259.5 door den dood verloren heeft, en dat hy onge

maar dat hy eenvoudig den titel voerdt van Broeder des veer twintig jaar na zyne Vrouw nog geleefd heeft,

Graafs, zal het mogelyk niet onwaarſchynlyk voor- zal het geenszins ongerymd voorkomen, wanneer wy

komen, indien wy ſtellen, dat hy misſchien geboren ſtellen, dat hy, in een eenzaam leven geen zin heb

zal zyn uit een wettig, doch zodanig, Huwelyk, 't bende, zyn weduwenaarſchap verlaten, en een zodanig

welk men gemeenlyk noemde een matrimonium ad ongelyk Huwelyk met de Dogter van den een of ander

morganaticam, of, gelyk de Duitſchers het noemen, Dienstman, Miniſterialis, zal aangegaan hebben. -

eyn Vermaehlung zur Linken hand. ,,Men zie HoMME- Zulks was niets ongewoons. Zulks was buiten alle

LIUs Oble&am. Jur. Feudal. Obſ. VII. p. 28. Vorſten opſpraak. Een uxor concubina te hebben, was geen

namelyk, en hooge perſonagien waren zeer dikwils ge- ſchande. Het was in zo ver een wettig Huwelyk, en

woon, om hunne kinderen, uit een eerſte Huwelyk ſtreed niet tegen 't gewisſe; daar in tegendeel eene

verwekt, niet te benadeelen, voor de tweede reize eene## te houden openlyk in 't oog liep, en

wettige Vrouw, doch van lager geboorte, te trouwen, tegen de Pauſelyke wetten ſtreed, alsmede ſchandelyk

onder dat beding en voorwaarde, dat de kinderen, uit gerekend wierd, waarom ook een zodanige Lib. II.

zodanig een tweede Huwelyk verwekt, noch in de Feud. Tit. 29. gezegd wordt exiſtere in peccato. -

oederen, noch in de eertitels des Vaders opvolgden. En, indien wy dit ſtellen, dan zal men gemaklyk re

ene zodanige Vrouw wierd ook geen deelgenoot van den kunnen geven, voor eerst, waarom deze THEoDE

den rang en aanzien des Mans. Zy en hare Kinderen RIcUs, of DiRK, als in diervoegen een wettige, ſchoon'

moeſten zig na doode van den man te vrede houden, onevenboortige , Zoon van Graaf HENRIK zynde, in

alleen met zodanige goederen of opkomſten, welke geenen van die vier Brieven, waarin wy hem ontmoe
haar by het aangaan van het Huwelyk, of op den eer- ten, den naam van Baſtaard voert. Ten twee

ſten dag of morgen van 't zelve, waren toegelegd by den; waarom onze Graaf oTTo dezen DIRK zynen Broe

Verdrag, 't geen daar van den naam van paſtum mor- der kon noemen, zonder daar door aan de nagedagtenis

ganaticum , of Lex morganatica, voerde, gelyk ie- van zynen Vader eenige vlek van wulpsheid of onge

mand, welke een zodanig Huwelyk aangong, gezegd bondenheid toe te brengen. - En eindelyk, ten

wierd matrimonium ad morganaticam, of morganati- derden, zal men op die wyze ook gegronde reden kun

cum, namelyk legem , of paſtum, contrahere. Men - nen geven, waarom wy in alle deze Brieven hem ge

zie onder anderen STRUviÜs, jur. Publ. Rom. Ger-# vinden onder de overige Graaflyke Dienst

man. Cap. XXXI. S. 24. p. 1181,-. Iemand, welke zo- mannen, dewyl hy den ſtaat en rang van zyne Moeder

danig een Huwelyk aangong, wordt in 't Longobar- moest volgen, en niet van zynen Vader; daar integen
disch Leenrecht Lib. II. Feud. Tit. ## ook gezegd deel, zo zyne Moeder van Adelyke afkomst geweest

accipere uxorem Lege Salica, uit welke benaming dus ware, wy hem onder die van den Adel, of Nobiles,

blykt, dat diergelyke Huwelyken by de oude Fran- en niet onder de Miniſteriales, zouden aantreffen.-

ken, en dus ook in ons Gelderland, alwaar de oude. Deze zelfde aanmerking wegens zulke ongelyke Huwe

Saliſche wetten mede plaats hebben gehad, zelfs in Jyken, en de gevolgen van dien, zal ook van nut kun

vroegere tyden niet onbekend zyn geweest. Voorbeel- nen zyn ter opheldering van de Graaffyke Hiſtorie van

den daar van kan men vinden by HEINEccIUs, Ele- HoLLAND, ten opzigte van ſommige, doch niet van

ment.Jur: Germ: Lib. I. Tit. 13, S. 302: Een zoda-. allen, zogenoemde, Baſtaarden dier Graven., Doch

nig Huwelyk had wel eenige overeenkomst met het het is hier de plaats niet, zulks breedvoeriger te be

Concubinaatſchap der Romeinen, doch verſchilde in togen. - - - - - - - L' ', ºf , .

verſcheiden opzigten van 't zelve, waarom ook zoda- gi(b) in Bedebur: J. Deze Kerk is omtrend den jare

nige Vrouwen dikwyls in# ſchriften den 8oo geſticht, het is een Klooſter der Praemonſtraten

naam wel dragen van Concubinae, doch, om dezelve te ſer &# geworden in 1124., en naderhand veranderd

onderſcheiden van de eigenlyk gezegde byzitten, dik- tot een Abdy, of Stift van Adelyke Dames, doch het
wils ook uxore: concubinae genoemd worden. Zie HEI- gebouw van 't Klooſter zelfs, 't geen buiten de Stad

NEccIUS d.. l S. 367, in Not. En zekerlyk, ofſchoon Kleef ſtond, is naderhand in den oorlog verwoest, en

zy dikwils concubinne genoemd wierden, was egter het thands onbewoond en verlaten, volgends het getuige

voorname onderſcheid hier in gelegen, dat namelyk nis van TescHENMACHER, Ann. Cliv. p. 188.

Ggg
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étu noſtro ſecuri per totam terram noſtram et

aquam, et per Thelonia noſtra Arnhem atque

Sutvenne, ab omni exactione thelonica plena

eis indulta libertate, transirent. Hoc autem

caveri volui, ne bona aliquorum preter ea,

que ſila ſunt, in navi eorum portent, vel re

portent; unde, ſi a Theloneario meo culpati

fuerint, elegerunt jam dicti Fratres certa fide

aſſerere bona, in navi eorum contenta, tan

tum ad ipſos pertinere, et ſic ſine omni diffi

cultate dimittantur. Ut autem hec permiſſio

noſtra rata ſervetur in futurum, huic pagine

ſecimus eam inſcribi, et munimine ſigilli (c)

(c) Sigilli ## Hier in komen wel alle onze

Schryvers overeen, dat het Wapen van GELDERLAND

te voren beſtaan heeft in drie Mispelbloemen in een

gouden Veld; maar, wanneer, en door wien der Gel
derſche Graven uit den Huize van NASSAU dat oude

Wapen veranderd is geworden in den Nasſauſchen

Leeuw, daar in verſchilt men zeer. Doorgaands ſtelt

men, dat Graaf OTTO de I. reeds het oude wapen

veranderd, en den Nasſauſchen Leeuw gevoerd heeft.

De Carmeliter Monik JoHAN VAN LEIDEN, Chron.

Lib. XI. Cap. 2. p. 126. was reeds van die gedag

ten. Hy is hier in door lateren gevolgd, en, onder

anderen, door AQUILIUs, Chron. Gelriae p. 12., als

mede door scRIvERIUS in Not. ad d. Chr. p. 13.,

sLICHTENHORST, Geld. Geſch. VI. B. bl. 73. TE

CHENMACHER, Ann, Cliv. P. II. pag. 5o I. en door

den Schryver van den Tegenw. Staat van GELDER

JLAND bl. 59. PoNTANUs, H. G. Lib. VI. p. 122..,

in navolging van vAN BERCHEM , ſtelde, dat deze

verandering van 't wapenſchild door otto den II.

van dien naam eerst is ingevoerd. MANTELIUs, hier

over insgelyks handelende Hiſt. Loſſenſ. Lib. III. p.

# zig de verſchillende gedagten van an

n hier omtrent optegeven, zonder iets te beſlis

ſen. Wy hebben gemeend den Liefhebberen

onzer Vaderlandſche Oudheden geen ondienst te doen,

met de zegelen van dezen onzen Brief, waar van de

Heer vAN SPAAN de goedheid gehad heeft ons eene

nette en naauwkeurige afteekening te bezorgen, in 't

koper te laten ſnyden, en op de nevensgaande Plaat

afbeelden. Num. I. is het zegel van onzen GraafoT

To den II. De letters, of randſchrift , zyn door de

oudheid van tyd afgebroken en verſleten. Het zelve

verbeeldt den Graaf te paarde met een uitgetogen zwaard

in de rechtehand, en voor zyn borst een driekantig

ſchild, waarop men duidelyk nog ziet, dat de drie

mispelbloemen geſtaan hebben , twee zyn ten vollen

nog kenbaar, de derde, zynde de eerſte aan de reg

te hand van 't ſchild, is wel eenigszins door ouder

uitgeſleten, doch kenbaar genoeg. De tegenzy

e, of het Contrezegel, 't geen tot randſchrift heeft,

H SECRETUM COMITIS OTTONIS DE GEL

noſtri, et uxoris noſtre, roborari. Acta ſunt

hec anno Incarnationis Dominice MCCIII.

Coran his teſtibus, quorum nomina ſubſcri

pta ſunt. Lambertus de Monte, Theodoricus

Frater Comitis, Godefridus Dapifer, Helmi

wik Felix (d), Theodoricus Baſtart, Siber

tus Suevus, Stephanus de Pleſie, Arnoldus

Dapifer, Conradus Pincerna.

Naar den oorſpronkelyken Perka

menten Brief, al nog beruſten

de in de Archiven van de Ab

dy, of het Adelyk Stift van

BEEDBERG, te KLEEF.

RE, verbeeldt insgelyks den Graaf te paarde, met

een Vaandel, waarin men duidelyk al nog de over

blyfzelen van twee mispelbloemen ontdekken kan. -

Het tweede Zegel , 't geen aan dezen onzen Brief

hangt, is dat van de Vrouw van onzen Graaf oTTo.

Het zelve heeft geen tegenzegel, en het randſchrift

is buiten eenige weinige trekken van ſommige lette

ren door den tyd uitgeſleten, gelyk ook aan 't bo

ven einde een gedeelte is afgebroken. Wy hebben

# om de oudheid, 't zeſve hier bygevoegd, zo

als het thands nog overig is gebleven. Wy

hebben onder Num. 3. hier bygevoegd een afdrukſel

Van een ## van den Zoon, en opvolger, van on

zen oTTO den II., namelyk van Graaf GERARD, ge

meenlyk den III., doch volgends onze rekening den
IV. van dien naam. Het is een afdrukſel van een

Tegenzegel, zo als door BUCHELIUs in Not. ad HE

DAM pag. 2oo uit een Brief van den jare 1225. reeds

is uitgegeven en in plaat gebragt. ,,Het heeft veel

overeenkomst met dat van zynen Vader. 't Driekan

tige ſchild, 't geen men in dit laatſte duidelyk ziet met

de drie mispelbloemen, is mogelyk in 't Zegel van den

Vader ook geweest, doch door de oudheid uitgeſleten en

onkenbaar geworden.- Uit deze twee oorſpron

# zegelen nu blykt oogenſchynlyk en ontegen

zeglyk, dat en # welke de verandering van 't wa

pen aan oTTo den I. toeſchryven, en ook PoNTA

NUs, en die hem hier in volgen, welke zulks aan

oTTo den II. toeëigenen, van 't waare ſpoor zyn af

edwaald, en hun gevoelen geen ſteek kan houden.

en minſten, dat zelfs GERARD de IV. nog het ou

de wapen met de drie zogenaamde mispelbloemen,

en niet den Nasſauſchen Leeuw, gevoerd heeft, en

dat die# tot later tyd zal moe

ten gebragt worden, blykt hier uit ten vollen.
(d) Helmi vik #li, Tusſchen de namen derGe

tuigen ſtaan in ons Afſchrift geen zinſnydingen, of

puncta. Wy hebben egter tusſchen deze twee namen

geen afſnyding, of comma, durven plaatzen, om dat

wy onzeker, zyn , of deze namen twee verſchillende

Getuigen, dan maar één eenigen, aanduiden. Zie hier

voren onze Aanmerk. Num. 86. bl. 283. (ii).

| | | |
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Aec eſt Compoſitio inter Ducem LoTHA

IL RINGIAE & Comiten GELRIAE. r -

Dux dabit filiam ſüam Filio Comitis Gel

riae, ſi vero nunc promiſla moriatur, proxi
* * * - t
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(a) debitum parátum quindecies centum marcarum.]

By éen vorig Yerdrag, 't geen wy alhier geplaatst

hebben Num: 85. bl. 279., en 't welk waarſchynlyk

(Denkelyk in 1204 ten minſten na den 1. Oãob. 1293)

om étum eſt.

Verdrag tusſchen den Hertog van LoTHARINGEN, en Graaf otto, we

gens een aanſtaand Huwelyk van dezes Zoon, GERARD, met MARGA

w

* * * * * * * * *
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mam ille habebit; idem de Filio Comitis di

', - f. -

Debiam paraam (a) quindecies centum
marcarum, quod Comes debet Duci, & pi

is . . . . . . . '..", gnllS,

in roos. is ingegaan 9 had onze Gelderſche Graaf oT

To zig verbonden aan den Lotharingſchen Hertog,

voor zyne vrylating uit de gevangenis, en ter weder
, Ver.
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gnus, quod Dux tenet a Comite, dabit Filiae

ſilae in dotem Filio Comitis.

Cum Filia Ducis ad annos nubiles venerit,

Dux dabit cum ea Filio Comitis, praeterprae

dicta, quantum Homines Ducis & Comitis

conſulent, quod cum honore poterit dare.

Dux reddet Comiti Pueros ſuos, ſub tali

conditione, quod Comes dabit Duci, ad ſe

curitatem & obſidium, Archiepiſcopum Colo

nienſem et Eccleſiam Colonienſem, Epiſco

pum Trajecten/eiji & Eccleſiam Trajectenſem,

de Los & de Monte Comites, & praeterea

homines ſuos omnes, quos dare poterit, quos

Dux exegerit, & omnes ſecuritates, quaspo

terit, quod Duci fideliter ſerviet, ut Homo

,igitis, de cetero, juxta Cartas (b) anti

verkryging van de verbeurd verklaarde Leengoede

ren, eene ſomme van 25oo Mark , en wel in twee

termynen, te zullen betalen. Op den eerſten termyn

zou hy 15co Mark betalen , en op den tweeden

de nog overige 1ceo Mlark , zodanig egter dat hy

volſtaan kon op den eerſten termyn met de betaling

van Icco alleen, en in zodanigen geval moest hy op

den laatſten termyn de 15oo Mlark betalen. Uit dit

ons Stuk nu blykt, dat hy den eerſten termyn met

Icoo Maik voldaan heeft, want over de nog te goe

de zynde ſchuld van 15co Mark wordt thands een

nadere ſchikking gemaakt , en onze Graaf hier by

van de betaling van dien ontheft. - Doordien

die ſchuld alhier een debitum paratum, dat is, eene

verſcheenen ſchuld, waarvan de dag van betaling

reeds daar is, genoemd wordt, zo moet, onzes be

dunkens, daar uit volgen , dat deze Brief nadien

tweeden termyn, waarop de dag van betaling by dat

vorige Verdrag bepaald was, eerst kan gegeven Zyn,

en, dewyl dit ons Stuk geen jaar- of dag- teekening

weder heeft, zouden wy egter daardoor aanleiding

kunnen krygen, om te bepalen, tot welk jaar 't moest

gebragt worden. Doch dewyl 't vorige Verdrag ook

geene dagteekening heeft, blyven wy daar omtrent
onzeker. Sen van twee moet doorgaan.

Of dat vorige Verdrag moet voor, of na de Domini

ca Invacavit van 't jaar 12o3. , of den 23, February

van dat jaar, ingegaan Zyn. Waarſchynlyk is

het , dat, toen men overeenkwam , dat de Graaf

15oo Mark, 't geen in dien tyd geen geringe ſom

me uitmaakte, tegen dien dag zou moeten betalen,

quas; & praeterea nova inde, ſi opus eſt, fiet

Carta.

His ita peractis, Dux reddet Comiti pue

ros ſuos, Dux deponet omnigenam Unita

temt (c) de Kempinia, ſimiliter & Comes,

& unusquisque ſuum jus habebit de Domo

// /è, tam Dux, quam Comes, ſuum jus

habebit.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de

Brabant Tom. I. dans les Preu

ves du Liv. IV. p. 55 , en uit

denzelven in het Recueil des

Traitez de Paix &? d'autres A

ães Publics, Tom. I. p. 44. als

mede by DU MONT, Corps Di

plom. Tom. I. Part. I, pag.

I3 I.

hem ten minſten eenige weken uitſtels en tyd zal

gegeven zyn, om intusſchen dat geld byeen te kry

gen. Indien men nu ſtelt, dat dat Verdrag voor den

23. February, 12o3. is ingegaan, en dus of in het

laatst van 12o2. , of ten minſten in January 12o3. ,

dan moest de tweede termyn betaald zyn , in provi

mo feſto S. Remigii ſequente, of op den 1. October

deszelfden jaars 12o3 en dan zal men dezen Brief op

het vroegſte moeten brengen tot den maand van Oéto

ber 12o3. Doch verkiest men dat vorige Ver.

drag, gelyk my zulks om verſcheiden reden het85 %

waarſchynlykst voorkomt, te brengen na den 23. Fe

bruary 1263., dan moet daar uit volgen, dat de laat

ſte termyn van betaling viel op den I. October 12o4. ;

en overzulks zal men dan dezen Briefook moeten ſtel

len niet eerder, dan in dat jaar, gegeven te zyn: tot

welk jaar ook de uitgever van het Recueil des Trai

tez de Paix, als mede DU MONT, gemeend hebben

denzelven te moeten brengen. Dat verder dit

voorloopige Verdrag wegens het Huwelyk van 's Gra

ven Zoon GERARD , met de Lotharingſe Hertogin

MARGARETA, ": een nader Verdrag bevestigd is, zal

blyken uit een Brief van den jare I2C6., welken

hier beneden op zyn plaats insgelyks zullen geven.

(b) juatta Cartas antiquas.] Zie de Brieven, hier

voren reeds geplaatst, Num. 77. bl. 265., Num. 82.

bl. 275., en wel voornaamlyk Num. 83. bl. 276. als

mede Num, 85. bl. 279. en Num. 86. bl. 28I.

(c) Unitaten de Kempinia.] Zie hier voren Num.

86. bl. 28I. -

sºresº-ecºrsº-ºrrºe-ºrrºe-ºrrºs-3rske-ºrrºs-Sorºse reisºreºgse ºorlºgse ºnrºe-gerºes

9o.) Verdrag tusſchen den Domproost LoDEwYK, Zoon van den Gelderſchen

Graaf otto den II., en het Kapittel; waar by de Decanien, en onder

dezelve ook de Decanie van de BETUwE, van alle uitkeering ontheft, en,

daar tegen, de vier Parochiekerken der Stad Utrecht weder ter begeving

van 't Kapittel afgeſtaan worden. -

(Denkelyk tusſchen

Go (a) LoDEwicUs, Major Praepoſitus,

cogitans mihi profuturumapud coeleſtern

‘E. Ego Lodewicus, cet.l. Eensdeels verdiende de

ze Brief een plaats in dit ons Werk, om dat in denzel

ven gewag gemaakt wordt van de Decanie der BETU

wE ; doch andersdeels voornamelyk, om dat dezelve

gegeven is door den Domproost Lodewyk, welken wy

hiër voren reeds betoogd hebben een Zoon geweest te

zyn van onzen Gelderſchen Graaf oTTO den II. Men

zie onze Aanmerk. op Num. 88. bl. 286. De

wyl wy in dezen Brief weder geen jaar- of dag- teeke

Ggg 2

1204- 1209.)

remuneratorem, ſi talentum mihi creditum

non abſcondam, ſed ad utilitatem multorum

-- - con

ning aantreffen, is het zeer onzeker, tot welk jaar be

# dezelve zal moeten gebragt worden. -

e meer moeijelyk wordt dit, om dat wy in denzelven

geen den minſtentrek ofſpoor vinden, waaruitmen eeni

### zou mogen maken omtrent den tyd. -

e Heer DRAKENBoRCH, aan wien wy de eerſte uit

gave verſchuldigd zyn , heeft denzelven gebragt tot

omtrent den jare 12o4. Wy hebben hem daar in na

gevolgd, en ook in die tydorde denzelven alhier ge

plaatst 3
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convertam, Eccleſias, in civitate Trajectenſi

ad donationem Praepoſiti Majoris Eccleſiae

pertinentes, do & aſſigno Decano majori &

Capitulo, quatuor Eccleſias in civitate Traje

étenſi, ut, cum vacaverint, ipſis dentur de

plaatst, doch wy kunnen niet ontveinzen, dat de grond,

waarop deze gedagten ſteunt, zeer wankelbaar is.-

De eenigſte reden voor die gedagten is zekerlyk de

ze. - Onze LoDEwYK komt als Domproost voor

in een Brief van den jaare 12o4. by BUCHELIUS in Not.

ad HEDAM p. 191. De Heer DRAKENBORCH moest

derhalven hem op dat jaar brengen in zyne Lyst der

# van den Dom bl. 12., en, dewyl in een ande

ren Brief van 't volgende jaar oTTo VAN DER LIPPE,

als Domproost, voorkomt by MATTHAEUS ,. Anal.

Tom. III. p. 514. heeft hy dien otto, alsopvolgervan

onzen LoDEwyk in het jaar van 12O5. , in Zyne Lyst

gemeend te moeten ſtellen; doch hier door wierd die

geleerde Man genoodzaakt niet alleen dezen onzen Brief

tot het jaar 12o4. te brengen, maar hy moest ook in

een anderen Brief van denjare 12o8., door MATTHAEUS

uitgegeven in Not: adAnonym. de rebus Ultraject. p.

129. eene aanmerkelyke verandering maken, en voor

Otto major Decanus in Trajecto, lezen, major Praepoſi

tus in Trajecto. Hoedanig eene verbetering zekerlyk

zeer ſtout is, daar die beide woorden geen de minſte

overeenkomst met elkander hebben. Ik weet

zeer wel, dat MATTHAEUS ſomtyds zeer ſlordig met

het uitſchryven van egte ſtukken heeft omgeſprongen,

en dus gemaklyk door agteloosheid Decanus, voor Prae

poſitus, kon afgeſchreven hebben; doch in dien Brief

heeft hy de behoorlyke oplettendheid gebruikt, want

in het Perkamenten Mis Register van 't Kapittel van

s. MARIE, of het zogenaamde Liber Piloſus, Fol. 94.

waar uit hy dien Brief heeft uitgegeven, uitdrukkeſyk

ook Decanus, en niet Praepoſitus, gelezen wordt.-

En zekerlyk, wat reden is er, om te ſtellen, dat die

Brief van 12c8. eerder bedorven zou zyn, en verbete

ring nodig hebben, dan de Brief van 1205.? te meer

daar de Heer DRAKENBORCH zelfs op andere plaatzen

in 't Aanhangz. bl. 51. 52. en bl. 16o., van gedagten

is, dat men in dien laatſten Brief voor 12O5. zal moeten

herſtellen 1215. Deze verbetering heeftvrymeergronds

van waarſchynlykheid, dan de eerſte, doch dan heeft

men tevens niet nodig om in dien van 1298. Voor Deca

nus, Praepoſitus, te lezen, dewyl geen de minſte tegen

ſtrydigheid op die manier tusſchen die twee Brieven
zig opdoet, en oTTo zeer wel in 12o8. Deken, en in

12 15. Proost kan geweest Zyn. Om kort te

gaan, wy denken, dat men de zaak dus zal moeten be;

grypen, en ſtellen. - Onze Gelderſche Graaf

jºodEwYK is ongetwyfeld in 12o4. Domprodst geweest.

Hy moet zelfs die Proostdy nog bezeten hebben in

12o8., op welk jaar wy zynen Opvolger otto nog in

de hoedanigheid van Deken dier Kerk aantreffen, doch

hy moet voor den dood van Bisſchop DIRK van Are

of den II., en dus voor het jaar 1212., reeds geſtor

ven zyn. - Dit laatſte zal niet onwaarſchynlyk

voorkomen, zo ras men opmerkt, dat, indien hy na

doode van Bisſchop DIRK nog werkelyk Proost had ge

weest, ongetwyfeld zyn Broeder GERARD (HEDA p.

192. ſchryft dit toe aan Graaf oTTO, doch ten onrecht.

ie BUCHEL, in Not. ad BEKAMp. 68. en v. LEEUwENad

Chron. Tiel. p. 182.) bewerkt zou hebben, dat deze zyn

Broeder LoDEwYK, en niet zyn andere Broeder otto,

welke Proost van Xanten was, tot de Bisſchoplyke

waardigheid verheven wierd. Hy immers was, by het

openſtaan van des Bisſchops ſtoel, de naaſte daar toe,

en vry meer, dan zyn Broeder orto, geregtigd, de

wyl hyin zynehoedanigheid van Domproost bygelegen

heid van den dood des Bisſchops en het openſtaan des

Stoels, de eerſte perſoon in 't Sticht verbeelde,

Doch wy behoeven ons met diergelyke onderſtelling,

hoe waarſchynlyk dezelve ook moge voorkomen, niet

te behelpen, daar het zeker is, dat otto van der LIP

PE, ſchoon hy nog in 12o8. Deken geweest is, egter

by het leven van Bisſchop DIRK reeds tot Domproost

bevorderd is geworden. Dit blykt ten duidelykſten uit

eenen, totnogonuitgegevenen, Brief vanBisſchoppink,

waarby eene ſchikking gemaakt wordt over de Tien

dens van de Vuurſche, ſuper fure decimarum ſilvae in

Vars, tusſchen 't Kapittel van S. jan, en Henrik van

Amerºvorth. Dezelve is woordelyk bevat in een Vidi

mus- en bevestigings- brief van B. David van BUR

coNDIen van den I, July 1461., erwintelyk in de Ar

-

-- --

N

narii piſcium modo ſubſcripto. De Civili Ec

cleſia dabitur, quantum a Decanis de Ryn

lant, de Kermarlant, de Suythollant, & de

Ameſtele dari ſolebat. De Eccleſta Sancti

Nicholai, quantum a Decania hujus civitatis

&

chiven van 't Kapittel van s. JAN te Utrecht in Lade

R. Num. 3o. Die Brief begint in dezer voegen:

THEODERICUs Dei gratia Trajectenſis Epiſcopus omni

bus, ad quos praeſens ſcriptum pervenertt, Salutem in

Domino., Innoteſcat futuris & praeſentibus, cet. -

Op 't einde van dien Brief ontmoeten wy onder meer

anderen , ook deze Getuigen ; Teſtes , OTTO major

# , Walterus Sancti Bonifacii, Remboldus

Santiae Mariae, Bertoldus de Aldenſele Praepoſiti,

Reynerus Magiſter. cet. Ofſchoon nu wel die

Brief, zo als dezelve in den gemelden Vidimus-brief

van B. DAVID bevat is, geen jaar - of dag-teekening

heeft, en wy dus wederom in 't onzekere zyn, tot

welk jaar bepaaldelyk men denzelven te brengen heb

be, blykt het egter uit de aangehaalde woorden ten vol

len, en zulks is tot ons oogmerk in dezen voldoende en

genoeg, dat de gemelde oTTo, welke in 12c8. nog

Deken was, egter reeds by het leven, en gedurende

de regeering van Bisſchop DIRK , onzen Gelderſchen

LoDEwYK in de Domproostdy is opgevolgdgeweest.-

Dit nu moet geſchied zyn na het afgeven van den ge

melden Brief van 12o8., waar in hy nog als Deken

voorkoomt, en voor den dood van Bisſchop DIRK, wel

ken men doorgaands ſtelt in 1212 overleden te zyn.

Hy heeft verder die Domproostdy bezeten, gedurende

de regeering van OTTO van GELRE, of den I., en hy

is aan denzelven eindelyk in 1215. als Bisſchop opge

volgd, want niets hier# doet, dat wy by GUDE

NUs, Cod. Diplom. Vol. I. p. 423. in een Brief van

1213. aantreffen eenen Henricus Trajecten/is & Aſchaf

finb. Praepoſitus, dewyl dezelve ongetwyfeld moet

aangezien worden, niet als Domproost van Utrecht,

maar als Proost van 't Kapittel van Maaſtricht, gelyk

ook de Heer TYDEMAN by Iz. VAN DoEs, Diatr. de

Vinculo inter Dioec. Traject. & Imper. p. 85., ver

moedde. Ja maar ! hoe dan te ſtellen met den

meergemelden Brief van den jare 1205., waar in hy
reeds als Proost voorkomt? Wy hebben al te

voren opgemerkt, dat de Heer DRAKENBORCH hier

omtrend zig zelven niet gelyk is. In zyne Lyst der

Domproosten bl. 16., over dezen OTTO handelende,

ſchynt hy aan de egtheid van 't jaar 12o5. niet te twy

felen, en meent overzulks, dat men in den Brief van

12O8. voor Decanus, het woord Praepoſitus zal moe

ten herſtellen. Doch in de Lyst der Dekenen van den

Dom bl. 51. en 52., en in die der Dekenen van S. Pie

ter bl. 16o. ſchynt hy daar na toe te hellen, om het

jaar 12O5. te veranderen in 1215, Indien wy

deze laatſte gedagten aannemen, verdwynen eensklaps

alle zwarigheden, welke anders door dien Brief ver

oorzaakt worden. Nergens in ligter, dan in de jaartal

len, hebben de Uitſchryvers gedwaald. Vele redenen

zyn 'er zelfs, om die verandering aantenemen.

Maar wy zyn in die gedagten, dat men in de lezing

van oude Stukken geen verandering moet maken, dan

in de uiterſte noodzakelykheid. Of nu wel die nood

zakelykheid in, dat Stuk plaats heeft, twyfelen wy
Zeer. De geheele inhoud van dien Brief bevat

voornaamlyk niets anders, dan een Vidimus, ofanº

thentique, Copie van een vorigen Brief van Bisſchop

DIRK. By dien Briefhad de Bisſchop op verzoek van

den Deken en Kapittel van S. Pieter aan die van Brug

damme vergund een nieuwe Parochie-kerk te ſtichten.

Den Deken van S. Pieter noemt hy in dien Brief He

lias. ,,Dezen nu ontmoeten wy in die hoedanigheid in

een Brief van 1204. by HEDA p. 189. Geene de min

ſte tegenſtrydigheid derhalven# zig hier op, indien

wy ſtellen, dat Bisſchop DIRK, op verzoek van denDe

ken Helias, in 't volgende jaar 12o5: aan die van Brug

damme zulks zal vergund hebben. De DomproostoT

To vernieuwt en bevestigt nader dien Brief van B.

pIRK ; Hy herhaalt de woorden zelve van dien Brief;

alleenlyk in 't ſlot van zymen Brief voegt hy 'er bv,

dat in een Kerkvergadering, in generali Synodo, on

derzogt is geworden, of de Bisſchop, tot het geen hy

in dien Brief vergunde, regt heeft gehad, dan niet;

en hy getuigt, als Domproost, dat men in die Kerk

vergadering een zodanig recht aan den Bisſchop heeft

toegekend. Dit is ongetwyfeld de reden, waarom hy

dien vorigen Brief vernieuwde. Men trok namelyk in

twy
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& Ghoye olim dabatur. De Eccleſia Sanºfi

Jacobi, quantum a Decaniis Zelandiae dari

ſolebat. De Eccleſia Sanctae Gertrudis tan

tunn dabitur, quantum a Decania BATUAE da

ri ſolebat. Et ſic Praepoſitus liberas habebit

dictas Decanias ab omni penſione, & Capitu

twyfel, of Bisſchop DIRK hierin ook zyne magt te bui

ten was gegaan. Het beſluit der Kerkvergadering was

ten voordeele van den Bisſchop, en om die reden geeft

hy daarvan dien vernieuwden. Brief. , Indien

men nu in opmerking neemt, dat men zeer dikwils in

vernieuwde Brieven hetoude jaargetal, waaropdeeerſte

Brief is afgegeven, of de zaak zelve eigenlyk geſchied

is, behouden heeft, gelyk wy daar van hier voren reeds

een aanmerkelyk voorbeeld hebben gezien Nurn. 81.

bl. 272. , zal men de woorden , Haec facta ſunt anno

incarnationis Domini M.CC. quinto, betrekkelyk moe

ten maken alleen op het jaar, waar in Bisſchop DIRK

w
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lum majoris Eccleſiae liberam habebit poteſta

tem inſtituendi ſacerdotes in ſupraſcriptis Ec
cleſiis.

ARN. DRAKENBoRcit, Aanhange.

op de Kerk. Oudhed, bl. 3ó1.
AWum. Io.

*

aan die van Brugdamme zulks vergund heeft, en niet

op den tyd, wanneer de Domproost oTTo dien Brief

vernieuwde, Op die manier verdwynen ook al

le zwarigheden, en men zal met den Heer DRAKEN

BORGH in geenen dier twee Brieven van 1205., en

1208. eenige de minſte verandering behoeven te ma

ken ; Doch dan blykt tevens hier uit, dat,

dewyl onze LoDEwYK, ten minſten nog tot in den ja

re 1298., Domproost geweest is, wy dezen onzen Brief

niet bepaaldelyk tot een zeker jaar kunnen brengen,

maar zullen moeten ſtellen, dat dezelve tusſchen 12o4,

en I2C9. denkelyk zal gegeven zyn. -

at St'. S. t/- '- " !!! Vut,
%- SNS • • - - - - - S • Ali'Zº 's". "Zº

'< is zº ss' - sis

'/g ! Vºe. SM'ſ 'z. "Sll he .

91.) Verdrag van vrede tusſchen den Bisſchop van UTRECHT en den Graaf van

Los, of LooN, onder bemiddeling en borgtogt van Graaf oTTo, en

andereij.

(Voor den 24.

Ugo (a), Dei gratia Leodienſis Epi

ſcopus, Henricus Dux de Lemburg,

Philippus Marchio Namurcenſis, oTto Co

mes GELRENs1s, Adolphus Comes de Mon

te , Wilhelmus Patruus Comitis Flandrie,

omnibus Chriſti fidelibus in perpetuum. Cum

ad preces et inſtantiam noſtram Dominus Epi

ſcopus Trajectenſis cognatum noſtrum, Lo

DE w1cUM, Coinitein de Los, in Legiumho

minem recepisſet, collato ei feodo ad tempus

vite ſue, quod Socer ejus THEOD ERICUs

Comes Hollandie ab Eccleſia Traject. juſte te

nuerat, mediantibus eorum amicis, ordinata

eſt inter eos compoſitio ad perpetuam pacem

ſervandam necesſaria ſub hac forma. Epiſco

pus Trajectenſis dedit Comiti miniſteriales et

ſervos omnes, in Hollandia manentes, vel in

Comitatu ubicunque, exceptis Militibus eteo

(a) Hugo. cet.] D# onze Graaf Otto onder an

deren zig ook by dezen Brief verbindt, als waarborg,

ter naarkoming van 't geen in dit Stuk aan den Bisſchop

beloofd wordt, hebben wy denzelven uit dien hoofde

in onze Verzameling moeten brengen, en wel in die

tydorde, tot welke de Heer KLUIT in Not. ad hoLL.

CHRoN. VETUST. p. 192. n. b. te regt getoond heeft,

dat men denzelven behoorde te brengen. Het

geen hier de opgenoemde Middelaars en Waarborgen

aan den Bisſchop by eede beloofd hebben, heeft de

Graaf van Los ook beloofd in een anderen Brief, uit

gegeven by VAN MIERIs, Chart. van Holl. I. D. bl.

144., en, uit den oorſpronkelyken Briefnader verbe

terd, by KLUIT, d. Cod. Dipl. p. 269. welke Brief
hoofdzakelyk het zelfde bevat. Te voren was

deze onze Brief min naauwkeurig uitgegeven. De

Heer KLUIT heeft denzelven insgelyks reeds naar den

oorſpronkelyken Brief, al nog in de Archiven van 't

Domkapittel voorhanden, verbeterd uitgegeven, al

waar men ook de verſchillende lezingen der vorige uit

gaven kan vinden. Wy hebben die uitgave

alhier naauwkeurig gevolgd, behalven alleen, dat wy,

ſchoon zulks een niets beduidende veranderinge is,

juny) 12o4.

rum filiis, pro omnibus illis, quos Comes et

ejus antecesſores habuerunt in terra Epiſcopi,

ea conditione adjecta, ut ſi quis illorum trans

ierit de terra Comitis ad terram Epiſcopi, vel

de terra Epiſcopi ad terram Comitis, ejus ſit,

ſub cujus Dominio manſionem elegerit. Co

mes etiam de Loen et homines ſui juramento

promiſerunt, quod de cetero nulla unquam

occaſione Rhenus apud Siyathenburg (b) ob

ſtruetur. Inſuper feodum de Nagele, quod

quondam habuit Johannes de Ahus a manu E

piſcopi, poſtea vero injuſte alienatum fuit ab

Eccleſia, Comes de Los reſignavit Epiſcopo.

Item Comes non prohibebit mercatores quos

cunque deferre ſalem vel quaslibet alias mer

ces ad terram Epiſcopi: (c) nec Epiſcopus

prohibebit aliquos mercatores ire ad terram Co

mitis. De Comitatu Freſie in Oſtergo et

- Wes

voor Gelriemſt, Gelrenſt, en voor Ooſtergo, Oſtergo

veranderd hebben naar het oorſpronkelyke, 't geen

wy op nieuws met de uitgave vergeleken hebben.-

Wy zien weder uit dezen Brief ten duidelykſlen, dat

Graaf oT.To in 12o4. nog geleefd heeft.- Verder

is deze Brief ook in zo ver aanmerkelyk voor onze Gel

derſche Hiſtorie, om dat wy alhier onder de Getuigen

ook aantreffen den Domproost LoDEwyk, welke een

Zoon is geweest van onzen Gelderſchen Graaf oTTO,

#wy hier voren reeds betoogd hebben Num. 88.

(b) apud Swathenburg obſtructur..] Dus heeft het

oorſpronkelyke. Doch het MS. Zij # heeft »

apud Swathenburch vel alibi obſtructur. De uitſchry

ver van dat oude Regiſter heeft de woorden vel alibi

van zig zelfs er bygevoegd, en ongetwyfeld overgeno

men uit den Brief van den Graaf van Los, alwaar die

woorden dus voorkomen. . . -- - - -

(c) Nec Epiſcopus.] De uitſchryver van 't MS. Lib.

Prtv, heeft hier weder een woord bygevoegd uit dien

gemelden anderen Brief, en dus geſchreven, ſimiliter

nee Epiſcopus prohibebit. cet. .

Ggg 3
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Weſtergo et in Staveren, hoc eſt adjectum, asſiſteremus contra Comitem usque ad plenam

quod compoſitio quondam ordinata inter Go

DEFRIDUM Epiſcopum et Comitem FLO

RENTIUM inviolabiliter obſervabitur: que ta

lis eſt: Epiſcopus et Comes de communicon

ſenſu mittent Comitem unum in Freſiam ad

ſervanda placita ſecularia, et quicquid de red

ditibus, ad Comitatum pertinentibus, vel de

proventibus placitorum ſecularium , deductis

expenſis, excreverit, equaliter dividetur inter

Epiſcopum, et Comitem, et quando contigerit

Comitem non intrare Freſiam, nuncii Epiſco

pi et Comitis Hollandie ſimul ibunt in com

muni expenſa colligere redditus, ad Comita

tum pertinentes. Monetarii, Thelonearii,

Sculteti, Villici, et omnes inbeneficiati, in

Comitatu illo manentes, officia vel feoda ſua

primum recipient de manu Epiſcopi, et poſt

ea de manu Comitis; et utrique jurabunt fi

delitatem. Partem hujus Comitatus, que Co

mitem contingit, cum Omni jure, et omnibus

attinentiis ſuis habet Epiſcopus ſibi, obligatam

pro ccc. marcis Colon. denarior. legalium pro

pter enorme damnum, Eccleſie ſue illatumab

hominibus Theoderici Comitis Hollandie, do

mec ab Epiſcopo redimatur. Item Iurisdictio

nem in Heſewik, juxta Munfort ſitam, que,

licet vilis eſſet pretii, magna tamen fuit occa

ſio discordie, libere dimiſit Comes Epiſcopo

Trajectenſi. Hanc compoſitionem Comes ju

ravit ſe perpetuo ſervaturum, et nos Epiſco

o dedit obſides ſuper eadem ordinatione in

violabiliter obſervanda. Et nos juravimus E

piſcopo, quod ſi Comes contra factum et

promisſüm ſuum venire vellet, nos ei fideliter

(d) Gerardo Xanét. J Deze verkorte manier van

ſchryven, welke in 't oorſpronkelyke gevonden wordt,

heeft de Heer KLUIT te regt verklaard door Xanctenſt.

De uitſchryver van 't gemelde Lib. Priv. heeft er van

ſatisfactionem. . .

Acta ſunt hec anno Dominice Incarnationis

M. cc. IIII. preſentibus hiis.

Gerardo Comite de Are. -

Theoderico filio ejus. K!

Walravino.

Gerardo (d) Xanctenfi. a. a

Lodowiko Majoris Eccleſie in Trajecto.

Remboldo S. Marie Prepoſitis.

Arnoldo et Henrico de Riswic.

Woltero Spirinc.

Johanne Perſyn.

Isbrando et Gerardo fratribus de Harlhem.

Stephano de Sulen, et aliis quampluribus.

- 1

Naar den oorſpronkelyken Perka

menten Brief, ervintelyk in de

Archiven van 't Kapittel van den

DOM te Utrecht, in Lade Ic6.

Num. 2o. Ook uit denzelven

dus verbeterd uitgegeven by

den Heer KLUIT , Hiſt. Crit.

Holl. Tom. II. Part. I. ſive Cod.

Oiplom. Num. 57, p. 266-269.

Min naauwkeurig in het Perka

menten, MS, Liber Privilegio

run Eccleſiae Traject. Fol.

LXXV. verſo. : als mede by

BUCHELIUS in Not. ad HEDAM

P. I9O., CHRIST. SCHOTANUS,

Geſchied. van Friesland, in 't

Tablintum, bl. 1o , en in de Be

ſchr, van Friesl, bl. 97. (des

Druks in 4. van 1655.)' 'Ook by

FR. V: MIERIS, Charterb. vanz

/ - Holl. I. D. bl. 142.; enscHwART

ZENBERCH, Charterb.van Vriesl.

I. D. bl. 83. In 't Nederduitsch

Ook overgezet by v. MIERIs d.. l.

bl. 143.

gemaakt Gerardo Xanſtis. In de vorige uitgaven,

Gerardo, Nactenſt; 't geen volſtrekt onverſtaanbaar

W2S. e
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92.) Vredesverdrag tusſchen den Bisſchop van UTRECHT, en Graaf wILHEM

van Holland, onder meer andere Getuigen, ook onderteekend door Graaf

oTTo den II.

In den jare 12O4.

I NG? wILHELMUs (a), Deigratia Comes

-4
Hollandiae: Univerſis Chriſti fidelibus

tam praeſentibus quan futuris in perpetuum.

Cum omne feudum, quod frater meus, bo

nae memoriae THEoDER IcUs Comes Hol

landiae, ab Eccleſia Trajectenſi juſte posſe

(a) Wilhelmus. J De egtheid van dezen Brief,

waar aan de Heer HUYDEcoPER, Aanmerk. op MELIS

sToKE, II. D. bl. 4o. twyfelde, is door den Hoog

leeraar A. KLUIT in Not. ad Chron. Holl. Vetuſt. p.

ac8. te regt verdedigd, en geſtaafd. Dewyl

deze Brief geen regtſtreekſche betrekking tot onzeGel

derſche Geſchiedenisſen heeft, behoeven wy ons met

den inhoud van dien, onder anderen ook by wAGE

NAAR, V. H. II. D. bl, 321, hoofdzakelyk opgege

derat, a manu domini , mei THEoDR1c1

Trajectenſis Epiſcopi recepisſem, eique ſicut

legius homo legiam fidelitatemſervarejuraſem,

ne aliqua unquam occaſio discordiae de caete

ro inter Epiſcopatum Trajectenſem, et Comi

tatum Hollandiae posſit coaleſcere, adperpe

UllaIIl

ven, niet verder optehouden. - Om dat egter

onze Graaf oTºro alhier onder de Getuigen voorkomt,

waren wy verpligt denzelven uit dien hoofde ook in

deze Verzameling te brengen.- Wy zien tevens

weder uit dezen Brief, dat Graaf Otto niet in 12o,

kan overleden zyn geweest, zo als PoNTANUs, en vele

anderen ſtellen, gelyk reeds BUCHELIUs in Not. ad HE

BAM p. 192 te regt ook uit dezen, en den voorgaanden

Brief, aanmerkte.
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"-

tuam pacem noſtram talis inter nos eſt Com

poſitio laudabiliter ordinata. Omnes Miniſte

riales vel ſervos, qui ad Epiſcopatum perti

nebant, in terra Comitis Hollandiae manen

tes, exceptis Militibus eteorum liberis, de

dit mihi et meis ſuccesſoribus Dominus meus

Trajectenſis Epiſcopus; ego ſimiliter omnes

Miniſteriales vel ſervos, qui ad Comitatum

Hollandiae pertinere dicebantur, in terra E

piſcopi manentes, exceptis Militibus eteorum

liberis, dedi Eccleſiae Trajectenſi praedictae,

ea conditione adiecta, ut ſi qui eorum de ter

ra Epiſcopi ad Comitatum Hollandiae (b)

tranſferunt, vel e converſo de Comitatu ad

terram Epiſcopi, ejus maneant, in eujus Do

minio manſionem elegerint. Ego etiam etho

mines mei juramento promiſimus, quod de

caeteronullaunquam occaſione, Renusapud(c)

Suadenburgh, vel alibi obſtruetur. Item pro

miſi et juravi, quod nunquam prohibebo mer

catores quoscunque deferre ſalem, vel quasli

bet alias merces ad terram Epiſcopi. Similiter

nec Epiſcopus prohibebit aliquos mercatores

ire ad terram meam. De Comitatu Friſiae

in Oostergo et Westergo et (d) Staveren

hoc eſt adjectum, quod compoſitio, quondam

ordinata inter Epiſcopum GoDE FRIDUM et

patrem meum Comitem FLoRENTIUM, etiam

inter nos inviolabiliter obſervabitur, quae talis

eſt: Epiſcopus et Comes communi conſenſu

mittent Comitem unum in Friſiam ad ſervan

da placita ſaecularia, et quidquid de redditi

bus, ad Comitatum pertinentibus, vel de

proventibus placitorum ſaecularium, deductis

expenſis, excreverit, aequaliter dividetur in

ter Epiſcopum et Comitem, ſed quando con

tigerit Comitem illum non intrare Friſiam,

nuncii Epiſcopi et Comitis Hollandiae ſimul

ibunt in communi expenſacolligere reditus, ad

Comitatum pertinentes. Monetarii, Thelo

narii, Sculteti, Villici, et omnes beneficiati in

Comitatu illo manentes, feuda vel officia ſua

primum recipient de manu Epiſcopi, et poſt

ea de manu Comitis Hollandiae, et utrique

jurabunt fidelitatem. Item de Jurisdictione in

Heſewijck, juxta (e) Montfort ſita, hoceſt

condiétum, quod nuncius Epiſcopi in ea ſer

vabit placita ſaecularia, et quartam tantum par

tem eorum, quae inde provenerint, habebit

Comes Hollandiae, reliqua omnia libere ce

dent Epiſcopo. Praeterea de diſtinctione ter

minorum inter terram Epiſcopi et Hollandien

ſis ſic inter nos convenit, quod ſi de aliqua

terra vel decima Epiſcopus quaeſtionem fecerit

mihi vel hominibus meis, liberam eam dimit

tam Epiſcopo, vel jurabo eam de jure ad me

(b) tranſferunt.J Beter in den MS. HEDA, alsme.

de in de beide uitgaven van scHoTANUs, tranſferint.

b #? Suadenburgh.] In den MS. HEDA , Suadem

turgh.
r * * * * * * *

(d) in Ooſtergo & Westergo & Staveren.J In alle

de vorige uitgaven leest men, in O. & W. & inſtanter

eſt adjectum. In den MS. HEDA vindt men ook, in

90ſfergg vel Weſtergo et inſtanter eſt adjectum. Doch

in het Perkamenten MS., 't welk vAN MIERIs in Zyn

uitgave heeft gebruikt, leest men, voor inſtanter, Sta

veren. Te regt heeft de Heer KLUIT dit in zyneuitga

pertinere Similiter ſi ego quaeſtionem mo

verem Epiſcopo vel Hominibus ſuis de aliqua

terra vel decima, Epiſcopus mihi eam liberam

dimittet, vel unus priorum ſuorum aut mini

ſterialium Eccleſiae tertia manu jurabit, ter

ram illam vel decimam ad Eccleſiam de jure

pertinere, et ſic libera erit Eccleſiae. Inſuper

compromisſum eſt, quod ſi aliquis hominum

Epiſcopi offenſam ejus forte incurreret, nul

lum habebit ad me refugium, nifi ad hoc tan

tum, ut per me gratiam inveniat, vel in Cu

ria Epiſcopi judicio comparium ſuorum ſiſtat,

et e converſo.

Acta ſunt haec ab Incarnatione Domini, an

no milleſimo ducenteſimo quarto, Pontificatus

Domini THEoD oR1c1 Epiſcopi anno ſeptimo

apud Trajectum coram altari beati Martini,

ſuper quo obtuli homines meos, quos pro

ſuis commutavi, in quo etiam juravi, et Ho
mines mei, n

Wolterus (f) de Eve.

Albertus Baniart.

Jacobus Burggravius de Leyden.

Gyſelbertus de Lecke.

Albertus Rufus, et alii quamplures.

Teſtibus hiis. Henrico Duce Lotharingiae.

OTToNE (g) Comite GELRIAE.

Gerardo Comite de Are.

Henrico de (h) Evere.

Gerardo Xanétenſi.

, Waltero Sancti Petri.

Bernardo Tielenſi.

Bertoldo Alderſalenſi. -

Remboldo (i) Sanctae Mariae Praepoſitis.

Elya Sancti Petri. f

Gysberto Sancti Johannis.

Henrico Sanctae Mariae Decanis,

et univerſis tam miniſterialibus, quam civibus

Trajectenſibus, et aliis quampluribus; compo

ſitionem hanc, ſicut praeſcripta eſt, inviolabi

liter obſervare.

A. KLUIT., Hiſt. Crit. Com. Holl.

Tom. II. Part. I. in Cod. Dipl.

n: 59. p. 273-273. HEDA Hiſt.

- Traject. p. 188. Gecollationeerd
r - - - met den MS. HEDA van den

Heer AB. Ook by CHR. scHo

TANUs, Geſch. ' van Friesland,

in het Tablinum, bl. 9., en in

, de Beſchr. van Friesl, bl. 94.
(des Druks in 4. van# als

mede by VAN MIERIs , Char

terb. van Holl. I. D. bl. 14o.,

en SCHWARTZENBERCH, Char

terb. van Vriesl. I. D. bt. 8o.

alwaar men ook eene Nederduit

# Vertaling van dezen Brief
- - -

i * *s

• . is 1

ve gevolgd. Om egter zo veel nader aan de bedorve

ne lezing inſtanter te komen, denke ik, dat 'er zal

geſtaan hebben, & in ſtaveren. Dat Staveren

oudtyds een afzonderlyk onderdeel van Vriesland, en

een Graafſchap op zig zelve, 't welk met de Graaf

ſchappen Ooſtergo en Weſtergo niets gemeens had,

geweest zy, behoeft geen bewys.

(e) Montfort. ] In den MS. HEDA, Munfort.

%? de Eve.] In het MS. van v. MIERIS, als mede

in den MS. HEDA, leest men de Eme. Zie BUCHELIUs

n Not. p. 192.

(5)
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CHARTERBOEK DE's HERTOGDOMS GELRE,

nulentUIr.

(g) ottone.J PoNTANUs, H. G. Lib, VI, p. 124.

meende, dat de naam van OTTO te onrecht alhier ge

ſteld was in plaats van GERARD , doch hy moest tot

deze dwaling vervallen, om dat hy den dood van OT

To op het jaar van 12o2. gebragt had. -

(#) Evere] VAN MIERIs geeft, als een verſchillen

de lezing, uit zyn MS. op, Cure vel Cunre. Moge

lyk is dit laatſte de egte lezing. Ten minſten HENRIK,

rus, of de Kraan, doorgaands bygenaamd, was te

dezer tyd Heer van de Kuinder. Men zie onze Aan

merkingen hier voren bl. 275. Lett. g. Voor

Tielenſi vervolgends heeft de MS. HEDA, Tylenſt.

(i) Remboldo] Heriboldo heeft de MS. HEDA. In

't MS. van VAN MIERIs leest men Beriboldo.

Dat de toenmalige Proost van S. Marie niet Heribold,

maer Rembold genaamd wierd, blykt uit het geen wy

hier voren reeds aanteekenden bl. 271. Lett. g.

93.) Vredesverdrag tusſchen den Roomsch Koning PHILIP, en HENRIK, Her

loge van Lotharingen en Brabant, waar by, onder andere poincten, ook

overeen gekomen wordt, dat de Stad NYME GE N, welke thands de Her

( tog in bezit had, tegen verwisſeling van andere goederen, door denzelven
r weder aan den Koning zou te rug gegeven worden.

(In den jare 12o4.)

HILIPPUs (a), Dei gratia Romanorum

Rex ſemper Auguſtus, omnibus, hoc

ſcriptum intuentibus, gratiam ſuam & omne

bonum. -

Univerſitati veſtrae notum fieri volumus,

quod, die reformatae pacis inter Nos & HEN

RICUM Ducem Lotharingiae & Brabantiae, ei

obligavimus Oppidum noſtrum Dusburg, cum

omni integritate juris & omnibus attinentiis,

pro mille & octingentis marcis, ita quod ſin

gulis annis inde deducet ad uſus ſuos ducen

tas & quinquaginta marcas, & ipſe ita libere

in praedicto Oppido Tuitium ſuum inſtituet,

ſic ut plenam & liberam ibi habebit admini

ſtrationem, & praefatam percipiet pecuniam,

praeſente tamen nuntio ejus, qui Caſtro no

ſtro //erde praeërit, qui aliam in Dusburch

non habebit poteſtatem, ſed quod erit teſtis

pecuniae percipiendae, qui, forte ſi ducentis

quinquaginta marcis aliquando ſuper excreve

rit, hoc in uſus noſtros convertet; ſi forte ali

quando defuerit, Adminiſtratornoſter de Wer

de de bonis noſtris in Werde illum defectum

ſupplebit: Si autem, de memorata pignoris

ſorte, tertiam ſive quartam ſeu amplius Duci

ſolvamus, pro rata ſortis paétae partes acces

ſionis ducentarum quinquaginta marcarum mi

Praeterea inter nos eſt condictum , quod

Nos bona fide laborabimus & omniconamine,

# Philippus J Ofſchoon dit Stuk weder geen jaar

of dag- teekening heeft, hebben wy egter geen zwarig

heid gemaakt, om met alle de vorige Uitgevers hetzel
ve te brengen tot den jare 12o4. Dat dit Ver

drag eenigen ': voor den 12. November 12o4. moet

ingegaan zyn, blykt ten duidelykſten uit het geen al

hier overeengekomen wordt wegens de# geving

van NYMEGEN, en het geen wy dienaangaande in den

ſtraks volgenden Brief vinden#- Om

dat alhier ſchikking gemaakt wordt, om Nymegen in

de hand des Konings, en dus weder aan 't Ryk te

brengen, waren wy verpligt dit Stuk, als mede het

volgende, in onze Verzameling te brengen. - Ik

verwondere my egter, dat geene onzer Hiſtorieſchry

vers, voor zo veel ik my herinnere, eenig gebruik van

deze twee Brieven gemaakt hebben, veel min eenig ge

quod Epiſcopus Metenſis bona, quae apudS.

Trudonem habet, Duci permutabit, & com

penſabit pro aliis bonis, ipſi Epiſcopo aeque

utilibus, ſicut illa bona ei eſſe conſueve

IllInt.

Praeterea Duci promiſimus, quod Epiſco

pum Leodienſem, & Comitem de Los, &

alios Epiſcopi fautores, & coadjutores nun

quam in gratiam recipiemus, niſi conſilio &

voluntate ipſius Ducis. -

Praeterea ipſi Duci promiſimus, quod apud

Regem Franciae elaborabimus, & efficiemus,

quod ipſe erit in gratia Regis, ita quod Rex

in omnibus negotiis ſuis ei aſſiſtet, & propi

tius & favorabilis erit ei ſuper bonis, quae ab

ipſo in feodum debet habere.

Item ſupradicto Duci promiſimus, quod

conductum & advocatiam de Merſen & Sus

cinn0 cum ſuis appendiciis, quam Goſuinus

de Valckenborch de praedeceſſoribus noſtris

Imperatoribus habuit, ei in feodum concede

mus; ſi tamen idem Goſuinus conſenſum ad

hibeat. e e

Praemiſſis etiam adjecimus, quod wILHEL

Mo, Comiti Hollandiae, feoda, quae Pater

ſuus, & Frater ab Imperio tenuerunt, libere

conferre debemus. . . . . . .

Promiſimus etiam Duci memorato, quod ſi

Argent. et Metenſis Epiſcopi, & alii, a qui

bus Comes Albertus de Dasburch eſt infeoda
- ' - ' s . - in , tUIS

wag maken, met wat regt, of onder welken titel, de

Hertog van Lotharingen te dezer tyd die Ryksſtad be

zeten heeft. - Dat de Keizerlyke Burgt van Ny

megen reeds in 1182. door K. FREDERIK tot een Erf

leen aan Graaf oTTo van Gelre is afgeſtaan, blykt uit

den Brief, hier voren reeds geplaatst Num. 64. bl. 236.

Zo die Brief egt is, hoe kan men dan in een lateren

Brief van 1R# nog aantreffen eenen Alardus als Burg

graaf van Nymegen ? Zie hier voren Num, 72. bl.

251. Immers uit hoofde van dat erfleen moet onzen

Graaf oTTo alsdan de titel van Burggraaf toegekend

worden. - Wat meer is, zo Graaf OTTO by dien

Brief het Burggraafſchap tot een Erfleen verkregen

heeft, hoe moet men dan begrypen de bezitting dier

Stad, welke in dit, en 't volgend Stuk, aan welker

egtheid men niet kan twyfelen, aan den Hertog van
Lotha
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tus, (qui ipſum Ducem omnium bonorum ſilo

rum heredem inſtituit.) ei feoda conferre no

luerint, Nos omni poſſe noſtro & bona fide

laborabimus, quod hoc effectuſ mancipetur, &

ipſi eum infeodent. - - --

Ad haec Nos ei polliciti ſumus data fide,

quod etiam contra omnes adverſarios ſuosſem

per ei aſſiſtemus, & in jure ſuo benevolos

nos ſemper inveniet; & ipſe vice verſa, ſicut

Princeps noſter fidelis, fideliter nobis ſerviet,

et in omnibus obſequioſus exiſtet. -

Praeterea declaravi de (b) contentione,

quae vertitur inter Nos, & Comitem Barren

ſem, promiſimus ſtare conſilio Epiſcopi Spi

renſis, & Comitis de Daesburg, & Ducis Lo

tharingiae & Brabantiae, ut, ſi quid interNos

corrigendum fuerit, conſilio ipſorum emende

LUIT.

Item Oppidum NovioMAGUM, quod Dux

*

Lotharingen uitdrukkelyk wordt toegekend? Waar in

heeft dan het Erfburggraafſchap van oTTo beſtaan? en

waar in de bezitting, 't zy men zulks dan als een Ryks

leen, 't zy als een Pandſchap, wil aanzien, en 't daar

uit voortvloeijende regt over, NYMEGEN, 't geen aan

Hertog HENRIK behoorde? Ik beken gaarn, hier in,

wegens gebrek aan egte beſcheiden van dezentyd, geen

doorzigt genoeg te hebben, om iets ſtelligs, te

bepalen. In tegendeel, indien men dien Brief

van 1182., welke zekerlyk aan zeer veele onoplosbare

zwarigheden, gelyk wy reeds in onze Aanmerkingen

op denzelven toonden, onderhevig is, als verdigt en

onegt aanziet, dan zal men reden kunnen geven, waar

om wy in den Brief van 1196. den Burggraaf Alard

94.)

te hebben met de Leenen,

poſſidet, per alia bona locoeicompetenticom

penſabimus, conſilio Archiepiſcopi Colonien

ſis, & Epiſcopi Spirenſis, & Comitis de Daes

burch, & Comitis Juliacenſis; quibus bonis ei

collatis, ipſe praedictum Oppidum nobis reſti

tUICt. r,

CHRIST. BUTEENs, Troph. de Bra
e bant Tom. I. dans les Preuves du

- - Livre IV. pag: 56. En uit den

zelven in 't Recueil des Traitez

de Paix & d'autres Aêtes Pu

blies Tom. I. Num. 61. p. 44.

als mede by DU MONT, Corps

Dipl. Tom. I. Part. I. pag. 131.;

LUNIG, Cod. Germ. Dipl. Vol.
t II. pag. Io78. n. 16.; en FR. vAN

MIERIS, Charterb. van Holl. I.

1- D. bl. 145; Eenige uittrekzels

w - hier van vindt men ook by A.

KLUIT - Cod. Dipl. n. 6o. Hiſt.

# Holl. Tom. II. Part. I. p.

278.

nog aantreffen, welke dan uit naam des Keizers dat

ampt bediende, en dan zou het kunnen mogelyk we

zen, dat Hertog HENRIK , welke in de tweeſpalt van

het Ryk eerst der partye van Koning otto is toegedaan

geweest, van denzelven Nymegen in pandſchap gekre

gen heeft gehad. Indien men dit ſtelt, zal men ook

reden kunnen geven van 't geen by dit Verdrag ten op

zigte van Nymegen tusſchen Koning PHILIP, tot wiens

partye hy zig thands begeeft, en Hertog HENRIK be

paald is geworden. Doch wy durven hier voor als nog
niets beſlisſen, en geven zulks over ter nader onder

zoek van deskundiger.

C b) de contentione.] In de uitgave van LUNIG kwa

lyk, de conventione.

-

===5

Leenbrief, waarby Koning PHILIP bekent den Hertog van BRABANT verlijd

welken hy van 't Ryk hield, en waar by de

zelve insgelyks bekent NYMEGEN weder onder de Domeinen van 't Ryk,

en aan zig, gebragt te hebben; onderteekend, onder meer anderen, ook

door Graaf oTTo den II. als Getuige.

- Den 12. November 12o4. .

N nomine (a) Sanctae & individuae Tri

nitatis. PHILIPPUs divina favente clemen

( "}, In nomine.] In het MS. Register der Charters

van Vilvoorden, gemaakt in 1587., pag. m.331. wordt

de korte inhoud van dezen Brief, alsmede der beveſti

gingsbrieven der volgende Koningen en Keizeren dus

opgegeven. ,, In den Armaris, gequoteert Septima

,, infra, Nivelle. In de Laye, daar op geſchre

,,ven ſtaat, Lettres des Privileges, Graces, Confir

3, macions, touchant le Duche de Brabant, getekent.AE.

,, hebben wy# die Brieven, hier na volgen

•, de. tem drie Originele Brieven, ſoo bedor

,,ven, dat men dezelve qualyk lezen kan : den een

,, van PHILIPs, den anderen van Henderick, ende den

2, darden van Adolph, alle Roomſche Coningen; in

,, houdende den eerſten het Verhef by HENDRik, Her

•, togen van Brabant, gedaan van Leene, dewelke hy

,, ſchuldig is te verheffen van de Ryke. Ende daar

,, en boven verklaart die voorſz. PHILIPs, dat hy aan

, den voorſz, Hendrik, ende zyne Erfgenamen tot

» een regt Leen geeft de Abdye van Nivelle, ende

» nog daar toe de Stad van Maaſtricht met alle heure

», appertinentien, ſoo wel buyten als binnen de Stad,

tia Romanorum (b) Rex ſemper Auguſtus.

Regalis excellentiae provida conſpectio nobi

lium

,, met ook die Kerke van St. Servaas, gelyk die ſel

,,ve hebben toebehoort aan ſynen Vader F. ende zy

,, ne Broedere H., Roemſche Keyzers, om die van

,, hem te leen gehouden te worden , ende belooft,

,, dat, ter reſpecte van NIMMEGEN, dewelke hy tot

,, ſyne Domynen# te appliceren, # den voorſz. Har

,, toge van Brabant met andere goederen ſal recompen

,, geren. Conſenterende ook, indien die voorſz. Her

,, toge ſonder Man -oir geraakt te ſterven, dat ſyne

,, Dochters ſullen mogen ſuccederen in ſyne Leenen;

,, gevende hem nog daar en boven 6o karren wyns

s jaarlyks in regt Leen. Ende die twee andere

confirmatie van voorſz. Conceſſie ende Privilegien,

, mitten Vidimus van alle drien der voorſchreven Brie

ven, in een Brief, geſchreven onder den Zegel van

,, den Deken van Nyvellen in dato den Io. Auguſti

,, jaars 14c ſevenentnegentig, te ſamen by den ande
,, ren gebonden, en buyten getekend P.C. Nºg V1er

, originale Brieven van Albertus, Rudolphus, Frede

,, ricus, en Carolus, Roomſche Coningen, mitten Vt

, dimus van dien, in een Brief, geſchreven onder den
gºn ZG

*
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lium pariter & magnorum Principutn devotio

nem & praeclara conſilevit (c) penſari obſe

quia, & circa eorum augmentum & honoris

promotionem cum omni effectu curam & ope

ram adhibere diligentem. - , -

Quapropter ad univerſorum Imperii ſide

lium praeſentis aetatis & poſteritatis (d) ſuc

ceſſivae notitiam deduximus proferendum ,

quod accedens ad praeſentiam noſtram, ſub

frequentia Principum apud Confluentiam, di

lectus Conſanguineus & Princeps noſter HEN

RIcUs, illuſtris Dux Lotharingiae & Braban

tiae, Hominium (e) nobis fecit, & de ma

nu noſtra recepit feodum, quod ab Imperio

tenere debet. Nosque, ut ipſe pro exalta

tione noſtra operoſa voluntate deſudet, & ubi

que locorum Imperiale commodum procuret,

concedimus ſibi, & legitimis heredibus ſuis,

in rectum feodum Abbatiam Nijvellenſem

cum omni honore & eo jure, quo eam Impe

rium, & noſtri Anteceſſores, Romani Impera

tores & Reges, usque ad noſtra tempora ha

bulerunt. /

Inſuper concedimus ei & heredibus ſuis in

feodum Civitatem Trajecten/em cum omnibus

juſticiis & appendiciis ſuis extra civitatem &

intra, nec non ibidem Eccleſiam S. Servatii,

cum omni integritate & eo jure, quo (ee)

Patri & Fratri noſtro, Divis Romanorum Im

peratoribus, attinebat. n

NovIOMAGUM quoque, quod ad noſtrum &

Imperii Dominium reduximus, ipſi Duci in

aliis recompenſabimus bonis.

Item conceſſimus ei omne feodum, quod

- 1 e - - - - * * * *

- --

,, zegele van die voorſz. Deken van Nyvelle, inhouden

,, de een Confirmatie van de voorſz. Conceſſie ende

, Privilegien , by den anderen gebonden, ende buy
,, ten geteekend & Q.” Men ziet hier uit niet

alleen, waar, in 1587., de oorſpronkelyke Briefhier van

bewaard wierd, maar ook dat dezelve door verſchei

den Koningen en Keizers naderhand beveſtigd is ge

worden. Op welke jaren zulks door de gemelde Op

volgers geſchiedzy, heeft FOPPENs reeds uit Jo. BAPT.

DE VADDERE, Orig. des Ducs et Duché de Brabant

, 156. aangeteekend in een ondergevoegde aanmer
#in op dezen onzen Brief. Om twee redenen

hebben wy dit Stuk ook in onze Verzameling moeten
inlasſchen. Vooreerst, om dat K. PHILIP hier

in getuigt, dat hy Nymegen, 't geen, volgends 't voor

gaande Stuk ,,toen ter tyd by den Hertog van Brabant

bezeten wierdt,, weder aan zig en 't Roemſche Ryk

ebragt had; ad noſtrum & Imperii Dominium, zegt

y, reduximus. Ten tweeden, om dat wy,

onder meer andere Getuigen, ten overſtaan van welke

deze leenverheffing geſchied is, ook nog ontmoeten

onzen Graaf OTTO van GELRE ; ten duidelyken blyke

weder, dat hy alstoen nog geleeft moet hebben.

Doch, dewyl K. PHILIP uitdrukkelyk getuigt Nyme

gen weder tot de Domeinen van 't Ryk gebragt, en dus

Van alle regiº, tgeen de Hertog van Brabant daarop

had tegen overgifte van andere goederen, bevryd te
hebben 3 en Wy aan den anderen kantoºrTo hier over

als Getuige aantreffen, of daar uit weder een bewys

zou kunnen afgeleid worden voor de Onegtheid van den

Brief van:# zullen wy aan de beſlisſing van de,
kundiger insgelyks overlaten.- Dit ten minſten
is zeker, dat onze Graaf te dezer tyd reeds, zo wel

als de Hertog van Brabant, de party van Koning oT

To, in de tweeſpalt over 't Ryk, verlaten, en die van

Koning PHILIPS omhelsd heeft gehad. Anderszins zou

men hem hier als Getuige niet aantreffen.

(22 &####ſºn Rex. J Dus in alle uitgaven. In

# van den Heer KLUIT alleen leest men, Roman,

Patruus ſuus Comes Albertus de Dagispurg de

manu noſtra & Imperio obtinet; ita quod ipſe

Dux, poſt mortem ipſius Comitis, in omni

bus bonis, ſive pactis, absque cujuslibet con

tradictionis impedimento (ſi tamen Comes ſi

ne herede (f) diſceſſerit) ei ſuccedat. .

Hominibus quoque Ducis, Civitatis videli

cet Orten, quae nunc Silva dicitur, et THIE

LE, per totum Imperium in exactione Thelonii

eandem habebunt juſtitiam & libertatem, quam

habuerunt temporibus Patris & Fratris noſtri;

& proinde homines noſtri in terra Ducis ab

onere exactionis liberi erunt.

Inſuper Regia auctoritate noſtra ſtatuimus,

& memorato Duci concedimus, ut Filiae ſuae,

ſi maſculum heredem non habuerit, in feo

dis ſuis libere ei, tanquam maſculi, ſucce

dant.

Demum Regia benignitate in rectum feodum

concedimus ei annuatim ſexaginta carratas vi

ni, quarum media pars apud Boperdiam, re

liqua pars apud (g) Baldebern in Alſatia,

tempore vindemiae, ei perſolventur.

Compromiſſum eſt etiam ex parte noſtra &

ipſius Ducis, quod omnium amicorum noſtro

rum fidus erit amicus, & adverſariis noſtrisini

micabitur, & nobiscum eos diſtricte perſeque

tur, nec aliquem manu tenebit; et Nosetiam,

ipſum Ducem in omnibus negotiis ſuis manu

tenentes, nulli inimicorum ſuorum contraeum

auxilium (h) vel conſilium praeſtabimus.

Ut autem haec omnia (i) rata ſemperper

maneant, & ineonvulſa perſeverent, hanc pa

ginam, exinde conſcriptam, ſigilli noſtri cha

Tºl

(c) penſari. J Beter in de uitgaven van LUNIG,

MASCoU, BRosIUs, en KLUIT,#- Voor

't volgende & honoris promotionem heeft de uitgave van

den laatstgemelden, honorisque promotionem.

Cd) ſucceſſivae] Succeſſive heeft de uitgave van den
Heer KLUIT.

Ce) Hominium. ] BRosIUs heeft dit, in zyne uitga

ve, buiten eenige noodzakelykheid veranderd in Ho

magium.

## quo Patri & Fratri noſtro. J Indien men ga

deſlaat, dat in de aangehaalde woorden van 't Regiſter

der Charters te Vilvoorden de korte inhoud hiervan

dus opgegeven wordt, ende nog daar toe de Stad van
Maaſtricht met ook die Kerke van St. Servaas,

gelyk dieſelve hebben toebehoort aan ſynen Vader F. en

de zyne Broedere H., Roemſche Keyzers, om die van

hem te leen gehouden te worden, zal men niet twyfelen,

of in het oorſpronkelyke heeft insgelyks geſtaan, quo

Patri, F. & Fratri noſtro H. divis Romanorum Impe
ratoribus attinebat, en dat BUTKENs de voorletters

van die eigen namen als onnoodig aangezien, en dus

overgeſlagen, zal hebben. Op diezelfde manier drukt

K. PHILIP zig. ook uit, en noemt met namen zynen Va

der en Broeder, in een volgenden Brief van 1205. ſi

cut ſereniſſimus Paternoſter# Divus Auguſtus

dignoſcitur conceſſisſe et ſicut chariſſimus

Fraternoſter Henricus Romanorum Imperator divae
472e/720/'ſald COnC€//tt,

(f) disceſſertt. ]
KLUIT,

(#2 Baldebern. | In dezelfde uitgave, Baldeberim,

gelyk mede voor 't volgende perſolventur, perſolve

cceſſerit, in de uitgave van

ſtlf".

(h) vel conſilium.] Et concilium, leest men by MAs
COU, -

(i) omnia rata ſemper permaneant & inconvulſa

perſeverent, hanc. p. cet.] In de uitgave van den Heer

KLUIT heeft men alleen, omnia rata &? inconvulſa

permaneant, hanc paginam. -
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:

ractere jusſimus communiri.

Hujus rei teſtes ſunt:

Adolphus, Colonienſis Archiepiſcopus.

Dithalmus (k), Conſtantienſis Epiſcopus.

Conrardus, Spirenſis Epiſcopus.

Comes Wilhelmus Juliacenſis.

Comes Arnoldus de Altenach.

Comes oTTo de GELDERE.

Comes Siluertus de Werda.

Comes Henricus (l) de (Gemino ponte) -

Zweybrugge.

Comes Erneſtus de Velſeki.

Otto de Buren.

Cono (m) de Mintſenberg.

Henricus Dapifer de Walpurg.

Henricus de Smalmecki.

Wernerus, & Philippus (n) frater ejus, de

Boulandia.

Conrardus puer de Boperdia.

Reinhardus de Lutre, & alii complures.

Item concedimus Duci univerſa bona, con

ſtituta ultra Moſam, quae antea Comes de

Loen ab ipſo Duce in feodum acceperat, Im

perio attinentia.

Acta ſunt haec anno Domini MCC.IV. Da

(k). Dithalmus.] Dus wordt hy ook in twee volgen
de Brieven genaamd. BROSIUs heeft"# Die

thelmus ; 't geen op 't zelfde uitkomt. In de uitgave

van MAscoU vindt men te onregt, Dithmarus.

( l) de (Gemino Pogte) zºeybrugge. J, Dus heeft
BUTKENS# Naar alle gedagten heeft hy het

woord Zweybrugge uit zig zelfs, ter nadere verklaring

van 't voorgaande, 'er bygevoegd. Beter in de uitga

ven van BRosIUs, en KLUIT, leest men alleen H. de

Gemino Ponte, met agterlating van 't bygevoegde

woord. Voor 't volgende Velſeki, heeft de

Heer KLUIT uitgegeven Belſeki, en voor O. de Buren,

O. de Burunn.

(m) de Mintſenberg.] De Minſterberg heeft BRo

SIUs uitgegeven. Zie, het geen wy over dezen Cono,

tum Confluentiae ſecundo Id. Novembris,

Indictione ſeptima.

CHRtst. BUTKENs, Troph, de Bra
bant Tom. I. dans les Preuves

du Livre IV. pag. 55. En uit

denzelven in het Recueil des

Traites des Paix & d'autres A

des Publics . Tom. I. p. 44. n.

6o. , alsmede by DU MoNT,

Corps Diplom. Tom. I. Part. I.

p. 133. 3 LUNIG, Cod. Germ.

Diplom. Vol. II. p. 1o75. n. 15.3

JO. JAC. MAsCOVIUs , de navu

regni Lotharingiae cum Imp.

Rom. Germanico, in App. Do

cument. Num. 2. pag. 3. ; Jo.

THOM. BROSIUs, Annal. Juliae

AMontiumque Com. Tom. I. p.

2I., en uit J. B. DE VADDERE,

Orig. des Ducs et Duchéde Bra
r bant. p. 156-158. byJo. FR.FoP

" , PENs, ſupplem. ad Opera Dipl.

Aub. Miraei, Tom. III. p. 75. Ook

uit EDM. DYNTERI Chron. Duc.

, -; - Brab. MS. Lib. IV. C. 12.,

BUTKENS d. l.., en Jo. A. KOPP

Hesſenkasſel Erb- Recht auf das

' . Hertzogthum Brabant Num. III.

* p. 5. by den Heer KLUIT, Cod.

Dipl. Num. 61. Hiſt. Crit. Holl.

Tom. II. Part. I. p. 279-283.

of Cuno, de Mintſenberg hier voren reeds aangetee

kend hebben bl. 261. (bb).

(n) Philippus.] Dus in alle uitgaven. By BRosIUs

alleen wordt hy Henricus genaamd. Voor de

Boulandia heeft de uitgave van KLUIT, de Bonlandia,

by wien ook de naam van den laatſten Getuige Reinh.

de Lutre niet gevonden wordt.

(o) Anno Domini MCCIV.- indictione ſeptima.J

Dus hebben alle uitgaven, behalven die van den Heer

KLUIT , alwaar men leest, Anno Dominicae incarna

tionis MCC. IV. indictione VIII. - De

VII. Indictie kan hier zo wel plaats vinden, als de

VIII. Dus, zo lang men niet weet, welk getal in het

oorſpronkelyke gevonden wordt, men hier niets zal

kunnen beſlisſen.

SJAA&S AA&SARSJAA&SA/K&SA/K&SA/K&SAA&#AA<>AA&SA/K&AA&#AA&&AA&SAA&#AA&SAAS

95.) Het Goed Salevelt met zyn toebehoren door Koning PHILIP wedergegeven

aan den Aartsbisſchop van Keulen, ten overſtaan, onder meer andere Ge

tuigen, ook van Graaf oTTo den II.

/ Den 12. januarii 12o5.

nomine (a) Sanctae , & Individuae

Trinitatis, PHILIPPUs ſecundus Divina

favente clementia Romanorum Rex, & ſem

(a) In nomine. cet. J Regtſtreeks heeft deze Brief,

lyk mede de naastvolgende, geene de minſte betrek

ing tot ons GELDERLAND; dezelve kunnen egter, de

I onze Graaf oTTo als Getuige daar in voorkomt,

niet alleen weder ſtrekken ten betooge, dat hy in 12o2.

niet overleden is, maar wy leeren er verder een aan

merkelyke andere omſtandigheid uit, betreklyk tot het

leven van onzen Gelderſchen Graaf, welke men te ver

eefs by PONTANUs, en anderen , zal zoeken.

y zullen, om dit te toonen, hier toe vooraf moeten

aanvoeren het verhaal van GODEFRIDUs MoNACHUs in

Annal. ad Ann. 12o4. by FREHERUs, SS. R. Germ.

Tom. I. p. 375. Ed. STRUVII, alwaar wy dit navolgen.

de door dien Jaarboekſchryver vinden aangeteekend:

, Poſt haec (Philippus Rex) Colonienſem Archiepiſco

, pum per Trevirenſem, Spirenſem & Conſtantienſem

per Auguſtus. Dignum eſt, & a rationis tra

mite non diſcordat, ad poſterorum notitiam

memorabilia omnia Celſitudinis noſtrae geſta

- ſcri

,, Epiſcopes apud. Andernacum ſibi conciliat , & ut

,, Ducem Brabantiae & reliquos Lotharingiae Nobiles

,, fideles ſibi efficiat, novem millia marcarum ei donat.

,, Salevelt etiam & alia quaedam, ab Epiſcopio abla

2, ta , redonat, plurima promittens rogat.”-

Dit verhaal ten opzigte van Salevelt wordt door dezen

onzen Brief ten vollen beveſtigd, doch de laatſte woor

den hebben geen zin , Ik denk, dat men lezen zal

moeten, plurima promittens erogat, en dat hy door

die woorden bedoeld heeft den naastvolgenden Brief

van K. PHILIP. ,, Colonienſis vero Epiſcopus,”

vervolgt onzeJaarboekſchryver, ,, ſacramentum, quod

,, dudum OTToNI fecerat, parvipendens, & perfurium

, & excommunicationem Apoſtolici non metuens, poſt

,, feſtum S. Martini ad eundem Philippum cum Duce

, Brabantiae Confluentiam venit, & ei furamentum

Hhh 2 ,, f

i
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ſcripturae ſolemnitate decenter tranſmitti, ſed

ea potiſſimum, quae & laudabilibus liberalita

tis noſtrae praeconiis, & glorioſiſſimis noſtrae

Majeſtatis titulis foeliciter adornantur.

Ideo univerſis Imperii fidelibus tam prae

ſentis, quam futuri aevi, duximus declaran

dum, quod nos allodium in (b) Salyelt,

quod chariſſimus Paternoſter FRIDERIcUs

Divae memoriae Imperator Auguſtus a Philip

po Colonienſi Archiepiſcopo per concambium

Imperio contraditum acceperat, cum miniſte

rialibus, hominibus, mancipiis, caſtris, vil

lis, poſſeſſionibus, pratis, paſcuis, ſylvis,

terris cultis, & incultis, aquis, aquarumque

decurſibus, cum moneta, telonio, placitis,

molendinis, piſcationibus, omnique honore ac

juſtitia eidem allodio attinenti, fideliſſimo Prin

cipi noſtro ADoLPHo Colonienſi Archiepiſco

po, omnibusque Succeſſoribus ſuis reſtituimus

in perpetuum, per fidelitatis ejus conſtantiam

ad hoc invitati, - - - - - - Utautem hoc Sublimi

tatis noſtrae factum ratum ſemper, & incon

vuiſüm permaneat, hanc divalem paginamexin

de conſcribi juſſimus, & ſigilli noſtri characte

re communiri; ſtatuentes, & firmiter ſubpoe

na gratiae noſtrae praecipientes, ut nulliomni

no perſonae humili, vel altae, Eccleſiaſticae,

ſive ſaeculari, licitum ſit, ipſum Archiepiſco

pum, aut ejus Succeſſores ſuper proventibus

nominati allodii ammodo inquietare, vel ali

quam eis irrogare jacturam, quod qui facere

praeſumpſerit, in vindictam temeritatis ſuae

, fidelitatis cum Duce ibidem fecit.” - De waar

heid van dit ten opzigt van den Hertog van Brabant

blykt ten duidelykſten uit de twee naast voorgaande

Brieven. - ,, Ibi etiam ,” vervolgt hy verder,

,, Rex Philippus celebrem Curiam omnibus, quiade

,, rant, Principibus , in Epiphania Domini” (dat is

den 6. January des jaars 12O5. volgends dengemeenen

Styl. ) ,, Aquisgrani indicit, et Colonienſis eum ibi

,, dem in Regem conſecrari & ungi promittit. Quod

, & factum eſt Rex ergo, ut propoſuerat, cum plu

, ribus Regni Principibus Aquisgrani venit, uhi cum

, maximo apparatu Colonienſt” (Lees: Colonienſis.)
,, ci occurritº Ibi Rex, conſilio cum ſuis habito , ut

, Principes ſuam liberam electionem ſedis antiquita

, tis inſtitutum” (Ik denk, dat men lezen moet

ſcau, dat is, ſecundum antiquitatis inſtitutum.), non
, perdant, regium nomen & coronam deponit, et, ut

, concorditer ab omnibus cligatur; precatur

, riá uxore ſua ungitur & conſecratur.”

men nu ook onzen Gelderſchen Graaf moeten rekenen

onder die reliquos Lotharingiae Nobiles, welken de

Aartsbisſchop van Keulen beloofde tot de party van

Koning PHILIPs te zullen overhalen, behalven den Her

tog van Lotharingen, of Brabant? Zeer waarſchyn

lyk komt ons zulks voor, indien wy in aanmerkin

nemen, dat wy denzelven en in denvoorgaanden Brief,

en in dezen, en in den naastvolgenden Brief, als Getui

ge aantreffen. Uit den voorgaanden Briefimmers blykt,

dat hy op den 12. Novemb. 12o4 tegenwoordig is ge

weest op de Ryksvergadering te Coblents. Anderszins

kon hy niet als# in dien Brief, waarby de Her

tog van Brabant hulde en eed doet aan K. PHILIP ,

opgenoemd worden. Op die Ryksvergadering komt
1men #en , dat PHILIP te Aken plegtig op nieuws

zou verkoren, en dan gekroond worden volgends oud

gebruik. ,,Ten dien einde wordt eene tweede Ryksver

adering binnen Aken tegen den 6. January daaraan

volgende uitgeſchreven, of, gelyk die Jaarboekſchry

ver zig uitdrukte, celebrem curiam omnibus, qui ade

rant , Principibus in Epiphania domini Aquisgrani

Philippus indicit. Onze oTTo was een van de aldaar

''. e

t

#, et factum eſt, & a Colonienſt Archiepiſcopo CD//72 ##

2

centum libras auri examinati componat, dimi

dium Camerae noſtrae, reliquum paſſis inju

T13IIl. -

Teſtes hujus rei ſunt:

Diethalmus Conſtantienſis Epiſcopus.

Conradus Spirenſis Epiſcopus.

Henricus Argentinenſis Electus.

Gerardus Praepoſitus Xantenſis.

Didericus Praepoſitus S. Cuniberti.

Henricus Dux Brabantiae.

Lodowicus Dux Bavariae.

Henricus Palatinus Comes Rheni.

OTTo Comes GELRI ENsis.

Wilhelmus Comes Juliacenſis.

Lotharius Comes de Hoſtaden.

Godefridus Comes de Arniſperge.

Otto de Wicrode.

Hermannus Colonienſis Advocatus.

Henricus Dapifer de Walpurch, &aliiquam

plures.

Ego Conradus Ratiſponenſis Electus, &

Regalis Aulae Cancellarius recognovi. Acta ſunt

haec anno Incarnationis Dominicae milleſimo

ducenteſimo quarto, Indictioneoctava, regnan

te Domino Philippo Romanorum Rege incly

to, anno Regni ejus ſexto, datum Aquisgrani

per manum Sifridi Regalis Aulae Protonotarii

II. Idus Januarii.

Jo. TH. BROSIUs, Annal. Juliae

Montiumque Comitum Tom. I.

P48 • 2O

tegenwoordig zynde Vorſten. · Hem betrof zo wel die

uitſchryving, als de overige Vorſten. En ingevolge

van dit bevel heeft hy zig ook by die nieuwe verkie

zing, en daar opgevolgde Krooning, van PHILIPs binnen

Aken laten vinden. Immers dit moet volgen uit de

zen, en den naastvolgenden Brief, in welke beiden

K. PHILIP voldoet aan zyne beloften, gedaan aan den

Aartsbisſchop van Keulen, om hem daar door tot zy

ne party overtehalen, en welke beide binnen Aken op

den 12. January 12e4., volgends den Franſchen ſtyl,

of 12O5., volgends dengemeenen ſtyl, gelyk BUTKENs,

Troph. de Brab. Tom. I. Liv. IV. p. 169., alsmede

BRosIUs, reeds te regt hebben opgemerkt, gegeven

Zyn ; en in welke beiden onze oTTo ook als Getuige

voorkomt ; zo dat hier door ten vollen bewaarheid

wordt het verhaal van BUTKENs, wanneer hy, ter

aangehaalde plaats, onder de overige Ryksvorſten,

welke toen binnen Aken de Krooning van K. PHI

LIP bywoonden, ook onzen Graaf oTTo van GEL

RE optelde. Tevens blykt daar uit, dat hy, zo

al niet vroeger, ten minſten ongeveer dezen tyd, de

party van Koning oTTo moet verlaten gehad hebben,

en tot de andere party overgegaan zyn , want, zo hy

des anderen party was toegedaan gebleven, zou hy

waarſchynlyk op die twee Ryksvergaderingen, zo te

Coblents , als te Aken, niet tegenwoordig zyn ge

weest, en hy kon dan niet als Getuige over deze drie

Brieven van K. PHILIPs geſtaan hebben. Aan

deze verandering nu van party heeft ongetwyfeld onze

oTTo te danken, dat hy vervolgends voor de Burgers

van zUTPHEN vryheid van tollen te Keyzerswaard van

K. PHILIP verkregen heeft, gelyk uit een volgenden

Brief, tot dus ver onuitgegeven, zal blyken.

(b) Salvelt.] De Aartsbisſchop had reeds te voren,

by gelegenheid van de verkiezingen Krooning vanKo

ning oTTo, van denzelven weten te verkrygen dit

eigendomlyk goed. Men zie den Brief hier voren

Num. 78. bl. 266. Geen wonder derhalven, dat, toen

hy van party veranderde, en K. PHILIP toeviel, hy

tevens ook gezorgd heeft, dat deze het zelfde goed by

een nieuwen Giftbrief, welke deze is, hem insgelyks

toeſtond, en beveſtigde.

96.)
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Het Hertogdom van Westphalen, en andere goederen en regten, door Ko

ning PHILIP aan den Aartsbisſchop van Keulen, ten overſtaan van Graaf

oTTo den II., en andere Getuigen, op nieuw bevestigd,
r -

Den 12 januarii 12o5.

* *

N nomine (a) Sanctae , & Individuae

Trinitatis. PHILIPPUs ſecundus Divina

favente clementia Romanorum Rex, & ſem

Auguſtus. Regiae Majeſtatis noſtrae ſublimi

tas devota fidelium ſuorum ſervitia conſuevit

animo diligenti reſpicere, eisque pro meritis

digna munificentiae ſüae beneficia liberaliterim

pertiri.

Quapropter notum facimus univerſis Regni

noſtri fidelibus, praeſentibus, & futuris, quod

nos, attendentes ſinceram devotionem dileéti

Principis ADOLPHI Colonienſis Eccleſiae Archi

epiſcopi, quam ad Sublimitatis noſtrae promo

tionem ferventer exhibuit, ad dignam fidelita

tis ſuae remunerationem ipſi, & Eccleſiae Co

lonienſi concedimus, & confirmamus Ducatum

Weſtphaliae, & Angariae, omnesque poſſes

ſiones, & jura ejus cum hominibus, & mini

ſterialibus, omnibusque pertinentiis juvabimus

ipſi, & Eccleſiae Colonienſi, pro poſſe noſtro

diligenter conſervare; inſuper in Andernaco,

& Eckenhagen quicquid juris habuimus, ipſi

Archiepiſcopo, & Eccleſiae Colonienſiconce

dimus; ſicut Sereniſſimus Paternoſter FRIDE

RICUs Divus Auguſtus Reynaldo, quondam Co

lonienſi Archiepiſcopo, poſt victoriam a Roma

nis in conflictu habitam dignoſcitur conceſſis

ſe; praeterea innovamus, & concedimus ipſi

Archiepiſcopo Colonienſi monetas, telonia, &

nundinas ſub eo modo, & jure, ſicut Charis

ſimus Fraternoſter HENRICUs Romanorum Im

perator Divae memoriae Philippo Colonienſi

Archiepiſcopo conceſſit, & curtem noſtram in

Brakele, & Eccleſiam noſtram in Kerpene,

praeter villicationem, & curtem ejusdem vil

lae, quam ad manus noſtras ſpecialiter retine

mus: ſtatuimus igitur, & Imperiali ſancimus

edicto, ut nulla omnino perſona humilis, vel

alta, ſaecularis, vel Eccleſiaſtica praedictum

(a) In nomine, cet. ] In onze Aanmerking op den

voorgaanden. Brief bl. 297, hebben wy reeds gemeld,

om wat reden wy ook dezen Brief gemeend hebben

in onze Verzameling te moeten brengen.- Ge

We Hhh 3

* -

* r, * -

fidelem noſtrum Adolphum Colonienſem Ar

chiepiſcopum, & Eccleſiam Colonienſem in

hac Majeſtatis noſtrae conceſſione audeat mo

leſtare, vel aliquo modo perturbare, quod qui

facere attentaverit, a Gratia noſtra excluſus

centum libras auri pro poena componat, dimi

dium camerae noſtrae, & reliquumpaſſoinjuriam:

ad cujus rei certam in perpetuum evidentiam

praeſentem paginam inde conſcribijusſimus, &

Majeſtatis noſtrae ſigillo communiri.

Hujus rei teſtes ſunt:

Diethelmus Conſtantienſis Epiſcopus.

Conradus Spirenſis Epiſcopus.

Henricus Wirtzeburgenſis Electus.

Henricus Argentinenſis Electus. )

Gerardus Praepoſitus Xantenſis.

Theodoricus Werdenſis Praepoſitus.

Ludewicus Dux Bavariae.

Henricus Dux Lovaniae.

Bernardus Dux Saxoniae.

Simon Dux Lotharingiae.

Henricus Palatinus Comes Rheni.

OTTo, Comes GELRIENs Is.

Wilhelmus, Comes Juliacenſis.

Lotharius, Comes de Hoſtaden.

Gevehardus, Burgravius de Magdeburg.

Henricus Marſchalcus de Kallendin, & alii

quamplures.

Ego Conradus Ratiſponenſis Electus, & Re

galis Aulae Cancellarius recognovi: acta ſunt

haec anno Incarnationis Dominicae milleſimo

ducenteſimo quarto, Indictione octava, Re

gnante Domino Philippo ſecundo Romanorum

Rege glorioſiſſimo, anno Regni ejus ſexto:

datum per manus Sifridi Regalis Aulae Proto

notarii in civitate Aquisgrani II. Idus Januarii.

*

Jo. THO. BROSIUs, Annal. Juliae

Montiumque Comitum Tom. I. p.
2I.

wag van dit Stuk wordt ook gemaakt, en de namen

der meeſte, alhier voorkomende, Getuigen opgegeven
# NIC. #naren , Annal. Paderborn. Part. I. Lib,

• P• 940.
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97. )
Verdrag wegens het Huwelyk van GERARD, oudſten Zoon van GraafoT

To den II., met MARGARETA, Dochter des Hertogs van Brabant.

In den jare 1206.

ENRICUs, Dux Lotharingiae, & OTTO

Comes GELRIAE, conveneruntſuper(d)

matrimonio, contrahendo inter GERARDUM, fi

lium Comitis, & MARGARETAM, filiam Ducis;

Quod cum Margareta ad tempus nubile per

venerit, & Gerardus filius Comitis eam car

naliter cognoverit, Dux de bonis ſuis aſſigna
bit, prout ſuum decet honorem: Comes dabit

filio ſuo terram a Caldekirchem ſuperius & al

lodium de Rothe, &c.

Teſtes: -

Comes de Dalem. -

Albertus de Cuych.

Terricus de Millen.

Ludolphus & Gerhard de Straelen.

Godefridus Dapifer.

Godefridus (b) de Wachtend.

(a) Matrimonio. Te voren was reeds tusſchen

Hertog HENRIK van Brabant, en GraafOtto, een Hu

welyk beraamd geworden van zyn Zoon, met eene

der Dogters des Hertogs, 't welk toen uitgeſteld is

wegens de jonkheid van dezelve. ,,Men zie dien Brief

hier voren onder Num. 89. bl. 288. Thands ſchynt

zy ongeveer tot haare huwbare jaren gekomen te

zyn. En daarom worden by dit Stuk,de voorwaar

den van dat Huwelyk tusſchen de beide Ouders na

der bepaald. Te beklagen egter is het, dat

BUTKENs ons dezen Brief niet in zyn geheel, maar

gedeeltelyk, en verkort, gelyk blykt uit het byge

voegde &c., voor de namen der Getuigen geplaatst,

heeft gegeven... Wy zyn thands niet in ſtaat dit ge

brek te vervullen. Maar is nu dit Huwelyk

by het leven van Graaf oTTo voltrokken, of na Zyn

?- SLICHTENHORST, Geld. Geſch. VI. B.

bl. 87. , ſtelt zulks onzeker te zyn. PoNTA

NUs, H. G. Lib, VI, p. 123. houdt zulks waarſchyn

iyk. Doch ik zie niet, hoe zulk een gevoelen kan

overeengebragt worden met zyn ſtelzel aangaande den

dood van Graaf oTTo , welken hy meende in I2O2

reeds overleden te zyn. Dewyl in dit ons

Stuk gezegd wordt, dat dit Huwelyk voltrokken zal

worden, cum MARGARETA ad tempus nubile, perve

merit, moet daar uit volgen, dat de voltrekking van

't zelve, na het afgeven van dezen Brief in 12o6. ,
nog eenigen tyd moet verwyld en uitgeſteld ge

weest, tot dat zy tot hare huwbare jaren gekomen

is. By gebrek van egte beſcheiden kunnen wy, die,
juiſten tyd niet wel bepalen, doch niemand zal het

onwaarſchynlyk voorkomen, wanneer w zulks op

't vroegſte zelfs, brengen tot het volgen## 12o7.

w# als: 'Eige, dat dit##
by het leven van oTTo, welke in'# 9of in 't begin van 12o7. geſtorven is, ## # Ver.

volgends zullen tonen, maar na de###
voltrokken zy. Deze w#ſchynlykheid zal tot een
merkelyken trap van zekerheid# o#
wy opletten op eene zekere## o# ke wy

ontmoeten in een Uittrekzel uit een Brief, door Graaf

GERARD i #en. 't geen wy vervolgendsERARD in 12o7. afgegeven,, ! # e

onder Num. Ico.# zuilen invoegen. By dien

/

Arnoldus de Arnhem.

Terricus (c) Bosthort.

Helmwyn. de Sutfene.

Gerhart de Wipele. -

Godefridus Kantart.

THEoDoRICUs (d), frater Comitis.

Acta ſunt apud Lovanium anno MCC.VI.

1 -- CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de
Brabant Tom. I. dans les Preu

ves du Livre IV, pag. 58. en

uit denzelven in 't Recueil des

Traitez de Paiv & d'autres A/Ges

Publics, Tom. I. p. 48. n. 67.

als mede by DU MONT, Corps

Diplom. Tom. I. Part. I. p. 136.

en LUNIG , Cod. German. Di

plom. Vol. II. pag. Io81. n. 19.

Brief geeft hy eenige Novale Tienden aan de Kerk

van Zutphen , ob ſalutem animae Patris ſui Ottonis.

Zyn Vader was derhalven reeds dood, wanneer hy

die gifte deed ter redding van deszelfs ziel.

Niemand vermogt te dier tyd zyne ouderlyke Erfgoe

deren wegſchenken, verzetten, of verkoopen, dan met

uitdrukkelyke toeſtemming zyner Erfgenamen.

hebben daar van reeds verſcheiden#de",
voorgaande Brieven ontmoet, en zulks behoeft

nader bewys. - Dit zelfde doet Graaf GERARD

ook, in dien. Brief Hy meldt uitdrukkelyk,

dat hy die Gifte doet met toeſtemming, of ex conſilie

Matris ſuae RICHARDIs , fratrumque oTToNIs San

čtenſis Praepoſiti, & LUDovICI. • Indien hy nu

by het afgeven van dien Brief reeds getrouwd was

geweest, moest hy, volgends de Rechten van dien

tyd, uitdrukkelyk ook melding gemaakt hebben van

zyne Vrouw. MARGARETA , zonder welker toeſtem

ming anderszins, die Gifte naar rechten onbeſtaanbaar,

en van onwaarde, zou geweest zyn.- Dit nu

niet geſchied zynde, moet dan daar uit niet volgen,

dat hy by de uitgifte van dien Brief in 12o7. nog

niet getrouwd is geweest ? En, indien wy in dat

daglicht deze zaak beſchouwen, zullen wy dan wel

eenige zwarigheid verder behoeven te maken, om te

ſtellen, dat dit Huwelyk, ſchoon reeds by het leven

van den Vader beraamd en geſlooten, egter na des

zelfs dood in 't laatst van 12o7. of waarſchynlyker

n. 1298. : eerst voltrokken zal zyn geworden?-

Wy, hebben dit weder eenigzins breeder moeten be

handelen, om ook in dit Stuk onze Gelderſche Hi

ſtorie op een vaſter voet te brengen.

k Ch) Godefridus de Wachtend.] Dus, hy een ver

korte manier van ſchryven, voor Godefridus de Wach

#ndonk, gelyk hy, dus vol uit, ook by BUTKENs,

Troph. Tom: I. Liv. IV. p. 171. genoemd wordt on
der de overige Getuigen van dezen Brief.

(c) Terricus Bosthort.] Voor Basthart, of Va

## ,, gelyk hy in andere Brieven genoemd wordt.

en, zie onze Aanmerk, bl. 287.

h:) frater Comitis ] Wy hebben insgelyks reeds

e##n over dezen breedvoerig gehandeld bl. 286.,
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98.) - Vryheid van Tollen op den Rhyn te Keizerswaard aan de Burgers van zUT

PHEN, op verzoek van Graaf oTTo den II., door den Roomschkoning

PHILIP gegeven.

»

HILIPPUs (a) ſecundus, Dei gratia Roma

P norum Rex & ſemper Auguſtus. Rega

lem decet excellentiam ſinceram fidelium ſuo

rum devotionem adtendere, ipſisque probene

meritis munificentiae ſuae beneficia liberaliter

impertiri. Eapropter notum facimus vniuer

ſis Imperii fidelibus, praeſentis aevi & futu

ri, quod Nos ad preces dilecti conſanguinei

noſtri oTToNIs Comitis GELRENsis, inſpectis

etiam multis obſequiis ejus, quae ipſe ad ho

norem Imperii ſtrenue nobis ac fideliter exhi

buit, manſuetudine regia concedimus Homini

bus ſuis de sUTFANIA, ut liberi ſint & abſo

luti ab omni Thelone0, quod in tranſitu ſuo

apud caſtrum noſtrum wERDE hactenus dare

conſueverunt; firmiter inhibentes, ne memo

rati loci negociatores per alveum Rheni venien

do ſurſum, aut deſcendendo deinceps, ibiali

qua graventur exaétione. Statuimus itaque,

diſtricte praecipientes, ut nulli hominum lici

# ſit memoratos Cives in hac noſtra conces

ione aliqua occaſione inquietare, vel hanc

confirmationis noſtrae paginam in irritum revo

care. Quod qui facere praeſumpſerit, ſubli

(a) Philippus. ] Om welke redenen Graaf oTTo

dit gunstbewys voor zyne Burgers van zUTPHEN van

Koning PHILip verkregen heeft, hebben wy hier vo

ren reeds met een woord gemeld in onze Aanmerk.

op Num. 95. bl. 298. Uit dezen Brief blykt

weder ten duidelykſten , dat onze Graaf oTTo nog

leefde, wanneer K. PHILIP dit gunstbewys aan die

van Zutphen toeſtond. Maar wanneer is deze

Brief afgevaardigd? Wy vinden hier den 8.

Maart des jaars 12o6. Dezelve is dus voor Paſchen

afgegeven. In twee vorige Brieven van K. PHILIP,

alhier geplaatst Num. 95, bl. 297. en Num. 96. bl.

299. hebben wy gezien, dat hy den Franſchen ſtyl,

welke het jaar met Paſchen begint, gebruikte. De

vraag derhalven is , of men ook den Franſchen ſtyl

in dezen Brief zal moeten aannemen? Zo ja, dan

zou dezelve op den 8. Maart des jaars 12o7. naar

den gemeenen ſtyl moeten geſteld worden, en dan

zou tevens daar uit volgen moeten , dat Graaf oTTo

nog in 't begin van 12o7. geleefd had. Doch,

wanneer men gadeſlaat, dat wy alhier de negende In

dictie vinden, komt het my niet onwaarſchynlyk

voor, dat men in dezen Brief den gewoonen Styl ge

Den 8. Maart 12o6.

mitatis noſtrae offenſam ſe non ambigat graui

ter incurſurum. Teſtes huius rei ſunt: - -

Adolfus Colonien. Archiepc. . . . . . .

Conradus Spirn. Epc. - -

Heinricus Palatinus Comes Rheni.

Comes Albertus Comes de Tagiſpurc.

Willmus Comes Juliacen.

Comes Adolfus de montibus.

Comes Lotharius de hohſtaden.

Comes Lodwicus de Liginh.

Albertus de Entſe.

Waltherus de Langinbc.

Cono (b) de Minlinbe.

Henricus de Kallindin, Imperialisaulae mar

ſcalcus. -

Henricus dapifer de Walpe. & alii quam

plures.

Datum apud Boperdiam anno Dominicae

incarnat. milleſimo éé. VI. VIII. Idus Mar

cii. Indict. VIIII.

v. . Naar het perkamenten MS. Privile

# der Stad ZUTPHEN Fol.

7 e

- w - e

*,

volgd heeft, dewyl ik denk, dat men anders de X.

Indictie hier zou vinden. Ik wil egter niet ontvein

zen, dat ik geen genoegzame reden weet te geven
van onderſcheid, waarom in den eenen Brief van

denzelfden Koning de Franſche , en in den anderen

de gewoone ſtyl gebruikt is.- Waarom verder

K. PHILIP in zommige Brieven, gelyk ook in dezen ,

zig den tweeden , Secundus, noemt , daar niemand

zyner voorzaten in het Duitſche Ryk den naam van

Philip gevoerd heeft, kan men onderzogt vinden b

den Abt #et in Chronic. Gottwic. Lib. II. Cap. 16

. 4. p. 4Iö.S (#5 c# de Minlinbé, J Dus kwalyk in ons MS. ,

't wélk wy tot de uitgave van dezen Brief gebruikt

hebben, voor de Mincinbë; want uit den vorigen Brief

van 12o4. Num. 94. bl. 297. blykt, dat zyn naam

is, Cono de Mintſinberge.- De overige verkor

tingen, of abbreviatien der eigen namen, zo als in

't MS. voorkomen, en wy hier gevolgd hebben ,

verklaren zig van zelven. De meeſte dezer Getuigen

ontmoeten wy ook in de voorgaande Brieven van K.
PHILIPS,

99.)
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99.) Verdrag, tusſchen Graaf oTro, en 't Kapittel van Xanten, over de uitoefe

ning van 't Kerkelyk recht, en wegens de Keurmedige en Eigenhoorige

dier Kerk, welke binnen de Steden gaan woonen, als mede over andere

poinčten. 5

Den 27. Maart taco (Mogelyk den 17. Maart 12o1.)

Os otto (a) Comes GELRIAE notum eſſe

volumus vniuerſis, hoc ſcriptum viſuris,

quod, cum inter nos ex vna parte, Praepo

ſitum, Decanum, & Capitulum EccleſiaeXan

étenſis ex altera, ſuper diuerſis articulis con

trouerſiae materia tractaretur, quorum primus

fuit de iure Eccleſiaſtico, ſecundus de piſca

ria in Weſe, tercius de memoribus in Neder

3J'alt et Oeuerwalt, quartus de curmedis, &

hominibus, ſeu mancipiis eccleſiae ſupradictae,

quintus de Curte in Hunepule, factum eſt

compoſitionis medium inter nos in hunc mo

dum : -

Scilicet quod in opidis, villis, terris et di

ſtrictibus noſtris, eos & eorum Clericos iure

Eccleſiaſtico libere & abſolute vti permitte

IIlllS.

Item ſinemus, quod dicta piſcariaſuain Weſe

gaudeant pleno iure, ſed ſaluum nobis erit,

(a) Nos Otto.] Wy hebben dezen onuitgegeve

men Brief van Graaf oTTo niet anders, dan alhier,

kunnen plaatzen, voor dat wy overgaan tot de Brie

ven, welke onder de Regeering van zynen Zoon GE

RARD gegeven zyn. Doch wy moeten tevens erken

nen, dat wy , na vele vergeefſche moeiten dienaan

gaande aangewend te hebben, egter niet, dan by een

losſe en bloote gisſing, durven bepalen het jaar, waar

in dezelve ſchynt gegeven te zyn. De groote zwa

righeid beſtaat alleen in 't jaargetal, 't welk wy in

het oude Register, waar uit wy dezen Brief thands

geven , aantreffen. Namelyk wy vin.

den hier deze tydskenmerken, acta ſunt haec

anno Domini MCC. nono. VI. Kl. Aprilis. - Hoe is

het nu mogelyk, dat Graaf oTto dit Verdrag met

het Kapittel van Xanten zou hebben kunnen ingaan

in 't gemelde jaar 12o9., daar het ten vollen zeker

is , en wy by den volgenden Brief verder betogen

zullen , dat hy reeds ruim twee jaren te voren , en

wel in 't laatst van 12c6. , of ten langſten in 't be

gin van 12o7., overleden is? it zeker zyn

de, moet ook noodzakelyk volgen, dat de Afſchry

ver van 't Register, in 't welk ons deze Brief be

waard is, zig in 't jaartal moet vergist hebben, en

het oorſpronkelyke niet naauwkeurig genoeg, heeft

nagevolgd in 't afſchryven. Maar welk jaar

zal men dan moeten verkiezen? Hier hapert het voor

namelyk. Indien de eigen namen van den

Proost, en Deken van 't Kapittel van Xanten, met

welken dit Verdrag door onzen Graaf is ingegaan,

of zelfs, indien in dit Stuk eenige namen van Getui

gen voorkwamen, zou men mogelyk uit den leeftyd

van den een of anderen derzelven met grond eenige

gisſingen kunnen maken. Doch zodanig een hulp

middel , 't geen ons daar toe eenige aanleiding zou

kunnen geven, ontbreekt ons ook in dit geval. -

Niets derhalven blyft er over, om deze zwarigheid

wegtenemen , dan te gisſen naar de oorzaak , wel

ke aan den Afſchryver van dat Register gelegenheid

kan gegeven hebben om zig, dus te vergisſen, -

Niemand, welke ooit oude Brieven en handſchriften

behandeld heeft, is onbekend, dat in Stukken van

quod ſagena noſtra in ea in tranſitu piſcari po

ter1t.

Item quamdiu diéta nemora tenemus, &

poſſidemus, foreſtariis & officiatis ipſorum de

hiis, quae eis debentur, ſatisfaciemus, & ſin

gulis annis in die Sancti Andreae Apoſtoli di

étis Praepoſito, Decano, & Capitulo, vel certo

nuncio eorundem, Goch (b) dabimus & as

ſignabimus decem mercas Colonienſium Dena

riorum legalium nomine penſionis de omni iu

re, quod habent, vel quod videntur habere

in nemoribus ſupradictis, & ſi forte ipſâ ne

mora ad dispoſitionem Imperii deuolui conti

gerit, extunc a ſolutione decem mercarum

praediétarum liberi erimus, & ipſi ad ..... et

emolumenta ..... eadem ..... ante huiusmo

di compoſitionem ſibi debita reuertentur.

Item de hominibus & mancipiis diétae Ec

cleſiae, & dictorum, concordatum eſt, quod

de twaalfde en dertiende Eeuw doorgaands altyd het

etal negen uitgedrukt wierd door de Cyfers VIIII.

Nienmaal zal men zulks dus uitgedrukt vinden , te

gen eens , door IX. , gelyk men naderhand in de

vyftiende Eeuw, en ook doorgaands tegenwoordig, ge

bruikt. Laat ons nu onderſtellen dat in den

oorſpronkelyken Brief niet geſtaan heeft Anno Domi

ni MCCVIIII. VI. Kl. Aprilis, gelyk 'er moest ge

ſtaan hebben, zo het jaar 1209. het egte was, maar

dat er geſtaan heeft MCCI. XVI. Kl. Aprilis, en

dat het punctum tusſchen de I, en de X, waar door

het jaartal van de dag- teekening afgeſcheiden wierd,

of duiſter, of door ouderdom uitgeſleten was, en

over zulks door den Afſchryver niet bemerkt is, in

zodanig geval, immers, was niets gemaklyker, dan

dat de Afſchryver, wetende dat men in zynen tyd

het getal negen door IX. uitdrukte, de eerſte X. van

de dagteekening. XVI. Kl. bragt tot het vorige jaar

getal, en dus ſchreef Anno MCC. nono, VI. Kl, A

prilis, daar hy moest geſchreven hebben MCC. pri

mo XVI. Kl, of met de gewone Cyfermerken ,

MCCI. XVI. Kl, gelyk wy denken dat in den Brief

zal geſtaan hebben, en niet MCCIX. VI. Kl., gelyk
hy ſchynt gelezen te hebben. Indien men nu

deze# , welke wy vertrouwen, dat aan niemand

al te ſtout, of te ver gezogt zal voorkomen, als wor

dende daar by geen een eenig Cyfermerk veranderd,

aanneemt, dan is deze Brief niet op den 27. Maart

des jaars 1209., maar op den 17. Maart des jaars

12o1. afgegeven. - y erkennen gaarn , dat dit

maar eene bloote gisſing is, maar egter zodanig, dat

wy daar door ten vollen kunnen uit den weg ruimen de

gehele zwarigheid, welke anderszins wegens den

leeftyd van den Gever van dezen Brief in het alhier

voorkomende jaartal 12o9. ontmoeten.

(b) Goch dabimus.] Dus heeft ons Afſchrift. Doch

mogelyk heeft in 't oorſpronkelyke geſtaan, in Goch

dabimus, cet. Hy zou namelyk binnen Goch, thands

aan Kleefsland gehoorende, die tien Mark aan 't Kapit

tel laten betalen. - In 't vervolg hebben wy een

woord drie of vier moeten overſlaan en uitlaten, welke

in het MS. onleesbaar waren.
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hii, qui modo manent in Opidis noſtris, ſta

bunt eo iure, quo recepti ſunt; ſed ſi quire

cipientur impoſterum, de hiis eis erit ſaluum

ius ſuum per omnia, vt de hiis recipiant iura

ſtia in Opidis noſtris, tamquam ſi morarentur

in villis, praeter, dextrarios & arma, & hoc

eis Iudex noſter, infra cuius terminum id ac

ciderit, ſi requiſierint, ſine mora faciet exhi

beri. "I, »

De Curte de Hunepule nichil actum eſt,

ſed relictum eſt indeciſüm, ſaluo iure vtrius

que partis. :

- (c) duai.] Dus in ons MS. in plaats van duximus.
- r

roo.)

Vt autem haec firma permaneant, praeſen

tem paginam ſigillo noſtro roborauimus. .

Nos etian dicti Praepoſitus, Decanus, &

Capitulum, huie compoſitioni affilimus, &per

omnia conſenſimus, propter quod Sigillum Ec

cleſiae noſtrae in teſtimonium praedictorum

praeſentibus duxi(c) appendendum. Acta ſunt

haec apud Zanxten in Capitulo Eccleſiae an

no Domini MCC. nono. VV'e kl. April

Naer 't MS. dat Altſte Regiſtre, ter

* * Rekenkamer van GELDERLAND

s - , beruſtende, Fol. 131. verſo.

* * * - - -

l- - - - -

- *

-

Uittreksel en korte inhoud van een Giftbrief, waar by Graaf GERARD

de IV. (by anderen de III) de Novale Tienden van Lochum, ter behou

denis van de ziel van zynen

-

» X conſilio (a) Matris ſuae RICHAR

22 Dis, Fratrumque oTToNis Sanctenſis

r(a) Ex conſilio, cet.] De Brief zelf, hier van

GERARD den III., of, volgends onze rekening, de

IV. van dien naam,# is ons tot dusver ner,

ns voorgekomen. # zyn over zulks niet in ſtaat

e woorden van die gifte eigenlyk optegeven. Den

ten inhoud van dien zyn wy verſchuldigd aanLINDE

RoRN, welke den oorſpronkelyken Brief gezien en ge

bruikt heeft. In plaats derhalven van het Stuk zelf

hebben wy gemeend dit uittrekzel in onze#
ling, zo als het door LINDEBORN met#
eigen woorden van den Brief, voor zover tot zyn oogmerk

dienſtig waren, wordt opgegeven, te moeten brengen,

- Wy treffen in 't zelve verſcheiden. Hiſtoriſche

omſtandigheden aan, welke van 't uiterſte aanbel

zyn, om daar door onze verwarde Gelderſche Hiſtorie

vervolgends op een vaſter en geregelder voet te bren

en. - Voor eerst. Dewyl Graaf GERARD deze

gifte doet op raad of met toeſtemming van zyne Moe

der RICHARDIS, blykt daar uit ten vollen, dat zy ha

ren Man otto den II. overleefd heeft. Doch deze

Hiſtoriſche omſtandigheid erkennen ook onze Geſchied

ſchryvers. - Ten tweeden, kunnen wy uit dit Stuk

leeren, dat Graaf oTTo by zyn overlyden drie Zonen

heeft nagelaten. Onze Hiſtorieſchryvers noemen 'er

maar twee ; GERARD, den onmiddelyken Opvolger van

zynen Vader in het Graaflyk bewind, en oTTo, den

Proost van Xanten, welke naderhand den Bisſchoply

ken Stoel van Utrecht na doode van Bisſchop DIRK

van ARE beklommen heeft. Doch de derde, LoDE

wYK genaamd, welke Domproost van Utrecht geweest

is, is by dezelven ten eenemaal tot dusver# in II93.

geweest. De Heer DRAKENBoRCH is de eerſte ge

weest, welke meende, dat hy tot het# OnZer

Gelderſche Graven moest gebragt worden. Wy heb

ben zo uit dit , als uit andere ſtukken, reeds in onze

Aanmerkingen op Num. 88. bl. 286. in 't breede ge

toond, dat deze LoDEwYK, als een wettige Zoon van

Graaf OTTO den II. , op de Geſla lyſten der Gelder

ſche Graven in 't vervolg zal moeten gebragt worden.

- . Maar, ten derden , uit dit Stuk zullen wy

thands kunnen bepalen ongeveer den tyd, wanneer

Graaf oTTó geſtorven zy, waar over onze Hiſtorie

### PoNTANUs, wiens

gezag door veele anderen doorgaands blindelings

is, Hiſt. Geir Lib. VI. p. i22. ###
Van ſommige vroegere Schryvers, zyn dood#

heeft aan het Kapittel van Zutphen.

In den jare 12o7. - .

#

# .
I

overledenen Vader oTTo den II., geſchonken

* * * *

w''

-

,
**

, Praepoſiti & LUpovici, omnem Decimam

•, de Novalibus, tam cultis, quam incultis,

- 22 - - - - 92 vel
t --

1202. Uit hoofde van deze ſtelling was hy verpligt,

om in ſommige latere Brieven, waar in oTTô nog

voorkomt, deszelfs naam in dien van GERHARD te ver

anderen. Zie pag., 124. Indien men in egte Brieven

zig veroorlooft den' eenen naam voor den anderen te

verwisſelen, kan men alles goed maken, en op dien

voet alle Hiſtoriſche zwarigheden zonder veel moeite

te boven komen.- Voorzigtiger gedroeg zig EU

cHELIUs in Not. ad HEDAM p: 192. (m.), welke uit

twee egte Brieven van 1204.', waarin hy nog voor

komt, te regt aantoonde, dat hy in dat jaar nog moet

geleefd hebben. Hy is hier in gevolgd door de Heeren

A. KLUIT , in Not. ad ANONYMI Chron. Holl. Vetust.

p. 18o. n. 17. en eHRISTOPH. sAxIUs, Monogramm.

Hiſt. Batav. p. 50. ERULA ſtelde zyn dood

op het jaar 1205. , zeer te onregt daar over berispt

door sLICHTENHORST , Geld. Geſch. VI. B. bl. 86.

als of hy op die manier altever buiten het ſpoor liep,

daar het uit# egte ſtukken thands blykt, dat

O

in 1206 nog geleefd heeft. – Wy zullen over
zulks zynen niet vroeger kunnen brengen dan tot

het laatst van 1206., of tot het begin van 1297. Dit

moet volſtrekt volgen uit den inhoud van dezen Brief,

zo als die ons door LINDEBORN is. - -

namelyk Graaf GERARD zynen in de Regeerin

was opgevolgd, heeft hy, volgends de bygelovigheid

dier tyden, voor de ruſte van de ziel zyns Vaders, ob

ſalutem animae Patris ſui oTtoNis, met# ing

van zyn Moeder, en beide, nog in leven zynde, Broe

ders (zyn derde. Broeder HENRIK, als reeds te voren

# zynde, kon hier niet meer genoemd

worden) deze Gifte aan 't Kapittel of de Kerk van Zut

phen gegeven, om daar voor Zielmisſen te doen, en

op den jaardag, anniverſarius , telkenjare eene zeke
Te hoe# van koorn onder de armen uittedeelen.

-Bekend genoeg is het, dat diergelyke Godvrug

tige# ter memorie van overledenen door de

naa##na# Van#
geſchiedden, en zeer dikwyls op## Elſ Van

de zogenaamde hegan ## overledenen. "Indien wy

dit# iſ, en dan verder opletten, dat d -

ting voor## zynen#
12o7. eerst geſchied. Zy, Zal het dan vreemd v00rKO7 geſ zy ##

## s te minder

n, W len, dat hy in dat ze

eerst ove##", : Wy maken &
l id om zulks te ſtellen, om reden, dat dee:

ii -



304

CHARTERBOEK DE's HERTO GDOMS GELRE,

vel colendis, ob ſalutem animae Patris ſui

oTToNis addidit GERARDUs Anno 12o7.

Indict. X. cum onere Eleëmoſynae quatuor

maldrorum ſiliginis & hordei in anniverſario

depoſitionis die pauperibus diſtribuendae.” ,

Quam donationem in feſto D. MartiniAn

no 1312. confirmayit ReinaldusI.; Anno 1339.
( - º’ſ " "Y N- L - |

92

22

22

23

99

T 1 - - , 'Y' Y ! V .... -

de Verzamelaar van het cHRONIcoN TIELENSE ook zy.

nen dood eerst brengt tot het gemelde jaar., Anno Do

mini, lezen wy aldaar pag. 178. uitdrukkelyk, mille

ſimo ducenteſimo ſeptimó obiit oTTo Comes Gelriae fra,

ter GERARDI dudum Comitis hujus nominis quartus, &?

GERARDUs ejus filius Comitatum accepit. In dezer

voege heeft het de Heervan LEEUwEN uitgegeven. Dat

de Schryver, waar uit de Verzamelaar van die Chro

nyk dit volgends zyne gewoonte , ( latere Chronyk

ſchryvers nemen doorgaands woordelyk over het ver

haal van oudere.) heeft uitgeſchreven, zig in het jaar

12o7. niet vergist heeft, maar dat dit verhaal door den

inhoud van dit ons Stuk ten vollen# wordt,

blykt thands ontegenzeglyk.. - Maar die aange

haalde woorden van den Tielſchen Chronykſchryver

behelzen nog eene omſtandigheid, welke van 't uiter

ſte belang is voor onze Gelderſche Geſchiedenis, en

welke wy hier met ſtilzwygen niet kunnen voorby

gaan. Te regt heeft de Heer vAN LEEUwEN in zyne

aanmerkingen p. 179. reeds opgemerkt, dat de Schry

ver zig vergiste, wanneer hy in deze woordenGraafot

To noemde hujus nominis quartus , dat is den vierden

van dien naam, daar hy hem te voren pag. 156. te regt

Om kort te

gaan, die gehele zwarigheid zullen wy te boven kun

nen komen door het woordje et omtezetten, en dus te

lezen, Anno Domini Milleſimo ducenteſimo ſeptimopbiit

oTTo Comes Gelriae, frater GERARDI dudum Comi

uartus Gerardus, ejus filius,

iets natuurlyker, dan dat hy,

noemde den tweeden, of ſecundus. -

tis, et hujus nominis

Comitatum accepit.

eenen Graaf GERARD vooraf genoemd hebbende,

den daar op volgenden GERARD voegde, de hoe ve:

ſte van dien naam dezelve was. - Wil men egter

het woordje et niet omzetten, zal men ook de woor

den dus kunnen lezen, en de zinſnydingen zetten; An

no Domini MCCVII. obiit oTTO# Gelriae, fra

ter Gerardi dudum Comitis. Hujus nominis quartus

Gerardus, ejus filius, Comitatum accepit. Wanneer

de woorden hujus nominis quartus, by een volgenden

Afſchryver, door geen punàum van den voorgaanden

volzin onderſcheiden waren, maar tot de vori woor:

den, als 't ware, betrekkelyk gerekend wierden, wat
het een natuurlyk gevolg; dat hy, ## voe

ing. Van het# et, de volgende a aan

## verbond.- Welke van ide gis

ſingen men verkiest, '# het# -, #
GZG DCICIG V 5-; *ºve', ,

wen, dat geene van erb manier is de

ermetel, zal voorkomen. En op die "
of v ije dwaling omtrend de benº

Schryver ontheft van a -

ming van Graaf Otto, welke onnº # vierde

kan genoemd zyn. - Ja maar het aannemen

van de eene of andere dezer en wy zynen

er
-

tºen tºt

* * .

| | | |

-

t

- Nno Dominicae Incarnationis MCC.

VII. quinto Idus Februarii indictione

decima, acta fuerunt haec apud Geilenhuſen

quae inferius ſünt annotata. Dominus PHI

LIPPUs glorioſiſſimus Romanorum Rex ſem

per Auguſtus unam de filiabus ſuis dedit in

Den 9. Februarii 12o7.

feſto S. Lamberti Reinaldus II.; ac noviſſime

6. Aug, anno 1535. Carolus Egmondanus. -

D - C 2 - -

: Jo. LINDEBORN , Hiſtor. Epiſcop.

- Daventr. Cap: XIII. S.#
| | | | 533. en uit denzelven by VAN

- HUESSEN, Hiſt. Epiſcopat. Foed.

Belg. Tom. II. in Epiſc; Daventr.

p. 193. - . -

er

- - -
-

! . . . .
- , ter,

'J " - r, Art
- - - - - - - - - D.

Opvolger GERARD, als den vierden van dien naam,

daar hy by alle Schryvers, tot dusver bekend, den

naam van den derden, tertius, voert. Dit erkennen

wy gaarn. - Maar vervallen wy dan niet in een

nieuwe zwarigheid? Hoe dit dan weder te vereffenen?

- Gemaklyk op navolgende wyze : - Indien

wy met alle Schryvers oTTo van NASSAU rekenen den

eerſten Graaf van Gelre, dan is ongetwyfeld onze GE

RARD de III. van dien naam. Maar wy hebben reeds in

ons Voorberigt voor de eerſte Afdeeling bl. 19-23. uit

eenen Brief van den jare 1o64. op vaſte gronden, zo

wy vertrouwen, getoond, dat aan wICHARD den III.,

welke doorgaands voor den laatſten Voogd van Gelre

gehouden wordt, en in 1o61. overleden is, in de re

geering niet zyne Dochter ADELHEID, naderhand ge

trouwd aan oTTo van NASSAU, maar zyn Zoon GE

RARD is opgevolgd ; Dat dezelve in 1o64, nog moet

geleefd hebben, en dat hy als Getuige in een egten

rief van dat jaar onder den titel van Comes de Gelre,

of als de regeerende Graafvan Gelre, voorkomt; Dat,

dezen GERARD na den jare 1o64. kinderloos geſtorven

zynde, daardoor de Graafſchap GELRE, en de Heer

likheid PoNT, op zyne Zuſter ADELHEID verſtorven is,

en dat dus die GERARD als eerſte Graaf van Gelre moet

gehouden worden.- Indien wy derhalven dieZoon

van wICHARD den III., met name GERARD, in de

Lyst der Graven van Gelre, waarop hy tot dusverre

door de latere Schryvers niet gebragt is, brengen, ge

lyk hy ongetwyfeld moet gebragt worden, dan is on

ze GERARD, de Zoon van oTTo den II., onder de

Gelderſche Graven de vierde van dien naam, en niet

CIC### gelyk hy doorgaands genoemd wordt. -

ndien

l

in dit daglicht de zaak beſchouwen, zullen

wy ons dan verwonderen, dat hy ook by dezen ouden

## ver, welke# zulks weder uit

een ouder Chronyk heeft uitgeſchreven, te regt hufus

nominis quartus genoemd wordt? Ofzal men zulks nog

voor eenfout en misſlag van den Schryver moeten aan

zien? Het laatſte immers moet vervallen, zo ras men

begrypt, dat het eerſte met de egte en waare Hiſtorie

fen vollen ſtrookt. Doch dan ziet men hier tevens uit,

dat deze woorden van onzen Chronykſchryver, van

welke wy by het ſchryven van ons Voorberigt in den

jare 1783. geen gebruik konden maken, als toen nog

zo ver niet afgedrukt zynde, een nieuw en nader be

wys opleveren, waar door onze ſtelling wegens dien

GERARD, als eerſten Graaf van GELRE, aanmerkelyk

thands nader beveſtigd wordt. En tegelyk blykt dan

hier uit, van wat aanbelang deze woorden van die ou

de Chronyk zyn, om daar door onze Gelderſche Hi

ſtorie op een vaster voet te brengen, en van verwarrin

gen te zuiveren. - t O - - -

train al

' - ſ . -

-

1o1.) - Huwelyks Verdrag tusſchen een Zoon des Hertogs van BRABANT, en eene

Dogter des ! Roomschkonings PHILIPs; tot afhaling van dewelke, onder

anderen, ook de Graaf van GELRE gevolmagtigd wordt.

- v

- met

- -

f, , 1 . * * * * *

matrimonio filio Ducis Brabantiae, & illa

filia ſuccedet in haereditatem paternam, cum

aliis filiabus Domini Regis, ſecundum jus &

'conſuetudinem Theutoniae: & ipſe Dominus

Rex illam filiam aſſignabit ipſi Duci Braban

tiae, apud Sinſich quartodecimo die poſt Pen

tCCO

-
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ecoſtes, vel ſuis nunciis (a) videlicet c9:

# #ERIAE, Comiti juliacenſt, Comiti

Hohenſtaden. Et ut ipſe Dominus Rex hºec

omnia operis executione, adiºnpleat data fide

promiſit. Illudetian (b) datafide promiſit Con

rardus Spirenſis##,jurauerunt quoque in

animam Domini e

Henricus Mareſcalcus de Kallintin: &adhuc alii

miniſteriales Domini Regis ſimili modo jufa
bunt. Ceterum Dux## in do

tem filiae Domini Regis redditus, Valentesan

nuatim mille marcas; & ſi contingatfiliamDo
mini Regis mori, #ntegram: carnalis coll

junctio inter eam & ip in mij"

bantiae, Dominus Rex, locoill

de filiabus ſuis# 1

monio, ſi quam tunc habuerit liberali &#

ſolutam:# contigerit mori filium Ducis

Brabantiae ſimiliter ante carnalen n

nem, ſi ipſe# hcaliumfilium

habuerit, prae filia Domini Regis

alia, ſi quam habuerit, illi fili
ſi

tiae matrimonialiter copulabitü em ſi con

tigerit, quod inter iam dictas , videli

cet filiam Domini Regis & ucis Bra

bantiae, carnale commercium lenerit; ſi

tunc filium Ducis mori contigeri prole,

ipſa filia Domini Regis,

tenebit ad vſum ſuum ill:

ditus mille marcarum, quos

tiae in dotem ſibi aſſignatierit ;

cum mortua fuerit filia Domini Regis, iam
dicta bonaad Ducem Brabanië, ſitunc Vix

n besefte! D zuido A.

(a) vel ſuis nunciis, videhcet Comiti Gelriae. eet.]

In de beide uitgaven van SENCKENBERG leest men

met uitlating der tusſchenſtaande woorden , Rex il

lam filiam aſſignabit nunciis, videliget Comiti Gelriae.

cet. "Door zodanige nalatigheid, des Uitgevers mist

men uit dit Stuk eene omſtandigheid, welke tot op

heldering der Hiſtorie kan ſtrekken, namelyk deze,

dat de ## zyne Dochter veertien dagen na Pinx

teren te Sinſich in handen zou ſtellen van den Her

tog, of, zo hy zelf aldaar niet mogte komen om haar

uit de hand des Konings te ontvangen,, dan in han

den van zyne Gevolmagtigden, nuncii, de Graven na

melyk van GELRE, Gulik, en Hoſtaden. - Maar

waarom zou die overlevering juist te Sinſich, en niet

op een andere plaats, geſchieden? Waarſchynlyk,

om dat Kon. PHILIP zig te dier tyd aldaar zou be

vinden. Ten minſten dat hy omtrend dien tyd al

daar moet geweest zyn , blykt uit het verhaal van

GODEFRIDUS MONACHUS, in de SS. Rer. Germ. van

FREHERUs Tom. I. p. 377. alwaar men leest ; Anno

Domini MCCVII. PHILIPPUS Rex Sincecho collo

quium cum quibusdam, Principibus & Primoriis (voor

primoribus.) terrae illius habuit-- Dewyl ver
- - t ºren tºt 1 -

erit, vel ſi tune mortuus eſt, ad ejus legiti

mos haeredes reuertentur. Item ſi contigerit

mori filium Ducis Brabantiae ante carnis co

Pulans & ſilipſe tune alium non habuerit,

ipſe Dux Brabantiae Domino Regi filiam ſtam

reſtituet, ipſe etiam rehabebit illa bona, quae

is Cuno de Minzimberch, in dotem filiae Regis dederat. Si autem Deo

dante contigerit, ut iam dictae perſonae, vi

delicet filia Domini Regis & filius Ducis, pro

lem habuerint, cunctis mortuis illa proles, ſi

cut juſtum eſt, in legitimam parentum ſucce

det haereditatem. Et ſicut Dominus Rex da

ta fide haec ſe ſeruaturum promiſit, & pro eo

in animam ſuam juratum eſt: ita Dux Braban

tiae pro ſe ipſo, ſe hoc ſeruaturum promiſit

data fide, & inſuper juramento confirmauit:

vxor quoque Domina Duciſſa idem ſe ſeruatu

ram promittet data fide & jurabit; jurabunt il

lud idem miniſterſales ſui & ſuae ciuitates.

- - - - er - -

CHRIstoph. Butkens, Troph. de

* | | | | | | | Brabant Tom. I. dans les Preu

. ' ves du Livre IV. p. 59; en uit

denzelven in het Recueil des

- Traitez de Paix &? d'autres A

2 , des Publics, Tom. I. p. 48. n.

- 68.5 alsmede by DU MONT, Corps

| | Diplom. Tom. I. Part I. p. 137.;
- LUNTG Cod. Germ.## ol,

- - In II. p. 1o82. ,en HENR. CHR. SEN

, ze - CKENBERG Corp. Jur. Feud.

German. p. 545. Edit. primae

| | | | | anni 1746., of pag. 753. Edit.

nov. anni | 1772. Gedeeltelyk

ook by BRosiUs Ann. Juliae

Montiumque Comit. Part I. p.

24.

- - -

wº - -

der de Graaf van GELRE in dit geval eene der Ge

volmagtigden des Hertogs van Brabant zou zyn, ver
mogten wy dezen Brief, welke anderszins# be

trekking tot Gelderland heeft, in dit ons Werk niet

overſlaan. - Te wenſchen ware het egter, dat

de ei naam van onzen Gelderſchen Graaf hier ook

uitgedrukt was geweest. Daaruit zouden wy dan ten

vollen hebben kunnen bepalen, of Graaf OTTO de

II. op den 9. February des jaars 12o7. reeds overle

den was, dan niet. In onze Aanmerking op het voor

gaande Stuk bl. 3e3 hebben wy getoond, dat hy

niet eerder, dan in 't laatst van 1296., kan geſtorven

n, of, 't geen waarſchynlyk is, in de eerſte maan

en van 12öy. Wy zullen overzulks thands in 't on

zeker moeten laten, of wy in dit Stuk door den Gel

derſchen Graaf zullen moeten verſtaan oTTo den II. of

Zoon en Opvolger GERARD den IV.-

(b) illud etium data fide promiſit..] In de beide

uitgaven van G zyn deze woorden door

nalatigheid des Uitgevers weder overgeſlagen, en men

vindt aldaar, et ut ipfe Dominus Rex haec omnia ope

# executione adimpleat, data fide promiſit Conrar
t/5. C6/, -

/
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-

1o2.) Vernieuwing van het Verdrag van onderlinge hulp en vriendſchap tusſchen

den Aartsbisſchop van KEULEN, en den Hertog van BRABANT, onder

teekend, onder anderen, ook door Graaf GERARD den IV.

In den jare 12o8.

N nomine (a) Sanctae & Individuae Tri

nitatis. THEoDoRICUs, Dei gratia, ſan

étae Colonienſis Eccleſiae Archi-Epiſcopus,

cunétis Chriſti fidelibus in perpetuum. No

tum facimus praeſentibus & futuris, quod ab

antiquo inter Eccleſiam Colonienſem & Ar

chiepiſcopum ex una parte, & Ducem Lo

tharingiae & terram ſuam ex altera, confoe

derata eſt dilectio, & confirmata confoedera

tio, ut nulli (b) aliorum hominum amicitia

vel diſcordiae poſſent vinculum hujus confoe

derationis & dilectionis diſſipare. -

PLACUIT igitur Nobis, ex conſilio Prio

rum, Nobilium, Miniſterialium, Burgenſium

noſtrorum ex una parte, & HENRIco Duci &

fidelibus ſuis ex alia, iſtam dilectionis con

foederationem innovare , & tam in nobis,

quam in noſtris Succeſſoribus firmitate perpe

tua roborare; unde (c) ex utraque parte iſtud

vinculum confoederationis indiſſolubile in ae

vum permaneat.

HENRICUs Dux Lotharingiae, fide interpo

ſita, firmiter ac fideliter promiſit, quod Ec

cleſiae Colonienſi, & Nobis ſpecialiter omni

conſilio & auxilio, in juris ſui conſervatione,

contra omnem perſonam, totis viribus aſſiſtet,

& nulla occaſione vel ſuggeſtione a tuitione

Eccleſiae Colonienſis, & noſtro adjutorio dis

cedet. Nos autem idem & eadem confirma

tione, verſa vice, fide (d) interpoſita, quod

prius juramento fuit confirmatum, Duci Hen

rico innovamus.

UT autem hoc factum ſtabile & inconvul

ſum permaneat, praeſentem Paginam inde con

ſcribi, & noſtri ſigilli impreſſione, Priorum

nec non & (e) Nobilium civium, quorum no

mina ſubſcripta ſunt, dignum duximus confir
mari. Hujus rei ſunt Teſtes, - r

(a) in nomine cet.J In den jare 12o3. was reeds

tusſchen den Aartsbisſchop ADOLPH, en den Hertog

van BRABANT, het zelfde verdrag van onderlinge hulp

en vriendſchap, en wel in dezelfde bewoordingen,

ingegaan. Men zie hetzelve hier voren onder Num.

87. bl. 284. Hebben wy dat verdrag in onze

Verzameling moeten brengen, om dat hetzelve onder

teekend was door GraafoTTo II., dezelfde reden noopt

ons, om ook dit vernieuwde Verdrag alhier te moeten

plaatſen, als zynde insgelyks onderteekend door den

thands regerenden Gelderſchen Graaf GERARD.

De reden, waarom wy in ſoortgelyke verdragen de

zelven als Getuigen, of liever Guarandeurs, zo dik

wyls aantreffen, zal niemandvreemd voorkomen, welke

in opmerking neemt het gewoone Leenſtelzel van die

tyden, en de daar uit voortvloeyende onderlinge ver

pligtingen. e

(b) ut nulli aliorum cet.] Dus kwalyk in de uitgave

van MIRAEUS, en de twee overigen. Beter leestmen by .

BRosſus, ut nulla aliorum hominum amicitia vel dis

Engelbertus Praepoſitus major,

Conradus major Decanus,

Tirricus Praepoſitus S. Gereonis,

Oliverius Scholaſticus major,

GERARDUs Comes GELRENSIs,

Tirricus Comes de Clivio,

Wilhelmus Comes Juliacenſis,

Henricus Comes de Seyna,

Comes Adolphus de Monte,

Georgius Comes de Wiede,

Henricus Comes de Keſſele,

Rutgerus (f) de Merch,

Otto de Wickerode,

Galeramus, & Henricus Fratres. Miniſte

riales,

Hermannus Advocatus,

Godefridus Camerarius,

Tirricus (g) de Roslaer,

Franco Pincerna,

Wilhelmus Salline. Cives,

Gerardus Saphirus,

Joannes de Rintgare,

Apollonius Clenegedane,

Engebrandus de S. Columba,

Richolfus (h) Perfuſus,

Hermannus Grim, & alii complures,

AcTA ſünt haec anno Incarnationis Domi

nicae milleſimo ducenteſimo octavo. -

AUB., MIRAEUs, Donat. Belgic.

Zib. I Cap. 85. Oper.#
Zom. I., p. 406., en uit denzel

Ven in 't Recueil des Traitez de

... #aia & d'autres Aaes Public,

' . Tom L. p. 48. n. 69.; alsmede by

* . . . . . EU MONT, Corps Dipl. Tom. f.
- Part. I. P- 139., en BRosIUs,

- , Ann.,7uliae Montiumque Comi

tum Zom. I. p. 24, -

- w

- v 1 , n . , " , r w

cordiae eet. ,,In het Verdrag van 12o3. bl. 282. vindt
men, ut nullae aliorum hominum amicitiae vei discor

"##€) unde, ex utraque parte. cet.J. Mogelyk zal

lezen, en de zinſhydingen dus ###.#
ut ea utraque parte iſtudvinculum- erma##
Henricus promiſt cet. Het woordje ut ſchynt

MIRAEUs door overhaasting overgeſlagen te hebben,
(d) verſavice, fide interpoſita.] Kwalyk inde uitgave

van BRosiUs, verſa vice interpoſita, met uitlating van

't woord fide.

(e) nee non & mobilium civium.] Dat men lezen

moet nee non Nobilium & Civium, hebben wy hier

voren reeds getoond bl. 285. (g). -

(ſ). Rutgeſ is de Merch.] Voor de Merehem, of

Merheim • gelyk hy in andere Brieven genoemd wordt,

Zie bl. 267., 277. en 285.

(g), Tirr. de Roslaer.] # BRosIUs, de Koslaer.-

Vervolgends, voor Apol. Clene edane, leest men by

denzelfden, Appollonius Clenegedanc,

(h)
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#

T#

(h) Richelfus Perfuſus.],,Mogelyk is hy dezelfde, ºnze gisſing omtrend het jaar, op welken die vo
welke ook als een Keulsch Burger voorkomt in Num

67. bl. 243. Zo ja, dan wordt hier door nader geſterkt

\
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# rigerief geſteld moet worden gegeven te zyn.-

-

*
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103.) Kerkelyke Statuten, gemaakt ten tyde van den Utrechtſchen Kerkvoogd

DIRk van Are, waarby, onder meer andere Artikelen, ook bepaald

wordt, hoe te handelen, ingeval door den GRAAF van GELRE eenig

Prelaat, Canunnik, of ander Geestelyk Perſoon gevangen mogte geno

men worden.

In den jare 12o9.

,, Haec ſunt (a) Statuta, per

,, Dominum THEODERICUM de

, ARE , Epiſcopum Trajetten

, ſem, in ſancta Synodo de con

, ſenſit Praelatorum & Cleri

, edita anno Domini MCC. no

, no. Item a Domino wILBRAN

, Do Epiſcopo innovata anno

, Domini M.CC.XXXIII.”

I capiatur Praelatus, vel Canonicus, vel

ſocius chori, vel aliquis (b) Clericus de

familia Praelati vel Canonici, Epiſcopus, qui

nunc eſt, vel pro tempore fuerit, ipſum li

berabit, ſi (c) poterit aliquo modo.

Si vero (d) dixerit, quod eum liberare non

poſſit, & hoc ſub juramento, quod in primo

introitu ſuo praeſtabit (e), comprehenderit,

Eccleſia credet ei; & extunc Eccleſia reſu

met divina, & depoſitis crucibus & compul

ſatione legetur maledictio.

Si vero capiatur in terra Hollandiae, vel

GELRIAE, ab ipſis Comitibus, vel ab ali

quo (f), commoranti in terra ipſorum, ſive

detineatur, Eccleſia quatuordecim diebus ces

ſabita die notificationis, infra quos monebitur

coM Es, ut captivum liberum remittat cum

(a) Haec ſunt Statuta. cet.] Alleen vindt men dit

hoofd in de uitgave van MATTHAEUs. In het Batavia

“Sacra heeft men in 't begin: Theodoricus anno 12o9.

conſenſu Praelatorum & Cleri ſequentia legitur feciſe

Statuta, en op 't einde vindt men dit navolgende:

Innovata & confirmata haec rurſum ſunt a wILBRANDo

Pontifice 35. In de uitgave van v. MIERIs vindt men

alleen dit zelfde ſlot met# van 't jaartal, Anno

Domini MCC.XXXIII. , De Perkamenten Brief van 't

Kapittel van s. JAN,gelyk mede het MS. Liber Piloſus

van s... MARIE, heeft geen hoofd, en begint aanſtonds

met de woorden, Si capiatur Praelatus cet. Doch in

't oude Perkamenten Register, of Liber Commemora

tionis, vindt men op den kant het zelfde opſchrift als

by MATTHAEUS, uitgenomen dat men op 't einde voor

# Domini MCC.XXXIII. aldaar leest M.CC.XXX.

Dezelfde reden verder, welke vAN MIE
dºwl0.

# betuigde gehad te hebben, om dit Stuk in zyn

Charterboek van HOLLAND te moeten plaatſen, heeft

ons ook bewogen, om deze Statuten insgelyks in deze

onze Verzameling te brengen. - -

(b) aliquis Clericus.] Alleen by MATTHAEUs ont

breekt het woord Clericus. - -

(c) ſt poterit.] Dus by MATTH., in het Lib. Pilo.

ſus, en in den oorſpronkelyken Brief. In de overige

uitgaven, alsmede in het MS. Lib, Comm., vindt men,

ſi potuerii. - - - - - - - - - --

* - A. "

- Iii 3 -

emendatione competente. Quod ſi non fe

cerit, terra ipſius, quae eſt in noſtra (g)

Dioeceſi ſita, ab Epiſcopo & Archidiacono

ponetur ſub interdicto , & Eccleſia reſümet di

vina, & obſervabit formam maledictionis ſu

pradictam, & Epiſcopus per totam Dioece
ſim ſuam faciet illum denunciari excommuni

Catulm.

Si vero aliquis (h) perſonarum praedicta

rum laedatur in perſona a Laico, et enormis

fuerit laeſio manifeſta, Eccleſia ceſſabit, do

nec denunciatus fuerit malefactor, ſicut hacte

nus eſt obſervatum.

Si levis fuerit injuria, & non manifeſta,

non ceſſabit Eccleſia, ſed (i) vocabuntur in

juriatores. - - -

Si ſe expurgare voluerint, audietur eorum

expurgatio, niſi actor poſſit probare in contra

rium per duos teſtes ydoneos. -

Si bona alicujus Eccleſiae, vel perſonae.

Eccleſiaſticae, ad Eccleſiam ſpectantia , a

Laico (k) rapiantur, vel per violentiam de

tineantur, moneatur, ut infra XIIII. dies re

ſtituat, & impedimentum removeat. Quod ſi

non fecerit, Epiſcopus, & Archidiaconus loci,

ipſum excommunicabunt, & (kk) excommu

nicatum denuntiabunt absque citatione; et ſi

in excommunicatione perſeveraverit per ſex

f eb

(d) Si vero dixerit.] By v. MIERIs, en in het Bat.

Sacr., kwalyk, ſi non dixerit.

(e) comprehenderit.] Dus in den oorſpronkelyken

Brief. In het Lib. Piloſ leest men comprehendat.

In de uitgaven, of comprehendit, of comprehenditur.

Dit laatſte vindt men ook in 't MS. Lib. Comm.-

Voor 't volgende credet heeft V. MIERIs, credit.

f) commoranti – ſive detineatur] In het Bat. S.

en by v. MIER., commorante - ſi detineatur; in het

Lib. Piloſ., vel ab aliquo, commorante in terra ipſo

rum, detineatur... Voor 't volgende infra##

leest men in die zelfde uitgaven, gelyk ook in 't Lib.

Comm MS., interea;- Voor liberum, heeft het

Lib. Pil., libere. Voor emendatione, hebben die

beide MSS. , emenda. - - - -

d (g) Dioeceſ.J In die bovengemelde beide uitgaven,
itione. -

(h) aliquis perſonarum praediftarum.] In die zelfde

uitgaven aliglia praediºtarum te ſigar: '# dus ook
in 't MS. Lib. Comm., en in 't MS. Lib. Pilos.

(i) vocabuntur.] In die zelfde uitgaven, alsmede

in het MS vocabunt.- Voor 't volgende audie

tur, leest men in die uitgaven, audiatur- -

(k) raplantur.] ! By v. MIERIs, capianºſ.

(kk) & excommunicatum denuntiabunt.] Deze woor

den ontbreken in 't MS. Lib. Piloſus

iſ -il , ºf i. 'ſ
- - -

r
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ebdomadas, Eccleſia, in qua moratur, pone

tur füb interdicto; & ſi nec ſic reſipuerit, in

omnibus Eccleſiis ipſius Decanatus, accenſis

candelis, denuntiabitur excommunicatus. -

Quod ff idem in malitia füamichilominusper

ſeveraverit, Dominus, in cujus terra moratur,

monebitur, ut infra menſem (l) ipſumad reſti

tutionem compellat; alioquin Decanatus ille

ponetur ſüb interdicto. - -

Si Prior vel Canonicus ſubtrahât, vel deti

neat praebendam fratrum, vel impediat, quo

minus bona Eccleſiae debito more locentur,

excommunicetur per ebdomadarium ad manda

tum Decani, vel majoris de Capitulo, ſi De

canus praeſens non fuerit; et redditus ipſius

ſubtrahantur, et, ſi ad annum in malitia ſua

perſeverayerit, & ad unitatem redire noluerit,

ipſo jure fit dignitate ſua vel praebenda pri

VatuS. " -

Si vero a Laico impediatur, de eo obſerve

tur, quod à raptore vel detentore ſuperius

expreſſüm. -

Si pactionarii Eccleſiarum, ſtatuto (m) tem

pore, non ſolverint, ſive ſint in anno in an

num , ſive ſint perpetui, excommunicentur

publice, & excommunicati denuncientur, &,

ſi in malitia ſua perſeveraverint, niſi (mm)

juſtitiarius monitus infra menſen de bonis ſuis

Eccleſiae ſatisfecerit, Eccleſia, in qua mora

tur, ab Epiſcopo & Archidiacono loci Eccle
ſiaſtico ponetur ſüb interdiéto. - ºf -

Si Epiſcopus, vel ſuus Juſtitiarius (n) vio

ſentiam fecerit in bonis Eccleſiae, occupando

vel alio modo invadendo bona, quae hactenus

habuit in quieta poſſeſſione, monebitur, utin

fra quatuordecim dies reſtituat, vel reſtituifa

ciat. Quod ſi non fecerit (o), ceſſet Eccle

ſfa, et ſi per hoe ad reſtitutionem duci (p)

non poterit, Eccleſia laeſa cum communibus

experiſis coram Papa vel Archiepiſcopo ſuam

injüriam proſequetur. . , , '

Si aliquis, qualiscunque vel undecunque,

contra libertatem vel conſuetudinem Trajecten

ſis Eccleſiae hactenus obſervatam, aliquod be

neficium petierit, vel Obtinere voluerit, com

ipſum.] Dit woord ontbreekt in het Bat. S. en

rº.#s . ,,Vervolgends voor, Decana

#s ille, hebben die beide uitgaven Dominus ille.-

Verder voor Si Prior vel Canonicus, heeft 't MS. Lib.

Pil., ſi Prior vel Conventus, - -

(#5 ſtatuto tempore.] Deze woorden zyn by MAT

1 HAEus overgeſlagen, gelyk ook in 't vervolg het

woord#n larius - poneturJ In 't M
(inn)aniſi juſtitiarius - ponettur n 't MS. Lib.j## nec##"# S. Lib

(n) violentiam. cet.J In 't Bat, S. en by VAN MIE

Rrs, injuriam Eggleſiae fecerit occupando wel alio modo

invadendo bong. By MATTH. leest men, violentjam face

rit in bonis eccleſiae (delſpandis, vel alioquin invadendo

bona. # hebben de lezing onzer drie S. gevolgd.

g? ceſſet Eccl] By MATTH. cé/abit.

ºf) aan tºe: #BataS en byv. MIERis, non
Verders hebben alle de uitgavenE

Hiſ, expenſis ,,niet cum comm. cap.; gelyk in onze drie

MSS.## h -

(4). Egelaſt", "ltiverſalis reſiſtet,] Expenſis univer

f:'Eae inſiſtat,##. S.## MIE

Ris..- In dezelfde uitgaven ontbreken ook de vol

gende woorden, ipſum - vel conſilio,

o//tt. - .

(r) f/ſus bentſciiJ Ipſius heeft MATTH, uitgelaten.

quinque libras

- "

munibus expenſis (d) Eccleſia univerſalis re

ſiſtet eidem, & , ſi aliquis ipſum in ſuum

hoſpitium collegit, vel auxilio vel conſilioaſti

terit, poſtquam Eccleſiae innotuerit, ipſo jure

a perceptione ipſius (r) beneficii ſit ſuſpen

ſus, donec reſipuerit, & Eccleſiae univerſali

# cum disciplina cor

porali, coram Univerſali Eccleſiaſ cipienda

Si vero aliquis füſpectus fuerit, & ab Ec

cleſia, cui gravamen incumbit, coram univer

ſali Eccleſia de hoc impetitus fuerit, cum

duobus Fratribus ſui Capituli ſe expurgabit,

vel pro reo habebitur.

Si aliquis Canonicus penitus fuerit inobe

diens, ſuspendatur per Decanum (s) ab of

ficio & per Capitulum, et, ſi monitus tribus

vicibus infra annum incorrigibilis , permanſe

rit, benefieium ſuum abjudicetur ei per De

eanum & Capitulum.

Si Canonicusinteſtatus deceſſerit, Capitulum

disponat de omnibus (t) bonis, quae a Capi

tulo tenet, niſi forte fideicommiſſarios acce

perit coram Capitulo, vel alias ſub bono te

ſtimonio.

Mortuo Praelato vel Canonico in (u)nocte

ſive in die, ſignificetur Campanariis omnium

Eccleſiarum, ut, audito ſigno Eccleſiae, in

dua mortuus eſt, compulſatio (v) fiat in omni

bus Eccleſiis. Idem fiat, cum effertur vel

ſepelitur. Hoc etiam fiat in ſeptimo, in tri

ceſimo & in anniverſario primo. Fideicom

miſſarii dent cuilibet campanario XII. denarios.

Candelae in vigiliis exequiarum IIII. (w)

ponantur, & in Miſſa quatuor. Candela plus

non habeat, quam libram cerae. Aliae novema

fint dé tribus libris. - ' . . .

, Omnes conveniant ad pſalterium, qui ſani

ſunt. Infirmi mittant pro ſe. Qui ſanus eſt, et

non venerit, Camerarius (x) accipiat XII, de

narios de praebenda ſtia, & faciat legi pſalte

ria. Si infirmus nuntium non miſerit, ſimili

poeha puniatur. Omnes remaneant, donec

ſepulchrum (y) ........ füerit. De qualibet

Eccleſia habeatur legenda & ſtola, et hoc (2)

Per cuſtodes Eccleſiarum procuretur.

(3) ab oſcio.] Het MS: Lib. Comm. alsmede het

Bat S. en V. MIERïs lezen, a beneficit, - Hetvol

## ontbreekt in die twee gemelde uitgaven,

a smede in 't zelfde MS.; in 't welk vervolgends gelezen wordt, & per Capitulum. e ge

(!) dhinibus bonis.J Omnibus bonis ſuis hebben die

zelfde uitgaven, waar mede ook het MS. Lib. Comm.

overeenkomt. . -

u), in nodel. In het Bat. S. leest men in morte, 't

en drukfout is, welke egter by vAN

Ris behouden is.

hat. I In 't MS. Lib. Comm. alleen, ſiet.

} potjantur..] In 't Bat. S. en by v. MIERrs, po

ervolgends voor, qui ſaniºſant, leest men

nº't MS, Lib. Piloſus, ſtºſant ſûnt.

(x) accipig# In diezelfde uitgaven, accipiet.-

voor facilit heeft het MS. Lib. Comm., faciét. -

(5) ſepulchrum . ... ... fuerit.J Dus heeft MAT

- In den oorſpronkelyken Perka

menten Brief ſtaat eigenlyk## # duaſſum fue

t

THA itgegeven,

zit 't geen ſlegts een ſchryſſº t voor clauſum

fuerit, gelyk het MS. Lib,# heeft. In ons ander

rkamenten MS. ſtaat, donec ſepulchrum# clauſum,

gelyk ook in het Bat: S. en byy. MIERrsgelezen wordt.

z) et hoc per c,J In die beide gemelde":#
ICGKR
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Quilibet Canonicus inſta triceſimum legat,

vel legi faciat pſalterium pro anima defuncti;

& Collatio in Miſſa defunctorum in vigiliis &

matutinis dicatur per triceſimum in qualibet

Eccleſia. . . . ! * * *

Omnes conveniantadſeptimum, triceſimum,

& anniverſarium primum. A.

Compulſatio- non fiat pro Laico in conven

tualibus Eccleſiis, niſi cum effertur. #

Conventualis Eccleſia non ibit ad domum

Laici adfunus, ſed ſi Eccleſia invitata fuerit,

ſicut hactenus (aa) conſiletum eſt, ad Eccle

ſiam, ubi, ſepeliendus eſt, conveniet, & ad

ſepta cimiterii occurret. " -

Siſcolaris vel famulus Praelativel Canonici

moritur, in platea ad Capellam deferetur, vel

ad domum clauſtralem, & ibi (bb) proceſſio
OCCUIrret. * . * * * * * *

Si Epiſcopus gravatus fuerit, Eccleſia aſſi

ſtet auxilio & conſilio, praeterquam (cc) in

expenſis. - - . . .

Si Eccleſia gravata fuerit,# aſſi

ſtet ei auxilio et conſilio, & in expenſis. "

Si aliquis in periculis conſtitutus, & (dd)

timore mortis ad Eccleſiam vel emunitatem

confugerit, Eccleſia ipſumr(ee)rdefendat,

donec ſecurus ei conductus fuerit praeſtitus

exeundi. -

" Als r: - - - - - 7 • - " " ' - - - - - - - - "

4 Si per violentiam fuérit extractus, publice

*-

- Similiter adjutores eorium, ſive ſint Clerici

ſili, ſive Laici,# & poena,

triginta marcarum puniantur; &, iſcopus

ipſos ejicere##
nee ejecti filerint, et Eccleſiae ſatisfactum. x

, Nullus in una Eccleſia duo vel plura ha

beat beneficia, nec Epiſcopus Scolaſtrial 24

vel Cuſtodiam Galicui (kk) conferet, niſiGa

nonico ipſius Eccleſiae. , , tºt

Canonici, qui ſunt in perceptione in expen

ſis ſuis, vel (ll) aliorum, non ſint, niſi in

domibus clauſtralibus.

Poſtquam Canonicus electus fuerit, & in

perceptione fuerit, Eccleſiam Parochialem non

regat. -

Canonici tonſuras & coronas habeant con

gruentes. Quicunque (mm) recuſaverint,

per ſubtractionem ſui beneficii ad hoc facien

dum compellantur.

In aſſumptione (nn) & in nativitate beatae

Virginis, in nativitate Johannis Baptiſtae, & in

Paſſione Petri & Pauli, omnis (oo) Eccleſia

conveniet. ad Eccleſiam, in qua eſt feſtum.

Ad Sanctum Martinum in obitu Martini, ad

Sanctum Bonefacium, in die Bonefacii ; ad

Sanctum Petrum in Paſſione Petri & Pauli;

ad Sanctum Johannem in Nativitate Johannis

Baptiſtae; & ad Sanctam Mariam in Aſſump

tione, fient ſolemnes proceſſiones. C -

denuntiabitur (ff) excommunicatus in omni-, - In Annunciatione unumquodque Capitulum

bus Eccleſiis, & poena triginta marcarum pu

niatur, nec Epiſcopus malefactorem (gg) ab

ſolvet, niſi ſatisfactum fuerit Eccleſiae uni

Verſali. *,

Publicum vero latronem , & nocturnum

agrorum populatorem, & qui ſcelus committit

ea intentione, ut ab Eccleſia defendatur, alias

non commiſſurus, & eum, qui delinquit (hh)

in Eccleſiam, Eccleſia non defendet. : 6 ro

Si qui (ii) auſu temerario Eccleſiam intra

re voluerint, et, ſi diſſènſiones & bella exin

de movere contenderint, - excommunicentur

publice, & ab Epiſcopo per ſecularem poten
tiam ejiciantur. · · · · · · T - ' . 4

- te - A

breekt het woordje hoc. - Voor 't# Quili

bet hebben dezelfde, quivis.- Envoor Collatio, Col

lecta, 't geen ook in onze twee MSS. gevonden wordt.

(aa) conſuctum eſt- conveniet- oceurret.] In

die beide voorgemelde uitgaven heeft men, conſueta

eſt - Convenient - occurrent,

(bb) proceſio.] Dus in den oorſpronkelyken Brief,

en by MATTHAEUs; doch de overige hebben, Eccle

ſta occurret.- In 't MS. Lib. Piloſ ſtaat, deferatur
OCCttrrat. - ,-

. (cc) praeterquam in expenſ, J Wy hebben de le

zing van den oorſpronkelyken Brief, alsmede van onze

beide MSS. gevolgd. Kwalyk in alle de uitgaven &

in expenſis. De volgende Artikelontbreekt geheel inhet

Bat. Sacra, alsmede by VAN MIERfs.- Vooraſi

ſtet, heeft 't MS. Lib. Pil., aſſiſtat. . . . . . .

(dd) & timore.] In die gemelde uitgaven, vel ti

more - en voor emunitatem , immunitatem.

(ee) defendat..] Dus in den oorſpronkelyken Brief.

In de overige twee MSS. , alsmede in de uitgaven,

defendet.

(# denuntiabitur.] Het MS. Lib. Comm. alsmede

't Lib. Piloſus , hebben denuntietur. - Voor 't

volgende puniatur leeſt men byMATTHAEUs, punietur.

(gg) ### Abſolvat, hebben onze twee MSS;

als mede 't Bat. S. en VAN MIERIS.

*

maneat in ſtia, Eccleſia, & celebret duplex

feſtüm. Te Deum , & Gloria in excelſis

cantetur. Aliae ſollempnitates ſerventur, ſicut

- - - - - - haétenus ſunt ſervatae.

uicunque Canonicus habet cauſam cum

ſuo Concanonico in ſua Eccleſia, vel contra

Vicarium, qui eſt de jurisdictione Decani, ad

alienos Judices ipſum non vexet citationibus,

ſed coram ſilo Decano ipſum conveniat, &

justibi accipiat. | | | | | | | | -

Si Decanum non habuerit, jus ſuum quae

rat, ubi voluerit. . . . . . . . . . . . .

- Hyſtoria in Septuageſima cum Alleluja re

probata eſt ab Eccleſia Trajectenſi. , , ,
er . ' * r . - Con

ºf C zit - 7 g 1 ſººrt ,,f . . . . .

#? In Eccleſtam.] In die zelfde uitgaven, in een
C ta. , ſ ) ''. * . * º ", Je - ſ - - - - -

(#) Sigui +- voluerint, cet.J In die gemelde bei:
de uitgaven, Si quis- voluerit - vel bella - con

tenderit, excommunicetur, +- ejiciatur. Simili

ter & adjutoresv## , ſive ſint Clerici ſive#

Laici. cet. - Voor contenderint heeft 't MS. Lib.

##us, contendant. . . . . . . , ,

(kk) Conferet.] In die zelfde uitgaven, conferat. -

(ll) vel aliorum.] In het MS. Lib. Comm., als

mede in die beide uitgaven, vel alterius. -

(mm) recuſaverint, - compellantur.] Insgelyks

in die gemelde uitgaven, recuſaverit - compellatur.

(nn). In aſſumptione. \cet.] Dit, en alle de volgen

de Artikelen ontbreken in het Batavia Sacra, welke

uitgave door vAN MIERIs gevolgd is, zonder de uitga

ve van MATTHAEUS raad te plegen, ſchoon hy dezelve

ook aanhaalt, want, indien hy die ingezien hadde,

zou hy zo verminkt dit Stuk niet hebben laten her

drukken. En in den oorſpronkelyken Brief zelf, en in

onze twee andere Perkamenten Registers, vindt men der
ze Artikelen, gelyk MATTHAEUS dezelve ook heeft

uitgegeven.

(oo) omnis Eccleſia conveniet.] Omnes Eccleſiae con

venient, heeft het MS. Lib. Comm., alsmede het Lib.

Pilos.

is " + ree , , -
- - - - -

* * *

* * * * * * * * * * * * * * *
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CHARTERBOEK E Es HERTOGDOMS GELRE,

Condictum eſtetiam, quod Commune Ca

pitulum ter debet celebrari in anno. Pri

mum (pp), feria quarta poſt Quaſi modo

geniti. Secundum, feria IIII. proxima poſt

Remigii. Tertium, in feſto Blaſii, niſi cadat

in diem' dominicum ; et tune celebrabitur

proximo die ſequenti. - 4.

Hn iſtis Capitulis tractabitur de animarum

ſalute, morum honeſtate, & Eecleſiarum con
- 3 J': JT - " - 1

- - - -
-

-

. - . . - 1

ſ - -

n

- - - - - - -

(pp), Primum feria quarta poſt# Primum eſt fe

ria quarta proxima poſt Q. - ſecundum eſt, -

tertium eſt in feſto Blaſii, heeft het zelfde MS: -feria

arta proxima poſt Q. leest men ook in 't MS. Liber

iloſus. In de uitgave van MATTHAEUS vindt

men, infeſto S. Blaſii, doch S., of Sancti, vindt men

cordia, & utilitate, & ut laudabiles conſuetudi

nes, retro (gg) ſervatae, de cetero ſerventur.

, ANT, MATTHAEUS , Not. ad Anonymum de

“ - Reb. Ultrajectinis p. 134 - 137. Ook ex

P. BoCKENBERGII Diplomatibus ineditis by

friſ den Schryver van het Batavia Sacra Part. l.

p. 151.; alsmede by FR. VAN MIERIs, Chart.

van Holland I. D. bl. 153. Gecollationeerd

7ſloemet, en verbeterd uit een gelyktydigen Per

kamenten Brief, wel eer bezegeld met zes ze

gelen, waarvan 't eerſte en vierde thands af.

broken is, erwintelyk in de Archiven van 't

# van s. JAN te Utrecht, in Lade W.

54 jum. I. ,,verder met het Perkamenten MS.

' Liber Commemorationis de rebus Eccl, Traject,

: 22 - van den Heer AB. Part. II. Fol. 78. verſo.

alsmede met het Perkamenten MS. Liber Pi

,, loſus van 't Kapittel van s. MARIE te Utrecht,

Fol. 167. en 168. - In 't Nederduitsch

- overgezet in de Kerk. Oudh. van 't Bisdom

van Utr. I. D. bl. 2o8. en by v. MIERIs,

d.. l. bl. 154.

je Irro

1 ,
w

niet in onze beide handſchriften.

(gq) retro.] Dus in alle onze MSS. Kwalyk by

MATTHAEUS , reſte. - Voor ſerventur eindelyk

leest men obſerventur in 't MS. Lib. Comm., alsmede

in 't Lib, Piloſus. -

1o4.)

van ZUTPHEN bevestigd.

- . . . -
i

9f +

- ft -

- - - - ---

* *

- - - - - - - - , ſ - - - - - - -

TNNocENTIUsEpiſcopusſervus ſervorumDei,

JL dilectis filiis Canonicis Zutphanienſtbus

utem & Apoſtolicam Benedictionem. Juſtis

petentium deſideriis dignum eſt nos facilen

re aſſenſium, & vota, quae a rations

tramite non diſcordant, effectu proſequente

compiere, eapropter, dilecti in Domino Fili,

veſtris juſtis poſtulationibus grato concurrent

tes aſſenſu decimam novalium alluvion"que

Rheni, ſive ripam tangant, five in medis

fluctibus a Rienen uſque Hunepe 2 Qººl We

nerabilis Fraternoſter Epiſººſ" (a) Traje

åenſis vobis canonice dedit, vobis confirma

mus, & preſentis ſtrip" patrocinio commu

- - - Verſta hier door Bisſcho

w####*## denjare lo59. by een#

#g met den Zutphenſchen, Graaf Gºpschalk die

Tiende had afgeſtaan aan de Kerk van Zutphen. Zie

ief die mde hiervoren in de I. Afdeel.

####
dus beſchreven, Decima Inſularum a Renen usque

Arnhem, # at Arnhem uique Daventriam (Hanepe,

'tgeen in dezen onzen Brief voorkomt, is even boven

Deventer gelegen, en komen dus de opgenoemde uiter

-

II - -

-

| | | |
-

-

-

-

-

- Den 27. Maart 1209.

. . . . . . . .

t - *

De Tiende van de opkomende Waarden in den Rhyn en Ysſel, van Reenen

af tot Hunepe toe, door Paus INNoCENTIUs den III. aan het Kapittel

-

- -

-, 'º t - - e

tº - ;

2: - . - .

nimus. Nulli ergo hominum liceat hane pa

ginaminoſtrae confirmationis infringere, vel

ei auſu temerario contraire, Si quis autem hoc

attemptarenpraeſiumpſerit, indignationem om

nipotentis Dei, & Beatorum Petri & Pauli

Apoſtolorum ejus, & noſtram ſe noverit in

curſurum. Datum. Laterani Sexto Kal. Apri

lis Pontificatus noſtri anno duodecimo.

VAN HUEssEN, Hiſt. Epiſc. Foed.

Belg. Tom. II. in Epiſº. Daventr.

p. 76. in 't Nederduitsch ook over
-

-
-

gezet in de Kerk, Oudh. van De
- I I D. b/

| | venter, 1. D. bl. 435.

-

-

-

ſte palen a Rienen usque Hunepe zeer wel met deze

hier opgenoemde overeen.) Inſularum, ggae, eiſiſint 2

nondum arantur, & earum, quae ex alluvione Rheni

& Islae adhuc congeri debent, Vive in medio fluminis

ſint, ſive ripam tangant., Met diezelfde woorden ge

noegzaam wordt die Tiende ook omſchreven in eenen

naderen. Beveſtigings-brief van Bisſchop GUIbo van den

Jare 131o. welken wy in 't vervolg op zyn tydorde ook

zullen mededeelen,

u | | |

- - - - -

- een sºo

-

- -

u - - - - - -

- -

| | | | | |

to5.)
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105) De Novale Tienden uit de tot nog onbebouwde Landen der Veluwe door den

Utrechtſchen Bisſchop oTTo van GELRE te Leen uitgegeven aan zynen

Broeder, Graaf GERARD

(Tusſchen de jaren 1212 - 1215.)

D# oTTo (a) bonae memoriae Ele

ctus Trajectenſis Fratri ſuo Domino GE

RARDo Comiti Gelrenſi contulit in feodo deci

mas de Novalibus in (b) Comitatu ipſius;

& hanc conditionem interpoſuit, quod ipſe

Comes manum mittere non deberet in deci

mas, ab Eccleſiis vel aliis perſonis prius pos

ſesſâs. Et ſicubi terra aliqua ſeminareturinter

duos agros, vel ſicubi agros aliquos extendi

contingeret in longum, vel in latum, ibi i

pſe Decimam accipere non deberet, ſed tan

tum de illis Novalibus accipere deberet deci

(a) Otto bonae memoriae.]. Bekend genoeg is het,

dat OTTO van Gelre, of de I. van dien naam, in den

jare 1212., in plaats van DIRK van ARE, tot Bisſchop

van Utrecht verkoren is geworden, en dat hy na eene

kortſtondige regeering van ruim twee, of derdehalve,

jaren, in den jare 1215. overleden is. Zie, onder an

deren, den Heer VAN LEEUwEN in Not. ad CHRON.

TIELENSE p. 182. (e). De Heer DRAKENBoRCH heeft

zulks reeds op dezen Brief ook aangeteekend.-

Hieruit moet nu volgen, dat men dit stuk, 't geen

geen jaar- of dag teekening heeft, moet ſtellen in dien

tusſchentyd gegeven te zyn, en het dus brengen tus

ſchen 1212. - en 1215. Maar wat beteekend

hier de omſchryving bonae memoriae? - Ik weet

wel, dat het aan geen voorbeelden ontbreekt, waaruit

blykt, dat men ſomtyds de uitdrukking bonae, felicis,

iae, of beatae memoriae, ook gebruikte van nogwerke

yk levende Bisſchoppen, en andere Kerkelyke Perſo

magien, die zig door een voorbeeldigen wandel, en

uiterlyken ſchyn van heiligheid reeds by hunne tydge

nooten eene groote agting verworven hadden ; -doch

ik weet tevens, dat diergelyke uitdrukking enomſchry

ving van iemand, meerendeels, en genoegzaam altoos,

aanduidt, dat zodanig een reeds overleden is, op de

zelfde wyze, gelyk wy thaids ons gewoone, zaliger

edagtenis, altoos van reeds geſtorvenen gebruiken.

ndien wy nu, in dezen laatſten, en doorgaands altoos

gebruikelyken, zin, de woorden honae memoriae alhier

ook opnemen, wat moet dan daaruit volgen ? Im

mers dit, – dat deze gifte door Bisſchop oTTO

niet dan op het laatst van zyn leven aan zynen Broe

der GERARD kan geſchied zyn, en wel even voor

dat hy de reis naar Romen ter verkryging van

ontſlag, of dispenſatie, wegens zyne jongheid, onder

nomen heeft, op welke reize hy onverwagt door een

heete koorts te Northuſen op den 26 Maart 1215. uit

dit leven is gerukt; - En dat de brief daar van

na zynen dood eerst in de Leenregisters van het Bis

dom gebragt en geſchreven is geworden, waarin ons

dezelve bewaard is gebleven. Op deze wyze kan men

gemaklyk dan redengeven, waarom hy genoemd wordt

Otto bonae memoriae, doch dan moet tevens hier uit

volgen, dat deze gifte gebragt zal moeten worden tot

# ander jaar, dan tot het begin van 1215, waarin

y overleden is. - ww: de beſlisſing hier

van aan deskundiger over. y zullen alleenig, de

wyl het ook onze Gelderſche Historie betreft, het

verhaal van HEDA, aangaande den ouderdom vanBis

ſchop oTTo, van eene misſtelling by deze gelegenheid

zuiveren. Aldaar vindt men pag. 192. dit navolgende:

Post Theodoricum "# oTTo Praepoſitus

XXIV. aetatis anno. cet. Dus ſtaat in de uitgave ;

den IV.

mas, quae in locis paluſtribus vel ſilvoſis ex

colerentur in jurisdictione ſua , quae excoli

non posſent, niſi de licentia ipſius & conſen

ſu. Hanc conditionem ipſe Comes ſponte ac

ceptavit, & eam ſe ſervaturum promiſit, prae

ſentibus Praelatis & Miniſterialibus Eccleſiae

Trajectenſis, quorum maxima multitudo af

fuit; ubi Comes ipſe decimas Novalium in

terra ſuae potestatis & ſuae jurisdictionis ſub

tali conditione recepit. Testibus his praeſen

tibus,

Rem

maar in den MS. HEDA van den Heer AB. ſtaat uit

drukkelyk, Post Theodoricum - eligitur OttoPrae

&### XXXIII. Episcopus, XVIII. aetatis anno.

y twyfelen geen ogenblik, of zulks is de egtele

zing. Op die manier wordt HEDA ontheft van alle

dwaling, en zyn verhaal omtrentdenouderdom, welken

oTTo, toen hy tot Bisſchop verkoren wierd, bereikt

heeft, komt dan naauwkeurig overeen met dat van BE

KA p. 68, en meer andere Schryvers. Te regt wordt

hy ook in het CHRONICON TIELENSE pag. 182. genaamd

annorum decem & otto juvenis.

(b) In Comitatu#Hoe zal men deze woor

den moeten verſtaan ? b 't minst bezat Graaf GE

RARD te dezer tyd drie onderſcheidene Graafſchappen,

GELRE namelyk, zUTPHEN, en de VELUWE. Zal men

derhalven deze woorden, alsmede de volgende, inter

ra ſuae poteſtatis & ſuae jurisdictionis, verſtaan van

zyn gehele gebied, of van alle zyne landen? Watr

heeft ooit de Bisſchop gehad over de Graafſchap zUT

PHEN , of GELRE ? Heeft niet Graaf GERARD voort

na doode van zyn Vader oTTo eenige novale Tienden

by Lochum, als zyn eigendomlyk goed , in den jare

12o7. afgeſtaan aan 't Kapittel van Zutphen ? Zie hier

voren num. Ioo. bl. 3o3. Hoe zou hyzulks hebben kun

nen doen, zo hy eerst in 1215. van den Bisſchop de

novale Tienden in de Graafſchap Zutphen te Leen ont

fangen had ? Hieruit blykt, dat wy die woorden al

leen zullen moeten bepalen tot een eenig Graafſchap,

namelyk de vELUWE. Dezelve behoordeaan het Sticht,

De tydelyke Bisſchop was de dominus directus 'er van.

Graaf GERARD bezat dezelve als een agterleen van U

trecht. De Bisſchop, als Overleenheer, kon derhal

ven over de novale Tienden der Veluwe beſchikking

maken, en dezelve onder het Leen der Veluwe ook

betrekken, en het zelve daar mede vermeerderen, ge

lyk by dezen brief geſchiedt. Te regt derhalvenheeft

PoNTANUs, van deze Gifte melding makende lib. VI.p.

126. , dezelve ook alleen betrekkelyk gemaakt tot #
Tienden van de Veluwe, Velavici diſtrictus decimas,

verhaalt hy, his legibus ac conditione in feudum trans

ſcripſit, ut nec ipſe, aut ejus in poſterum heredes ma

num unquam mitterent in decimas ab Eccleſiis posſes

ſas. y volgde hierin genoegzaam woordelyk het

verhaal van den ouden Schryvervan 't CHRONIcoN TIE

LENSE pag. 183, welke insgelyks deze Gifte alleen tot

de Veluwe betreklyk maakt, wanneer hy meldt ; iſie

Episcopus OTTo Gelriae contulit fratri ſuo GERARDo

Comiti Gelriae in feodum decimas de Novalibus in vE

LUA, quae prius ad Episcopum pertinebant, ſub condi

tione, ut comes & ſui heredes nunquam mitterent ma

nus in decimas, ab Eccleſtis posſesſas, quam conditio

nem juravit tenere proſe, & pro ſuis heredibus per

pe
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Remboldo (c) Majore DecanoTrajectenſe,

Waltero (d) Praepoſito Sancti Salvatoris,

Waltero Scolaſtico Sancti Martini,

Johanne Sancti Petri, Theoderico Sancti

Johannis Canonicis, Capellanis Episcopi,

Giſelberto de Ameſtel,

Arnoldo Laf9

Alberto et Arnesto de Wulven,
O

Everardo de Muntfort , et Fratre ejus

Luberto,

# obſervare. Hieruit blykt, dat die Chronyk

chryver de woorden van onzen Brief voor een gedeel

te in dat zynverhaal gebruikt, enovergenomen, en dus

in zyn tyd denzelven gezien heeft.

(c) Remboldo.] Dus in ons MS. . By DRAKEN

BORCH, Reinboldo. Behalven dat hy Domdeken ge

weest is, is hy ook Proost van S. Marie geweest, en

is daar toe in 12o2 reeds verkoren. Zie hier voren

onze aanmerk. bl. 271. (q). Vergelyk ook DRAKEN

BoRCH, Aanhangz. bl. 52. Welke overzulks denken,

dat de Domdeken Rembold, en de Proost van S. Ma

rie, insgelyk Rembold, ſchoon zy in een en den zelf

den tyd geleefd hebben, egter twee verſchillende Per

ſonen zouden zyn geweest, vergisſen ziggrootelyks. Men

zie alleen maar den Brief van 1219. bl. #

(d) Waltero Praepoſito.] Dus ſtaat uitdrukkelyk

in ons Perkamenten Register. In de uitgave leest men

Waltero Decano Sancti Salvatoris. Dewyl nergens

Huberto de Everdinge,

Rodolfo de Boſenkhem,

Gerardo de Dolre,

Theoderico de Bºkhorst,

et Herimanno de Vorst, aliisque quam plu

ribus.

Naar myn Perkamenten MS. Liber

Privilegiorum Eccl. Traject. Fol.

LXX. Ook uitgegeven door ARN.

DRAKENBORCH, Aanhangz. op de

Kerk. Oudô. bl. 39I.

anders dan uit dezen Brief blykt, dat te dezer tyd

eene Walter Deken van S. Salvator geweest is, ge
lyk ook de Heer DRAKENBORCH, uit hoofde van de

zen Brief alleen, hem in de lyst der Dekenen van

Oudmunſter bl. 1 17.gebragt heeft, denken wy, dat

de lezing van ons MS. de egte is, en dat wy hem,

tot zo lange van elders van deze zyne, waardigheid

blykt, op de lyst der Dekenen van die Kerk kunnen

uitſchrappen, terwyl hy te regt, onder de Proosten

van die Kerk, geplaatst is bl. 89. en in welke hoeda

nigheid hy in een onuitgegeven Brief van Bisſchop

DIRK van ARE, welke dus voor den jare 1212. moet

afgegeven zyn, en welkers woorden wy hier voren bl.

25o reeds aangehaald hebben, als mede in een Brief

van 1217. voorkomt by MATTHAEUS de Nobil. p. 835.

zo dat hy overzulks en voor, en na den tyd van dezen

Brief, die waardigheid bekleed heeft.

SA/K&SAAS-SAA<&AA&&Ak&SAA é&AA&&AA&*AA&&AA&SAA&&AA&AA&SAA& AA& Aké AK

1o6.) Het Kasteel Scapouwe, en verſcheiden Landhoeven in Osterhuſen, door

K. FREDERIK den II., aan den Aartsbisſchop van Maagdenburg ge

ſchonken, ten overſtaan, onder meer andere Getuigen, ook van den

Gelderſchen Graaf GERARD den IV.

Den 3 Mey 1215.

N nomine (a) Sancte & indiuidue trini

tatis FRIEDERICUs Diuina favente clemen

tia Romanorum Rex ſemper Augustus ac reX

Sicilie. Cum nichil clarius eluceſcat in Prin

cipe, nichil glorie regnantis plus tribuat in

erementi, quam ſi deuotorum obſequia digna

atitudine recognoſcat; nos fidem penſantes

merita, conſtantiam & prouectum, quem

dilectus princeps noſter ALBERTUs Magdebur

genſ. Archiepiscopus, Apoſtolice ſedis lega

tus, circa exaltationis regie promotionem ,

deuotisſimis ſtudiis & plenis exhibere cura

uit effectibus, ipſius obſequia tanto digniori

bus reputamus premiis non indigna; quanto

illa nec dampna reprimere poterant infinita,

nec tempeſtas temporis conquasſare, que flu

ctus emiſt in Magdeburgenſi prouintia, ad

turbationem Imperii grauiores. Vt ergo idem

Archiepiscopus in exultatione metat, quod

in lacrimis ſeminauit, & inde fructum aufe

rat, vnde dinoſcitur incurrisſe iacturas; nos'

(a) In nomine cet.] Dewyl onder de Getuigen al

hier voorkomt onze Gelderſche Graaf GERARD IV.,

Waren M. verpligt dezen Brief alhier ook te plaatzen.

-Met den inhoud van den Brief, als geen de

ipſius & Magdeburgenſis eccleſie, ſpecialiter

propter ipſum, honori volumus & profecti

bus imminere. Ideo notum eſſe volumus

vniuerſis Rom. Imperii fidelibus, preſentis

temporis & futuri, quod, reſignante in ma

nibus noſtris Comite Burchardo de Mannes

velt caſtrum Scapowe & in campis eiusdem

caſtri & Ville Oſterhuſen centum viginti man

ſos cum ſiluis, aquis, pratis, paſcuis & o

mni plenitudine iuris eorum, quos ab Impe

rio tenebat in feudo, nos, de conſenſu &

ſententia principum, predictum caſtrum Sca

powe, cum manſis & omnibus bonis expres

ſis, beato Mauricio & ſupra ſcripte Mag

deburgenſ Ecclefie regali auctoritate , per

petuo iure, donamus, donationem ipſam ban

ni noſtri munimine roborantes ac ſtatuentes,

vt nulli omnino hominum, alto vel humili,

modico vel ſublimi, liceat hanc paginam no

ſtre donationis infringere vel ei modis aliqui

bus obuiare, quod qui attemptare preſumſe

rit,

minſte betrekking verder tot ons GELDERLAND heb

bende, zullen wy ons niet behoeven op te houden.

- Wy hebben denzelven laten herdrukken, zo

als die door LUDEwIG het eerst is uitgegeven.
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rit, centum libras auri examinati componat,

dimidiam partem camere noſtre, reliquam pas

ſis iniuriam perſoluendam. Ad eiusdem ita

que donationis noſtre memorabile in futura

tempora firmamentum, preſentem paginamſu

per hoc conſcribi precepimus & Imaginis no

ſtre impreſſione muniri. Signum Domini FRI

DERICI ſecundi Romanorum Regis Inuiétiſſi

mi, ac Regis Sicilie. Acta ſunt hec apud

Andrenacum, Anno ab incarnatione Domini

ca Milleſimo ducentiſſimo quinto decimo.

Teſtes huius rei ſunt. Siffredus Magunti

nens. Archiepiſcopus, Apoſtolice ſedis le

gatus, Imperialis Aule Archicancellarius. The

odoricus Triuirorum Archiepiſcopus. Henri

cus Argentinenſ. Epiſcopus. Cunradus Ab

bas de Lors , Ludewicus Comes Palatinus

Reni & Dux Baiuarie. Godefridus Dux

(b) Ludewicus Comes de Con.] Ik denk, dat zulks

een drukfout is by LUDE wIG, voor Comes de Lon.

Ten minſten Lodewyk, Grave van Loon, kan als Ge

tuige hier over geſtaan hebben, als zynde eerst over

leden den 29 juli des jaars 1217. Zie MANTELIUS,

Hist. Losſeſſi, Lib. I V. p. 17o & 173. , of des jaars

1218. volgends den Heer KLUIT, Ilist. Crit. Iloll. Toii'.

I. Part. 1/. p. 493

"gs- ºr Nº s=#rºse rºssºns &sºr

313

Brabantie. Henricus Dux de Limburch. Hen

ricus & Galeranus eiusdem Ducis fiiii. E

dewicus (b) comes de Con. Comes Adol

fus de Montibus. Comes Adolfus de Sco

wenborc. - Comes Heinricus Seine. Comes

Adolfus de Marchia, Comes GERARDus de

GELRE. , Comes Godefridus de Spanheim

Comes Henricus de Schwartzburch. GE

rardus Comes de Rinicke. Comes Erneſtus

de Vilſecke. Wernerus & Philippus de Bon

landia. Walterus Pincerna de Schipphe. DAT

per manum Marquardi, Imperialis Aule No.

tarii vice Domini Conradi Metenſis Epiſco

pi, Imperialis Aule cancellarii. V. monas

Maii, Indictione, III. Anno Regni noſtri Ro

mani (c) Tertio.

O, PETR. * - -

J"# #####ºr

(c) Anno regni noſtri Romani tertio.] Men ver

wondere zig niet over deze tydrekening der jaren des

Koningryks, welke van de gewoone wyze afwykt.

Men zie, 't geen de Abt BESSEL geleerdelyk hier

over heeft opgemerkt in zyn Chronic, Gottsvicenſe Lib,

II. p. 435.

,

Rºse'rºse ºorkse roºs ººrsºgse rºsé:-s is

1 o7.) De Kerk van S. JAN te Utrecht, en derzelver bezittingen, waaronder,

behalven meer andere, ook de Kerken van Beuſighem, en Balgojen ,

als mede de Renthoeve Oholre op vELUwEN, in de beſcherming van den

n Den 5 February 1216.

*
-

* * * ' ,
-

Nnocentius , Epiſcopus ſervus ſervo

rum Dei dilectis filiis Decano & Ca

nonicis ſancti Johannis Trajectenſis, Salu

tem & Apoſtolicam benedictionem. Solet

annuere Sedes Apoſtolica piis votis & ho

neſtis petentium precibus favorem benevo

lum impertiri. Ea propter, dilecti in Do

mino filii, juſtis precibus inclinati, Eccleſiam

& perſonas veſtras cum omnibus, quae im

praeſenti (d) rationabiliter poſſidet , aut in

futurum juſtis modis, praeſtante Domino, po

terit adipiſci, ſüb beati Petri & noſtra pro

tectione ſuſcipimus, ſpecialiter autem quar

(a) Impraeſenti.] In de uitgave van den Heer

KLUIT, intpreſentiarttin. * *

(b) De Edhe..] Of men door de Eccleſia de Edhe

in dit ſtuk te verſtaan hebbe de Kerk van het be

kende en vermaarde Veluwſche Dorp Eede, of Ee;

dan of men dezelve elders anders zal moeten zoeken,

durve ik , by gebrek van nader bewys, niet bepa

Zekerer is het, dat, door de volgende

JEccleſia de Boſinchem, verſtaan moet worden de Kerk

van het oude en aanzienlyke Dorp Beuſeghem, on

der 't tegenwoordige Graafſchap van Buuren geho

rende, en eertyds een gedeelte van 't oude Graaf

ſchap Teiſterbant uitgemaakt hebbende. Zie Tegenzv.

K. k k

Apoſtoliſchen Stoel genomen door den Palls INNOCENTIUS den III.

*

tam partem decimarum in Scalden & de

Fronacker, de Wail, de Dubble, de Hi

re, & de Edhe (b) Eccleſias & decimas,

& de Buſinchem & de Balgoie Eccleſias,

decimas , & curtes , Eccleſiam de Scorle

cum Capellis & decimis, & in Geishor

ne, in Nodeke, Alſinchove , Lintvelde,

Oholre in Tuenta , Oholre in Velua , &

Everickesdorpe curtes , jus quoque ac red

ditus, quae habetis in Nardinclant , ſilvam

Vuirs , & villam videlicet Midregh cum

Eccleſia , terra, decima, & jure alio, quod

habetis ibidem , ac omnium pertinentiis

prae

Staat van GELDERLAND bl. 341. Gelyk ook, door

de Eccleſia de Balgoie, ongetwyfeld verſtaan moet

worden de Kerk van het, in 't Ampt van. Tºt iſ het?

Maas en Waal gelegene, Dorp en Heerlykheid Baſ
gajen. Wêjke Renthoeve men verder door de

alhier opgenoemde Curtis Oholre in. VELUA, of: gº
lyk de Heer KLUIT uit het MS. Liber ruheus Eccle

ſide S. johannis Fol. XXIX. heeft uitgegeven, 0%
're in Velua, te verſtaan hebbe, of waar eigenlyk de
zelve gelegen zy geweest , is by my ook onzeker.

zeve ## om deze hier opgenoemde Gel:
derſche plaatzen, hebben wy gemeend deze", Brief

niet in ons werk met ſtilzwygen te mogen voorbygaan,

2
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praedictorum , ſicut ea omnia juſte ac paci

fice obtinetis, vobis , & (c) per nos eidem

Eccleſiae noſtrae, auêtoritate Apoſtolica con

firmamus , & praeſentis ſcripti patrocinio

communimus. Nulli ergo omnino homi

num liceat hanc paginam noſtrae protectio

nis, & confirmationis, infringere, vel ei au

ſu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare praeſümpſerit , indignationem o

mnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli

(c) & per nos eidem Eccl. noſtrae J Dusin de twee

eerſte uitgaven , doch beter in de uitgave van den

Hoogleeraar A. KLUIT, volis, & per vos ciden Eccle

ſtae veſtrae.

(d) Laterani J By den Heer KLUIT, Iateranis.

(e) Octavo decimo.] Schoon anderen dezen Brief

brengen tot den jare 1225., hebben wy egter gemeend

denzëlven in deze onze Verzameling te moeten bren

gen op den jare 1216, en wel om deze redenen. Vol

gends de Chronologiſche Tafelen van den Heer KLUIT,

gevoegd agter deszelfs Primae Lineae Collegii. Dipl.

Ilſt. Polit. Tab. I. p. 7., is INNocENTIUs de III. tot

de Pauſelyke waardigheid verkoren op den 8 january

des jaars I 198, en is op den daaraan volgenden 22 Fe

bruary daartoe ingewvd , en bevestigd. Zyn Op

volger HoNORIUs de III. is in zyne plaats verkoren op

den 18 july des jaars 1216. Indien men nu de jaren

zyner regeering begint te tellen met den 22 February

I 198, was hy, op den 5 February des jaars 1216,

nog in zyn agttiende jaar van zyn Opper-priesterſchap

der Kerke, of, gelyk wy hier ontmoeten, Pontifica

tus anno octavo decino, terwyl hy op den daaraan

volgenden 22 February 1216. het negentiende jaar zy

ner regeering, in welk hy ook geſtorven is, heeft aan

gevangen, waarom men ook onder een andere Bulle,

door hem op den 4 Juny 1216. afgegeven, te regt

vindt, Datum Peruſſi II. Non. Junii, Ind. IV. Pon

tificatus anno XIX., aangehaald hy GEoRGIscH, Re

geſt. Chron. Dipl. Tom. I. p. 86o. n. 13.-

Apoſtolorum ejus ſe noverit incurſurum.

Datum. Laterani (d) Nonis Februar. Pon

tificatus noſtri anno Octavo decimo. (e)

A" ANT. MATTHAEUS Fundat. & Fat

Eccleſ: Lib. J. c. 4. pag. 12o. ook

by VAN HUISSEN Hijt. Epiſc. Tom.

l. pag. 82. als mede by A. KLUIT

in Cod. Dipl. Hitſ'. Crit. Comit.

Holl. Tom. II. Part. I. p. 453.

Wil men egter liever de jaren beginnen te rekenen,

gelyk men mogelyk uit ſommige zyner Bullen zou kun.

nen opmaken, van zyne verkiezing op den 8 january,

en niet van Zyne inwying op den 22 February, dan

zou het agttiende jaar zyner regeering begonnen zyn op

den 8 January 1215. en geëindigd zyn op den 8 ja

nuary 1216. doch dan zal men dit ſtuk moeten brengen

tot den 5 February des jaars 1215. en dus een jaar

vroeger, dan wy geſteld hebben. Op dezelfde

manier hebben MARTENE en DURAND , Theſ. Anecd.

Tom. I. p. 85O. eenen Brief van onzen INNocENTIUs,

afgegeven Lateranis III. Calendas Februarii Ponti

ficatus anno XVIII. gemeend te moeten brengen tot

den 3o January des jaars 1216. en dus geſteld, dat

men de jaren zyner regeering van den tyd zyner in

wying moest beginnen te rekenen, terwyl integendeel

GEORGISCH, Reg. Hiſt. Dipl. Tom. I. p. 854. dien

zelfden Brief brengt tot het voorige jaar 1215. welke

rekening ook doorgaat, zo men de jaren met den dag

zyner verkiezing, en niet zyner inwying en werkelyke

bevestiging, wil rekenen. Welke van deze twee

manieren men ook verkiezen moge te volgen, is my

onverſchillig. Doch tevens blykt hieruit , dat

men dit ons Stuk onmogelyk zal kunnen brengen tot

deniare 1225. welk overeenkomt met het negende jaar

der Pauſelyke regeering van HoNORIUs den III.-

Men zie verder den Schryver van l'Art de verifier les

Dates, p. 293.

###*****************################################

1o8.) Het Verdrag van Vriendſchap en onderlinge hulp, tusſchen Brabant en

Keulen, Van den kant des Aartsbisſchops op nieuws beveſtigd, ten

overſtaan, onder meer anderen, ook van Graaf GERARD.

Den 5 July 1217. e

NGELBERTUs , (a) Dei gratia ſanétae

Colonienſis Eccleſiae Electus, omni

bus praeſentem Chartulam intuentibus ſalu

tem in Domino. - Ad omnem dubietatis ſcru

pulum reſecandum, univerſorum notitiae prae

ſenti ſcripto cupimus declarari, quod nos

vinculum amicitiae indiſſolubilis inter Eccle

(a) Engelbertus.] Zo menigmaal de Aartsbisſchop

lyke zetel van Keulen van Opperhoofd veranderde,

of wanneer een nieuwen Hertog van Braband, in

plaats des Overledenen, opvolgde, en aan de regee.

ring kwam, ſchynt men telkens deze verbintenis tot

onderlinge hulp tusſchen Keulen en Brabant ver

nieuwt te hebben. De Brieven, onderling daarvan

gegeven, komen, zelfs in woorden, hoofdzakelyk

overeen. Zulks kan, onder anderen , blyken uit

twee ſoortgelyke Brieven van 12o3, en 12C8. wel

ke, om dat daar in de Graaf van GELRE , als Ge

tuige en Guarandeur, mede voor komt, wy in deze

onze Verzameling gebragt hebben Num. 87, bl. 284.

ſiam Colonienſem & HENRICUM Dulcem Lo

tharingiae , ſüOSque Progenitores, ab anti

quo habitae, innovare invicem & corrobo

rare volentes , ipſi de conſilio Priorum &

fidelium noſtrorum promiſimus, juramento

firmantes, quod contra omnem (b) homi

nem . . . . aſſiſtemus eidem , utpote di
r lecto- -- - -

en Num. Io2. bl. 3c6. Dezelfde reden noopt ons

thands dit Stuk, als mede den volgenden Brief, al

hier ook te moeten plaatzen.

(b) Contra omnem hominem . . . . asſiſtemus ]

Het geen hier ontbreekt, of door den Uitgever, ge

lyk hy meermalen gewoon is, is overgeſlagen, zal

men mogelyk op navolgende wyze moeten aanvul

len , quod contra ommem hominem in jure ſuo as

ſtſtemus eidem. Aanleiding om zulks te denken

leeft ons daartoe de volgende Brief, waarin de

ertog van deze belofte des Bisſchops dus ſpreekt,

ipſe quoquo nobis vice verſa pollicitus eſt furamento,

quod not is in jure noſtro contra omncm hominem ſie
- t///?
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lecto & fideli noſtro, de cuius fidei puri

tate certa colligimus & habemus argumen

ta. Ipſe quoque, praeſentibus, tam noſtris,

quam ſuis fidelibus, verſa vice nobis polli

citus (c) eſt juramento; quod nobis, ad con

ſervanda jura & libertatem Eccleſiae Colo

nienſis, erga quamlibet perſonam , auxilium

ſuum efficaciter impendet. Ad huius igitur

facti robur & evidentiam , praeſenti Paginae

ſigillum noſtrum & Eccleſiae Colonienſis fe

cimus appendi. Teſtes ſünt,

Theodoricus Maior Praepoſitus,

Conrardus Maior Decanus in Colonia,

Gerardus Praepoſitus SS. Apoſtolorum,

Gerardus Praepoſitus S. Mariae de Gra

dibus,

um eſca.citer auvilium impendet. Hiermede komt

ook overeen de onderlinge belofte, welke men in

het Verdrag van 1193. , door den zelven MIRAEUS

uitgegeven. Donat. Belgic, Lib: II. Cap. 7o. Oper.

Dipl. Tom. I. p. 556., gebruikte ; veram amicitiam

& perpetuum Focaus contra-timus, ita videlieet, u?

21 S

GERARDUS COMES GELRENsis,

Adolphus Comes de Altena,

Otho de Wickerode, n

Gerardus de Rondenaerde,

Hermannus Advocatus Colonienſis

Hermannus Marſcalcus de Alverre

Theodoricus Dapiſer, 3

Bruno Pincerna,

Franco de Rothemin, & alii quam plures,

Acta ſunt hace Coloniae anno Incarnation is

Dominiene milleſimo ducenteſimo decimo ſep
timo, III. Nonas Julii.

AUB. MIRAEUS, Donat. Belgie.

Zib. I. Cap. 90. Oper. Dipl.
Torn. I. p. 41o. 4.

in omnibus noſtris juſtitiis contra omnem hominem ad

invicem nobis fideliter aſſiſiamus, cet. -

(c) Pollicitus eſt.] Dat zulks door den Brabant

ſchen Hertog werkelyk beloofd is, blykt uit den vol

genden Brief.
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199) IIet voorgaande Verdrag tusſchen Brabant en Keulen, van den kant des

Hertogs van BRABANT, insgelyks op nieuws bevestigd ten overſtaan van

Graaf GERARD Van GELRE, en andere Leenmannen.

Den 5 july 1217.

ENRICUs (a) Dei gratia Dux Lotha

ringiae, univerſis, praeſens ſcriptum

intuentibus, ſalutem in Domino. Ne rei

geſte &c. finem (b) conſumat oblivio,

ſolent ea, quae aéta ſunt , litterarum indi

ciis aeternari: Inde eſt, quod notum faci

mus praeſentibus & futuris, quod ab anti

quo inter nos & terram noſtram ex una par

te, & Epiſcopuin Colonienſein & Eccleſiam

ex altera parte, confoederata eſt dilectio &

confirmata ConſOederatio, ut nullae aliorum

hominum amicitiae vel diſcordiae poſtint hu

ius dilectionis indiſſolubile vinculum diſſipa

re. NOS igittir hanc amicitiae confoederati

onem innovare & corroborare volentes, de

conſilio hominum noſtrorum Domino noſtro

ENGELBERTO , ſanctae Colonienſis Eccleſiae

Electo , promiſimus, juramento firmantes,

quod ipſi ad conſervanda jura & libertatem

Eccleſiae ſüae , cui ratione hominii ſumus

obligati, contra Omnem perſonam fideliter

aſſiſtemus; ipſe quoque nobis vice verſa pol

licitus eſt juramento , quod nobis in jure

(a) Henriegs.] Zie onze aanmerking op den voor

gaanden. Brief.

(b) Ne rei geſte & cº fnem conſumat.] Dus vindt

men in de uitgaven. Doch, wat BUTKENs met dat

&#c. heeft willen te kennen geven, begrype ik niet.

Zonder 't zelve ten minsten is de zin dezer woorden

volkomen, en niets ſchynt 'er aan te ontbreken, of

uitgelaten te zyn , indien men maar leest, ne ret

geſtae fidem conſumat oblivio, en niet finem. Dezelf

de uitdrukking heeft men ook gebruikt in 't Ver

drag van 12o3, hier voren bl. 284. geplaatst, alwaar

noſtro contra ommem hominem ſuum effica

citcr auxilium impendet. Ad huius igitur

facti robur ac evidentiam fecimus conſcri

bi hanc paginam, & ſigilli noſtri appoſitione

communiri. Teſtes ſunt:

GERARDUs Cofiles GELRLAE.

Walterus Bertolt, & AEgidius frater ſuus.

Arnoldus de Dyſt. -

Leonius (c) Caſtellanus Bruxellenſis.

Goſwinus de Goſenkurt.

Arnoldus de Walheim.

Rubinus de Tillimunt, & alii quam plures,

Acta ſunt haec Coloniae , anno Domini

# Incarnationis MCCXVII. III. Nonas

Ul -

CriRISTopH. BUTKENs, Troph.

de Brabant Tom. I. dans les

Preuves du Livre IV. p. 65.

* - en uit denzelven in het Re

- , cueil des Traitez de Paix, &?

d'autres actes Publics Tom

I. pag. 55.; als mede by Du

MoNT, Corps Diplomat. Tom.

I. Part. M. p. 157.

wy meenden te moeten lezen, Ne rei geſtae ſidem

conſumat oblivio, literarum ſolet indiciis aeternari 3

Inde eſt, quod notum facimus praeſentibus & futu

ris , quod ab antiquo. cet. -

(c) Leonius Caſtellanus Bruxellenſis.] In een Brief

van 1238. by MiRAEUs, Notit. Eccleſ: Belg. Cap

179. “# Dipl. Tom. II. p. 755., vindt men Van

dezen Caſtellein gewag gemaakt, want in den zelven

noemt zyn Zoon zig. Ego Leonius filius Domint Lé

onii Caſtellani Bruxellenſis cet.

kk 3 e- - De
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11o.) De Tol te Smithuiſen, als

25m2 cºr , zºvººrZº ZTE, &G2QASGAZ,

mede de Curtes, of Renthoeven, Ewik en -

Malberge, door 't Kapittel van s. MARIE te Utrecht verpacht aan de

Vrouw van Henrik van Smithuizen, en haar Dochter Olelda, de Huis

- vrouw van Folpert van der Lekke; en Sulks y00r haar beider leven lang.

In den jare 12 19.

N NOMINE DOMINI (a) - Noſcant pre

ſentes - ſciant posteri qualiter capitulum

ſancte Marie in traiecto . conuenit cum

MAcHTELDA uxore HE IN R Ici de Smit

huſe - et eius filia. o LELDA - de teloneo

in Smithuſe - et curtibus en ik - et malber

ge - eccleſie uacantibus' ſub annua penſione

recipiendis - Sane iam dicta MACHI - et OL'

filia conjunctis manibus receperunt prenOmi

nata bona de manu capitulJ quoad uitam ſilam

omni prorſus herede aut hereditario iure ex

cluſis ita duntaxat quod prefata MAcH - quam

diu uixerit - ſicut (b) in integra procuratione

predictorum bonorum nec fratres aliquem ha

beant (c) reſpectum ad filiam ſed ad matrem

ſolum - ita quod ipſam penſionem certis tem
t1

poribus ſtatribus ſoluat - videlicet xx : et ul

nam libram in festo palmarum - et totidem li

(a) In nomine.J Dewyl de Heer KLUIT dit ſtuk

uit den oorſpronkelyken Brief, al nog onder de Ar

chiven van 't Kapittel van S. Marie te Utrecht be

rustende, naauwkeurig, zo ten opzigte van de ſpel

ding als der zinſnydingen, het eerst heeft in 't licht

gebragt, hebben wy deszelfs uitgave alhier in alles

evolgd. – Volgends de aanteekening van dien
#raar behoort deze Brief tot dat ſoort van

Brieven, welke men chartae partitae en chirogra

phizatae noemde. Zie ook, 't geen wy hier over aan

teekenden bl. 248. (c). . Oudstyds namelyk was men

gewoon, een en het zelfde ſtuk tweemaal op een en

het zelfde Perkament te ſchryven, met openlating

van eenige tusſchenwydte , in welke men dan met

kapitale letters of het woord Chirographum , of een

ander woord, ook wel de een of andere ſpreuke,

pleegde te ſchryven. Die Letters, wierden mid

den doorgeſneden, zo dat het bovenſte gedeelte dier

woorden doorgaands onder aan den eenen brief, en

het onderſte gedeelte dier letteren boven aan den an

deren Brief bleef. Dit geſchiedde, om alle bedrogen

vervalſching voor te komen, dewyl alsdan die twee

uit een geſnedene Brieven naauwkeurig op elkande

ren, ten opzigte van de trekken dier doorgeſnedene

Letteren, moeſten paſſen, zou men dezelven voor

egt aanzien. Voornamelyk had men de gewoonte

zulks te doen in zodanige Brieven, waarvan aan bei

de onderhandelende en belang hebbende Partyen een

gelykluidend afſchrift behoorde ter hand geſteld te

worden. Zelfs zyn my dikwils ontmoet dier

# brieven, ook op gewoon papier in de XV. en

VI. Eeuw geſchreven, welke geene doorgeſnedene

letters bevatteden, maar alleen ſlangs- of zaags-wyze

uit een waren geſneden, zo dat de tanden van den

eenen moesten ſluiten in die van den anderen , het

geen als dan het kenmerk der egtheid was ; welke

manier men in middeleeuwig Latyn eigenlyk noem

de indentatura , en de Brieven , dus doorſneden ,

Chartae indentatae, of ook Chartae dentatae, gelyk

de benaming van Chirographizatae Chartae eigenlyk

past op zulke Brieven, welke niet met tanden of
/

bras in festo ſanctJiohannis baptiste - Item .

c - modios tritici in festo RemigIJ - et ali

os . c modios infesto vvalburgispreterſeruiti

um quod debetur nunciis eccleſie in ascenſu

ipſius nauis - videlicet dimidia marca . et in

deſcenſu ferto uel porcus valens fertonem Si

uero contingat matrem decedere filia ſuperſti

te - filia ſuccedet matri in integram procurati

onem ſupradictorum bonorum et pretaxatam

penſionem certis temporibus fratribus in ſoli

dum perſoluet ' Quod autem hec iam dictis

terminis - ſine diminutione et partitione (d)

premisſā etiam bonorum indempnitate perſol

ueret - furaueruntin altari ſancte Marie - Am

babus autem et matre et filia decedentibus - et

folperto (e) marito oth - ſuperſtite - qui nul

lam omnino in bonis predictis habet warandi

am ' prememorata bona - erunt eccleſie (f)

Uld

hoeken , maar regt door van een geſneden zyn,

en welke dan altoos het onderſte of bovenſte gedeel

te van eenige letters bevatten, die tevens doorge

ſneden zyn. De Letters verder, welke in

dezen Brief doorgeſneden zyn , waren , volgends

het getuigenis van den Heer KLUIT , deze navolgen

de , Sancta Maria virgo intercede pro toto mundo.

Ten opzigte van 't Zegel, aan dezen Brief

gehegt, teekent dezelve ook het navolgende, als eene

byzonderheid, aan , ,, Adest Sigillum, quod tamen

•, nec appendet, nec aftrum eſt , ſed ſingulari quo

,, dan zmodo .ope duplicis inciſurae dorſo Chartae

,, inſerta eſt. ”

(l) Sicut in integra procur.] . Ik twyfele zeer, of

wel naauwkeurig genoeg de oorſpronkelyke Brief in

de uitgave gevolgd is. Ten minſten in deze woor

den is geen zamenhang of zin. In het Perkamenten

Afſchrift, zo als met een hand van de XIV. Eeuw

geregiſtreerd is in het Liber Piloſſus, vindt men uit

drukkelyk , ita dientawat , quod praefata Mach. ,

quamdiu viverit, ſit in integra procuratione praedi

ctorum honortuin, 't geen de zin volſtrekt vereiſcht.

(c) Habeant.] In het gemelde Afſchrift leest men,
hazbebuyſt. - - -

(d) Partitione.] Dit
» - , oord levert hier ook geen

gevoegelyken zin uit. Ons oude Afſchrift heeft uit

drukkelyk, ſine diminutione & protractione. En ik

#le niet, of in 't oorſpronkelyke vindt men zulks

OOK. e

(e) Et Folperto.] Ons Afſchrift heeft voor et al

hier et, met een ſtreepje daar boven, 'twelk moge

lyk thands door ouderdom in den oorſpronkelyken

Brief zal uitgeſleten, of byna onzigtbaar geworden

zyn. Die verkorting van ſchryven beteekent etiam,

welk woord hier een vry beteren zin uitlevert.

(f) Erunt Eccleſtae vacantia.]. In den jare 1228.

heeft men dit in zo verre veranderd by een nader

verdrag, dat deze huurweer ook na doode van Olhel

da zou overgaan op een der Kinderen, by Folpert in

egte verwekt. Wy zullen dit nadere verdrag insge

lyks in zyn tydorde alhier plaatzen.
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uacantia et libera ita quod capitulum cui uelit

conferre posſit - Quin (g) etiam [ſ] penſio

nem ſuam parate ſoluere nec vellet nec uale

ret - libera esſet eccleſia ab ipſis - et pro uo

luntate ſua disponeret cum bonis ſuis • Et ne

in posterum ſuper predicto contractu aliquis

ſuboriri posſit ambiguitatis ſcrupulus - preſens

ſcriptum est editum - eccleſie ſigillo robo

TatUlII1 •

Nomina testium qui huic contractuJ inter

fuerunt ſunt hec -

Reinboldus • (h) maior decanus - qui et

prepoſitus ſancte M AR 1 E : vogelo : Bru

no - Waltherus - Wicherus - Paridanus -

Heinricus • CRistianus • Iohannes - Engel

bertus - Conradus • Guntherus - Reinboldus -

Iohannes - canonici ſancte MARIE'. -

Hermannus - Theodericus • Reimarus - ca

nonicJ ſancti ſaluatoris

(g) Quin etiam [ſi] penſionem cet.] Dus heeft de

Hoogleeraar KLUIT den onvolkomenen zin gemeend te

moeten aanvullen. Ons oude Afſchrift heeft, net

enſionem ſuam cet. Denkelyk heeft dezelfde ver

# wyze van ſchryven in 't oorſpronkelyke plaats

ehad. ' Deeze verkorting nu beteekent zeer zel

en quin, maar doorgaans altyd, quando. Hiervan

is het, dat men ook in de Notae juridicae van MAG

No, pag. 157o. Edit. PUT scHII, leeſt, QN. Quan

do, viel Quaniam; doch welke laatſte uitlegging al

daar door de uitſchryvers ook bedorven is. Moge

lyk heeft MAGNo geſchreven , OTV. Opuando, vel

Ouaenam. Zie P. DIAcoNUs pag. 163o. want Qlio

niam ſchreef men by verkorting QM., en niet QN.

Zie onze aanteekening hiervoren /. ,,Afdeel, bl. 48.

(o). Op die manier nu is de zin volkomen, en be

hóeft geene aanvulling. - Wat de zaak zelve be

treft, diergelyk beding, en voorwaarde, vindt men

Gozwintis et Matheus - canonicſ ſancti
MARtlnJ • -, -

LaicJ Folpertus de lecka.

Gerardus de merlo.

Stephanus Kater -

Albertus (i) de rade .

Egidius de brokhuſe .

Heinricus de lope'ke .

Acta ſunt hec - Anno uerbi incarnatj •
O on

M - cc X1x - INdictione vIJ. Epiſcopatus
o

dominJ Ottonis ſecundj anno IIIJ.

l A. KLUIT Hiſt. Crit. Com. Holt.

Zom. II. P. I. in Cod. Dipl.

Num: XLVII. p. 423-426.

Gecollationeerd met het Per

kamenten MS. Liber Piloſus

Van 't kapittel van S. Marie,

Fol. 153 en 154.

doorgaands altoos in Pagtbrieven, door de Kapittelen

oudtyds afgegeven, waarby de Huurder zig verklaart

van zyn verdere huurweer vervallen te zullen zyn,

indien hy niet op zyn tyd zyne pagtpenningen be
taalde. Onnoodig is het, voorbeelden hier van bv te

brengen , zynde zulks genoeg bekend. In 't nadere

Verdrag van 1228 over dezen zelfden Tol vindt men

ook ſoortgelyke voorwaarde.

(h) Reinboldus.J In ons Afſchrift wordt hy Rem.

boldus genaamd. Zie"## denzelven DRAKENBORCH

Aank ºp de K.. O. bl. 52 en 232. In een anderen

Brief, insgelyks in 1219 afgegeven, wordt hy Reyn

boldus genaamd, by den zelven d. l. bl. 3o3. -

Wanneer deze Rembold, of Reinbold, tot Proost van

S. Marie verkoren is, hebben W% hiervoren reeds

betoogd in onze Aanm, bl. 271. (q) Zie ook bl. 312. (c)

(i) Albertus de rade.] In ons Afſchrift leest men

Albertus de Wele. - -

111) Aan die van Goslar door K. FREDERIK den II., onder meerandere regten,

ook beveſtigd de Vryheid van Tollen door het geheele Ryk, uitgenomen

op de Keizerlyke Tollen te Keulen, THIEL, en Bardewich.

Den 13 July 1219.

N nomine (a) ſanctae & individuae

Trinitatis. FREDERIcUs divina faven

te clementia Romanorum Rex, & ſempcr

Augustus , & Rex Siciliae. Imperialis pro

videntiae benignitas expoſcit uberiorem eis

nos gratiae noſtrae favorem impendere, qui

ad noſtrum Imperiique honorem promoven

t

(a) In nomine cet.] Dit Privilegie heeft geene aa

dere betrekking tot ons GELDERLAND, dan in zo ver

re, dat alhier uitdrukkelyk, die van Goslar niet vry

verklaard , zyn van den Keizerlyken Tol, welke te

THIEL geheven wierd, maar aan denzelven vervol

# onderhevig gelaten worden. En uit dien hoof.

e alleen verdiende dit aanmerkelyk Stuk, waar uit

men veele andere oude regten kan leren, ook een

laats in deze onze, Verzameling. Onnoodig egter

ebben wy geoordeeld, hoe zeer zulks gemaklyk te

doen zou zyn , ſommige alhier voorkomende oude

regten uit andere Stukken in 't breede op te helde

dum majori prae ceteris devotione deſer

viunt, & ita (b) ſtudeamus ſingulorum me

ritis reſpondere , quatinus apud Deum &

apud homines memoria noſtra ſit in bene

dictione. Hinc eſt , quod ad univerſorum

Chriſtifidelium, tam futurorum , quam prae

ſentium notitiam pervenire volumus, qua
r ee

ren. Zulks zou buiten het beſtek van dit ons werk

loopen. Verſcheiden ſtukken kan men opgehelderd

vinden by den geleerden Uitgever van dit Stuk, uit

wiens werk wy het zelve alhier hebben overgeno

nnen, Alleen merken wy op, dat dit Privile

ie van K. FREDERIK woordelyk door K. RUDOLPH

eveſtigd is in den# 1275., gelyk blyken kan uit

den beveſtigingsbrief, welke insgelyks door HEINEC

cIUs is uitgegeven Ant. Goslar. Lib. III. pag. 299

(b) Et ita ſtudeamus.J Mogelyk zal men moeten

lezen, ut ita ſtudeamus. eet,
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liter civitas Goslarienſis, quam non im

merito ſpeciali prae ceteris dilectione am

plectimur , ab anteceſſoribus noſtris divae

memoriae Regibus & Imperatoribus fundi

tus conſtructa, ſacrarum legum conſtitutio

nibus fuerit elegantiſſime privilegiata. Vn

de nos attendentes ejusdem Civitatis Bur

genſes ob honoris noſtri promotionem, ac

inviolatae fidei ſuae conſervationem , multa

corporum pericula, diverſasque rerum ja

éturas ab inimicis Imperii pertuliſſe, de con

digna eorum remuneratione ſolliciti , jura

praediétae Civitatis , quae ab antiquis Im

peratorum & Regum donationibus eis in

dulta , ſed a quibusdam ipſius Civitatis ha

bitatoribus immutata , & in abuſionem fu

erunt deducta , poſtulante hac ipſorum Bur

genſium devotione , renovare decrevimus

& confirmare, dignum ducentes ea jura,

quae in diverſis reſcriptis ſparſim habuerunt

notata, diligenter in unum colligere, atque

ad majorem cautelam ſcripto commendata

ſigillatim duximus hoc ordine deſcribenda.

Quicunque manens in civitate Goslarien

ſi, & a nemine , quamdiu vixit, de ſervili

conditione convictus eſt, poſt mortem i

pſius nullus eum in ſervum appellare, vel in

ſervitutem redigere praeſumat.

Si quis vero extraneus Civitatem jam di

ctam, ad inhabitandum, intraverit, & ſic in

ea annum & diem perſtiterit, quod de ſer

vili conditione nunquam fuerit accuſatus,

convictus, vel confeſſus, communi alio

rum Burgenſium gaudeat libertate, & poſt

mortem ſuam nullus eum in ſervum audeat

ſibi vendicare.

Quicunque ſuper alium voluerit teſtimo

nium proferre, dabit quinque ſolidos Ad

vocato civitatis pro reliquiis & pro cauſidico,

ut in eum , ſuper quem probare vult, ſe

cundum jus civile valeat profiteri.

Qui vero de pace Dei ſe expurgare vo

luerit, nec pro reliquiis, nec pro cauſidico,

quicquam eſt daturus.

Si quis autem, ad producendum ſuper ali

quem teſtimonium, vilem & infamem perſo

nam pretio conduxerit, reus judicetur. -

Si quisquam impubes, qui videlicet ad

annos diſcretionis non pervenerit, in Civi

tate Goslarienſi manens, poſſeſſionem ſeu

haereditatem ſuam de conſenſu tutoris, ſive

Mundiburdii ſui, cuiquam dare voluerit, li

bere hoc faciet, & factum idem jure ſuo

firmum & ſtabile permaneat.

Si aliquis Burgenſis domum ſüam pigno
ri obligare voluerit , treS (c) vel duos ve

races ſuos Vicinos cum judice Civitatis ad

hibuerit, ſufficerejudicamus.

Si quis de pignore, ſibi obligato, coram

judice confeſus fuerit, poſtmodum negare
non valebit.

Quicunque alicujus domum conduxerit 2

(e) Tres vel duos cet.] De zin vereiſcht, dat men

ſive gratis ei conceſſa fuerit inhabitanda,

nullam in eadem domo proprietatem , men

tiendo ſuam eſſe, ſibi vendicare poterit,

niſi forte coram Burgenſibus ſuis eam ju

ſte acquiſierit.

Si quis aliquem pro debitis in judicio

convenerit , is , qui convenitur , nullam re

cuſationem faciet, miſi quod neget debi

tum , vel quod confiteatur , nec aliquis

mentiendo dicat , ſe in alio loco , ſub ali

quo Judice, debitum perſolviſſe, tamen ſi

voluerit ejusdem debiti ſolutionem probare,

faciat hoc cum judice uno & duobus , vel

tribus Burgenſibus.

Praeterea nullus Regum , vel Principum

Imperii , vel extraneorum hominum , ſuper

aliquem Burgenſium Goslarienſium extra

neum debet adducere teſtimonium , ſed per

Burgenſes civitatis ſuam probare tenetur in

tentionem.

Nullus Imperatorum ſeu Regum cuiquam

praedictorum Burgenſium , ſub obtentu gra

tiae ſuae, praecipere debet, ut aliquem Bur

genſem ſuum accuſet apud ipſum , & dam

pnum ei faciat , niſi forte aliquis Advocato

Civitatis contumax fuerit & rebellis, &

tunc debet Dominus Imperator , ſive Rex

ſub obtentu gratiae ſuae, ſi ita ſit, Burgen

ſes interrogare.

Ipſi quoque Burgenſes Goslariae cum nul

lo Principe , contra alium Principem con

tendere debent , ſeu guerram facere , nec

cum aliquo bellicam movebunt expeditio

nem , niſi pro defenſione patriae ad locum,

qui dicitur Hildegesborch , ibique quatuor

decim diebus in propriis permanebunt ex

penſis. -

Habebit eadem Civitas pacem firmam in

domibus ſuis, ut nullus, ad eas fugiens, in

de violenter extrahatur.

Si vero proſcriptum quemquam in do

mum ſuam quis receperit, ſi ab Advocato

& Aétore ſuper eo fuerit incuſatus, pro

ſcriptum reſtituet ad juſtitiam , aut ipſe cum

Burgenſibus duobus certum faciat Advoca

tum & ceteros Burgenſes in reliquiis, ſe

ignorare , ſi in aliquo domus angulo proſcri

ptus habeatur.

Licet - etiam unicuique hominem pro

ſcriptum, in taberna vini aut cereviſiae re

pertum, Occupare & comprehendere , ſicut

in platea deprehenſüm.

Quicunque in eadem civitate manens ita

demum -obierit , quod toto vitae ſuae tem

pore nunquam ab aliquo fuerit excommuni

catus, vel denuntiatus, ipſum non debet ali

quis poſt mortem ſuam excommunicatum

denunciare. -

Nullus accuſare debet mulierem in Sy

nodo, niſi Maritus ejus : Nec virum ali

quis, niſi uxor ejusdem.

Si quis duas uxores vel plures duxerit,

dos

leze, ſi tres vel duos. cet.
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dos primae uxoris firma debet permanere.

Nullius ſilia ſororve, quae nondum puber

tatis annos impleverit, deſponſationem cum

aliquo faciat, niſi de conſenſu Mundiburdii
ſui fiat. . . . . . .

Et nullus mulierem vel virginem cum alie

na ſubſtantia deducat, & ſi fecerit, quae

cunquc detulit praeter veſtes ejus reſtituat,

& hoc ita , ſi confiteatur factum , ſi vero

neget de hoc, ſola manuſe tenetur expurgare.

In eadem etiam civitate nulli jus, quo Bür

genſes gaudeant, concedatur, niſi ipſe ſimili

ter jus eorum obſervet. ,

Sub quocunque Mercatorum ejusdem loci,

vel alio quolibet Burgenſe, praeter Moneta

rium, falſi nummi fuerint reperti, cum ejus

dem (d) nummis ſi poterit ad eum , qui

eos ſibi tradidit, tendat, & eum exhibeat,

Sin autem, juramento firmare debet, quod eos

dem nummos falſos ignoraverit accipiendo,

dando, & ita demum inciſi debent ei reſti

tui; quod tantum erit tribus vicibus facien

dum ; Si vero circa unum & eundem homi

nem quarto contigerit, tenetur reſpondere de

falſo. - - - - -

Si vero ſub Monetario falſi nummi fuerint

deprehenſi, ubi eos alicui dat , ſi non po

terit exhibere illum , qui eosdem nummos

ſibi dederit, de falſo convictus eſſe judicatur;

quod ſi gratiam apud judicem invenerit, auro,

argento, vel cupro, ſeu quocunque cenſu po

terit, manum redimat, quod tamen non ſae

pius quam ſemel ei facere licebit. Quod ſi

ſalſarius manum redemerit, exlex vel infamis

erit, quod vulgariter Echlos (e) dicitur, ac ſi

pro falſo manum perdidiſſet. ' -

In nullius autem domo vel ciſta res ali

quae ſunt quaerendae, praeterquam falſidenarii

Ceterum nee Advocatus, nec judex, heé

quisquam alius furem , ſeu quemlibet alium

in Civitate comprehendat, niſi praeſens ſit is,

qui contra eum ponere vult actionem:

Mercatoribus etiam jam ſaepe dictae Civi

tatis, ſicut & anteceſſores noſtri fecerunt, per

petua ſtabilitate concedimus , quatinus per

totum Imperium Mercaturas & negotia ſita

exercentes ab.omni thelônio liberi exiſtant &

abſoluti, praeterquem in tribus locis, id eſt,

Colonia, THE LE, & Bardewich.

Nullus quoque in Civitate Goslarienſi ali

cujusmodi vincula, vel 'ergaſtula, niſi publica

tantum', quae regalia dicuntur, habere prae

ſumat. Nec (f) cauſam ſüam perdat, & tam

Advocato, quam Vinculato ſatisfaciat.

Item Advocatus Civitatis nullius haeredita

tem debet accipere, praeterquam hiſtrionum,

joculatorum, & advenarum, ſed haereditatemt

advenae per unius anni circulum in manu ali

cujus Burgenſis ſalvam faciet obſervari. Infra

quod tempus ſi nemo venerit, qui eam pe

tat, tune demum ipſam haereditatem Advo

catus ſibi retinebit.

Idem etiam Advocatus, cum praeſidet ju

dicio , nullum eorum, quos judices ſtatuit,

nec Patronum cauſae , nec aliquem de fa

milia ſua de ulla ſententia debet interrogare,

& quatuor tantum habebit ſub ſe judices, &

non plures. Nec aliquem illorum in ſua te

nere debet procuratione. t

- Neminem quoque jam diétus Advocatus de

aliqua ſententia interrogabit , niſi unum ex

Burgenſibus, & eandem ſententiam ipſe Ad

vocatus non reprehendet, nec repellet, ſed

unus tantummodo Burgenſis, & idem invenire

debet meliorem. Cujuscunque vero ſenten

tiae major pars Burgenſium aſſenſum praebue

& res divino cultui conſecratae, quod per ſe rit, ejus ſententia praevalebit.

facere Burgenſes debent, aliquo ex judicibus

Civitatis ſecum aſſumpto.
-

Cujuslibet etiam monetae denarii dandi ſunt

in Civitate Goslarienſi juxta valorem ſüum. -

Nullus praeterea Burgenſis Goslarienſis ali

cubi judicio ſtare debet, praeterquam, in ipſa

civitate in Palatio Imperii, ſub quo habitat. -

Nec aliquis ex eisdem civibus alium conci

vem ſuum extra civitatem, ſive ad curiam

noſtram, vel ſucceſforum noſtrorum , ſeu

ad alium locum ad Judicium trahere prae

ſumat , ſuper aliquibus ei reſponſûrum, niſi

forte actor a reliquis Burgenſibus teſtimo

nium habeat, quod ille quiem convenire vult

Advocato Civitatis contumax extiteit'58 re

bellis. " " . . . . . .- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -- - 2 -- ---- -- - ht - - - - -

-'.

' t - 1 - ; ; ; Co : :: 7 n . . .

(d). Cum ejusdem nummis.] Mogelyk is dit een

fout des uitſchryvers. Ik denkë, dat men lezen moet,

cum eisdem nummis. -

(e). Echlos J - Echlos, of Echtlos , en, gelyk men

ook vindt, Ehelos, en Eelos, beteekent eigenlyk zoda

nigen, welke by de Latynen Exlex en Illegalis ge

noemd wordt, of, gelyk men anders zeide, regt en

wette-loos. Zie tiAirAus, Gloſ, Germ. p. 261, Men
' - zet zº'n 5 e , zº is,

" L - k tº V - , - - - --
- re- - - - - - - - - - - - -

-- - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - I
* * * *

Praeterea datum eſt regali praecepto, quod

nulla ſit conjuratio, nec promiſſio vel ſocie

tas , quae theutonice dicitur Eyninge vel

Ghilde, niſi ſolum Monetariorum ea de cauſa,

ut caveant de falſis monetis.

Si quis vulneratus alium de vulnere ſilo

convenerit, qui ſe dicat innocentem , is ,

qui convenitur, cum ſeptem. Burgenſibus, qui

proprias habent domos, ſe debebit expurgare:

Praecipimus ut omne jus absque captione ,

quod vulgo Vare dicitur, obſervetur, tam de

extraneis, quam de Burgenſibus. * *

- Si quis de ſubtractione thelonii fuerit in

cuſatus, & factum negaverit, ſola manu ſe

expurgabit. :: Si vero convictus fuerit , vel

confeſſus, ipſum Thelonium & praeterea#
' . . . - pium

- in -

. . . . . . . . . .

, 3 - 2 vr) I - --

behoeft derhalven dit woord niet in Ehrlos te ver

anderen. - •

(f) Nec cauſam ſuam perdat..] , De zin, dezer

woorden, zoals men hier leest, is duiſter. Moge

iyk moet men lezen, en de onderſcheidings teekenen

us ſtellen, Nullus quoque - vincula vel ergaſtu

la, niſt publica tantum, habere praeſumat, ne

cauſam Juam perdat, et tam Advocato qua" ":

lato ſatisfaciat, - - -

11

WA



32o
CHARTERBOEK DEs HERTOGDOMS GELRE,

plum reſtituat, & Advocato Civitatis pro quo

iibet denario ſexaginta ſolidos vadiabit.

Quod ſi aliquis res ſuas in Civitatem dux

erit, & nichil emerit vel vendiderit, liber abs

que theolonio recedet. Si vero vendendo,

vel emendo, aliquid commutaverit, tenetur

thelonium ſolvere conſtitutum.

Nullus Burgenſium de aliqua ſubſtantia ſua

extra Civitatem deducendathelonium dabit, niſi

tantum de cupro non fabricato. - .

Nullius Burgenſis, vel Silvani bona probe

neficiis de Advocatia ſolvendis (g)pandari, niſi

tantum bona ipſius Civitatis Advocati. Qui

etiam cum venali foro Civitatis nichil debet

diſponere, niſi per Burgenſestrahatur ad ip

ſum. -

Jus eſt, quod a Burgenſibus quatuor judices

eligantur, pro quo ſunt daturiſex mancas Ad

vocato, nichil minuentes, vel nichil adden

teS. -

Nulli licitum eſt dare domum ſuam eccle

ſiae, niſi vendatur, & eccleſiae argentum tri

buatur , ut etiam Regi jus ſuum non detra

hatur. *

Omnes in Civitate redditus ad negotia Bur

genſium debent adjuvare, praeterqaam bona

Clericorum & eccleſiarum.

Jus eſt, quod Advocatus nullum incuſet,

niſi Actore praeſente & conſilio Burgenſium.

Haec ſunt jura Silvanorum, quod ſi quis

ex ſervientibus ipſorum pretium, quod vulgo

Wiſt vocatur, cuiquam eorum detulerit, in

quocunque loco eum viderit, ipſum absque ju

dice, vel ejus nuncio , libere comprehendet.

(g), Pandari.] Mogelyk is hier door overhaasting

des uitſchryvers een woord overgeſlagen. De zin ten -

-

Iidem etiam Silvani in bonis ſuis non de

bent pandari pro aliqua cauſa, niſi tantum

pro redditibus Imperii, quos de follibus ſol

Vere tenentUIT. -

Silvani, qui cauſas habent in locis campe

ſtribus de duobus follibus qualibet hebdoma

da lot. argenti ſolvere tenentur Imperio, hac

de cauſa, ut liceat eis carbones adducere, de

quocunque loco ipſis eſt oportunum.

Si qua virgo vel mulier conqueratur, quod

ſit violenter abducta & vim paſſa , niſi re

cens ſit cauſa, nullatenus audiatur.

Vt autem haec noſtra conſtitutio debitam

impoſterum obtineat firmitatem, praeſenti pa

gina ſigilli noſtri appoſitione ſignata confirma

mus. Statuentes, quod nulla omnino perſona

huic noſtrae donationis privilegio praeſumat

auſu temerario contraire. Hujus rei teſtesſunt:

Albertus Archiepiſcopus Magdeburgenſis, Ot

to Epiſcopus Herbipolenſis, Conradus Epi

ſcopus Metenſis, Imperialis aulae Cancellarius,

Fridericus Halberſtadenſis Epiſcopus, Engel

hardus Nuenburgenſis Epiſcopus, Ludevicus

Dux Bavariae, Albertus Marchio Branden

burgenſis, Henricus Dux Saxoniae, Her

mannus Marchio Veronenſis, Hermannus &

Henricus Comites de Woldenberch, & alii

quam plures. Actum anno incarnationis Do

minicae clo° CC° XIXo Datum apud Gos

lariam III. Idus Julii, Indictione ſeptima.

Jo. MICH. HEINEcCrUs, Anti

quitat. Goslarienſ. Lib. II.

pag. 218. -

minſten vereiſcht, debent pandari.

g=

1 12.)

=#ë====5

\

De vryheid op den Keizerijken Tol te Thiel, en Keyzerswaard, aan de

Burgers van Utrecht door K. FREDERIK den I. in 1174, verleend,

door K. FREDERIK den II. op nieuws aan dezelven beveſtigd.

-- - - - - - -

- - - - -

REDERIcUs ſecundus, Dei gratia (a)

Romanorum Rex & ſemper Auguſtus,

et Rex Siciliae. Pium duximus, et aequis

ſimum decernimus Progenitoris, noſtri, videº

licet Divi Imperatoris bomae (b) recordationis

Domini FREDERIcI, avi noſtri, factum ſo

lenne & benignum, ſüas quoque juſtiſſimas

conceſſiones usquequaque ratas habere, & in

2 - " )

(a) Fr. Sec. Dei gratia.] By BUCHELIUs, en v.

MIERIs, leest men, Fr- ſecundus Rom. Rex ſemper

Aug. & Siciliae Rex, A

(b) Bonae recordationis.] By BUCHELIUs, by ver

korting, B. M., doch by v. MIERIs, Beatae M., dat

18, memoriaze. - - FREDERIK den

Den 19 April 122o. -
", * * * * * J f , " ,

violabiliter conſervare, ipſis (c) etiam robur

regaliter praeſtare & firmamentum, t

Acceſſitſane ad praeſentiam Majeſtatis no

ſtrae dilectus conſanguineus noſter (d) oTHo,

Trajectenſis Epiſcopus, cum Privilegio (e)

Eccleſiae ſuae a memorato Imperatore Do

mino FREDERI co ſolenniter in hunc modum

conceſſo. - w

e rº , - - - -

FRE

,,(c) Conſervare, ipſis. cet.J In die beide gemelde

Uitgaven, met uitlating der overige woorden, conſer

vare &c. Acce/it ſane.

:-(d)## By dezelven, Otto.

(e) Privi# # hebben dit Privilegie van K.

. reeds hier voren in onze Verza

- IDC
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ad,

#

:

23

, FREDERIcus, Divina favente clemen

tia Romanorum Imperator Auguſtus. Nó

ſtri Juris & miſericordiae eſt, ut ex injun

cto nobisaDeo ſupereminente dominationis

53

23

22

» cuique deputata jura in ſuo ſtatu inviolabi

, liter conſervemus. Noverit itaque tam

, praeſens aetas, quam futurorum poſteritas,

, quod Cives Trajettenſes ad noſtrae Majeſta

, tis (f) praeſentiam [venientes] Tilae nul

lum, pro quo gravabantur, telonium ſe de

bere aſſeruerunt. Nos autem, ad hujus rei

veritatem cognoſcendam, Scabinis noſtris

Tilae pro veritatis exquiſitione ipſos trans

miſimus; quorum judicio , & juramento

praeſtito, Trajectenſes obtinuerunt, ſe nul

lum apud Tile debere telonium, niſi de

extranea regione & transmarinis partibus,

quod (g) vulgo vocant. Over wiede haff,

navigando (k) venirent. Praeter haec au

tem quocunque alio tempore Tile venientes

menſura modii & hamae, & pondere truti

naeindiguerint, de quolibet horum denarium

unum perſolvent. Quia igitur. Telonium

, de Tile conſílio Curiae noſtrae apud Wer

, dam transtulimus, ſicut unicuique jus ſuum

conſervare tenemur, ſic & Trajectenſibus

92

9

93

92

52

22

23

53

92 “ - - - - -

, ſervatam eſſe decernimus. Ea propter ju

, ſhitiam, quam apud Tile quondam Traje

, étenſes habuerunt, apud. Werdam , vel,

, ſi forte in poſterum a Werda in alium lo

, cum telonium translatum fuerit, Imperiali

, authoritate perpetualiter eis confirmamus,

, ab omni telonio tam apud Werdam, quam

, apud Tile, ipſos abſolventes, exceptoma

, rino telonio, quod vulgo dicitur Zeetol.”

Cum igitur Clementiae noſtrae tam piacon

ceſſio & decens bene placeat, ipſam ratam ha

bemus, & Regali munificentia confirmamus;

volentes, quod haec eadem conceſſio de me

morato telonio ſecundum formam Privilegii

praeſcripti inviolabili perpetuitate conſervetur.

Inhibemus etiam, ne aliquis hominum contra

hanc confirmationem no

mat venire. Quod ſi quis attentaverit, decem

libras auri puriſſimi, dimidiam partem Imperi

ali fiſco, reliquam vero ſuſtinentibus injuriam,

meling gebragt, II. Afdeel. Num. 54. bl. 22o., en

wel op het jaar 1174, 5 tot welk jaar wy gemeend

hebben het zelve te moeten brengen, ſchoon het in
de ":#"## jaren later, en wel op

den 2 Auguſtus 1134 geſteld wordt gegeven te zyn.Men zie onze aanteekeningen aldaar. gegeven te zyn

(f) Praeſentiam venientes.] Wy. hebben uit den

vorigen brief, tot volmaking vanden zin, het woordºve

niente hier ingevoegd, 't welk in de drie uitgaven

van dezen Brief ontbreekt.- Voor Tila, gelyk

PoNTANUs heeft, ſtaat in de twee overige uitgaven,
zo #", # ſn 't vervolg, T # ler

- Vulg0 vocant over wiede...haff.] ' Over wilde

half by BUCHELIUs. Dus ook by##
ke egter vocant heeft overgeſlagen. Mogelyk om dat

het zelve niet gevonden wordt in den Briefvan#

DERIK den I,alwaar men vindt, quod vulgo over de

wilde hals. Zie hier voren bl. 22ï.

-- * *
* * * * * * ** * *

officio injuriis gravatos liberemus, et uni

antiquam conſuetudinem &juſtitiam (l)con- .

temere praeſu

pro ſatisfactione componat. Ad hujus autem

rei confirmationem praeſentem inde paginam

conſcribi, # ſigillo noſtro inſigniri, (m) prae
cipimus. Teſtes autem hi ſunt:

Dominus Syfridus, Moguntinenſis Archie

piſcopus.

Dominus Engelbertus, Colonienſis Archie

piſcopus,

Theodoricus, Trevirenſis Archiepiſcopus

Dominus Albertus, Magdeburgenſis A

chiepiſcopus,

Dominus Conradus, Metenſis & Spirenſis

Epiſcopus, Imperialis aulae Cancellarius,

Hugo Leodienſis Epiſcopus, -

Theodoricus, Monaſterienſis Epiſcopus,

Conradus, Ratisbonenſis Epiſcopus, e

Harewicus, (n) Eiſtadenſis Epiſcopus,

Ludowicus, Dux Bavariae,

Henricus, Dux Brabantiae,

Walravus, (o) Marchio Namurcenſis, Mar

chio de Baden, - *

GERHARDUs, Comes GELRIENSIS.

Wilhelmus, Comes Hollandiae.

Theodoricus, Comes Clivenſis.

Arnoldus, Comes de Los. . . . . .

Gerhardns, Comes de Are.

Henricus, Comes de Zeyne. - --

Oth0, Comes de Teckeneburg.

Hermannus de Lippia. -

Wernerus de Bolane, Imperialis Aulad

Dapifer. * *

Anſelmus de Inſtinc, Marſchalcus, .

Henricus & (p) Harewicus, Magiſtrf
coquinae.

Philippus. de Bolane, et alii quam plures

fideles Imperii. - -

Datum 3pud Franckenfort, Anno [verbiin

c#til M, CC.XX. decimo tertio Calendas
Maji, Indiétione octava.

Data vero per manus Domini Conradi ,

DEpiſcopi] Metenſis & Spirenſis, Imperialis

aulae Cancellarii. - -

Jo. Js. PoNTANUs, Hiſt. Gelr.

Lib. VI. #. 126. Ook uit

# y BUCHELIUs in

Not. ad HEDAM pag. 212.,

en uit denzelven by vAN

MIERIs, Charterb. van Holl.

M. D. bl. 178.

(k). Venirent.] Dus ook in den Brief zelf, doch in

de beide uitgaven venerint. - -

,, CD Conſervatam.] By BUCHELIUs, conſervatum;

t geen egter maar een drukfout ſchynt te zyn.

(m) Praecipimus.] Dus by ponTANUs; doch in

de overige uitgaven, praecepimus. -

. (n). Harewicus# E] In de beide ove

rige uitgaven, Harluinus'# E. In een, al

hier volgenden, Brief, wordt hy Hertwicus Eyſtedenſis

Epiſcopus genaamd.

(o) Walravus.] Walravius hebben die zelfde uit

gaven.

(p)### In dezelfden leest men Harlewi

nus; gelyk voor Ph. de Bolane aldaar ſtaat, Ph. de

Boulare. - De woorden verder, alhier tuſſchen twee

[ ] geſteld, ontbreken in de uitgave van PoNTANUs.

L11 2 1133
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- - - - - f ’ - - - - - - : - - - - -

savesese vaza weze esse-eve eeuw weeksevee
2 S 7- - +-- -

-

- * - - -

-

- - c J" -

a 13) De Vergunning, om den Tol in 't Gheyn op eene andere plaats te ver

- - - -- - - leggen, door K. PHILIP in 12oo aan den Bisſchop van Utrecht ver

leend, door K. FREDERIK den II, ten overſtaan van den Gelder

: zº bevestigd.

* * * -
-

- - - - - - n * * * *
u- -

REDERICUs (a)ſecundus Dei gratia Ro

manorum Rex et ſemper Augustus, et

Rex Siciliae. Regalis excellentiae depoſcit be

nignitas, 'ut eos ampliori favore & gratia in

agendis ſuis reſpiciamus, quos ad exaltationis

noſtrae gloriam ferventes invenimus & fideles.

Quapropter moverint univerſi fideles imperii

praeſentes (b) & futuri, quod Nos, conſi

derantes puram fidem & ferventem (c) dile

ctionem, quam dilectus conſanguineus noſter,

oTTo, Traiectn. Episcopus, ad ſublimitatis

noſtrae promotionem conſtanter exhibet, &

eſt exhibiturus, de conſueta Majestatis (d)

noſtrae clementia damus & concedimus ei

plenam auctoritaten & licentiam, ut Thelo

neum, quod ex conceſſione Imperatorum ſive

Regum ab antiquo tenuit in loco, qui Geyne

dictur, in alioſibi commodiore loco, ubivo

Juerit inffa (e) territorium ſtum, locet &

conſtituat, & ſuper hoc nullius unquam per

ſonae habeat impedimentum. Ad cujus rei

certam in pöſtertim evidentiam hanc cartam

inde conſcribi juſſimus & bulla noſtra commu

niri. Teſtes hii ſtunt.

Dns. Sifridus (f) Mogontinenſis Archie

piſcopus. - r - - - - - - * * *

Dns. Enkelbertus, Colonienſis Archiepi

ſcopus. - - - - - - -- - - - - - - -

Dns Theodericus, Treverenſis Archiepi

ſcopus. - -

Dns Albertus, Magdeburgenſis Archiepi

ſcopus. * *

Dns. Chuonradus, Metenſis & Spirenſis

Epiſcopus, Imperialis aulae Cancellarius.

(a), Frederieus.J Doordien ook in dit stuk, gelyk

in het vorige, onze Gelderſche Graaf, onder de overi

ge Ryks-Vorſten, als## vermogten

wy hetzelve met ſtilzwygen niet voorbygaan. -

HEDA, Hiſt. p. 197 maakt van dit Stuk in dezer voe

ge melding: 'Conceſſie stian RºbERicus II.) audio

ritaten locandinteloºieum in Ghano in quoctanque alio

loco, uti## anted ſºerat, ſub data anni

McC-WX. WIjf Kal Aſafiabud Forum Francorum. K.

PHILIP naamlyk had reeds in den jaarefzoo. op den 1

oaolerhetzelfde aan den Bi vergund, enwelinde

zelfde bewoordingen genoeggaan, alsook in dezen Brief

voorkomen;# niets anders is, dan eene nieuwebe

vestiging van K. E.van 't geen te voren reeds

door zynen voorzaat vergund was. Men kan den Brief

van Kºnmar aantreffen by denzelven heba, pag. 186.

(b) Praeſentes.], Dus in de uitgave vanMAT THAE.

Us. In het oude Register, waar uit wy dezen Brief

weder hebben uitgegeven, is dit woord, door over

haaſting des Afſchryvers, overgeſlagen.

tºt

wy ze in ons

: : ſchen Graaf, en andere Getuigen, weder op nieuws aan denzelven

- 'w

ºf . . . . . . Den 19. April 122o.

Hugo Leodienſis Epiſcopus.

Theodericus Monaſterienſis Epiſcopus.

Chuonradus, Ratisponenſis Epiſcopus.

Hartvicus, Eiſtadenſis Eps.

Ludewicus, dux Bauwariae.

- , Heinricus, dux Brabantiae.'

Walrammus, Marchio Namucenſis. Mar,

chio de Bathen.

GERHARDUs Comes GELRENsis.

Willehelmus Comes Hollandiae.

' Theodericus, Comes Clivenſis.'

Arnoldus Comes de Los.

Gerhardus Comes de Are.

Heinricus Comes de Seyna.

Otto (g) Comes de Tekeneburg,

Herman de Lippia. - /

Wernerus de Boulant, imperialis Aulae

dapifer. - - - - - - - * --

Anſelmus de Inſtinkin, Marſcalcus.

Heinricus & Hartuicus, magistri Coquinae.

Phylippus de Boulant, & alii quam plures

fideles Imperii : : - - - - - - ,

Datum apud Frankevord. Anno verbi incar

nati Milleſimo ducenteſimo viceſimo. Ter

tio decimo Kl. Maji, indictione octava. Data

Verd. Per manus Dni. Chuonradi, Metenſis

& Spirenſis Episcopi, Imperialis Aulae Can
cellarii.

- - - - - -- -

-- - ,

- - > ' t . .

Naar het Perkamenten MS. Liber Commemora

- 'joni, de rebus Eccl. Traject. van den Heer A.

B. Part. I/. Pºl. 71: Ook uitgegeven by ANT.

MATTHAeus, de Nobilit. Lil fij. pag. 83o.

-- - 2 : : - 2 .

t" . - 6 vſ
Da

(r) Dileºtionem:J By MATTH. dekâionem. In den

Brief van K. PHILIP vindt men devotionem,

,Gº) Nºſtrae] In de uitgave van Maºri, ontbreekt

dit woord. 4. ':

Gº? 'gſra territorium ſnum, locet.1 De meerge

## van K. PHILIP heeft #. in alio #
commodiori loco, tabi voluerit, intra terram, quae per

inet ad officium Sculteti Civitatis Trajectenſis, locet,

& conſtituat.

(f) Mogontinenſis.J By MATTH., Moguntinus, 't

een op 't zelfde uitkomt. - Voor 't overige heb

Een Wy, de eigen namen der. Getuigen gegeven, zoals

----- s Perkamenten Handſchrift vinden geſchre

ven. . De uitgave verſchilt in de ſpelding van ſommi

genderzelver; 't geen egter onnoodig is naauwk#

#nteteekenen. - Men vindt verder dezelve Ge:#

gen ook in den ſtraksvoorgaanden. Brief

(g) Otto • Comes de Tekeneburgij Dezen heeft

MATTHAEus in zyn uitgave geheel overgeſlagen.

n



piat cenſum de mañſis noſtris.

* *

; ) / ! .

ver betreft de Goederen »,

Uittreksels uit het oude Registrum Bonorum Abbatiae Prumienſis, voor zij

en Inkomſten, welke in GELDERLAND , en

daar omſtreeks, de gemelde Abdye bezeten heeft.
- t -

v -

t * * - * * * *

e * * * * • - - - - - -

k- - - - - - -- **

-

- - - * * * -- - -

w -1-

Rº:#" (d) bonorum Eccleſiae Pru

mienſis cum Caeſarii Heisterbacenſis

explicatione rerum & verborum.

(poſt plura alia) -

XCVIII. De Dusburhc.

S. 1. CAEsARIUs. In Dusburhc duae par

tes decimae eſſe deberent Prumenſi eccleſiae,

ſicut ſunt in juſtene, quam tenet paſtor e

jusdem eccleſiae; & puto, quod etiam reci

*,

Eſt in Dusburhc (b) eccleſia, unde omni

anno debent exire ſolidi XXX. Sunt ibi (c)

manſa ledilia XIX; ſolvit unusquisque ad na

tivitatem Domini unciam unam, ad paſcha
* * * * * * *

(a) Registrum.] Wy hebben geoordeeld, den lief

hebberen der Oudheden onzes Lands geen ondienst te

zullen doen, indien wy deze Uittrekzels uit het Oude

Register der Goederen en bezittingen van de Abdye

van Prumen, zo als hetzelve door den Oud-Abt van

Prumen en Monnik van Heiſlerbach, CAESARIUs, in

den Jare 1222. uit een ouder Register weder op nieuws

is overgeſchreven, en met verſcheiden uitleggingen

opgehelderd geworden, ook in dit ons Werk een plaats

vergunden. - Onnoodig egter ſcheen het ons toe,

dat Register in zyn geheel alhier te plaatzen. :- Wy
rekenden aan het oogmerk van deze onze Verzame

ling te voldoen, indien wy maar alleen die Capital,

of afdeelingen, uit het zelve hier overnamen, in de

welken de namen van verſcheiden plaatzen van ons

GELDERLAND, en nabuurige Landen, voorkomen; en

wel op die zelfde wyze , als wy met ſoortgelyke

andere Registers hiervoren gedaan hebben. Zie I.

Afdel. bl. 13. 42. en 127. - Te beklagen egter is

het, dat dit Stuk zo onnaauwkeurig is uitgegeven, en

aan zo veel misſlagen des Afſchryvers, zelfs in de uit

gave van den geleerden en# JoH. NIC.

VAN HoNTHEIM, welke wy gevolgd hebben, onder

hevig is gebleven, dat men, zelfs in deze weinige Uit

trekzels uit het zelve, dikwils in onzekerheid is, wat

dezelve te kennen geven. *

(b) Dusburbc.] Het tegenwoordige Duisberg aan

den Rhyn, niet ons Gelderſch Duisborg aan den Ys
ſel. * - - -

(c) Manſa lcdilia.] In deze en de volgende 99. Afdee

ling ontmoeten wy ook de benaming van Manſa abſa.

Wateigenlyk Manſa Ledilia, of Manſi Lediles, alsmede

Manſi Aliſi, zyn, en hoe dezelve van elkander, als

mede van de Manſi Serviles, oudtyds verſchilden,

leert ons dezelve CAESARIUs in het begin van dit zyn

werk pog. 662. ,, Manſi Serviles ſunt, qui continuo

, tenentur nobis ſervire, id eſt, omni hebdomada per

, totum annum tribus diebus, praeterea alia jura mul

, ta, ſicut expresſum eſt in Libro, Manſi Lediles

, ſunt, qui nobis mult.a jura ſolvunt, ſed tamen ita

, continue non ſerviunt , ſtcut Manſi Serviles. -

,, Manſi Abſi ſtunt, qui non habent cultores, ſed Domi

,, nus eos habet in ſua pote ſtate, qui vulgariter appel

,, lantur Wroinde”.- Uit deze beſchryving":

- In den jare 1222.

pullum I, ova X. In aeſtate pro hoſtilicio

denarios V. dies duos in ebdomada operatur.

Sunt alia manſà duo; unumquodque ſolvit in

anno ſolidos tres, & nihil aliud ſolvit. Eſt

in Embrike (d) manſus unus; ad natale Do

mini ſolvit unciam unam, in ebdomade facit

dies duos. Sunt ibi manſa abſa tria; de lind

libram I. Freſones, qui manent in Dusburhc,

ſolvunt ad feſtivitatem S. Martini uncias VIII,

ad paſcha uncias V. & denarios XII. Sunt

ibi manſi IV, quos Maginardus dedit: unus

ex illis ſolvit de ordeo modios XV, de ſiclo

mOdios AVT, de avena modios XIV; multo

nes (e) duos, valentes denarios XII. In an

no XIV. dies operatur, & uno die arat. Ter

tius (f) manſüs ſolvit de ſiclo modios XVI,

de ordeo modios ATI, de avena modios XII;

arietes duos, XIV. dies operatur, & uno die

- arat;

dat de Manſ Serviles genoegzaam dezelve zyn, wei

ke men doorgaands by ons noemt Volſchuldige eigen

horige goederen, in tegenoverſtelling van de zogenaam

de Vrye, of gevryde, Hofhorige Goederen, welke al

hier Manſi Ledites genoent worden. Men vergelyke,

het geen wy hier voren I Afd. bl. 1 1o - 112. over

de natuur en eigenſchap van zodanige goederen reeds

hebben aangemerkt. Wat de Manſt alſ betreft, uit

de beſchryving, welke ons CAEsARIUs daar van geeft,

blykt, dat dezelve zo zeer geene woest en onbebouwd

liggende land- goederen zyn, gelyk andere meenen,

maar eigenlyk zulke Landhoeven , welke door den

Abt tot nog toe aan niemand, 't zy te Leen, of tot

een Hofhorig, of Eigenhorig goed, waren uitgegeven,

maar waar mede de eigenaar mogt handelen naar zyn

goedvinden ; overzulks, qui non habent cultores, dat

is, welke geen vasten bouwman hebben, aan wien zo

danige plaats, 't zy dan te Leen - of te Hof - of te

Thins-regten, is afgeſtaan. Hoedanige Landeryen, wel

ker bruikweer reeds door den Heer aan een ander is af.

geſtaan, eigenlykin de middeleeuwengenoemd wierden

manſt veſtiti, of agri veſtiti, in tegenoverſtelling van

Agri abſi, of apſi ; gelyk ten vollen kan blyken uit
de# voorbeelden, aangehaald by DU CAN

GE in Glosſ. V. abſus, Tom. 1. p. 66. Te regt der

halven voegt CAEsARIUs 'er by, ſed Dominus eos ha

bet in ſua poteſtate, qui vulgariter appellantur Wroin

de. Welk woord ongetwyfeld het zelfde is met ons

Nederduitſche Vroone, anders ook Vroonland. Hoe

danige Vroonlanden, volgends de Aanmerking van

den kundigen vAN DE wALL op de Privilegien van

Dordrecht , I. Afdeel, bl. 1 17., de zulke genoemd

worden, die aan niemand# zyn.

(d) Embrike... J De tegenwoordige Stad Emmerik,

tot Kleefsland thands behorende.

(e) Multones duos.] Multo is hier, 't geen wy noe

men een Haamel, by de Latinen, Vervex, aries ca

ſtratus. Zie DU CANGE Glosſ. Tom. IV. p. Io79.

(f) Tertius manſus.] Dat de uitſchryver zig hier

vergist heeft, blykt ten duidelykſten, indien men op

let, dat in 't vervolg weder de tertius manſus nog

eens opgeteld, en op die manier met ſtilzwygen voor

bygegaan wordt, hoe veel ſchatting de tweede man

ſus jaarlyks aan den Abt moeſt opbrengen, indien
1 3 men
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arat; multones duos. Manſus tertius ſolvit de us oppidum illius viciniae, habitant enim ibi

ſiclo modios AVI, de ordeo modios XII, de XVI. (l) Canonici, & eſt ibi conventualis;

avena modios A. caeterum ut ſupra. Sunt ibi ipſum autem oppidum bene eſt firmatum ac

Haiſtaldi VIH.- ſolvit unusquisque denarios munitum.

ATI: foeminae ſolvent ſolidos V. Sunt in Aldenſelen manſ IV, qui ſolvunt

- , " - uhcias IIX. & nihil aliud. Sunt ibi alia man

XCIX. De Arnheim. ſà XIII: ſolvit unumquodque ad natalem Do

mini XX. denarios; ad paſcha pullum I; ad

Eſt in Arnheim eccleſia (g) una, quae paſcendos poledros denarios V. De vino de

ſolvit libram unam: manſa ledilia 7. ſolvit u- narios IH, de foeno carradam unam; ad pen

nusquisque ad feſtivitatem S. Martini denarios tecoſten porcum unum, valentem denarios V.

XX, de ſiclo modios 2. de ligno carradas IV; Pro hoſtilicio denarios VT. Rateln habet man

ad paſcha pullum I, ova V; ad rogationes ſüm I, qui ſolvit denarios XXV nihil aliud.

porcos duos, valentes denarios V; ad Pente- Rin habet duas partes manſi; Gelo ſimiliter.

coſten denarios VI. In menſe Majo XIV dies, Solvit unusquisque denarios XIV, & pullum

in autumno ſimiliter. Sunt etiam manſa di- 1; pro hoſtilitio denarios IV, de vino dena

midia VI; unusquisque ſolvit ad pentecoſten rios duos: ad paſcendos poledros denariostres,

denarios VI: & in Wilippe (h) ſunt manſus porcum I. valentem denarios V. Eſt ibi unum

III. unde nullus cenſus exit, niſi quarta pars territorium, capiens ſementis modios XXX.

annonae : & in Velide (i) & Munichuſen Illo anno, quo ſeminatum fuerit, ſolvit de

ſünt manſa V. abſa. ,, - - - narios XII: quando ſeminatum non fuerit, ni

- º , hil ſolvit.

C. De Aldenſelen. - - - . . .

, - - - CI. De Tremele.
S. 1. CAEsARIUs Aldenſele ſita eſt inter e - - - - -

Deventre & Monaſterium in una terra, quae : S. 1. CAESARIUS. Tremele (m), & ſe

vocatur (k) Tronica, (Troentia) & eſt meli- quens curia Vamele, ſitae ſunt juxta Numa

- * . . geſ,t

* - - - - - - -

men al op de laatſte plaats voor manſu; tertius wilde zienlyker gebouw, of Klooster geſticht, en met nieu

lezen maniſti: 4uartus. Dit door haast des uitſchry- we goederen begiftigd geweest, uit hoofde van wel

vers overgeſlagene zyn wy zonder behulp van een vol- ke herbouwing van dat oude Monnikhuis, en door

Iediger afſchrift niet in ſtaat te herſtellen. - , het zelve te maken tot een aanzienlyk Klooster der

(g) Eccleſia una.] Hier vandaan komt het, dat in Carthuyſer Orde, hy met regt als de eerſte Stich

vorige tyden de Abt van Prumen het recht had tot ter van dat Klooster kan gerekend worden, ofſchoon

de aanſtelling van een Priester in de groote Kerk te reeds lang te voren aldaar onder dienzelfden naam van

ARNHEIM, welk regt, volgends het verhaal van den Monnikhuis een zeker Godsdienſtig geſticht bekend zy

Heer VAN HASSELT, in zyne Geographiſche Beſchry- geweest. Al i -

ving van Gelderl, bl. 15., naderhand de Stad bekomen , (k) Quae vocatur Tronica.] Het geen tusſchen

heeft. - , - twee haaken hier voor komt (Troentia) ſchynt een

(h). Wilippe.J Mogelyk het tegenwoordige, tegen verbetering te zyn van den een of ander, welke meen

over Deventer aan den Ysſeldyk gelegene, en onder de dat Aldenſele behoorde tot den Pagus Threntiae,

het Schoutampt van Voorſt behorende, Dor , Wilp. of Drenthe. ,,Dat egter Aldenſele, of, gelyk men nu

Zie den tegen tv. Staat van GELDERL. bl. 508. . . doorgaands ſchryft, Oldenſaal, gelegen is niet in

(i) Velide & Munichuſen.] Waar dit oude Velide Drenthe, maar in Twenthe, is zeker. Niet minder

zal moeten gezogt worden, is twyfelagtig. In een zeker is het, dat zelfs reeds voor den tyd van dit ons
Charter van i134, hier voren geplaatst onder Num. Register deze## tOt## Twenthe ge

ulks kan ten duikelykſten blyken uit3o bl. 183, ontmoeten wy, Felvida pars dihuidig, bragt wordt.

Arnhem dimidia pars. VAN HUEssEN, Hist. Epiſc. een Brief van K. HENRik van den Jare Io49., uit

Traj. Tom: I. p. 279. denkt, dat men er door ver- gegeven door MATTHAEUs, in Not. ”ad Anonym. de

ſtaan moet het tegenwoordige, niet ver van Arnhem, reb: Ultraject. pag. 1o1. alwaar men vindt, ſcilicet

en de Heerlykheid Roſendaal gelegene, Dorp Velp iſ: loco Aldenſele nominato, in pago Tuente fºto. Men

Mogelyk is dat Felvida, en het hier voorkomende zie verder FALKE, in Comm. ād Tradit. Corbeien.

Velide, een en dezelfde plaats. Dat het niet ver van pag. 433. Niemand zal derhalven twyfelen, of de
het hier ook voorkomende Munichuſen, moet gelegen egte lezing dezer plaats zal dus moeten herſteld wor

Zyn, blykt genoeg. Misſchien is door den Afſchryver den , Aldenſele ſtta eſt - in una terra, quae vo

in dezen naam een miſlag begaan. Indien in 't oorſpron- eatur Tuentia.

kelyke Velipe, voor Velide, gelezen wierd, zou nie- (l) XVI. Canonici.] Dat dit Kapittel van Canun

mand twyfelen, of dat Velipe was het geſnelde Dorp niken reeds in den jare 954. binnen Öldenſaai door

Velp. Te meer waarſchynlyk ko# my dit voor, om den Utrechtſchen Bisſchop BALDERik is ingeſteld ge
dat men op de Kaart van PoNTANUs, en andere, niet weest, kan men ten vollen bewezen vinden by Jo.

ver van Velp ontmoet Munchuyſen, ofMonnikhuyſen, LINDEBORN, Hist. Epiſc. Daventr. Cap. III. pag.

't geen ongetwyfeld het hier## Munichuſen 185.

is.” Naar alle waarſchynlykheid hebben zig, hier in #### - Vamele.]. Het zyn de beide Dor

de vroegſte tyden eenige Monniken ter woon begeven, - Pen Dreumel en Wamel, welke niet ver van elkander

en een ſoort van Geestelyk geſticht gebouwd gehad, in het Ampt van Tusſchen Maas en Waal aan den

't geen, hier van, den naam van 't Monnikenhuis, Waalſtroom tegen over de Stad Tiel gelegen zyn; wel

zelfs in dien tyd, wanneer dit ons Register geſchre- ke hedendaagſche gelegenheid zeer wel# met de

ven is reeds voerde. Deze oude naam is vervolgends beſchryving van cAEsÄRIUs, wanneer h Zegt, et hae

behouden gebleven, wanneer in 1328, door den Gel- Curiae ſatis vicinae ſunt oppido, quod Tyle nuncupa

derſchen Graaf REINAi P. den II. alhier het genoeg be- fur. Maar hoe ſtrooken dan hier mede de vorige

kende, en vermaarde Klooster, Monnikhuizen is be- woorden? Liggen deze Renthoeven, Curiae, ('t welk

gonnen geſticht te worden. Men zie, onder anderen, hier 't zelfde is, ## men anders Curtes noemde

ToNTANUs, Lib. VII.d: 237., Denkelyk is toen niet ver van Tiel; dan is het tevens zeker, dat dezeſ

dat oude Godsdienstige Geſticht der Monniken afge- ve niet liggen nevens Nimmegen, juxta Numagen,

broken, en door den Graaf in deszelfs plaats een aan- gelyk voorafgaat. Doch in die woorden is weder een
- , - mi3



en GRAAFscHAPs zuTPHEN ILA-pertise
325

gen palatium regium, fluvium, qui der Wail

appellatur; & hae curiae ſatis vicinae ſunt op

pido, quod Tyle nuncupatur.

In Tremele ſunt manſus IV cum appendi

ciis ſuis. Inde Adalhem major habet manſum

dimidium, ſine cenſu; caeteri tres ſolvunt u

nusquisque ad feſtum S. Martini denarios XX,

ad feſtivitatem S. Johannis denarios VII. Ex

manſo dimidio exit cenſus denariorum XXIV.

Vendil ſolvit ad miſſam S. Martini denarios

X, ad natale Domini denarios VIII, in aeſta

te denarios X. -

CII. De Vamele.

S. 1. CAEsARIUs. Hae villae omnes ſunt ſl

bi ſatis vicinae, ut dictum eſt alibi. Omnes

etiam invenientur juxta Tyle, quod ſitum eſt

ſuper fluvium, qui der Wayl appellatur.

In Vamele ſunt duo manſus. In Sande

wihc (n) duo. In Rotheheim duo. In Aſ

peren manſus & dimidius. In Wadenoy man

ſus unus. In Huyve manſus. In Wediche

manſus. In Sinewenne (forte Suitvenne)
manſüs. zº

misſlag des uitſchryvers begaan, welke men in dezer

voege zal moeten verbeteren ; Tremele , & ſequens

Curia Vamele ſitae ſunt infra Numagen , Palatium

regium, juxta# qui der Wail appellatur, cet.

Op dien voet ſtrookt dit voorgaande met het volgen

de zeer wel. Die plaatzen liggen werkelyk al nog

aan den Waalſtroom beneden Nimmegen , doch niet

ver van Tiel. Men zie den Tegenw. Staat van Gel

derl. bl. 276. en 277.

(n) Sandewihc. cet.] Het tegenswoordige Zand

wyk. - Het hier opgenoemde Rotheheim zou mo

gelyk kunnen zyn het tegenwoordige Dorp Roſſem

of Roſſum, by verkorting voor Rodeshem of Rothes

hem, gelyk men mogelyk oudtyds zal geſchreven

hebben. - Aſperen en Wadenoy hebben hunne

oude namen tot heden toe behouden. - Huyve

zal mogelyk zyn het tegenwoordige Oyen. - We

diche durve ik niet bepalen. Mogelyk is die oude

naam na verloop van meer dan vyf eeuwen in een

anderen veranderd. Mogelyk heeft de uitſchryver

hier weder den naam# uitgedrukt. Indien men

agt geeft, dat, volgends het getuigenis van CAEsA

RIUs, omnes hae villae ſibi ſatis vicinae ſunt, en dus

alle deze opgenoemde plaatzen niet zeer ver van elkan

der gelegen zyn geweest, en over zulks in en naby de

Tielerwaard moeten# worden, zou men kun

nen gisſen, dat met een kleine verandering van eene

letter, voor Wediche, Weriche zal moeten gelezen

worden. Indien deze verbetering niet onwaarſchyn

lyk voorkomt, dan zou Weriche kunnen zyn We

rich, of Warich, 't geen maar in uitſpraak verſchilt,

en dus hetzelfde Dorp, 't geen thands Varik genoemd

wordt. Het laatſte hier opgenoemde Sinewen

ne is ongetwyfeld het tegenwoordige Sennewyne, ins

gelyks in de nabuurheid der voorgemelde plaatzen

CIII. De Teſtrebant,

S. 1. CAESARIUs. Teſtrebant ſta • A1:

ripa fluminisejusdem QVahalis.) Cito#
re Poteritis Omnia, ſi diligentiam adhibuer#s.

In Teſtrebant juxta (o) Linguun ſunt

manſus tres; ſolvit unusquisque ad feſtivita

tem S. Martini denarios X, ad natalem Do

mini denarios XII. Ex his manſis ſolvit di

midius manſius denarios XXII.

S, 2;, CAESARIUS. Ubi flumen magnum,

quod Dysla (Isla) appellatur, intrat mare,

habemus Piſcationem apud unam villam, (ii)
quae appellatur.....

CIV. De Worſt, Vorſt.

De eccleſia, quae eſt in (g) Worſt, ex

eunt ſolidi XXX. ad vindemiam , de ſiclo

modii duo, de ordeo modii tres, ad rogatio

nem denarii ſex; duas XV. noctes. Sunt in

Deventre Haiſtaldi tres; unusquisque illorum
ſolvit denarios XII. - Cet. -

Jo. Nrc. AB HoNTHEIM, Hiſt. Diplom. Tre
virens. Tom H. p. 69 1.-693. r

# Wy kunnen derhalven de verbetering van

en eerſten Uitgever, (forte Suitvenne), als ten
eenemaal## gemaklyk hier ontbeeren.

(o) juxta Linguun.] Hedensdaags al nog de Lin

ge genaamd. Deze watergang, of Riviertje draagt, in

vroegere Latynſche Stukken, doorgaands den naam

van Lingia, of Lingena. Zie ALTING, Not. Germ.

Inf. Tom. II. p. I14- e . - 7

(p), Villam, quae appellatur . . . . .] Indien men op

den uitloop van den YSSEL, alwaar dezelve zig te

genwoordig in de Zuider-Zee ontlast, agt geeft, zou

men gemaklyk de eigen naam dier Villa, welke hier

thands ontbreekt, kunnen invullen. Zeker is het,

dat reeds voor meer dan drie eeuwen de Ysſel even

beneden de Stad Kampen in de Zuider-Zee zig ont

last heeft. Even zeker is het, dat men reeds in egte

Stukken van de XII, eeuw den naam van Kampen ge

meld vindt , doch het is by my onzeker, of in dien

tyd, wanneer CAESARIUs dit ſchreef, de tegenswoor

dige Eilandjes, En: ,, en Emmeloort , reeds van 't

vaſte Land waren afgeſcheurd, dan of zulks nader

hand is voorgevallen. Te beklagen derhalven is het,

dat ons hier de egte naam van die Villa ontbreekt.

Daar door zou mogelyk een aanmerklyk licht kunnen

verſpreid worden tot opheldering der oude Geogra

hie; en wy zouden dan mogelyk kunnen bepalen,

# ver de oude Pagus SALoN, (welke ongetwyfeld

aan de linker zyde des Tsſels moet geplaatst, en geen

zinds met den Pagus SALLANDIAE verward worden,)

thands door de Zuider-Zee verzwolgen is.

(q) Hn Worst.] Het tegenswoordige Dorp Voorst,

omtrent een half uur gaans beneden Zutphen aan de

linker zyde des Ysſels gelegen, en onder het Drost

ampt van Veluwe gehorende. Zie Tegenw. Staat

van Gelderl, bl. 508.

1 t5.)
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1 15.) Het Leen des Hertogen van Brabant, door den Roomſch-Koning HENRIK,

den VII., beveſtigd ten overſlaan van den Gelderſchen Graaf GERARD,

en andere Ryksyorſten.

-- --

TENRicUs, Dei gratia Romanorum Rex

ſemper Auguſtus, omnibus hoc ſcri

ptum videntibus in perpetuum. Noverint tam

praeſentes quam futuri, quod penſatis meritis.

et obſequio, quod Nobilis vir Henricus, il

luſtris Dux Lotharingjae et Brabantiae , no

bis et Imperio impendit, ſibi de conſilio et

voluntate Principum concesſimus Omnia, quae

felicis memoriae (a) PHILIPPUs, Romanorum

Rex, in ſolemni curia apud Confluentiam in

rectum Feodum conceſſiteidem, et poſtmodum

cariſſimus pater noſter (b) FREDERICUs II.,

divus Romanorum Imperator, in ſolenni cu

ria apud Francforde de conſilio et voluntate

Principum ſibi recognovit et conceſſit. Si

quis vero contra hanc noſtrae conceſſionis pa

ginam aliquid attentaverit , vel ipſum ſuper

praefatis bonis moleſtare praeſumſerit, Regiae

Majeſtatis offendiculum non evadet.

Teſtes: Sifridus Moguntinus, Engelber

tus Colonienſis, Theodoricus Trevirenſis,

archiepiſcopi, Conradus Metenſis et Spiren

ſis Episcopus, imperialis aulae Cancellarius,
t

-l

(a) Philippus,J By zynen Brief van den 12 Novem

Z'er 12o4., hier voren reeds geplaatst II. Aſd. num.

94: * 395: . . . . . . . . . . - . .

' (d) FredericusJ By een Brief van den 29 April

1219., te vinden by BÜTKENs Troph. de Brab. Tom.

H. dans les Preuves pag. 65. als mede by VAN MIERIS

Chart. van Iloll. 1. D., bl. 177. -

(c) Coronation is. J Dat HENRIK de VII, op den 8.

Mey 1222. door den Aartsbisſchop van Keulen bin

nen Aken tot Roomſch- Koning gekroond is, leeren

wy uit de Jaarboeken van den N# GoDEFRIDUS,

in de Script. R. Germ. van M. FREHERUS Toln. I.. p.

392. Ed STRUvII. ,, Anno domini MCCXXII. Hein

, ricus ſeptimus, filius Friderici Imperatoris, aahuc

, puer, conſecratus eſt in Regem Aquisgrani al En

- In Mey 1222.

-

t

Hugo Leodienſis Episcopus, Abbas Inden

ſis, Comes Palatinus, GERARDUS GELRENSIS,

Theodoricus de Cleve, Florentius de Hol

landia, Lutſel de Hoſtade Comites, Thie

ricus de Heinsberge , Maior Advocatus in

Colonia , Dapifer Wernerus de Bollandia,

et alii quam plures tam Nobiles quam Mi

niſteriales.

Actum apud Aquisgranum, in ſolenni no

ſtrae (c) Coronationis curia, anno Dominicae

Incarnationis MCC. XXII. Menſe Majo.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de Brabant
Tom. 1. dans les Preuvcs du Livre 1 V.

p. 68. CAR. LUD. ToLNERUS , in Ad

dit. ad Hiſtor. Palatinam pag. Io4. Jo.

JAC. MASCOVIUS, de neau Regni Lo

tharingiae cum Imp. Rom. Germa

nico, in Append. Docum. N. 3. pag. 5.

H. CHR. SENCKENBERG, Corp. Jur.

Feud. Germ. pag. 55o. Edit. primae

anni 174o. of pag. 762. Edit. Sec. an.

ni 1772. Ook uit het DINTERI Chron.

Brab. MS. Lib. IV. Cap. 13. by VAN.

MIERIs , Charterb. van HOLL. I. D.

bl. 18o.

- : 4

2, gelberto#%# , Dominica ante

2, Ascenſionern Domini, ſcilicet VIII. Id. Maji.” Zie

verder STRUVIUs Corp, Hiſt. Germ. Tom. II. p. 453.

- Dat onze Gelderſche Graafby deze krooning on

der meer andere Ryks Vorsten te Aken ook tegen

woordig geweest zy, behoeft men niet te twyfelen,

dewyl hy in dezen Brief onder de Getuigen ook ge

meld wordt; gelyk zulks te regt reeds uit dezen zelf

den brief ook is opgemaakt door den Heer WAGENAAR,

Vaderl. Hiſt. II, D, bl. 356. En uit dien hoofde al

leen moeſten wy dit Stuk alhier een plaats vergunnen,

gelyk ook, om dat de Hollandſche Graaf Florens ins

gelyks hier voorkomt , de Heer vAN MIERIs ge

meend heeft dit Stuk in zyne Verzameling niet te moe
ten overſlaan. -- --

- 116.)
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116) Bevel van Keizer FREDERIK den II., waar by aan den Graaf van GELRE

verboden wordt eenige nieuwe Tollen van des Bisſchops Onderdanen te

Deventer, en uit Salland, te eisſchen te Arnhem, Lobede, of elders

anders op den Rhyn.

Den 4 januarii (1223.)

REDERIcUs (a) Dei gratia Romanorum

Imperator ſemper Augustus et Rex Si

ciliae, univerſis praeſentes literas inſpecturis

fidelibus ſuis gratiam ſuam et omne bonum :

guia cum apud Franckenfort (b) in Curia, ſo

lenniter indiéta , judicio praeſideremus, per

Principes, qui ibidem aderant , talis data

fuit (c) ſententia, et ab eisdem approbata,

quod nullam auctoritatem ſive Warandiam te

lonei in damnum vel praejudicium alicujus no

ſtra praeſtare ſerenitas potuiſſet. Quare cum

de Comite Gelrenſt ſuper teloneo, quod ſe

a nobis aſſeruit tenere, clamor conqueren

tium non modicus aures excellentiae noſtrae

pulſaverit , ſub obtentu gratiae noſtrae, ei

dem Comiti dedimus in mandatis, ac penitus

prohibuimus, quod nullum teloneum apud

Arnhem vel (d) Oeſterbeke ſeu Lobede,

vel in quocunque loco ſuper Rhenum, dein

ceps acciperet vel haberet, non obſtante ali

qua Warandia, quam ſe dixit (e) habere, nec

aliquibus literis obviantibus a nobis, vel prae

deceſſoribus noſtris, impetratis, ſuper his (f)

literas apertas univerſis, eas inſpicientibus,

deſtinantes. Verum quia idem Comes in his

mandato et ſcripto noſtro temere contraire

praeſumens poſtmodum teloneum ſibi prohi

bitum non ſolum extorquere, immo etiam,

(a) Fredericus.] Deze, en de drie volgende Brie

ven, als tot een en dezelfde zaak betrekkelyk, heb'

ben wy, zo als dezelve in orde by HEDA, MAT

THAEUs, DUMBAR, en v. MIERIS geplaatst zyn ge

worden, gemeend, alhier ook agter elkander te moe

ten plaatzen, ofſchoon wy ons verbeelden, dat de

twee laatſte , alhier geplaatst onder Num. 118. en

119., reeds twee jaren te voren door K. FREDERIK

gegeven zyn. Wy zullen de redenen van dit ons ver

moeden in onze aanmerkingen op die Brieven voor

ſtellen. Doordien onder geenen van alle vier

eenig Jaartal gevonden wordt, zyn wy eenigermaten in 't

onzekere, wanneer dezelve gegeven zyn. Doch wan

neer wy gadeſlaan, dat onder dezen en den volgen

den Brief een en dezelfde XI. Indictie voorkomt, is

zulks een ontwyfelbaar bewys , dat dezelve moeten

gebragt worden tot den jare 1223., gelyk wy ook geen

zwarigheid gemaakt hebben, in navolging van den Heer

DUMBAR, en anderen, dezelve op dat gemelde jaar al

hier te plaatzen. -

(b), Apud Franckenfort in Curia.] , Deeze Ryks

vergadering is binnen gemelde Stad gehouden in de

Maand April des jaars 122o. Na het ſcheiden van de

welke Koning FREDERIK aanſtonds naar Italien, en

Romen is vertrokken, alwaar hy op den 22 November

des zelven jaars door Paus HoNoRïUs den III. plegtig

tot Keizer gekroond is geworden. Zie sTRUviUs,

Hist. German. Tom. I. pag. 452. – Op die zelf

de Ryksvergadering heeft hy aan de Bisſchoppen

( . . .

quod gravius eſt, in diſpendium Epiſcopi Tra

jectenſis et Eccleſiae ſüae homines ſuos de

Daventria et Sallandia novis teloneorum ex

actionibus apud (g) Lobbeke praeſumpſit ag

gravare; Nolentesigitur, ut, per violentiam Co

mitis praefati, Epiſcopo jam diéto, et Eccle

ſiae ipſius, occaſione praemiſſi telonei aliquod

praejudicium fiat, ulterius literas, quas ſuper

inhibitione eiusdem telonei indulſimus, con

firmantes innovamus, ac (h) iterato Imperia

li auctoritate Warandiam teloneiapudlocame

morata, et in aliis locis ſuper Rhenum, ſae

pedicto Comiti contradicimus, et ne telone

um deinceps accipiat, penitus inhibemus. Si

vero idem Comes, quod non credimus, huic

noſtrae contradictioni ac inhibitioni contrarius

exſtiterit, ipſum (i) etiam indignationem no

ſtri culminis incurrisſe, et a gratia Majeſtatis

noſtrae excluſilm penitus cognOſcatis. Actum

apud (K) Brachmam prid. Nonas Januarii,

XI. Indictione. -

*
-

-

HEDA , Hist. p. 195., gecollationeerd met den

MS. HEBA van den Heer AB., als mede met het

Perkamenten MS. Liber Commemoration is de reb.

Ultraject. Part. II. Fol. 72. Ook uitgegeven by

ANT. MATTHIAEUS, de Nobil. Lib. II. pag. 218,

G. DUMBAR, Kerk. en l/erelt/ Deventer I. Deel

bl. 457. en FR. VAN MLERIS Charterb. van Holl.,

1. D. bl. 18I. -

HOOFD

van Duitsland, onder welken zig toen ook bevond

onze Utrechtſche Bisſchop oTTo, verſcheiden aanmer

kelyke vryheden op nieuws beveſtigd, en geſchon

en, welke bevat zyn in een Brief, afgegeven anno

Dominicae incarnation is MCCXX. - apud Franc

kenfort VI. Kal. Dus leest men in de laatste uitga

ve van HEDA, pag. 195. Dog kwalyk is de Maand

overgeſlagen. In de eerſte uitgave van HEDA pag. 335.,

gelyk ook in twee Handſchriften, leest men beter,

VI. Kal. Maji; -gelyk ook te regt dit Stuk door

GEORGISCH op den 26 April 122o gebragt is in de

Regesta Chron. Diplom. Tom. I. p. 884. n , 19.

(c) Data fuit ſententia.] Van welk vonnis alstoen

ongetwyfeld uitgegeven zyn de volgende Brieven ,

alhier geplaatst onder Num. 118. en 119. Men zie

onze aanmerkingen op dezelven.

(d) Oeſterbeke ſcu Lobede.] In onze beide Hand

ſchriften, Oſterbeke, ſeu Lobedde.

(e)### ſe dixit habere..] In het Perkamenten

# ib. Comm. vindt men, ſi quam ſe dixit has

Cyre.

(f),Super his literas. cct.] Dus in onze MSS.,

als mede in zommige uitgaven. By HEDA ſtaat kwa

lyk, en zonder eenigen zin, ſuper his literis apertas

univerſis eis inſpicientibus deſtinantes.

(g) Apud## In óns oudſte MS. , als mede

by MATTHAEUs, Lo edde. Lobbeeke leest men in de

uitgave Van V. MIERIS.

(h) Iterato.] In de uitgave van MATTH., iterata.

Mmm
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(i) Ipſum etian indign.] By DUMBAR heeft men,

ipſiun, et indignationen, eet, 't geen mogelyk de egte

lezing is. -

(k) Apud Brachmam prid. Nonas J Dus in de twee

de uitgave van HEDA. In de eerſte ſtaat, apud Prach

mam II. Nonas januarii. In den MS. HEDA van

den Heer A B., alsmede in het Perkamenten Lib.

Comm. vindt men, apud Prechmann II. Nonas. In

de uitgaven van MATTHAEUS, en DUMBAR , apud

Brechiman. - BUCHELIUs in Not. pag. 2o3. n.

meent , dat men er mogelyk de Aartsbisſchoplyke

Stad Bremen door verſtaan heeft. De Heer DUMBAR

heeft hier niet aan getwyfeld, en in Zyne Nederduit

ſche Overzetting Brechmann door Bremen vertaald.

Doch dit gevoelen zal ten eenemaal onaanneemlyk

voorkomen, wanneer men opmerkt, dat K. FREDERIK

reeds in 122o naar Italien is vertrokken, en van daar

niet voor den Jare 1235 naar Duitsland weder te rug

gekeerd is. Men zie, onder anderen, STRUvTUs, Hist.

Germ, Tom. I. p. 457 Terwyl intusſchen de Ryks

aangelegenheden van Duitsland op naam van zyn Zoon,

Koning HENRIK den VII., door die genen der Ryks

vorſten, aan welken hy de opvoeding en zorg van de

zen zymen jongen. Zoon had overgegeven, beſtierd

zyn geworden. Hy kºn derhalven II. Nonas janua

rii, AI. Indićtione, dat is, op den 4. January des jaars

IIſkakelyke inhoud, of vERTAALING, van dien brief, door t

REYNIER BOGHERMAN.

och wort den vorgl. Greven van GEL

RE (l) ſtarcker verboden durch den

Keyſer FREDERICUM vorſz. vth cracht ener

gerichtliker Sentencien int Hoff to Francken

vort myt behoirlike ſolemniteiten geweſen,

dat hi gheen Tol ſal hebben , annemen,

noch holden tho Arnhem, off to Oeſterbeeck,

off to Lobeke, noch in eenighen plaatſen op

ten Ryn , niet jegenſtaende dat die vorgl.

Grave van GELRE groet gekrys liet ma

ken, ende ſachte, dat hem van de vorgl.

Keyſer FREDERICH ſulx als Warrant, of om

enich verdienſte, gegont was, twelck de Key

ſer niet en gelovet, noch toeſtaat, ende

offt ſulcx geſchiet mochte weſen, als neen,

ſoe is doch byder Sentencien vorſz. entlick

geweſen ende verclaert, dat die Keyſer nie

mant enige macht, auctoriteit, offte gwar

rant noch ſyne Durluchticheyt mach gheven

van tollen to boeren in ſchade ende achter

deel van yemande, die dair teghens gepre

vilegiert were; gebiedende daromme noch

als voir, dat hie ſodane tollen, tot achter

deel der kercken van Utrecht, van Deventer,

. (l) Starcker verboden.] R. BoGHERMAN - Cvan wel:

ken wy in de I. Afdecl. bl. 45. reeds gewaagden)
had in zyne Verzameling den volgenden Brief eerst ge

plaatst, en in 't Nederduitſch overgezet. Hy wil derhal

ven met deze woorden, noch wort- ſterker #erboden,

zynen lezer verwijzen tot den voorgaanden, Brief. De
reden nu, waarom hy aan den volgenden Brief, wel

ke eenige dagen later, of ten minſten op denzelfden dag,

-

1223. niet binnen Bremen dezen Brief geven. -

Dat K. FREDERIK in 1222. en 1223.- zig in Italien

en Sicilien bevonden heeft, kan, om nu geen anderen

aantehalen, ten vollen blyken uit het Chronicon van

RICHARDUS DE S. GERMANO, onder de Anecdota U

ghelliana in den Appendix, of Tom. Y. Ital Sacr.

door NICOL. COLETUS uitgegeven , pag. 195. & ſeqa.

Zelfs in alle BrievenWE k#, ###
bekend zyn , welke in de twee laatſte maanden des

. jaars 1222 , alsmede in de twee eerſte maanden des

volgenden jaars 1223. zyn uitgegeven, ontmoeten wy

plaatzen en ſteden van Italien, of Sicilien. Zal men

dan niet dit Brachma, Prachma, of Prechma ook al

daar moeten zoeken? Welke plaats egter het zy, dur

ve ik niet bepalen. Mogelyk is de naam door de uit

ſchryvers hier bedorven. Volgends de opgave van

GEORGISCH, Regest. Chron. Dipl. Tom. I. p. 9oo.

n. 4. vindt men in een Brief by - BEsOLDUs Monum.

Wurtenb. p. 342 , welke genoegzaam gelyktydig is

met dezen onzen Brief, dit navolgende: Datuin ajudt

Precinam anno Dong. 1223. Menſe Januario indict. XI.

Indien dat onderſchrift aldaar ook mogelyk niet bedor

ven is, zou men daar uit mogen beſluiten, dat men

in onzen Brief ook behoorde te lezen, apud Precinam

II. Nongs Jºinttarii. » Doch waar dat Precina gele

gen zy, laat ik ook liefst deskundiger beſlisſen.

-

*
- -

-

- - -

-- --

*
- -

e - - - - - - '

van Sallant, ende opten Ryn, woe vorſz. vort

meer ongeeyſſchet late, ſoe wel to Arnhem,

to Oeſterbeke, als to Lobeke, van den onderſa

ten des Biſſchopsende Kercken van Utrecht,

op de pene van des Keyſers hoghe ſtraffinge,

ende gantz vther gracien ſynne Majeſtaetz

excludeert to ſyn. Datum to Prechman II.

Nonas Januarii indiétione XII.

,, Item desſe Brieff, ende oick die dair

, to voeren in Latyn van desſen Keyſer

,, Frederich verlenicht ſynt, en holden gheen

,, Datum van den jare omſès Herens. En

,, de men machſe wynden in Latino in een

, dunne parkelmenten Boeck, dair op ſtaet,

,, Der Stadt Dyken an den Zwartendyck en

, de Privilegien van Tollen.”

Uit de MSS. Privilegien, Rechten, Statu

ten, ende Plebiſcitcn der Stadt CAMPEN,

verſammelt ende ly een gebracht door R.

#9GHERMAN , (in 1541.) Fol. Io. -

Eene Nederduitſche Vertaling hier van,

vindt men ook by DUMBAR K. en W.

Devent. I. D. bl. 457,

als deze is gegeven, den voorrang heeft toegekend, is

ongetwyfeld geene andere, dan dat hy in zyn Exem

# onder dezen Brief, hoe wel te onrecht, vond

##idi?, XII; terwyl onder den anderen ſtond Indig.

AI. Hy heeft overzulks gemeend, dat deze een jaar

#er gegeven was, en daarom den volgenden het
eerst geplaatst.

-
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1 17.) Brief van K. FREDERIK den II aan GERARD, Grave van GELRE, aangaan."

de het afvorderen van Tollen van die van Deventer, en de Sallanders,

Den 10 january (1223.)

REDERICUs Dei gratia Romanorum Im

perator ſemper Auguſtus, et Rex Si

ciliae fideli ſuo G. Comiti GELRENSI gratiam

ſtlam et omne bonum. Intelleximus, quod

tu poſt inhibitionem (a) mandati noſtri, apud

Franckenforde in ſolenni curia ſententialiter

factam , Venerabilem Trajectenſem Epiſco

pum, dilectum conſanguineum et Principem

noſtrum, et Eccleſiam ipſius, indebitis ex

actionibus telOnei apud (b) LOBBEDE, et ali

is gravaminibus multipliciter aggravas et mo

leſtas; immo, quod gravius eſt, ab homini

bus caſtri ſui Dayantre, et terrae ſüae Sal

landiae de novo teloneum extorques in i

pſius et Eccleſiae ſuae praejudicium et grava

men. Cum igitur, ex officio commiſſi nobis

regiminis, Eccleſiarum jura defendere (c) te

nemur, ac conſervare, Fidelitati tuae, ſub

obtentu gratiae noſtrae, firmiter praecipiendo

mandamus, quatenus ab hujusmodi exactioni

bus telonei et aliis gravaminibus, quae eidem

(a) Mandati noſ'ri apad Fr] Ongetwyfeld moet

men daar door verſtaan het bevel , 't geen wy ontmoe

ten in den ſtraks volgenden Brief.

(b) Apud Lobbede.] In ons oudſte Handſchrift,

apud Loº cdde. -

(c) Tenemur ] Onze beide MSS. hebben teneamur,

waar mede ook de uitgave van DUMBAR overeenkomt.

Gl) Non formidas, omnino desiſtas.] Dus leest men

by allen. In den MS. HEDA van den Heer A B.

vindt men alleen, non formtdes , omnino non deſistas,

doch te onregt.

(e) In hujusmodi.] In de uitgave van MATTH. ſu

per kujtimodt cet

(f) Tenorem literarum.] . Dus by , MATTH. en v.

MIERís, welke ſchynen gevolgd te hebben de laatſte

uitgave van HEDA. In de eerſte vindt men, quam te

zo em literarum. Dat hier een woord tot volmaking van

den zin ontbreekt, is zeker. In den M'S. HEDA van den

Heer A B. leeſt men, iterato tibi facli per tenorem

literarum, quas, cet. Dit levert wel een goeden zin

op; doch dewyl wy in ons oudſte perkamenten MS.

vinden, ſt contra tenorein literarum /7G

vERTAALING van REYNIER BOGHERMAN.

REDERICH, van Godts Genaden Roems

ſche Kayſer altyt vermeerder ende

Koenynck van Sicilien, vnſen getruwen G.

Grave van GELRE onſe gnaede ende allen

guedt. Wy hebben verſtaen, dat Die nae

der inhibicien durch onſe mandaet to Fran

kenvorde int hoghe Hoff by ſentencie ge

daen, ſülck verbot niet jegenſtaande, onſen

lieven Maech ende Furſten, den werdigen

." ; 7.(
*,

Epiſcopo et Eccleſiae ſüae hactenus irrogaſti,

et adhuc inferre non formidas, omnino deſi

ſtas, teloneum, et maxime ad gravamen Epi

ſcopi, et hominum terrae ſuae, per te de no

vo inſtitutum, penitus abolendo; indubitan

ter ſciturus, quod ſi (e) in hujusmodi man

datinoſtri executione, iterato tibi facti, Icon

tra] tenorem (f) literarum, quas ſuper his

Omnibus, eas inſpicientibus, de novo direxi

mus, negligentem te geſferis, non ſolum Ma

jeſtatem noſtram offendiſſe, ſed a gratia noſtra

te ſcias penitus alienum. Datum apud Brech

man IV. Jdus (g) Januarii XI. Indict.

IIEDA , Hiſt. Traject. p. 196., gecollatio

neerd met den MS. HEDA van den Heer

AB. als mede met het Perkamenten MS.

Liber Commemoration is de Reb. Ultraject.

- Part. II. Fol. 73. Ook uitgegeven by

MATTHAEUS de Nobil. Lib. 11. pag. 219;

DUMBAR, Kerk. en Wereltl. Deventer, 1.

D. bl. 458. , en V. MIERIS Charterb. van

/ſoll. 1. D. bl. 182. -

gligenten te geſeris, hebben wy gemeend, dat woord
in onze uitgave te moeten herſtellen, te meer, dewyl

ook de Heer DUMBAR in zyn Afſchrift diezelfde le

zing heeft aangetroffen, en dus uitgegeven. -

(g) 1V. Idus januarii -X. Inhº j Dus by v.

MIERIs, en in de tweede uitgave van HEDA. In de

eerſte uitgave, als mede in den MS. HEDA van den

Heer A B. ſtaat alleen , Datum apud Prechmann,

met agterlating van 't overige. By MATTH. vindt men,

Datum apud Brechmann 1V. Idus Jatuuar. XI. In

dict. De uitgaaf van DUMBAR heeft , IV. Januarii

XI. Indićlione. In ons oudſte perkamenten - MS.

wordt insgelyks gelezen, datum apud Prechmam III/.

Jan, XI. Indiét. Mogelyk is dit de egte lezing, en

dan zou deze Brief uit des Keizers Cancellarye op den

zelfden dag, als de voorgaande, zyn uitgegeven, en

niet op den Io January, indien men het woord Idus

behoudt. Dit ten minſten is zeker genoeg, dat men,

gelyk wy ook in onze uitgave herſteld hebben, alhier

de XI. en niet de X. Indict. moet hebben. Men zie,

het geen wy op den voorgaanden Brief hebben aan

geteekend.

Biſſchopen t Utrecht, ende ſyner Kerken,

myt onbehoirlike exactie des Tolls to Lobeke,

ende myt anderen mannigherhande bezuarin

ge, moleſteerſte, ende beſwaerſte; immers,

dat meer is ende leſtigher , van den Luden

ende Ingeſeten ſyns Caſteels Deventer, en

de der Lande van Sallandt, extorqueerſte,

ende laetſte afnemen van nijs enen Thollen

in prejudicie, achterdeel , ende beſwaringe

Mmm 2 des
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desſelven Biſſchops , ende ſyner Kercken.

Soe wy dan onſes amptzhalven ende com

miſſion onſes Regimentz ſchuldich ſyn der

Kercken rechten to beſchyrmen, ende to on

derholden conſerverende, ſoe gebieden wy

in cracht van deſen Dyner Getrouheit, by

ſoe lief als Dy onſe Gnade ende gracie ſtaet

tonderholden, dat Die van ſodane affnemin

ge ende exactie des vorſz. Tolles, ende an

deren zwarícheiden, die Die den vorgl. Bis

ſchop ende ſyner Kercken aldus langhe ange

daen ende opgelacht hebſte, ende als noch

niet en ſchroempſte hem an to doen, ende

op to leggen, gantz heel ende al afflate, die

deſiſteerſte, ende to rugge ſtelſte, ende den

Tollen, tot beſtlaringe des Biſſcopes ende

ſyner Landen onderſâten, van nijs ingeſet,

heel ende al grontliken afdoende te niete la

teſte aboleren ende vergaen; wetende onge

twyffelt, ſoe veer Die in der execucie deſſes

onſes mandaetz ende bevels, Dy nu weder

opt nije verkundicht, enige negligencie ende

verſuem laetſte geſchien, off Dy ſelven ver

ſuemlich in allen deſen vorſz. Puncten droe

geſte, ader hielſte, dat Die niet alleen of

fendeert ende vertoernt hebſte onſe Maje

ſtaet, mar oick vth onſer hulden, gracie, en

de genade, gantz ſalſte weten Dy verfreembdt

ende vthgeſloten. Datum apud Prechm quar

ta Januarii indictione XIma. w

Uit de MSS. Privilegien, Rechten,

Statuten, ende Plebiſciten der Stade

CAMPEN , verſammelt ende by een ge

bracht door R. BoGHERMAN, (in 154ï.)
Fol. IO.

w

Andere oude VERTAALING door WILLEM NAGGE.

RED ER IcUs , by der Gratien Godts

-( Roomſch Keiſer , alteyt vermeerder

des Rycks, Coninck van Cicilien, ſynen Ge

trouwen, GERHART, Graeve van GELDER,

genaede ende alle goet. Wy hebben verſtaan,

dat Gy, na die inhibitie door onſe mandaet

tot Franckfort gerigtelyck ende in ſolemneele

vergaederinge geſchiet, den weerdigen Biſſchop

van Utrecht, onſe lieve Neve ende Prince,

ende ſyne Kercke, met onſchuldige exaétien

aan den Toll te Lobeck, ende andere be

ſwaerniſſen veelvoudig beſwaert, ende moeye

Iyck valt; ja, dat ſwaerder is, van de Luy

den ſyner Borgt Deventer, ende ſynes Lants

van Sallant, op het nieuwe Tol afperſen

tot ſynen ende der Kercken nadeel ende be

ſwaerniſſe. Derhalven, alſoo wy uyt onſe

aenbevolen. Regiment ſchuldig ſyn die gereg

tigheden der Kercken te defendeeren , ende

te conſerveeren, ſo beveelen wy U wel vaſte

lyck op beholt van onſer Genaede, dat Gy :.

(h) 9. Indićt.J. Dus heeft ons Afſchrift, waar uit

wy deze Vertaaling hebben gegeven. Doch dat het

* * * - - n

van ſülcke exaétien, tollen, ende beſwaer

niſſen, die Gy denſelven Biſſchop tot nogh

toe hebt toegevoecht, ende oock noch niet

en ſchroomt te doen, ganſchelyck afſtaet van

die Toll, ende voornaementlyck dat tot be

ſwaerniſſe des Biſſchops, ende de ingeſeeten

ſynes Lants , door U nieuwelyks ingeſtelt,

ganſchelyck afdoet : ſullende ſonder twyfel

weeten, dat ſo int uytvoeren van ſoodaanige

mandaat, nu ten tweedemaal van ons gedaen,

Gy U naelaatig voorhout, niet alleene onſé

Majeſteyt ſult vertoorent hebben, maer ge

helyck van onſe Genaede ſult vervreemt ſyn.

#n Brachman 4. Id. Januar. (h) 9. in
diét. - .

w

Uit de ongedrukte Hiſtorie van ovER

YSSEL, beſchreven door wILLEM NAG

GE, pag.. m. 94. Eene latere Over

zetting hier van vindt men ook by

DUMBAR , Kerk. en Wereltl. Devent.

I. D. bl. 458. - A

niet de IX.. maar XI. Indiåie moet zyn, blykt uit
den Latynſchen Brief. yn , bly

- , -
-
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'Aksaſs Aſsaſsieke Aſsaſsiek Akºs24e eerstezes keergººs

1 18.) - Den Graaf van GELRE door K. FREDERIK den II gelast , die van De+

venter, en uit Salland, niet te bezwaren met Tollen.

Den 3o. April (122o.)

TNREDER1cus (a) Dei gratia Secundus

Romanorum Rex ſemper Auguſtus &

Rex Siciliae, omnibus, ad quos praeſens ſcri

ptum pervenerit , in perpetuum notum eſſe

volumus, quod nobis apud Franken voert in

Curia ſolempniter indicta in judicio praeſiden

tibus talis data eſt ſententia & a Principibus

approbata, quod nullam auctoritatem ſeu Wa

v,

(a) Fredericus.] De twee voorgaande Brieven,

gelyk ook de ſtrak volgende Brief, zyn reeds door

iïEDA in die orde, zoals wy dezelven alhier ook, we

der hebben laten drukken, in zyne Utrechtſche Hiſto

rie gebragt geworden. Dezen Brief alleen heeft de

- Heer DUMBAR uit de Archiven der Stad Deventer ons

het eerst medegedeeld. Alte deze vier Brieven

bevatten een en dezelfde zaak , doch geene heeft een

jaargetal. - De Indictie, welke wy in de twee

voorgaande aantreffen, toont ons genoeg den weg,

welken wy moeten inſlaan, om die tot een bepaald

jaar te brengen. Maar dit hulpmiddel ontbreekt

ons zoo wel in dezen, als den volgenden Brief, welke

beiden op een en den zelfden dag, naamlyk II. Kal:

Maji, of den So April, binnen Frankfort, gezegd

worden gegeven te zyn , zonder verdere byvoeging

van eenige meerdere tydskenmerken. Hier aan moet

men zeker toeſchryven de reden, waarom HEDA, en

anderen, gemeend hebben , dat de volgende Brief

niets anders dan een herhaald of vernieuwd bevel des

vorigen bevels, in de twee voorgaande Brieven gege

ven, in zig bevatte, en daarom de laatſte plaats ver

diende. Aanleiding hier toe gaf zekerlyk de dag eeke

ning. De twee voorgaanden waren gegeven op den 4

##uary, de volgende ºp den 30 April. Door de
indictie, welke men in de twee vorigen, vond hield

men zig te regt overreed, dat dezelve behoorden tot

den jaare 1223. , Men meende bygevolg, dat ook de

ze en de volgende Brief tot de zelfde jaar behoorden;

en men rangſchikte ze agter de voorgaande.

Doch het zal der moeite waardig zyn , eenige woor

den van den Heer DUMrBAR uit zyn K. en W. Deven

ter I. D. bl. 457, hier overtenemen. ,, Het langwylig

afwezen” zegt hy , ,, van den Utrechtſchen kerk

, voogt Otto buiten zyn Biſdom overſtappende, dient

, vervolgens aangemerkt, hoe Graaf GERARD van
,, Gelre - weſtie aan hem, in zon Bisdom weder

, gekeert, meermaelen te vergeefs hadded en klae

, gen over de onmaerige ſchattingen door Zyne Rent

, meeſters van des Graeven Meieren, in Sallant woo

, nende, afgeperst eindelyk in het jaer 1222 te

, raede werd om hier tegens wederom aan het Tol

, huis te Lobeek te laeten aenhonden alle gºederen

, van Sallants inwooneren , den Rhyn op- of afge

, voert wordende ; ja, het duurde niet lang, of men

, deed aen gemelde tolhuis ook beſlag op verſcheide

, ne goederen van dezer Stats (Deventer) Burgeren,

den Rhyn afkomende. Onze Magiſtraat met

, goede oogen niet kunnende aenzien, dat men haere

99# wilde doen boeten des Bisſchops geltgie

, righeit, gaf van het voorgevallene kennis aen den

, Bisſchop door eenen Brief, en zond kort daar na twee

, uit het midden van haer aen Keizer FREDRIK om

,, te klagen over het ongelyk door den Graaf van Gel

, reaen haere Burgers gedaan.” Deze omſtandigheid

wegens het zenden van twee Afgevaardigden uit het

midden der Regeering van Deventer vindt men by gee

ne anderen gemeld. De Heer DUMBAR is ongetwv

» »
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randiam theloneivel monetae in dampnum ſ

ve praejudicium alicujus praeſbare poſiimus.

Cum igitur ſuper theloneo & moneta, quae

Nobilis vir Comes GELRIAE ſe aſſerit tenere

a nobis, quaerimoniam non modicam audive

rimus : ſignificamus univerſis, quod nullam

warandiam theloneivel monetae ei facimus:

Regia Majeſtate firmiter inhibentes, nevel

is. " the

feld dezelve ontwaar geworden uit oude Stads aantee

keningen en papieren, gelyk hy ook uit Stads papie

ren deze Brief het eerſt heeft opgeſpeurd en uitge

geven. Hy verdient derhalven hier in volkomen ge

loof, ,, Op welker klagten”. (vervolgt hy,) ,, on

,,derſteunt door des Bisſchops Afgezant, den 4 ja

, nuary 1223. het volgende Ryksbeſluit werd ge

2, nomen. FREDERICUS, Dei gratia Rom. Imp.” cet.

(Dit is de eerſte Brief, alhier geplaatst onder AVum.

116.) ,, De Keizer ſchreef te gelyk hier over aen

,, den Graef van Gelder dezen Brief. FREDERICUs.”cet.

(Dit is de tweede Brief, alhier voorkomende onder

Num. 1 17.) , De Graef des niet tegenſtaende on

,, der verſcheide voorwen zels en uitvlugten nalaetig

,, blyvende te gehoorzaemen aen het gemelde Ryks

,, beſluit, bevestigde de Keizer nochmaels om rede

,, nen hetzelve door eene nadere verklaring, op den

,, 3o April daer aen volgende, zynde van dezen in hout.

, FREDERICUs”. cet. (Dit is deze Brief) , Ja hy

,, beval ten zelven tyde aan den Keulſchen Bisſchop

, Engelbert de uitvoering van 't meergemelde Ryks

,, beſluit , te verneemen uit den Brief, door den Kei

,, zer aen den Bisſchop hier over afgezonden, luiden

, de aldus: FREDERICUs” cet. (Dit is de ſtraks vol

,, gende Brief) ,, Welke ook den Graef deed ge

,, hoorzaemen, gelyk door meer dan eenen Schryver

, te boeke geſlagen is”. - Op deze wyze rang

ſchikte de Heer DUMBAR, in navolging van anderen,

deze Brieven. - Maar, indien men ſtelt , dit

die vier Brieven in die tydorde gegeven zyn , . ver

vallen wy dan niet in onoverkomelyke zwarigheden?

Is Keizer FREDERIK II. op den 3o April 1223.

binnen Frankfort geweeſt, en heeft hy toen aldaar

eene Ryksvergadering gehouden, op welke dit Ryks

beſluit genomen is? Immers neen. Want in onze Aan

merkingen op den voorgaanden Brief bl. 328. n. k heb

ben wy reeds overtuigende genoeg getoond, dat de Kei

zer, en reeds lang te voren, en ook lang daar na,

zig in Italien heeft opgehouden, en niet in Duitſch

land geweest is. Hoe kon dan ten zynen overſtaan op

den 3o April 1223. binnen Frankfort dit beſluit ge

nomen zyn ? en hoe kon hy de uitvoering van dat

Ryksbeſluit aan den Aartsbisſchop van Keulen opdragen

by den volgenden Brief, in welken ook gezegd wordt,

dat hv gegeven is apud Frankenforde in Curia noſtra

ſolempniter indicta, II. Kl. Maji, ? Waarme

de tog zal men bewyzen, dat in de Maand April

des jaars 1223. een algemeene Ryksvergadering bin

men Frankfort gehouden is?N# uit, zo ver my

bekend is, blykt zulks. - Verder. Wat reden

zal men kunnen geven , waarom FREDERIK in de

twee voorgaande Brieven zig den titel van Imperator,

of Keizer geeft , en in de twee volgenden zig ſlegts

Romanorum Rex, of Roomſch Koning noemt? Dit

immers ſtrookt in geenen deel met het gebruik en de

altoos gewoone manier van de Keizers. Meer

der zwarigheden, welke uit den inhoud dier Brieven

van zelfs voortvloeijen, gaan wy met ſtilzwygen voor

b;

,



332
CHAR TERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

theloneo apud Aernhem , vel Oeſterbeke,

ſive Lobedde, vel in quocunque loco ſuper

Renum, vel moneta aliqua, de caetero ſe

intromittat, non obſtante eo, quod ſe Wa

randiam dicit habere, nec obviantibus literis

aliquibus a nobis vel noſtris anteceſſoribus

impetratis. Datum apud Franckenvoert in

by.– Om kort te gaan - Wy denken, dat

de rangſchikking dezer vier Brieven op navolgende

wyze moet geſteld worden. - Reeds voor den

jaare 122o , , en ruim drie jaren vroeger, dan

men gemeenlyk ſtelt, zyn 'er onluſten tusſchen het

Sticht, en Gelderland ontſtaan. Dit gaf gelegenheid

aan den Graaf, om van die van Deventer nieuwe, of

zwaardere, Tollen, dan voorheen, te eisſchen. DeRe

geering van Deventer klaagde daar over niet alleen

aan hunnen Bisſchop, maar zond ook, volgends het

verhaal van den Heer LUMBAR, twee Afgezondenen

uit hun midden, om aan den Keizer en de volle Ryks

vergadering, welke in 't voorjaar van 122o. tot Frank

fort by een geroepen was, over dit bezwaar te kla

gen, en daar van herſtel te verzoeken. Keizer FRE

DERIK ſtelde op die RyksVergadering alles in 't werk,

om zynen Zoon HENRIK tot Roomſch Koning te doen

verklaren. Om de Aards-Bisſchoppen en verdere Gees

telykheid van 't Duitſche Ryk hier toe over te halen,

had Hy hun verſcheiden aanmerkelyke vryheden en

voorregen moeten beloven, welke hy ook op den 26

April van dat zelfde jaar 122o. by een openlyken Gift

brief, te vinden by HEDA , Hiſt. p. 194 en anderen,

beveſtigd heeft. Onder anderen heeft hy daar in be

loofd dit navolgende: ,, Item nova (het woord nova

ontbreekt by HiDA, doch men vindt hetzelve in Ou

de Handſchriften.) Thelonea & novas monetas in ipſo

rum territoriis ſive jurisdictionibus , eis inconſultis ſets

zmolentibus, non ſtatuemus de cetero: ſed antiqua thelonea

& jura monetarum, corum Eccleſſis concesſa, incon

vulſa & firma conſervatimus & tuelinter, nee ip/t ea

infringemus, nec ab aliis laedi permittemus modis aſi

gilibus. De Utrechtſche Bisſchop, welke op die

Ryksvergadering tegenwoordig was, heeft ongetwy

feld de klagten der Deventerſche Afgezondenen on

derſteund, en by den Keizer aangehouden, om de

werkelyke uitvoering van dat gegeven Privilegie, en

het genot van dien, voor Zyne onderdanen te verkry

gen.” De Keizer, wilde hy niet tegen, Zyn onlangs
egeven Privilegie handelen, was genoodzaakt, zoda

inig verzoek des Bisſchops, in te willigen. Hy doet

zulks by dezen onzen Brief, en verbiedt aan den

Graaf van Gelre, de onderdanen des Bisſchops door

nieuwe of verhoogde Tollen te bezwaren. Om aan

dit zyn bevel meer kragt en nadruk by te zetten,

draagt hy de uitvoering van dat bevel op aan den

Aartsbisſchop van Keulen, ten einde hy, als Keizer

lyke Gevolmagtigde ,,by den Graaf van Gelre uit

werkte, dat in dezen den onderdanen des Bisſchops al

le reden van klagte ontnomen wierde. Dit heeft Hy

gedaan bv den volgenden Brief , welke daarom ook

dezelfde plaats en dag-teekening heeft, als wy in de

zen Brief aantreſſen. - Indien wy in dit daglicht

de zaak beſchouwen, en deze beide Brieven niet tot

den jare 1223, maar tot het jaar 122o brengen, ver

dwynen eensklaps alle zwarigheden. - In 122o.

heeft Keizer FREDERIK werkelyk binnen Frankfort zig

opgehouden, en heeft aldaar eene Ryksvergadering

bygewoond , welke omſtandigheid in 1223 onmoge:

lyk kan plaats gehad hebben. - In 1229. , en

wel ten tyde van deze Ryksvergadering, was hy nog

niet tot Keizer door den Paus gekroond. Daarom

noemt hy zig ook in deze twee Brieven Romanoruit

Rea, en niet Imperator, gelyk hy zig noemt in de

(4

- . et

* * *

* *

Curia noſtra ſolempniter indiéta. II. Kl,

Maji. - -

G. DUMBAR , Kerk en Wereltl.

Deventer I. Deel bl. 458.

twee voorgaande Brieven. - Indien wy deze laatſte

omſtandigheid wegens de verſchillende eertitels, wel

ken hy zig in deze brieven toeſchryft, maar alleen

in opmerking nemen, zal niemand ligtelyk twyfelen,

of de twee voorgaande Brieven, waarin wy den Titel

van Imperator aantreffen, zyn later afgegeven, dan

deze. Dit blykt verder uit de XI. Indictie, welke in

dezelven voorkomt, en ons dus van zelfs wyst tot

het jaar 1223. De Graaf van Gelre naamlyk was,

gelyk de Heer DUMBAR te regt aanmerkt, onder ver

ſcheiden voorwendzels en uitvlugten nalatig gebleven

te gehoorzamen aan het afgegeven Ryksbeſluit. Mo

gelyk zal de Aartsbisſchop van Keulen zig niet veel

met de werkelyke ter uitvoer brenging van dat beſluit

bemoeid hebben. De Bisſchop derhalven, weinig of

geen nut uit dat beſluit voor zyne Overysſelſche in

gezetenen verneemende, heeft zig. weder, na verloop

van meer dan een jaar, tot den Keizer gewend, en

op de wezendlyke voltrekking van dat beſluit nader

by hem aangedrongen. Aan dit verzoek des Bisſchops

voldoet thands de Keizer door den eerſten Brief, en

ſchryft daar en boven den tweeden Brief aan den

Graaf van Gelre zelf, ten einde hy geene onkunde

van dit herhaald bevel zoude kunnen voorwenden. -

En waarlyk , Zo wy maar vlugtig den inhoud van

dezelve inzien, zal men aanſtonds overtuigd worden,

dat die twee Brieven, welke door den Heer DUMBAR,

en anderen, voor deze twee laatſten geplaatst zyn,

eenigen tyd na dezelven moeten afgegeven zyn. Im
mers in den eerſten# hy van een Ryksbe

ſluit, te Frankfort op de vergadering tegen den Graaf

van Gelre genomen. Hy getuigt uitdrukkelyk, dat

de Graaf zig weinig aan dat bevel geſtoord heeft;

en hy getuigt verder, dat hy de voorgaande Brieven,

hier over ten behoeve van den Bisſchop afgegeven,

beveſtigende, of, gelyk de eigen woorden luidden,

literas, quas ſuper inhibitione (fusden, Thelonei indul

ſtmus , confirinantes , voor de tweede reis, iterato,

zulks weder vernieuwt en verbiedt. In den tweeden

Brief aan den Graaf zelf noemt hy dit zyn bevel een

mandatum iterato tibi facturn. Bevatten dus dieBrie

ven een op nieuws herhaald bevel des Keizers, waar

is dan de voorgaande bevelsbriefgebleven? Is dezel

ve door langheid van tyd verloren gegaan? Of zal

men moeten ſtellen, dat dat eerſte bevel in dezen en

den volgenden Brief bevat is? Immers dit laatste.

Zulks brengt de geheele Inhoud van die Brieven niet

alleen mede, maar ook de plaats waar dit beſluit ge

nomen is, en waar die Brieven afgegeven zyn, apud

Frankenvoert, in Curia ſolenniter indicta, betoogt

zulks ten vollen. Dit meer dan waarſchynlyk zynde,

moet dan ook noodzakelyk volgen, dat men de Tang

ſchikking dier vier Brieven veranderen moet, en de

twee laatſten tot geen ander jaar, dan 122o kunnen

gebragt worden, terwyl de twee eerſten tot 1223. be

hooren, zo als uit de Indićtie blykt. Wy heb

ben dit weder iets breedvoeriger moeten behandelen,

om daar door ook dit vak onzer Gelderſche Hiſto.

rie op een zekerder voet te brengen.- Dat ver

der na dit herhaald bevel des Keizers deze zaak

over de Tollen, tusſchen den Bisſchop en den Graaf,

GP een minnelyke wyze eindelyk is afgedaan gewor

den, zal kunnen blyken uit een volgend Stuk.
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1 19.) Bevel des Keizers aan. den Aartsbisſchop van Keulen, ENGELBERT,

» -

om by den Graaf van GELRE uittewerken, dat hy aan 't voorgaande

Ryksbeſluit, ten opzigte van 't niet vorderen van Tollen van die van

van Deventer, gehoorzaamde.

- - 1

Den 30 April (122o.) . ---

DNREDERIcUs ſecundus Dei gratia Rom.

Rex ſemper Auguſtus, et Rex Siciliae,

fideli et dilecto Principi ſuo (a) E. ſanctae

Colonienſis Eccleſiae Archiëpiſcopo gratiam

ſuam et omne bonum. Nobis apud Franc

kenforde (b) in Curia ſolenniter indiéta judi

dicio praeſidentibus data talis eſt ſententia,

et a Principibus approbata, quod nullam au

čtoritatem telomei ſive Warandiam in damnum

vel praejudicium alicujus praeſtare (c) poſſi

mus. Cum igitur ſuper teloneo, quod nobilis

vir Comes (d) GELRENSIS ſe aſſerit tenere

a nobis, quaerimoniam non modicam audi

verimus, Regia Majeſtate tibi mandamus,

quatenus auctoritate noſtra et ſub obtentu gra

tiae noſtrae, eidem Comiti firmiter praecipi

as, ut nullum teloneum (e) apud Arnhemt

vel Oeſterbeke, ſeu Lobbede, vel in quocun

que loco ſuper Rhenum deinceps accipiat,

A

(a) E. Sanſtae. cet.1 Kwalyk in het Afſchrift

van R. BoGHERMAN, electo Sanctae Col. Eccleſiae Ar

chiepiſcopo. Door deze E. wordt de eigen naam des

Aartsbisſchops aangeduid , welke Engelbertus was,

gelyk BUCHELIUs in Not. ad HEDAM p. 2o2. n. r.

te regt getoond heeft.

(b. In Curia.] By DUMBAR leest men, in curia

noſtra -

(c) Poſtmus.] In 't Afſchrift van boGHERMAN,

0/////////J,

# Gelrenſis.] In de uitgave van DUMBAR, Gel

rt(ZC. -

(e) Apud Arnhem ] Wy hebben hier gevolgd de

lezing van het Perkamenten M S. Lib. Comm., als

t

--

non obſtante aliqua Warandia, ſi quam (f)

ſe dicit habere, nec literis aliquibus obvian

tibus a nobis vel (g) anteceſſoribus noſtris

impetratis. Datum apud Franckenforde in

Curia noſtra ſolenniter indicta. II. Kal. Maji

HEDA, Hiſt. p. 197. gecollationeerd

met den #is?## den Heer

AB.; als mede met het Perkamenten

MS. Liber Commemor. de Reb. Eccl.

Traject. Part. II. Fol. 73. verſo, ge

lyk ook met de MSS. Privilegien van

CAMPEN, verzameld door R. BOGHER

MAN Fol Io. Ook uitgegeven by

MATTHAEUS, de Nobil. Lib. II. p.

219. en Nos. ad ANONYM. de reb, Ul

traject. p. I43. 3 DUMBAR , Kerk, en

Wereltl. Deventer I. D. bl. 453. ;

en VAN MIERIS, Charterbs van Hak

land I. D. bl. 182.

mede van 't Afſchrift van BoGHERM., en der uitga

ve van DUMBAR. Kwalyk by HEDA, en anderen, ab

Arnhem. Voor Lobbede vindt men by dezelven,

Lobedde.

(f) Si quam.] Si ontbreekt in de uitgave van DUM

BAR.

(g) Anteceſſoribus.] Wy volgen hier weder de le

zing van BogHERM., en DUMBAR, welke door ons

oudſte MS. beveſtigd wordt. By HEDA, en anderen,

leeſt men, ſucceſſoribus. -

(h) II. Kal. Maji.] Des Jaars 122o. en niet 1223.

gelyk anderen meenen. Zie onze Aanmerking op den

voorgaanden Brief.

12o.)
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In den jare 1224.
-

*

titiae tam praeſentium quam futurorum

praeſenti pagina duxi ſignificandum, quod u

xorem meam , filios, & heredes meos bo

nis (a) in Nardingherlant , quae teneo

E Giſèlbertus miles de Ameſtelle no

cum privilegio a Domina Abbatiſſa in (b)

Elten, feci renuntiare taliter, ut poſt mor

tem (c) meam in eisdem bonis nihil juris

obtineant, niſi per gratiam ejusdem loci Ab

batiſfae.

Hoc factum eſt in praeſentia Domini oT

TONIS Epiſcopi, & Praelatorum, et Miniſte

rialium Eccleſiae Trajectenſis, quorum nomi

na (d) ſunt haec: -

Wernerus, Abbas S. Pauli;

Reinboldus, major Decanus;

. Wigherus, Praepoſitus Sancti Petri;

Goſuinus, Praepoſitus S. Johannis;

Bertoldus, Praepoſitus Oldenſeel;

(a) Bonis.] Dit woord is by MATTHAEUs overge

ſlagen. Voor Nardingherlant , heeft vAN MIERIs ,

ANardincland, gelyk men dus dien naam in Brieven

van dezen tyd doorgaands geſchreven vindt.

& b) in Eſſen j By v. Es, de Elten.

(c , Poſt mortem meam.] By denzelven : poſt vi

t/27/2 f/2c(2/77. -

( d) Quorum nomina ſunt haec.,, Wernerus A.

In de Uitgave van v. MIERIs ; Nomina ſunt. H.

Wners Abbas S. Pauli. - Dat deze Abt in de

Lijſt der Abten van S. Paul , door HoYNCK VAN

121.)

N&#2. N&#%. SWZ: 'Sº Sºke. Nºz. S&#2. Sºg.SN:

&#%#$%#$%#$%$#%#$%######

Belofte van Giſelbert van Amſtel, dat zyne Vrouw, Kinderen, of Erf.

genamen op de Goederen in Nardincland, of Goyland, welke hy van

- - - - - - de Abdis van Elten in bezit had, na zynen dood, geen recht zullen

voorwenden anders, dan hy gunſte ofbewilliging van de Abdisſe.

- - - - - -

- - - - - - - - - -

Wolframus, Decanus S. Salvatoris;

Arnoldus Loeff,

Everardus de Montfoerde;

Alfarus, Marſcalcus;

Stefanus pincerna;

Albertus junior de Wlven;

Hermannus de Worden;

Amilius de Inſula; et Erneſtus de Ever

dingen. - -

Actum apud Trajectum anno ab incarna

tione Domini M. CC. & viceſimo quarto.

ANT. MATTHAEUS, Ana

lect. Tom. II/. Pag. 461.

en VAN MIERIS, Charterb,

van Holl. I. D. bl. 193.

PAPENDRECHT, Analect. Tom. III. Part. I. p. 314

uitgegeven en vermeerderd, met ſtilzwygen is over

geſlagen, heeft de Heer DRAKENBoRCH reeds opge

merkt, in 't Aanhangz op de Kerk. Oudh, bl. 696.

- De namen der overige Getuigen verſchillen in

de uitgave van v. MIERIS in dezer voege; Remboldus

- Wiggerus - Gozovinus B. Praep.

Oldenſelenſis. JWolfrinus Arn. Loft. Erardus

de Montfort Alfardus - Stevin Pincerna-

Erneſtus de Everdinc.

SN". "Sºlhºe

Éssº (42

Het Klooſter der Ciſtercienſer Orde binnen Roermonde door Graaf GE

RARD geſtigt, en, ter begeerte van zyn Moeder RICHARDA, Abdiſſe van

hetzelve, met verſcheiden goederen begiftigd.

Den 16 juny 1224.'

n nomine (a) Sanctae & individuae Tri

nitatis. Ego GERHARDus, Comes Gel

renſis, omnibus, hoc ſcriptum inſpecturisſalu

tem in eo, qui eſt ſalus omnium. Quae ge

runtur in tempore, ne labantur cum tempore,

poni ſolent ſub lingua teſtium, & ſcripturae

(a) In nomine Sanctae. cet.] In 't Afſchrift, door

KNIPPENBERGH gebruikt, leeſt men; In nomine Chri

memoria perennari. Ideo ſiquidem notum es

ſecupio tam praeſentibus quam futuris, quod,

Cum Venerabilis Mater mea, RICHARDIs no

mine, ſecularibusnegotiis faſtidita, Sancti Spi

ritus inſpirante gratia, veterem hominem exue

re, & novum, videlicet Cistertienſis o:

ſti & individuae Trinitatis.

'A
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habitum, induere decreviſſet, extra fines pro

prios in partes extraneas propoſuit declinare,

unde (b) non modica correptus triſtitia, cum

amicorum meorum una mecum inſtantia, ab

hoc tandem propoſito vix fuit reclinata, I

pſam enim in propriis patriae malebam praediis

degere ſub Ordine deſiderato, quam in alie

nis partibus praedicto modo converſari,

Igitur Ego GERMIARDUS, et (c) MARGARE

(b) Unde non modica. cet. J By KNIPPENB. vindt

men, propoſuit declinare, vidimus non modica correpti

triſtttta, cuin aflicorun nicorum una mecum inſtantia ab

hoc tandem propoſito via: fuerat reclinata, ip/am enim

in propriis pacifice malebamus praediis degere. cet,

Doch welke lezing ook geen zin oplevert. Ongetwy

feld hebben de uitſchryvers het oorſpronkelyke niet

naauwkeurig genoeg gevolgd. Met een kleine veran

dering zou men den zin dezer woorden dus kunnen

herſtellen: in parles extraneas propoſuit declinare,

unde ſuInus non modica correpti triſtitia, verum, a

Amicoruni nieortuin utua mecun inſtantia, ab hoc tandem

propoſito via fuerat reclinata. Ipſam enim in propriis

pacifice makuaniti, praediis degere cet. Wy hebben

voornaamlyk hier in gevolgd het Afſchrift, door KNIP

PENB. uitgegeven, om dat het zelve door een openbaar

Notaris tegen het oorſpronkelyke gezegd wordt verge

leken te zyn , en uit dien hoofde meer geloof verdient,

dan het Afſchrift van MIRAEUS.

(c) Margareta , Conjuw mea.]. In een volgende

Charter van 1227. zullen wy weder deze MARGARE

TA, als Gravin van GELRE, aantreffen. Deze beide

ſtukken derhalven laten geen de minſte twyfel over,

of zy is de laatſte Huisvrouw van onzen Graaf GERARD
geweeſt, hoe zeer anderen daar omtrend verſchillende

gedagten gevoed hebben. Men zie, 't geen dien aan

gaande door PoNTANUs is aangeteekend Hiſt. Lib. VI.

p. 123-, en 132; Het is verder genoeg bekend,

dat in dezen tyd geene Patrimoniele, óf Erfgoederen,

konden verkogt, weggeſchonken, of aan een ander op

gedragen worden, ten zy met uitdrukkelyke toeſtem

ming van de naaſte Erfgenamen. . Ten opzigte van ons

Gelderland is zulks ten overvloede bewezen door den

Heer Baron VAN DER BORCH, tot Verwolde, in zyne

Comment. Antiquario- jurid. ad Art. 1. Tit. XIII.

Statut. Comit. Zutphan. pag. 34 - 42. Dit is de re

den, waarom wy, in dezen Brief van Graaf GERARD,

ook moeſten aantreffen zyne Vrouw, en Zoon. -

Doch waarom vinden wy juist maar in dezen Brief

zynen eenen Zoon, oTºto, gemeld, daar het zeker is,

dat hy nog een tweeden Zoon , met name HENRIK,

heeft gehad? Moest die niet zo wel, als zyn Broe

der oTTo, zyne toeſtemming, volgends de regten van

dien tyd, hier toe geven? Of was het genoeg, dat

de oudſte Zoon, als de vermoedelyke Opvolger zyns

Vaders, alleen zyne toeſtemming hier toe gaf? -
Dit laatſte komt ons om verſcheiden redenen onwaar

ſchynlyk voor. - Om kort te gaan. - De ee

nigſte reden, waarom de Oudſte Zoon alleen hier ge

noemd wordt, is deze, om dat de jongſte Zoon HEN

RIK in dit jaar, waar in deze Gifte door den Vader

geſchiedde, naar alle gedagten tot zulke jaren nog niet

gekomen was, dat hy, volgends de regten van dien

tyd, afſtand kon doen van een regt op eenige erfgoe

eren. - Het is wel zo, dat wy niet juist bepalen

kunnen het jaar, waar in hy geboren is, en dus niet

naauwkeurig kunnen ſtellen, hoe oud hy in 1224 reeds

was. Docn, indien wy in opmerking nemen, dat de

ze HENRIK, wanneer hy in den jare i247 tot Bisſchop

van Luik verkoren wierd, van AEGIDIUs, Aureae

z allis MONACHUS , Cap. 137. by CHAPEAVILLE in

Geſt. Pont. Leodiens. Tom. II. p 269. genoemd wordt

aetate adoleſcens, -. Dat verder JoH. HocsEMIUs

van zyne# dit navolgende meldt by denzel

ven cHAPEAv. d. l p... 276. ,, Anno Domini 1247.

,, ſexto Idus Octobris hic (HENRICUs) juvenis mori

,, bus & aetate , ſub duobus Apoſtolicis, Innocentio

, praedicto, et Alexandro IV., ante conſecrationem

,, Juain, Leodienſem dispenſative rexit Eccleſiam”,

TA: Conjux mea, una cum flio noſtro or

T9NP » Plun ejus deſiderium ſtudentes promo

vere, ſüpplicatu noſtro, eam, [eum] perſb

mis (d) Cistertienſibus, tam F# quani

Sanctimonialium Cistertienſis Ordinis, âbi pro

vide deputatis, in Opidum (e) noſtrum Rºt
remunde honorifice Perduximus, et Eccleſ

am B. Mariae ſemper Virginis, ibidem in

Praedio noſtro (f) conſtructam, cum omni

jure

zal daar uit moeten volgen, dat hy ten tyde van zy
ne verkiezing tot die waardigheid den ouderdom van

dertig jaren# bereikt had, want , volgends

het Cap. VH1, X.. de Elect., & Elect. potest., mogt

niemand, welke niet ouder dan dertig jaren was, ni:

ſt,4ui fan trice/imum annum aetatis exegerit, tot

Bisſchop verkoren worden, ten zy by dispenſatie van

den. Paus. Welk Pauzelyk ontſlag hy ook gehad moet

hebben, want anders kon hy in de aangehaalde woor

den niet gezegd worden de Kerk van Luik dispenſa

tive beſtierd te hebben ante conſecrationem ſuam ,

welke inwyding, ruim tien jaar na zyne verkiezing,

of in 1258. , volgends het verhaal van dien zelfden

Schryver, # # # 292. eerst geſchied is. - Laat

ons nu toegeeflyk zyn, en ſtellen, dat hy ten tydé

van Zyne verkiezing in 1247. eenen ouderdom van on

geveer agt en twintig jaren reeds bereikt heeft, dan

moet daar uit volgen, dat hy ten tyde, wanneer zyn

Vader deze gifte deed, naauwlyks vyf jaar oud was,

en dus in zulke jaren, dat hy onmundig was. Zelfs

indien men agt geeft, dat hy door die beide Schry

vers, welke in deze zelfde Eeuw geleefd en geſchré

ven hebben, genoemd wordt aetate adoleſcens, en fu

venis morilus & aetate, welke benaming eerder op

iemand, die nog jonger is, toepasſelyk is, dan op ie

mand van 28 jaren, en men daar by in dpmerking neemt,

dat hy eerst tien jaar daar na zyne plegtige inwyding,

of conſecratie ontvangen heeft, zou men gemaklyk in

die gedºgen vallen, dat hy zelfs nog jonger ten tyde

van 't afgeven van dezen Brief, dan vyf jaren, ja mo

gelyk nog niet eens geboren, geweest is. ,-: Het

zy hier mede , zo het wil, uit dit betoogde blykt ten

minſten zeer duidelyk de reden , waarom wy alleen

maar den oudſten Zoon van onzen Graaf GERARD, en

niet den jongſten, in dezen Brief konden aantreffen.

(d) Cum perſonis.] . Cum ontbreekt in de uitgave

van MIRAEUs. Wy hebben 't zelve overgenomen uit

de uitgave van KNIPPENB. , in welke egter niet ge

vonden wordt eam, gelyk ook aldaar vervolgends het

woord ſibi onbreekt. - - - - -

(e) In oppidum noſtrum R. 1. Uit de benaming

van Oppidum blykt klaar, dat Roermonde in dezen

tyd reeds een bevestigde plaats, en niet meer een o

en vlek, of Dorp, een pagus , of villa, was ,,ge

yk PoNTANUs meende L., VI. p. 132. , hierin door

anderen blindelings gevolgd , ofſchoon het zeker is,

dat deze plaats onder de regering van den volgenden

Graaf eerst Stadsvryheid, of haar eigene Schepens

bank, gekregen heeft, en dus van een Oppidum tot

een eigenlyk gezegde Civitas verheven is geworden:

Op dezelfde manier naamlyk heeft de volgende Graa

otto van het Oppidum RoERMONDE eene Civitas ge

maakt, gelyk hy ook met ARNHEM gedaan heeft 4

wanneer hy getuigt, de oppido Arnhem civitatem con

didi, in zynen Brief by PôNTANUs Lib. VI.# 183.

Wy hebben over het onderſcheid dezer woorden Op

pidum en Civitas, alsmede , wat eigenlyk het#
Civitatis in zig bevatte, elders breeder gehandeld. On

nodig is het derhalven daar over alhier wydloopiger

tC ZVn, - * - - --

( ## Was ten tyde van dezen Brief

reeds die Kerk geſtigt, en gebouwd, conſtructa, dan

moet daar uit volgen, dat onze Graaf reeds te voren ,

eenigen tyd met het bouwen van dit Klooſter is bezig

geweest. Trouwens, indien men geloof mag ſlaan aan

zyn Grafſchrift, zo als het in die zelfde Kerk na zyn

dood is geſteld, heeft hy reeds in den jare 1218. des

ze Kerk en Klooster begonnen te ſtichten, of, gelyk

men daar vindt, cum Margareta uxore ſua ad inſtah
Nnn ##A
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jure ſuo, quo (g) nobis dignoscebatur atti

nere, & praeterea quadraginta areas circuſºla

centes, & tres areas, quas contulit quidam

Hermannus, cum Anca dictus, cum omni

bus attinentiis ſuis, atque bona alia, quae in

praeſenti pagina conſequenter inveniuntur ex

preſſa, in remedium animarum noſtrarum, Pa

rentum ac Praedeceſſorum noſtrorum, Deo (h)

& B. Mariae ſemper Virgini obtulimus, con

ſerentes ea venerabili Matri noſtrae, in ea

dem Eccleſia Abbatiſfae, ac Conventui, ibi

dem Domino deſervienti, perpetuo poſſiden

da; jus quoque Patronatus Eccleſiarum (i)

Gelren, videlicet novae & veteris , cum

totali decima & , ſilvis ac aliis attinentiis

ſuis ; Patronatum Eccleſiae (k) Wettene,

cum totali decima & ſilvis atque ceteris

attinentiis ſuis ; Patronatum Eccleſiae Rod

hem, cum totali decima & ſilvis atgue aliis

attinentiis ſuis. Decimam tamen earumdem

Eccleſiarum ſtatuimus, ſic (l) ut nunc eſt,

permanendam, & ſilvas ſine conſenſu noſtro

nec vaſtandas omnino , nec in novalia redi

gendas.

Statuimus quoque , easdem Eccleſias

nulli Clerico ſeculari, ſed Fratribus prae

dicti Coenobii conferendas ; et ſi praefa

tus Conventus Fratrum defectum (m) pa

tiatur , ſeculares Clericos tanquam Vicarios

inſtituat.

Praeterea unam marcam ad luminaria prae

dictae Eccleſiae de fermento Cerviſiae, quod

vulgo Grut nuncupatur, annuatim exſolven

dam, et tantum ejusdem fermenti, quantum

ſaepedictus Conventus ad cerviſlam neceſſe

habuerit, ordinavimus ipſi perpetuo admini

ſtrandum.

Quidam autem nomine Godefridus de Mir

lare dimidium manſum in Hamme, qui qua

tuor ſolidos Leodienſis monetae ſingulis annis

tiam matris ſuae Richardae de Nasſovia Mo

naſterium fundavit anno milleſimo ducenteſimo decimo

octavo. Zie KNIPPENBERGH Hiſt. Eccles: Gelr. L.

II. C. Io, p. 81. Hoewel vAN BERCHEM, in zyne on

uitgegeven Chromyk, zulks twee jaar later, en dus tot

122o. brengt. Deszelfs eigen woorden , zo als die

by den Heer VAN LEEUwEN in Not. ad CHRONICON

TIELENSE p. 199. aangehaald zyn , luiden aldus:

,, Ipſius na#que GERARDI Comitis genitrix RICARDA,

,, anno vigeſimo ſolemne Monaſterium Monialium Or

,, dinis Cistercienſis in Ruremunda, per Engelbertum

,, de Monte, Archiepiſcopum Colonienſem anno vige

, ſimo quarto conſecratum, magnifice a ſundamentis

, ercait 'Sj dotavit.” Dat niet de Moeder, maar de

Zoon, ten pleiziere en genoegen van zyn Moeder, RI

CHARDA, dit ondernomen en voltooid eeft, blykt ge

noeg uit dezen Brief. Hoe egter het verſchil der ja

ren te vereffenen is, zullen wy in onze aanteekening

op het ſtraks volgende Stuk nader onderzoeken.

(g) Quo nobisj In de uitgave van KNIPP. quod
7u0' is cet. * * * e -

(h) Deo & B. Mariae ſemper. VJ Hier voor leest

men in de uitgave van KNIPP. » donavimus & B. Ma

ride perpetual Virgini obtulimus. . .

(i) Éccleſiſtrum Gelren cet..] Welke deze als me

de de volgende alhier opgenoemde Kerken zyn, leert

ons KNIPPENBERGH d. l p. 8o. met deze woorden:

ſolvit, a Nobis jure feodali tenuit, quem cui

dam, nomine Siberto de Biersbeke, ſimili

jure, quo tenuerat, conceſſit, quique (n)

quemdam, Winandum nomine, hereditario

pacto in praefatam terram , videlicet praedi

étorum ſolidorum, inſtituit, quam vero ter

ram , conſenſu praenominatorum virorum ,

comparavit (0) ſupra nominati loci Conven

tus: Nos igitur, ut nihil de contingentibus

omitteretur, ſaepedictos ſolidos, in reveren

tiam Matris miſericordiae, eidem Conventui

perpetuo donavimus. -

Item unum molendinum in Rura, & quar

tam partem unius jugeris juxta Curiam Mu

ckenbruke praelibato Conventui contradidi

mus, in perpetuum poſſidenda.

Praeterea nulla bona, nobis attinentia, prae

fato Conventuiſine noſtro conſenſu liceatcom

parare. - -

Tali vero conditione interveniente bona,

ſuperius memorata, cum attinentiis ſuis,

ſaepediéto Conventui contulimus, ut, ſi ca

ſu eumdem Conventum de loco, in quo

nunc eſt, in alium locum, ſine noſtro con

ſenſu, transferri contigerit in poſterum, ſü

pradiéta bona ad Nos libere redeant poſſi

denda. - - - -

Praeterea ne aliquis ſuccesſorum no

ſtrorum , repletus invidia , ſaepedicta bona

praenominato Conventui minuere valeat ,

aut ( q ) omnimodis auferre , praeſen

tem paginam noſtri ſigilli muninine robora

vimus. /

Testes vero, vir nobilis Henricus de Mon

te, et Waltherus (r) de Eile, et Gerhar

dus de Barsdunc, et frater ſuus Henricus,

et Gerhardus de Rotheim, & Arnoldus de

Wachtendunc ; Theodericus Advocatus in

Ruremunde, & Nicolaus Scriptor, et alii

quam plures.

Da

,, Quae de jure Patronatus Eccleſiarum in Gelren

,, novae & veteris dicuntur, duos intellige Pagos ſeu

,, Parochias, de Alde en de Niewkerk, haud procul

, ab Oppido Geldriaeſitas. Wettena, vulgo Wetten,

,, inter Kevelaer; & idem, quod dixi, Geldriae Op

, pidum ſtuin eſt. Eccleſia vero de Rhode eſt ditio

,, nis Kesſelenſis, eſt autem Rhode municipium peram

,, plum , ac patriae Cuyckenſt conterminum , noſtro

,, nunc agvo Venray dictum- In dictis jam Ec

, cle/iis jus Patronatus, ſeu nominandi Parochum, i

,, dem Monaſterium etiamnum tenet.”

C k) Watlene- Rodhem.] By KNIPP., Wette
nae - Rhode. -

Cl) Sic ut nunc eſt, perm.] By den zelven, ſic

tut nunc, eſe perm.

(m) Patialur.] By denzelven, patitur.

(n) Quique.] Qui quoque heeft het Afſchrift van
denzelven. - -

#o) Comparavit.] By denzelven leest men compa
Tºlſlº, -

(p) Poſtdenda.] In die meergemelde uitgave, pos

ſtdendam.

4) Omnimodis.] In dezelve leeſt men omnino.

r) W. de Eile, et Gerhardus de Barsdunc.] Die

zelve uitgave heeft, W. de Eyle, quoque Gerhardus
de Barsdunc.
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.

Datum Trajecti anno Dominicae Incarna

tionis milleſimo ducenteſimo viceſimo quarto.

XVI. Kal. Julii.

, Inferius (s) originalis pendebat
, Sigillum in rubra cera impreſſum

, in uno viridi ſerico linte0. Collata

(s) Inferius originalis cet.] Deze Notariele onder

teekening vindt men niet by MIRAEUS. Wy hebben

3, concordat cum Originali , gtl0d a?-

», ieStOr

P. PETRI Notarius Pub.”

AUB MIRAEUS Dipl. Belgic. Lib. ff.

Cap. 87. Oper,### I. p. 304-,

# met het Notariele Af.

ſchrift, te vinden by joh, ENIEpEN

BERGH., Hist. Eccles. Ducat. Gelriae

Lib. II. C. Io. p. 79.

wºn

dezelve uit de uitgave van KNIPP. hier onder ge;
voegd.

###################################################

122) Uittreksel uit de STATUTA Capitulorum Generalium Ordinis Cistercienſis 3

bevattende het verzoek van Graaf GERARD om zyn nieuwe Klooſter te

"- Roermonde in die gemelde Order te mogen inlijven, *

* * * *

STATUTA ANNI McCxix,

Cap. 3O. -

TYEtitio Comitis GELRENsis de conſtruen

da Abbatia Monialittijl committitur Ab- *

Batibus de Villari in Brabantia, & Campenſt,

(a) Petitio Comitis Celrenſs.]. Ofſchoon dit Uit

trekzél eigentlyk behoort tot het jaar 1219. , hebben

wy egter gemeend best te doen het zelve te plaatzen

ſtraks agter den voorgaanden. Brief van Graaf GERARD,

waar by hy dat Vrouwen klooster werkelyk heeft#

ſligt, en met verſcheiden goederen begiftigd in den

jare, 1224. Dit Uittrekzel naamlyk is tot opheldering

van het begin der ſtigting van die Abdye van eenig

belang, waarom wy ook het zelve met ſtilzwygen niet

hebben mogen voorbygaan. In onze aanmerkingen op

den voorgaanden Brief, bl. 335. n. f. hebben wy reeds

getoond , dat in 't Grafſchrift van onzen Graaf GERARD,

t geen voor hem en zyne Vrouw in de Kerk van die

Abdye, alwaar zy beiden begraven zyn, is opgerigt,

de ſtigting van dezelve gebragt wordt tot den jare

1218. Wy hebben verder gezien, dat VAN BERCHEM

in zyne Chronyk hetzelve brengt tot den jare 122o.

Dat hier in geene tegenſtrydigheid gelegen is, kun

nen wy uit dit uittrekzel leeren. Ongetwyfeld heeft

zig die zaak in dezer voegen toegedragen. Graaf GE

RARD , voornemens zynde een Klooſter voor zyne

Moeder RICHARDA, welke zg tot den Geestelyken

ſtand wilde begeven, te ſtichten, heeft in 1218. reeds

met de Bouwing van 't zelve werkelyk een begin ge

maakt. In 't Grafſchrift wordt daarop gezien, en o

verzulks het jaar 1218. gemeld. Doch dewyl zyn

Moeder, boven anderen , de Cistercienſer Order, en

Regel, verkoos te omhelzen, moest hy van 't Genera

le Kapittel dier Order, 't geen gemeenlyk eens in 't

jaar vergaderde, daar toe eerst verlof verzoeken. Dit

doet Hy op de eerstvolgende Vergadering van dat

Generale Kapittel, 't welke in 1219. gehouden is. 't

Kapittel ſtelt die zaak ter onderzoeking aan twee naast

bygelegene Abten van diezelfde Order, met last, om

op het volgende Generale Kapittel verſlag van hunne

bevinding te doen. Dit moeten zy , ofſchoon in de

sTATUTEN van 't volgende jaar daar van niets ge

vonden wordt, gedaan hebben, en zal alstoen die op

teregtene Abdye in dat gemelde Algemeene Kapittel,

t welk in 122o gehouden is, in die Order aangeno

men, of, gelyk men ſprak , geincorporeerd zyn ge

worden. Hier aan kan men niet twyfelen, dewyl van

't begin der eerſte Stigting af dit Klooster tot de Cis

Nnn 3

* * * *

qui ea, quae in tali negotio requirenda ſint,

diligentius inquirant, & quae invenerint, ſe

quenti Capitulo oſtenſüri.

Anecdot. Tom. IV. pag. 1326.

tercienſer Order behoort heeft. VAN BERCHEM derg

halven, van deze toeſtemming des algemeenen Kapit

tels het begin van dit Klooſter rekenende, kon de ſtig,

ting van 't zelve in zyne Chronyk niet anders, dan op

't gemelde jaar 122o., brengen. - Een geruime

tyd verliep er egter na de incorporatie in die Order,

eer dit Klooſter volbouwd was, en de Kerk kon wor

den ingewijd. Dewyl hetzelve door den Zoon ge

ſchikt was voor de Graafelyke Weduwe , zyne

Moeder, om daar in , als Abdis, het overſchot van

haar leven Godsdienſtig door te brengen, zal het on

getwyfeld, naar de omſtandigheden van die tyden,

veel pragtiger en fraaier, en dus met het aanzien en

waardigheid der Gravin meer overeenkomſtig , dan

men anders gewoon was, of, gelyk VAN BERCHEM

ſpreekt, magnifice, gebouwd zyn, doch hiertoe wierd

tevens meer tyd vereiſcht. Men behoeft zig derhal

ven niet te verwonderen, dat nog ruim drie jaren vera

liepen , eer hetzelve voltooid was, en in den jare

1224. door den Aartsbisſchop van Keulen plegtig kon

ingewijd worden. Gelyk nu altoos de eerſte

Stigters van eenige Kerk by de eerſte inwijding der

zelve gewoon waren de goederen en inkomſten 4 tot

onderhoud derzelve geſchikt , plegtig aan die Kerk

optedragen, en een Giftbrief daar van uittereiken, e

ven eens heeft ook Graaf GERARD gedaan by den

voorgaanden Brief, in welken overzulks eerst het

jaar 1224. konden aantreffen, ofſchoon hy reeds lang

te voren met het ſtigten van 't zelve onledig niet al

leen is geweest, maar zelfs ook lang te voren 't zel

ve Klooster in de Cistercienſer Order by een beſluit

van 't Generale Kapittel derzelve was ingelyfd. -

Op die manier nu ſtrookt alles wel , en laten zig de ,

tegenſtrydigheden, welke zo uit het Grafſchrift, als

uit het verhaal van vAN BERCHEM, vergeleken met den

voorgaanden Brief, omtrend den tyd van het ſtigten

van dit Klooster, ſchynen voort te vloeien, gemaklyk

door behulp van dit Uittrekzel oplosſen. - Wat

verder### gezegde, dat de Aartsbisſchop

van Keulen dit Klooster in 1224 plegtig heeft inge

wijd, zulks hebben wy op 't gezag van VAN BER

cHEM, in de reeds te voren aangehaalde woorden, als

mede van KNIPPENBERGH Hist. Eccles. Gelr. p. 8o 3

ge

EDM. MARTENE , Theſaur. nov,
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gemeend gerust te mogen melden. Dit nu zº #ynde,
zou het kunnen zyn, dat nog een andere aanteekening,
welke in die zelfde sTATUTEN, waaruit Wy dit Uit

trekzel hebben overgenomen, en wel Cap, 23-, ººg

# voorkomt, op dit nieuwe Klooster betrekking
had. Dezelve luidt aldus: ,, Petitio, Domini Coloni

, criſis de Monialibus incorporandis Ordini, cum,non

, conſtet, utrum eas velit includi, diſſertter, donec

, de ejus voluntate nobis ſuper hoc plenius innote/cat.

, Abbas vero Belgenſis ſijper hoe cum adeat , de vo

» luntate eius ſequent Capitulum plenius inſtruäu.

2, rus.” Ten minſten, ik zie geen de minſte Zwarig

heid, om niet dit verzoek van den Keulſchen Aarts

bisſchop de monialilus incorporandis Ordini, 't geen

gelyktydig met dat van den Stigter, Graaf GERARD,

aan 't Generale Kapittel dier order wierd voorge

ſteld, ofſchoon de naam van 't Klooſter, waar in die

Moniales , of Geestelyke Dogters, zouden beſloten

worden... niet uitgedrukt wordt, insgelyks van dat
zelfde Klooster te verſtaan. -

t we

Gr - dS/9- J

123.) , Bylegging der verſchillen tusſchen den Utrechtſchen Bisſchop oTTo II.

en den Graaf van Holland FLORIs IV. , onder bemiddeling van den

Pat/Selyken. Afgezant KoENRAAD ; en ten overſtaan van den Graaf van

GELRE, en andere Getuigen. - - -

Den 26 january
A

ONRADUs miſeratione divina Portuenſis

& S. Rufinae Epiſcopus, Cardinalis,

Apoſtolicae ſedis Legatus, univerſis Chriſti

fidelibus praeſentes (a) literas inſpecturis ſa

lutem in Domino. Cum controverſia eſſet

inter oTToNEM Epiſcopum Trajectenſem &

FLORENTIUM Comitem Hollandiae ſuper Co

mitatu Friſiae, & obſtructione dammi (b)

apud Swachenburch, & permutatione quorun

dam ſervorum Epiſcopi & Comitis, quae o

mnia determinata (d) fuerant publice inter

bonae memoriae THEODORICUM Trajectenſem

Epiſcopum, & WILHELMUM, patrem praedi

éti Comitis, talis, in noſtra praeſentia, de

(a) Praeſentes literas inſpecturis.] Deze woorden

ontbreken in de uitgave van BUCHELIUS.

( b) Dammi.J. Kwalyk ſtaat by v. MIERIS, en in

't Charterb.van Vriesl., damni.

(c) Swachenburch.] Beter in de uitgave van den

Heer KLUIT, Swathenborch.

(d) Determinata fuerant #V By Verdrag

van den jare 1204. Om dat over dat Verdrag de toen

malige Graaf van Gelre als Getuige ook geſtaan had,

hebben wy 't zelve hier voren II. Aſdeel. Num. 92.

bl. 292. moeten plaatzen; gelyk wy om die zelfde re

den dit verdrag alhier hebben gemeend te moeten

brengen. - In de uitgave van BUCHELIUS vindt

men verder 't woord fuerant niet,

(e) Quod VII. Slaſae.] In een der MSS. door

v. MIERIS gebruikt, ſtaat, quod cum VII. ſltſae, cet.

Wy denken, dat zulks de egte lezing is.

(f) Wandeldyck.] By BUCHELIUs leest men Wen

deldyck. Welke deze Wendeldyck geweest zy, onder

zoekt de Heer wAGENAAR in de Vaderl. Hist. II.

D. bl. 36o.

(g) Aſſereret.] Dus te regt in de uitgave van den

Heer KLUIT. In de overigen aſſeret.

(h) Se teneri miſt tres.] Beter in een der Hand

ſchriften van v. MIERIs , ſe non teneri ponere miſt

t/'65.

(i) Archipiscopo Colonienſ bonae memoriae.] Wy

hebben dit Stuk wel op den 26 januarii des jaars

1 225. in deze onze Verzameling gebragt, en zulks in

navolging van de Heeren wAGENAAR, VAN MIERIS,

KLUIT, en anderen, welken het jaartal • Zo als het on

der dezen Brief gevonden wordt, in geen den minſten

twyfel getrokken hebben. De Hoogleeraar CHRISTOPH.

sAXIUs ſchynt ook aan dit jaartal niet getwyfeld te

hebben, wanneer hy ons in deszelfs Monogrammata

Hiſt. Batav. pag. 52. dit navolgende meldt : Ann,

A

1225. (1226)

conſenſu ipſorum & conſilio Priorum Eccleſiae

Trajectenſis, hominum, & miniſterialium u

triusque, compoſitio interceſſit. Quod (e)

VII. Sluſae ponendae ſint in loco, qui di

citur (f) //indeldyck: & Comes (g) aſſe

reret, quod Epiſcopus quatuor deberet po

nere Sluſas; & Epiſcopus diceret, ſe tene

ri (h) niſi tres. Itaque determinatum eſt;

quod , ſi quatuor homines Comitis, Wil

helmus de Teijlingen, Wilhelmus de Eg

munda, Hugo de Naeldwyck, Jacobus

Burchgravius de Leijden, voluerint per Jura

mentum unius ipſorum declarare , quod co

ram nobis & Archiepiſcopo Colonienſi (i)

bo

1224. bello inter Ottonem II. Epiſcopum Trajectinum

& Gerardum III. Comitem Gelriae, conſtato, Gelris

quiden ſuccurrere cocpit Florentius, Comes Hollan

diae, ſed now pacts etiam leges, anno proximo utrin

que latas, a ſe alienas eſ/e noluit. Doch wy

kunnen niet ontveinzen, dat ons daaromtrend eene ze

kere zwarigheid voorkomt, welke ons doet twyfelen

aan dit jaartal. Om der waarheid hulde te doen,

zullen wy dezelve zo kort als doenlyk voorſtellen.

- Wegens het vereffenen en byleggen der ont

ſtane verſchillen tusſchen den Bisſchop ter eene, en

de Graven van GELRE en HoLLAND ter andere zyde,

vindt men by den Onbekenden Schryver de rebus Ul.

trajectinis, door MATTHAEUS uitgegeven, en welke,

als een tydgenoot, hier in volkomen geloof verdient,

Cap. ao. pag. 16. deze#, dat de Pauſe

lyke Afgezant KoENRAAD, Bisſchop van Porto, zig

met het byleggen dier verſchillen bemoeit heeft, na

dat reeds de Keulſche Aardsbisſchop Engelbert op ee

ne verradelyke wyze om 't leven was gebragt. ,, Pro

,, ceſit temporis, zegt die Schryver, cum ENGELBERTUS

,, bonae memoriae, Colonienſis Archiepiſcopus, nequi

,, ter occiſus, & martyrio foret coronatus , coNRA

,, DUS Portuenſis Epiſcopus, Apoſtolicae ſedis tunc le

,, gattus, ſe de controverſia intromittit , & eam Deo

2, gratias totaliter componit”. In het volgende Hoofd

ſtuk meldt hyonder anderen ook; ,, unde Comes (Gel

,, riae) delijſum ſe conſiderans a ministerialibus & et

,, iam minus fore potentem ex morte Domini & con

,, ſanguinei ſui, Domini ENGELBERTI, Colonienſis Ar

,, chiëpiſcopt, de conſilio coNRADI Portuenſis Epiſco

,, pi taliter cum Epiſcopo & Eccleſia componit.

2, Cét. Similiter Comes Hollandiae- Et

,, ſte Dominus Epiſcopus & ſibi & ſuis ſuccesſoribus

,, perpetuam pacem feliciter comparavit ſtcut

,, patet ev diverſis Privilegiis dictorum Comitum hinc

,, in
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bonae memoriae apud Dusburg determina

tnm fuit, quod Comes deberet pOnere tres

Sluſas , & Epiſcopus quatuor , ſtabiliter &

immutabiliter ab utraque parte juramento illius

ſtabitur : Si vero praedicti quatuor homines

Comitis deferre voluerint huiusmodi juramen

tum quatuor conſiliariis Epiſcopi, qui apud

Dusburg tune temporis fuerunt, quando co

ram nobis de hoc traétabatur , & Archie

piſcopo mem. Eccleſiae, Waltero Praepo

ſito S. Petri, Goſuino Praepoſito S. Joannis,

Giſelberto de Ameſtelle , Arnoldo Luf,

unus eorum iuret, qualiter tune fuit deter

minatum, ſervabitur firmiter ab utraque par

te ſecundum quod per iuramentlim ſilum de

clarabit. Iſtae autem ſeptem Sluſae ponendae

erunt, prout fuerit per juramentum declara

, in de curioſe confectis,” - Uit dit verhaal nu

iceren wy onder anderen deze twee omſtandigheden.

- I. Dat de gemelde Bisſchop van Porto, zo

wel de Verſchillen met den Graaf van HOLLAND,

als die, welke voornaamlyk met den Graaf van

GELRE ontſtaan waren, op een en denzelfden

tyd heeft vereffend en bygelegd, Trouwens dit blykt

ook uit de volgende Brieven. Beide Partyen zyn met

hunne vrienden toen binnen Utregt geweest. Zulks

blykt hier uit, om dat wy onder dezen Brief den
Graaf van Gelre als Getuige vinden, en weder den

Graaf van Holland, als Getuige, onder de Brieven ,

waar by de verſchillen met Gelderland vereffend zyn

eworden. - II. Dat deze verzoening eerst ge

chied is na doode van den Keulſchen Aarts-bisſchop

ENGELBERT. - Deze omſtandigheid wordt ook

beveſtigd door de woorden van onzen Brief, quod co

ram notis & Archiëpiſcopo Colonienſt bonae memoriae

apud Dusberg determinatum. Juit. De uitdrukking

immers bonae memoriae , of, gelyk men thands ge

meenlyk zegt, zaliger gedagtenis, gebruikt men van
reeds geſtorvenen. - Dit niet alleen, maar tevens

blykt uit deze woorden, dat die vredesonderhandelin,

gen reeds by 't leven van den Keulſchen Kerkvoogd
door den zelven met den Bisſchop van Porto zyn be

gonnen, doch door den laatſten eerst, na des eerſten
dood, haar volle beſlag hebben gekregen. Is dit

zeker, dan moeten ook deze Brief niet alleen, maar

ook de volgende, wegens de verſchillen met Gelder

land, eerst na den dood van dien. Aartsbisſchop afgege

ven zyn. - Maar wanneer, en op welken dag,

is hy door den Graaf van Iſenburg, en wel, volgens

de Öhronica Oſnabrugen/tum in de SS. R. Germ.

MEIBOMII Tom. II. p. 217., viginti octo vulneribus

confosſils, vermoord geworden? Eenparig brengt men

zulks tot 1225., en dus tot het zelfde jaar, war in

ook deze Brief gegeven is. Behalven de by STRUvIUS,

Hist. Germ. Tom. I. p. 453. n. 39., aangehaalde oude

Chronykſchryvers, wordt zyn dood ook tot dat zelf

de jaar gebragt in het CHRONICON TIELENSE pag. 199.

als mede in de oude Compilatio. Historica Anonymi by

pistoR1Us, SS. R. Germ. Tom. I. p. IC98. Edit.

STRUvII. – Mlaar, waar op het in dezen voor

naamlyk aankomt, op welken dag bepaaldelyk van dat
jaar is deze moord voorgevallen ? Zulks leert

ons GoDEFRIDUs , welke in het Klooſter van den

H. Pantaleon by Keulen Monnik geweest is, en

in dien zelfden tyd geleefd heeft, en dus hier in

alle geloof verdient, want hy in zyne Annales by

FREIiERUs, SS. R. Germ. Tom I. p. 394. dit navol

gende meldt ; Item ipſo anno (1225.) VII. Id. No
vembr. Engelbertus venerabilis Colonienſis Eccleſiae

Archiepiſcopus - a Comite de Iſenberg cognato ip

ſius miſerabiliter trucidatur. Van dit verhaal ver

ſchilt genoegzaam niets het verhaal van ALBERICUs

Monachus Trium Fontium, in zyn Chronicon, by LEIB

NITs, Access. Hiſlor. Tom. II. p. 518. Alleen dat hy

dit voorval een dag later, en wel, ſcato Idus No

vembris brengt ; 't geen egter geen 't minſte verſchil

maakt ten opzigte van 't oogmerk, waar toe wy deze

omſtandigheid bybrengen, want hier uit genoeg blykt,

tum: XIIII, diebus poſt inſtans feſtum pens'

tecoſtes. Quod ſi forte Sinſhe Epiſcopi

fline non erunt poſitae, Comes proteſtatus

eſt, quod ipſe extune obſtruerit (k) Dam

num apud Swatenborch, ita tamen ſi ſinds

Sluſâs poſuerit praecedens. De Sluis Epi

ſcopi ita ordinatum eſt, quod Epiſcopus in

terra Comitis debet acquirere homines, qui

cuſtodiant ipſâs Sluſas, qui tantum haere:

tatis habeant, quod, ſi aliqua negligentia
circa Sluſis eveniret, ſecundum conſuètudi

nem terrae poſlint puniri. Cum autem Co

mes Voluerit mittere ad perſcrutandas prae

dictas Sluſas Epiſcopi, utrum bene ſint poſi

tae, quindecim diebus ante debet cuſtodibus

Sluſårum denunciari. Cum autem (l) Scau

tatores venerint, ſieas adeo neglectas invene

rint,

dat Engelbert, 't zy dan op den 7 of 8 November

des jaars 1225. Op zo een droevige wyze zyn leven

geeindigd heeft. - Maar hoe is nu die Hiſtoriſche

waarheid, waaraan men niet twyfelen kan, overeen

tebrengen met den inhoud van onzen Brief, indien

men denzelven tot den 26 january des jaars 1225.

brengt , #els: tot dus ver door alle uitgevers ge

ſchied is? Want, dat wy in de uitgave van BUCHE -

LIUs vinden het jaar MCXXV, ofſchoon daar door

DITHMARUS in Not. ad TESCHENMACHERI Aſunales

Cliviae pag. 533. n. 5. verward is geraakt, en be

drogen geworden, zulks is maar alleen by onoplettend

heid des Letterzetters toegekomen, welke door haast

een C- in dat getal, tegen de meening van BUCHE

LIUs, heeft uitgelaten , gelyk reeds door DRAKEN

BORCH in 't Aanhangs. op de Kerk. Ouah. ll, 56o,

als mede door JUNGIUs, Hist. Comit: Benthem. Lib:

III. C. 4. p. 2 45. en den Heer J. W. RACER , in

zyne Overijsſelſche Gedenkſtukken , II. D. bt. 76. is

aangemerkt. Zelfs v. MIERIS in zyne aanmerking op

dezen Brief heeft ook ten vollen getoond, dat men

lezen moet MCCXXV. - Hoe is het verder iiio

gelyk, dat in dezen Brief gewag kan gemaakt wor

den van dien. Aartsbisſchop in January 1225, als van

iemand, die reeds overleden was, bonae memoriae,

daar in tegendeel zeker is, dat hy ruim negen maan

den daar na, en dus eerſt in November van dat zelf

de jaar, geſtorven is? Eindelyk , hoe ſtrookf

deze omſtandigheid met het verhaal van den ANONY

MUs van MATTHAEUS , welke uitdrukkelyk in de

reeds door ons aangehaalde woorden meldt, dat dit

verſchil door den Bisſchop van Porto eerſt na doodc

van Engelbert is bygelegd? Het verwondert

my zeer, dat niemand der vorige uitgevers op deze

zwarigheid gedagt heeft. Ik weet egter deze zwa

righeid op geen andere wyze op te losſen, dan dat

men dezen onzen Brief een jaar later brenge, en dus

ſtelle, dat dezelve op den 26 january des jaars 1226.

volgends onzen hedendaagſchen ſtyl, en niet 1225.,

gegeven zy. Indien men ſtelt, dat de Bisſchop van

Porto in dezen Brief niet gewoone, maar Paaſch ja

ren gebruikt heeft, vervalt eensklaps deze zwarigheid,

en de 26 January 1225, gelyk wy alhier vinden,

komt dan over een met den 26 January 1226. volgends

onze hedendaagſche gewoonte. Is nu Engelbert op

den 7 Novemb. 1225. volgends den gewonen ſtyl eerst

eſtorven, zo kon de Kardinaal KoENRAAD in dezen

# op den 26 January des volgenden jaars 1226.

hem noemen Bonae Memoriae , en dus van hem ge

wagen, als van iemand, welke reeds overleden was-

Indien deze onze ſtelling ter wegneming der geopper

de zwarigheid niet onaanneemlyk aan deskundiger

voorkomt, zal men niet veel zwarigheid maken om te

ſtellen, dat ook in de ſtraksvolgende Brieven, waarby

de Kardinaal insgelyks de verſchillen des Bisſchops

met den Graafvan GELRE bemiddeld heeft, door den

zelven niet de gewone ſtyl, maar Paaſch- jaren ge

bruikt zyn -

(k) Dammum,] By v. MIERIs kwalyk, damnum,

Voor obſtruerit ſtaat in een zyner MSS. beter, obſtruet.

(l) Scautatores.] Of men in middel eeuwig Latyn
m n 3 van

b
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rint, quod ſecundum conſüetudinem terrie

bannos debeant ſolvere, bannnm centum li

brarum pro qualibet earum ſolvent, & hoc

idem fiat in ſecundo & tertio ſcrutinio, quo

rum uterque continebit ſpatium XV. dierum.

Iſtos autem bannos debet habere Comes, &

elapſis ſex ſeptimanis cuſtodes. Sluſarum te

nebuitur ad reparationem Sluſarum. De la

titudine vero aperturae Dammi, quanta de

beat eſſe, ita ordinatum eſt, quod, quicquid

uſque ad feſtum Pentecoſtes ordinaverint

predicti quatuor ex parte Epiſcopi, & prae

dicti quatuor ex parte Comitis, ratum a par

tibus habeatur. Ubicunqne verum non fue

rit limitatum inter terram Epiſcopi & terram

Comitis, quatuor viri electi ab Epiſcopo, &

quatuor electi ex parte Comitis, ſecundum

iuramentum limitabunt, & ſtabitur limitatio

ni ipſorum. De permutatione (m) limito

rum Epiſcopi & Comitis ita determinatum

eſt, quod permutatio, quae facta fuerat, de

ſervis inter Epiſcopum THEoDoRICUM &

wILHELMUM Comitem bonae memoriae fir

ma manebit; & quicunque de Servis Epiſco

pi (n) transfüerit manſurus in terram Co

mitis, ille eſt Comitis; & ſi quis de Servis

Comitis transfuerit manſurus in terram Epi

ſcopi, ille erit Epiſcopi, & ſi aliquis de ſer

vis Epiſcopi, qui transierunt in terram Co

mitis, deceſſerit, proximus haeres ſuus in

haereditatem defuncti ſuccedat, quae ibi de

betur ei & eis. Et ſi quis neglexerit com

ponere aggerem ſuum , ubicunque maneat,

ſive in terra Epiſcopi, ſive Comitis, illius

van ons Nederduitſche Schouwen, en Schouwer, gemaakt

heeft ſcautare, en ſcautator, durve ik niet bepalen ,

dewyl my voorbeelden daarvan ontbreken. Ik denke

over zulks, dat men ſcrutatores zal moeten lezen, ge

lyk, mogelyk te regt, in een der MSS., door V.

MIERIS gebruikt, gevonden wordt.

(in) De permutatione limitorum Epiſcopi.] Dus

heeft VAN MIERIs uitgegeven, doch uit het Afſchrift

van BOCKENBERG geeſt hy, als een verſchillende le

zing, ſervorum. De Heer KLUIT heeft dit laatſte in

zyne uitgave aangenomen. Wy erkennen gaarn , dat

het woord limitorum, 't geen vAN MIERIs in zyn oud

ſte MS. gevonden, en gevolgd heeft, bedorven is, ,

niet te min egter meeren wy, in die bedorvene lezing

de voetſtappen der egte te ontdekken. Denkelyk zal

in den oorſpronkelyken Brief geſtaan hebben voor

limitarum, litorium. Wie eigenlyk Litones genoemd

wierden, is genoeg bekend, en, dat dit woord eenen

goeden en voegzamen zin hier uitlevert, behoeft geen

nader bewys. Men kan ook gemaklyk begrypen,

waarom BOCKENBERG in zyn Afſchrift, voor Litonum,

ſervorum geſchreven heeft.

(n) Transfuerit.] Beter in het Afſcrift van Bo

CKENB, zo hier, als vervolgens, transiverit, 't geen

ook de Heer KLUIT in zyne uitgave gevolgd heeft.

Co) Et aeque in omnibus auten his. cet.] Dat ag

ter het woord acque alhier ter volmaking van den zin

iets ontbreekt, heeft de Heer KLUIT reeds te regt

aangemerkt. Denkelyk zyn , door latere afſchryvers

een en ander woord door haast overgeſlagen. Het

zou ook kunnen zyn, dat in het oorſpronkelyke by

een verkorte manier van ſchryven geſtaan heeft, e9u'ſo,

voor e converſ, waaruit de afſchryver, gemaakt heb

ben eque, of, gelyk men thands ſchryft, degue.,,Op
die manier zou de zin volkomen zyn. In den Brief

van 12o4., en wel den zelfden, waar van in dezen

pignora rapientur ad aggerum reparationem,

De Comitatu Friſiae ita eſt ordinatum; quod

ſi Epiſcopus voluerit ire in Friſiam in Co

mitatum, ſignificabit hoc ſex ſeptimanis ante

Comiti Hollandiae, & ſi Comes ſecum ive

rit, partientur aeque lucrum de Comitatu. Si

vero Comes non ierit, Nuncium mittet, qui

medietatem expenſae faciet, & medietatem

lucri accipiet. Si vero Comes voluerit ire

in Friſiam & Comitatum, ſignificabit hoc

ſex ſeptimanis ante Epiſcopo Traiectenſi, &

ſi Epiſcopus ſecum venire voluerit, partien

tur aeque lucrum de Comitatu. Si vero E

piſcopus non ierit , Nuncium mittet, qui

medietatem expenſae faciet & medietatem

lucri accipiet. Si Epiſcopus in Comitatum

Friſiae ierit, & Comiti Hollandiae , ut di

étum eſt, ſex ſeptimanis ante ſignificaverit,

& Comes non ierit, nec Nuncium ſuum mi

ſerit, totum lucrum cedet Epiſcopo & ae

que Co) in omnibus autem his Epiſcopo ſo

li ſpiritualia omnia reſervantur. Actum Tra

ieéti in Palatio Epiſcopi, praeſentibus.

R. Decano (p) maiori,
W. Praepoſito S. Petri, A

B. Praepoſito (q) Embricenſi,

W. S. Salvatoris,

G. (r) S. Joannis,

A. S. Mariae Decanis Traiectenſibus.

G. Comite (t) GELRIAE,

W. (u) Comite de Benthem,

Willem (w) de Brunkhorst,

Henrico (a) de Monte,

Frederico de Reden,

Ge

Brief gewaagd wordt, vindt men bl. 293. op gelyke

wyze ct e converſo gebruikt.

(p) Majori.] By BUCHELIUS, Majoris, alwaar

ook de naam van den volgenden. Getuige vol uit ge

lezen wordt, Walthero, Praepoſito S. Petri.

(q ). B. Praepoſito Embricenſt.J E. wAssENBERG,

in Embrica Lib. II. p. 75. heeft, in zyne Lyst der

Prooſten van Emmerik, van dezen Prooſt geen mel

ding gemaakt.

#r) G. S. Johannis: ] . Wy hebben de uitgave van

BUCHELIUs hier gevolgd. In de overigen ſtaat zeer kwa

lyk, W. S. Salvatoris & S Johannis, even als of

die W. te gelyk Deken van die beide Kapittelen ge

weeſt ware; daar het zeker is, en uit de Lysten van

den Heer DRAKENBoRCH in 't Aanhangs. op de K.

O. bl. II 7. en 21o. ten vollen kan blyken, dat te

dezen tyde Wolfran Deken van Oudmunſter, en eene

Giſelbert Deken van 't Kapittel van S. Jan geweeſt

Zy.

( s) A. S. Mariae D.] Wy hebben hier weder de

uitgave van BUCHELIUs gevolgd. In de overigen heeft

men te onregt 1. Voor A. want de naam des toenmali

gen Dekens van S. Marie geweest is Andreas, en niet

## of een ander. Men zie DRAKENBoRCH d.

l. bl. 26o. w

(t) Comite Gelriae,1 Kwalyk in de uitgave van

BUCHELIUs, Comite Goorens. voor Gelrenſt, of, ge

lyk de andere uitgaven hebben, Gelriae.

(u) W. Comite de Benthem. J De Heer KLUIT

merkte op, dat men B. voor W. alhier moet lezen.

Zulks beveſtigt de uitgave van BUCHELIUs, alwaar men

vindt, Baudino Com. de Benthem. De Heer JUNGI

Us heeft hetzelve ook reeds aangemerkt in zyne Hiſt.

Comit. Benthem. Lib. III. C. 4. S. I. p. 245. -

&w) Willem.] by BUCHEL., Wilhelmo.

a) Henrico de Monte.] Zie TESCHENMACHER,

Ann, Cliviae, Part. II. p. 534.

v
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Gerardo de (y) Rothem,

Alardo de Buren,

Theodorico de Valckenborch, -

Alpordo (s) de Iſelmuten,

Giſelberto de (aa) Amſtel,

Gerardo de Dolre,

Arnoldo Louff, -

Theodorico de Waſſenair, & Philippo e

ius fratre, -

Ottone Dapifero (bb) Zelandiae,

Theodorico de Raephorst,

Baldwino de Rodenburch, &

Giſelberto Nigro. Anno Domini M. CC.

XXV. VII. Cal. Februarii.

Nulli omnino hominum liceat praedictam

compoſitionen infringere, vel ei auſu temera

rio contraire. Si quis autem hoc attentare

praeſümpſerit , indignationem omnipotentis

Dei, & anatematis poenam ſe novit incur

ſurum.

Et ne de forma compoſitionis in poſterum

dubitetur, praeſentem cartam ſigillo noſtro

fecimus communiri. Iſta autem compoſitio.

ſervabitur ab utraque parte, & compoſitio,

quae olim facta fuit ſuper Comitatu Friſiae,

(y) De Rothen J. By BUCHEL. de Rochem -

en vervolgends, de Valckenberch.

(z) Alpordo.] By denzelven , Alfero , 't geen

mogelyk de egte naam is, welke in de volgende Brie

ven met de voorletter A. alleen wordt uitgedrukt.

(aa) De Amſtel.] By BUCH. leest men, de Ames

telle. - Voor Louf heeft men vervolgends by den

zelven Luf, en voor de Waſſenair, de Waſſenare.

Cbb) Dapifero Zelandiae ] Dus in alle uitgaven. v.

vººr Strºº vr &!'' Sº Stº: Rººz & 22 & 22 & 22 &f ze sºlº & Sºa A: 'a Sºa sºlº

&%$######################

inter wILHELMUM quondam Comitem Hollan

diae, & THEODORICUM bonae memoriae Epi

ſcopum Traiectenſem, quae eſt ſigillata ſigil:

lo dicti Comitis, amodo ceſſabit & caſſa re

manebit, ubicunque appareat ſive ſcripto ſive

ſine ſcripto.

Ego OTTO Epiſcopus Traiectenſis conſenſt

& ſigillum meum appoſui. * *

[Subſcriptum erat]

,, Datum (cc) per Copiam ſub ſigillo ver

nerabilis viri Domini Jacobi de Oudshoir

ne, Decani Maioris Eccleſiae Traiectenſis,

Anno Domini Milleſimo Trecenteſimd

Sextodecimo , feria ſexta poſt Beati Vi

étoris”.

FR, VAN MIERIs, Charterb. van Hollandf.

D.bl. 194, en uit denzelven byscHwART

ZENBERG, Charterb. van Vriesland 1.

D. bl. 88. Gedeeltelyk ook uitgegeven

door BUCHELIUs in Not. ad Hedam pag.

2OI. en ADR. KLUIT, Hiſt. Crit. Coin.

Holl. Tom. II. Part. I. Cod. Dipl. Num.

CVIII. p. 448. Ook in 't Nederduitſch o

vergezet door P. BRUGMAN, in de Bea

ſchr, der Graven van Holl, van P.SCRt

VERIUS I. D. bl. 432.

MIERIS heeft, als een verſchillende lezing, opgege.

ven, Zallandiae. BUCHELIUs verbeterde dus óók op

den kant van zyn uitgave. De Heer KLUIT rekent

deze lezing de egte en ware te zyn.

6 cc) Datum per copiam, cet.] Wy hebben deze

Authentiſatie uit de uitgave van v. MïERIs gemeend,

tot meerder beveſtiging, hier ook te moeten byvoe

gCn. -

124) Acte, waar by de Graaf van GELRE aan de uitſpraak van agt zegsluis

den , of Dedingsmannen, compromitteert zyne verſchillen met den

Bisſchop van UTRECHT.

Den 17 October raas,
t

* *

TN ERARDUs (a) Comes GELRENsis

omnibus, ad quos preſens ſcriptum

(a) Gerardus.] In het voorgaande Stuk hebben wy

gezien, hoe eindelyk de verſchillen tusſchen den Graaf

van Holland en het Sticht door bemiddeling van 's

Pauſen Afgezant zyn bygelegd geworden. Die ver

ſchillen hadden een onmiddelyk verband met de on

eenigheden, welke te dien tyde tusſchen den Bisſchop

van UTRECHT en den Graaf van GELRE waren ont

ſtaan. Dat die verſchillen ook door bemiddeling van

dien zelfden Afgezant gelyktydig zyn afgedaan, en

dus van weerskanten een vaſte vrede gemaakt zy,

blykt uit de volgende Stukken Dewyl egter

zo wel vroegere als latere Schryvers de omſtandighe

den, en voorvallen, welke toen hebben plaats gehad,

zeer verward doorgaands hebben voorgeſteld, zal het,

tot beter verſtand van dezen en de volgende Brieven,

nodig zyn de tyd-orde, waar in die Brieven gegeven

zyn, zo veel doenlyk, naauwkeurig te bepalen, en

dus, zonder ons met de verhalen van anderen opte

w

pervenerit, Salutem. Preſenti ſcripto pro

teſtamur, nec in aliquo neceſſitatis articulo

- - diffi

houden, of die te# kortelyk aan te toos

nen, hoe wy voor ons denken, dat zig de zaak waar

ſchynlyk zal hebben toegedragen. De bron,

waaruit die onluſten, welke eindelyk tot een openba

ren oorlog tusſchen GELRE en 't STICHT in 1224:

uitborſten, en waarin zig in 1225. de Graaf van Hol

land ook mengde, geſproten zyn, moet men in deze

drie oorzaken zoeken. 'I. De Graaf van GELRE eigen

de zig toe een zeker diſtrikt, of Heerlykheid, in

deze Stukken een Comitatus in terra Sallandiae ge

noemd. Gerard, Heer van Bukhorſt, hielt hetzelve te

Leen van den Graaf van GELRE. fe Bisſchop ver

beeldde zig, dat zulks aan 't Sticht behoorde. II. De

Abdye van Esſen bezat in ovERyssEL, en wel voor

naamlyk in Salland, verſcheiden aanmerkelyke zo Leen

als Thins-en Hof horige goederen. De Kerklyke Voog

dye, of Momboirſchap, Advocatia, over dezelve was als
een Erfleen door de Keizers aan de familie van de H:

r
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tragt, die Dienſtmannen van die onderdrukking

diſfiteri debemus, quod nos cum venerabili

ren van Bukhorſt afgeſtaan. De Vaſallen en bezitters

van die Esſenſche goederen wierden door 's Bisſchops

Amptlieden in Salland meer en meer met ſchattingen

en laſten gedrukt. Voornaamlyk klaagden dezelve,

als over een altezwaren laſt , nimium gravamen,

daar over, quod equi Epiſcopi in bonis ipſorum inde

bite in anno bis hospitarentür. Ik gebruik hier de

woorden van den Ouden, doch onbekenden, Schryver

de rebus Ultrajectinis, door MATTHAEUS uitgegeven,

Cap. 18. pag. 14, welke indien zelfden tyd geleeft

en geſchreven heeft. Gelyktydige Schryvers immers

verdienen alleen geloof in zaken van zodanige natuur,

als deze. Ik wil niet ontveinzen, dat die Schryver in

zyn verhaal zomtyds zeer partydig is, en 's Bisſchops

zaak in alles voorſpreekt. Dit is ook de reden, dat

hy 'er onmiddelyk op laat volgen, quod tamen ex an

tiquiſimo jure & conſtlétudine nulli Epiſcoporum un

quain negabatur. Welke woorden zekerlyk zyne par

tyzugt voor 's Bisſchops zaak te kennen geven. Het

is wel zo, dat het een oud regt en gewoonte geweeſt

is, dat de Bisſchop, welke tweemaal des jaars, bis in

anno, en wel, gelyk men Oudtyds zeide, te Hooi,

en te Gras, verpligt was in 't Overſticht te komen,

om de Hooge klaringe, en zyne Kamer klaringe te hou

den, by die gelegenheid ook het regt hadde, Zyne, en

zyns gevolgs, paarden te mogen doen weiden , zon

der eenige vergoeding, op de Landeryen der Ingeze

tenen. Maar welke Ingezetenen waren verpligt tot die

Hofdienſten? Immers, zo ik my niet bedriege, geene

andere, dan alleen de zodanige , welke Dienstman

nen des Stigts, of zogenaamde S. Martens Mannen,

waren. Die alleen waren als Miniſteriales Eccleſiae

Trajectinae, uit hoofde van hunne goederen, welke

zy van 't Sticht jure miniſterialitatis, of in Dienſt

mans regt, bezaten, ook verpligt, hunnen Overheer,

wanneer hy tweemaal des jaars in Overysſel het hoo

e geregte kwam uitoefenen, die dienſten te bewyzen.

e Amptluiden des Bisſchops, mogelyk om door het

laten# van die dienſten hun eigen voordeel

te behartigen, ſchynen deze Hofdienſten ook uitge

ſtrekt te hebben tot die genen, welke Dienſtmannen

van de Abdye van Esſen waren. Dezen vermeen

den , uit dien hoofde, niet verpligt te zyn, die dien

ſten aan den Bisſchop te bewyzen, en klaagden dus

hier over, als een aanmerkelyk bezwaar, dat zy

door de Amptluiden des Bisſchops tot die dien

ſten gedwongen wierden. Tegen dit bezwaar nu

was de Advocatus, of Momboir over die goede

ren der Kerk van Eſſen, verpligt hen te beſcher

men en te verdedigen. De Heer van Bukhorſt,

als Erfvoogd over die Kerkelyke Goederen, welke

de Abdiſſe van Eſſen in Salland bezat, was verpligt,

hen te handhaven by hunne oude regten en vryhe

den , maar zig, mogelyk, niet beſtand ziende tegen de

overmagt des Bisſchops, zal, denkelyk om die reden,

dat regt van Advocaatſchap over die Eſſenſche goede

ren in Salland verkogt hebben aan den - Graaf van

Gelre. In die nieuwe hoedanigheid heeft deze, als

beter opgewaſſen tegen de overmagt des Biſſchops, #
te

vryden. Hy doet hier over vertoogen aan den Biſſchop,

en eiſcht, in zyne hoedanigheid, als beſchermer der

regten en goederen dier Abdye, afſchaffing van die

bezwaren. De Bisſchap, hier niet naar luiſterende, gaf

daar door reden aan den Graaf van GELRE, om an

dere middelen by de hand te moeten nemen. 't Welk

Oorzaak heeft gegeven tot de III. bron, waar uit de

ze onluſten zyn geſproten. Om naamlyk den Bisſchop

te noodzaken tot het vernietigen van die bezwaren,

neemt onze Graaf zyn toevlugt tot het regt van re

torſie. Op het Tolhuis te Lobed laat hy 'aanhouden

de goederen der Ingezetenen van Deventer en Sal

land, welke aldaar den Rhyn op- en af- gevoerd

wierden, en Hy hezwaart dezelve met ongewone

Tollen. Over dit bezwaar heeft de Bisſchop reeds in

122o. aan den Keizer op de Ryksvergadering te Frank

fort zyne klagte gedaan, en hy verkrygt van K. FRE

DERJK, openlyke verbods - brieven. Zelfs wordt de

Keulſche Aartsbiſſchop ENGELBERT door den Keizer

gevolmagtigd, om dit bezwaar over de Tollen tusſchen

den Bisſchop en den Graaf uit den weg te ruimen.

Zlks blykt ten vollen uit de twee Brieven, hier vo

Domino noſtro oTToNE Traiectenſi Epi

ſcopo

ren geplaatst onder Num. I 18, en 1 19. bl. 331, en

333. Uit hoofde van deze Volmagt heeft de Keul

ſche Kerkvoogd zyn beſt gedaan, om de beide Party

en hier in te bevredigen. Dat hier over in 1222. ver

ſcheiden byeenkomſten zyn gehouden, en dat de Kei

zerlyke Gevolmagtigde zyn beſt gedaan heeft, door

een vriendelyke bemiddeling die verſchillen te veref

fenen, blykt ten vollen uit deze woorden van den ge

lyktydigen Utrechtſchen Hiſtorie Schryver, iſta cau

ſa (over het bezwaar wegens de Tollen) dan per

compoſitionem ageretur , graves & intolerabiles in

diverſis conventibus Principuin requirebat expenſas. In

die verſcheidene byeenkomſten derhalven is het ein

delyk den Keulſchen Kerkvoogd gelukt, een zeker

verdrag te maken. Dit blykt uit de volgende woor

den van dien zelfden Schryver , wanneer hy zegt,

quae tandem( cauſa) per Engelbertum tuin Colonien

fem Archiepiscopum Compoſita videbatur. Den inhoud

egter van die bemiddeling, en dat als toen gemaakte

verdrag , zyn wy niet in ſtaat optegeven. De lang

heid van tyd heeft zulks aan onze kennis onttrokken.

Het gevolg egter van deze zaak toont genoeg, dat

dit Verdrag 't zy van de zyde des Biſſchops, 't zy

van den kant des Graven van Gelre niet naauwkeu

rig is nagekomen. Mogelyk heeft de Bisſchop de

bezwaren der Esſenſche Dienſtmannen niet afgedaan.

Mogelyk heeft hy nadere aanſpraak gemaakt op de

Comitatus in Sallandia, welke reeds zederd vele ja

Ien een# tusſchen het Sticht en Gelre ge

weeſt was. aarſchynlyk is het, dat hier door de

Graaf weder zal aangezet zyn tot het vorderen van

die Tollen, en het aanhouden der goederen van 's

Bisſchops onderdanen. Hier over heeft zig in 1222.

de Bisſchop weder naar den Keizer, welke toen in

Italien was, gewend, en zyn hulpe hier in verzogt.

Indien wy ſtellen, dat door bemiddeling van den Keul

ſchen Kerkvoogd wel een verdrag gemaakt, ofeen uit

ſpraak gedaan was, maar dat dat zelve door den

Biſſchop in alles niet zal nagekomen zyn, zal men ge

maklyk de reden kunnen begrypen, waarom de Bis

ſchop juiſt weder 't gezag des Keizers inriep, en zig

niet liever tot deszelfs Zoon, Koning HENRIK den VII.,

op wiens naam alle de zaken van Duitsland by afwe

zigheid van den Vader toen beſtierd wierden, gewend

heeft. Immers de klem der gamtſche regering was

toen in handen van dienzelfden Aarts Biſſchop, wel

ke die# gemaakt had, waaraan onze Bis

ſchop zig niet onderwierp. # had derhalven weinig

hoop, of uitzigt, om aan 't Hof van den jongen Ko

ning, welke nog onder de voogdyſchap en beſtiering

van den Keulſchen Kerkvoogd ſtond, te zullen ſlagen.

De Aarts Bisſchop ENGELBERT zou immers, als

Voogd, niet geduld hebben, dat er op naam van den

jongen Koning eenig beſluit of bevel gegeven wierd,

't geen zou ſtryden tegen die door hem zelven gemaak

te bemiddeling. Hy wendt zig derhalven in 't laatſte

van 1222. weder tot den Keizer. Dezelve vernieuwt

zyn eens gegeven bevel tot opheffing der Tollen,

en ſchryft in 't begin van January des Jaars 1223.

ook eenen Brief aan den Graaf van GELRE. En dit zyn

die twee Stukken, welke wy hier voren geplaatſt heb

ben onder Num. 116. en 117;, bl. 327. en 329. Hier

mede egter waren de verſchillen niet geeindigd. De

Biſſchop, of liever zyne Amptlieden, gingen voort de

Eſſenſche Dienſtmannen met de Hofdienſten te bezwa

ren. Deze, aangezet door de Heeren van Voorst ,

en Bukhorſt, begonden zig tegen die onderdrukkingen

te verzetten, verzamelden zig, en vatteden de wape

nen op tegen den Bisſchop en zyne Amptlieden. Men

behoeft niet te twyfelen , of zulks zal met voorken

nis en op aanraden des Graafs van GELRE - als hun

men Advocatus, of Voorſtander, en onder toezegging

van hulp, geſchied zyn. Dit leert ons die zelfde on

bekende Schryver, wanneer hy dus vervolgt: Comes,

amicitiam ſimulans, Ministeriales Eccleſiae, (naam

lvk van de Kerk, of Abdye, van Eſſen) in Sallant,

& prope Vechtam occultis ſuggestionibus ſic inflamma

vit, ut ipſi cum omni populo in Sallant conſpirarent,

& contra ſuum Dominum adeo crudeliter conjurarent,

ut eum &?## Villicos (zyne Amptluiden, D a ſe re

jicerent. De Biſſchop, dit als eene wederſpannigheid

aanziende, oordeelde geen tyd te moeten verzuimen,

Cn



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN, ff. AFDEELING, 343

:

ſcopo fide data & iuramento preſtito in ta

lem formam compoſitionis conuenimus, ſci

en deze hoop muitelingen, gelyk hy ze noemde, eer zy

verſterking van den Graaf van Gelre mogten krygen, te

beteugelen. Hy begeeft zig naar Deventer, verzamelt

in der haast eenige hulpbenden, en trekt met dezelve

hun te gemoet. Hy tast ze aan, doodt er eenigen, an

deren krygt hy gevangen, en verſtrooit den overigen

hoop, waar op hy met zyn volk verder voortrukt,, en

verwoest of verbrandt de Huizen of Sloten van de He

, ren van Voorst en Bukhorst, en dwingt door zyn over

magt de overigen , om de geweigerde Hofdienſten,

ten opzigte van het weiden zyner paarden, aan hem

te bewyzen. Na dit verrigte keert hy weder naar De

venter, en dankt aldaar zyne hulpbenden af. Hierme

de verliep de zomer van 't jaar 1224. Intusſchen had

den de verſtrooide en gevlugte Dienstmannen, en mo

elyk ook hunne aanvoerders, de Heeren van Voorst

en Bukhorst, wier Sloten verbrand waren, hunne toe

vlugt tot den Graaf van Gelre binnen Zutphen ge

nomen. In deze omſtandigheid van zaken was de

Graaf verpligt , als Advocaat der Abdis van Es

ſen, de zaak dier Dienstmannen zig aan te trekken.

Hy verzamelt een leger, en zoekt zig met de hulp

van zyne Vrienden, zo veel mogelyk, te verſterken.

Het zelve doet de Bisſchop van zynen kant. Hier

mede beſteedde men 't grootſte gedeelte van den vol

genden zomer des jaars 1225 . In tantam enim, zegt

onze ANONYMUs, Comes eaar/it inſaniam, tut in mul

tis copiis ſe advindi&am hujus fadi totaaeſtate ſequen

tipräepararet. Men trekt derhalven niet dan in den na

zomer, of het begin van de herfst, van dat jaar te vel

de. Indien men op deze tydsomſtandigheid agt geeft,

zal men de reden vinden, waarom deze onze Brief

eerst op den 17 October 1225. gegeven is. Zyne mees

te magt wendt Graaf GERARD tegen Overysſel. Met

een anderen hoop volks ontrust hy uit de Veluwe het

Nederſticht, doch welke door 's Bisſchops volk ge

ſlagen wierden, terwyl de Graaf van HoLLAND, Zy
nen Oom te hulp komende, en met gewapende Sche

en de Lek opvarende, 't Gein, met het Bisſchoplyke

# aldaar, innam en verbrandde. Intusſchen had

de Bisſchop zig in 't Overſticht met zyn volk, gele

gerd, even boven Deventer, aan de regter zyde der

Hunneper Beeke, terwyl de Graaf van Gelre met zyn

leger de linker zyde van die Beek naderde. De

Bisſchop, zig niet beſtand ziende tegen de meerdere

magt dés Graven van Gelre, was genoodzaakt te rug

te trekken naar Deventer ; Et Comes, zegt dezelfde

onbekende Schryver, in olſtdionem eorum procedebat.

Terwyl egter de Graaf zig vaardig maakte om 't beleg

van Deventer te ondernemen - ſubito & ex inſperato,

elyk die meergemelde Schryver zegt, tumultus tanti

#elli in longas treugas deponitur, et proceſ/u temporis,

cum Engelbertus bonae memoriae Colonienſis Archiepi

ſcopus nequiter occiſus , & martyrio foret coronatus,

Conradus Portuenſis Epiſcopus , Apoſtolicae ſedis tunc

legatus, ſe de controverſia intromittit, et eam Deo gra

tias totaliter componit. Deze woorden van dien ge

lyktydigen Schryver leeren ons , dat , wanneer de

raaf van Gelre zig gereed maakte tot het beleg van

Deventer, er tusſchen hem en den Bisſchop een be

ſtand, longae treugae, en wel ſchielyk en op 't on

verwagtſte, ſubito & ex inſperato, getroffen is, en dus de

vyandlykheden zyn opgeſchort geworden. Maar is dat

beſtand gemaakt door bemiddeling en tusſchenkomst van

's Pauzen. Afgezant Koenraad? BEKA pag. 7o. ſchryft

zulks aan dien. Kardinaal toe, ſed eece, zegt hy, Do

minus Conradus, Portuenſis Epiſcopus & Apostolicate

ſedis legatus, ev inſperato ſupervenit ad locum certa

minis, ſuspendens jam inchoatum proelium, cet. Zulks

doet ook het CHRóNICON TIELENSE p. 188. en ande

ren. Doch het tegendeel blykt uit de aangehaalde

woorden van onzen ANoNYMUs, welke uitdrukkelyk

meldt, dat eerst na doode van den Keulſchen Kerk

voogd die Bisſchop zig met deze verſchillen heeft be

gonnen te bemoeijen. Hierin verdient hy ten vollen

geloof, als hebbende zulks geſchreven in een tyd,

wanneer nog alle de omſtandigheden, welke by dezen

oorlog hebben plaats gehad, in verſche geheugenis

waren. Uit die bygevoegde omſtandigheid, dat eerst

na doode van den Keulſchen Aartsbisſchop, welke ,

gelyk wy by den vorigen Brief reeds getoond hebben,

licet quod totam cauſam, quam habemus et

habuimus contra ipſum Epiſcopum ſuper Co

metid

op den 7 November 1225. is voorgevallen, zig Koen

raad, met die zaken bemoeid heeft, blykt niet ondui

delyk, dat de Keulſche Kerkvoogd, by zyn leven,

getragt heeft, uit hoofde van zyn Keizerlyken volmagts

brief, de verſchillen te vereffenen, en hy dus dien ges

melden. Stilſtand van Wapenen mede bewerkt zal heba

ben. Doch het heeft hem niet mogen gebeuren par

tyen volledig te bevredigen. ,,Het komt my zelfs niet

onwaarſchynlyk voor, dat in die byeenkomst, te Duis

berg gehouden, en waarin hy tevens met des Pauzen

afgezant, gelyk uit den vorigen Brief blykt, eenige

voorloopige voorwaarden ter onderlinge bevrediging

des Bisſchops en des Graafs van Holland ontworpen

heeft, ook deze wapenſchorſing en beſtand tusſchen

Gelre en 't Sticht getroffen zal zyn. Zyne onver

wagte , dood egter is oorzaak geweest, dat hy die

zaak niet heeft kunnen ten einde brengen. Dit is de

reden, waarom wy en in den voorgaanden Brief, waar

in de verſchillen met Holland zyn bygelegd, en in

de ſtraks volgende Brieven wegens het vereffenen der

geſchillen met Gelre , alleen gewag vinden gemaakt

van den Bisſchop KoENRAAD, en niet mede van den

Keulſchen Kerkvoogd. Dit is verder de reden, waar

om door BEKA, en latere Schryvers, de eer van be

vrediging alleen aan den gemelden. Afgezant van den

Paus wordt toegekend. Dat nu die wapenſtila

ſtand en beſtand tusſchen den Bisſchop en Gelre getrof

fen moet zyn geweest voor den 17 October des Jaars

1225., blykt ten vollen uit dezen onzen Brief, welke

in zig bevat een Acte, waarby de Partyen hunne on

derlinge verſchillen compromitteren, of verblyven laten

aan de uitſpraak van goede mannen, van weerskanten

benoemd. Hoedanig eene Afte van Compromis het ſta

ken der begonnen vyandlykheden noodzakelyk ten ge

volge heeft. Dit uit dezen onzen Brief moeten de af

geleid worden, zo moet daar ook uit volgen, dat en de

voorgaande Brief wegens de verſchillen met Holland,

en de volgende Brieven wegens de verſchillen met

Gelre, eenigen tyd na dezen Briefgegeven zyn. En dit

is dus weder een nader bewys, 't welk gevoegd by

't geen wy reeds op den voorgaanden. Brief aantee

kenden, ons geen twyfel overlaat, of Bisſchop KoEN

RAAD heeft in die Brieven zig bediend van den Fran

ſchen ſtyl, welke het jaar met Paaſchen begint. -

Op die manier nu denken wy , dat de omſtandighe

den van dien oorlog, welke by alle onze Schryvers

zeer verward zyn te boek geſteld, zig hebben toege

dragen. ,,Wy hebben gemeend, dit te moeten aanmer

ken tot beter begrip van dezen, en de volgende Brie

ven, hier toe betreklyk; gelyk zig op dien voet ook

emaklyk de reden zal ontdekken, waarom wy dezen

rief gemeend hebben in rang het eerſte, en voor de

overige hier toe betrekkelyke Gelderſche Brieven te

moeten plaatzen. y hebben dit dies te meer.

der gedaan, om dat ook de Overysſelſche Hiſtorie

ſchryver w. NAGGE, in zyne, tot dus ver onuitgege

vene, Chronyk pag. m. 9t.,. in die zelfde orde dezen

brief voor de volgenden geplaatst heeft. Wy zullen

zyne eigene woorden hier by voegen. . ,, 't geviel”,

verhaalt hy onder anderen, , dat als beyde Partyen

,, tegens malkanderen optrocken, ende men nu anders

,, niet als een bloedigen ſlag# , dat Conra

, dus van Portua, des tytels S. Rufinae Bisſchop,

,, ende Legaat des Paus, aldaer is gekomen , die

, door ſyn authoriteyt dat bloetvergieten heeft ver

, hindert, ende heeft met bewillinge van beyde ſyden

, den vreedehandel tusſchen den Graeve ende Bis

, ſchop begonnen. Voor eerst hebben de Graef, van

,, Gelder, ende den Bisſchop haer quaestie ende ſche

, linge in Compromis geſtelt aan acht voorname Ede

,,len, die daer van een uitſpraake doen ſouden , als

, blykt by deſen navolgenden Brief GERHART

,, Grave van GELDER. enz.” Hy laat daarop de ver

taling van dezen Brief, zo als wy die alhier hebben

bygevoegd, volgen, wanneer hy in dezer voege ver

volgt. ,,Door tusſchenhandelinge van de Pauſelyke

,, legaat, ende die dedinge van de voorſeyde Corn

, promisſarien, is de vyantſchap tuſchen beyde Prin

2, cen neergelegt ende alſoo verdraagen, dat enz".

Hy meldt vervolgends den korten inhoud van ſommige

der volgende Brieven, en eenigen vertaalt hy in 't ge
Ooo * heel,
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CHIARTER BOEK DES HERTO GDOMS GELRE,

metia (b) terre Sallandie ſecundum queſtio

nem internos haétenus inde habitam; & ſuper

illo jure quod vulgariter (c) Koregerecht4
O -

appellatur, & ſuper eo quod malegtld dicitur,

& ſimiliter ſuper decimis nouis & hereditati

bus ad dñm Episcopum & Eccleſias et mini

ſteriales eccleſie ſpectantibus, & ſuper homi

nibus domini Epiſcopi, infra Moſam & Wa

lam & in Tylrewerde & Bomelrewerde & in

Betue conſtitutis, compromiſimus in arbitros

in quantum adiutores noſtri conſenſerint, &

ipſi arbitri ſecundum juramentum ſuum de

predictis cauſis ordinabunt, & bona fide labo

rabunt, ut inter diim Epiſcopum & nos ami

cabiliter vel ſecundum iuſticiam componant,

nullo modo componendi a dio Epiſcopo, vel

a nobis, arbitris prefixo, in quo ſiſtere debe

ant. Sed ipſi arbitri ſecundum ſe & ſuam

conſcientiam in compoſitione libere proce

dant. Arbitri vero ex parte domini Epiſcopi

ſunt dominus Ecgebertus de Groninge, Gi

ſelbertus de Ameſtelle, Gerardus de Tholre,

Arnoldus Luf; Ex parte autem noſtra Hen

ricus de Monte, Fredericus de Reden, Ge

rardus de Rothem, & Theodericus de Wal

kenberg. Predictis arbitris ſuperadditi ſunt

/

heel, doch hy brengt die Brieven niet tot 1225., maar

tot 1226., en heeft dus te regt ook gemeend, dat men

Paaſchjaren moest rekenen, en niet naar den gemeenen

l. Uit dit betoogde blykt ook, dat de Schryver van
de oude Overysſelſche Chronycke, uitgegeven door den

Heer DUMBAR Analect. Tom., 11. p. 223 » Zig niet ver

iſte in het jaar 1226, gelyk de uitgever meende, want

et jaar 1225., 't welk wy, in die Brieven vinden,

volgends den gemeen en ſtyl het jaar 1226. aanduidt.

T E- Dewyl wy verder dezen Brief naauwkeurig op

nieuws naar het oorſpronkelyke weder hebben laten

drukken, zal het onnodig zyn de verſchillende lezin

en der uitgaven, welke in 't zakelyke van weinig be

# zyn, alhier optegeven.

(b) Cometia terrae Sallandia6,1 Dus ſtaat uitdruk

keiyk in den oorſpronkelyken Brief. PoNTANUs en
MATTHAEUs, welke uit een gevidimeert Afſchrift de

zen Brief gegeven hebben, leveren ook deze lezing

op. BUCHELIUs alleen heeft gegeven Cometia Eccleſiae

Sallandiae, voor terrae Sallandiae. Mogelyk heeft hy

door overhaaſting in 't afſchryven . deze fout begaan.

wy zullen vervolgends, gelegenheid hebben over die
Comitatus te handelen. Deze bedorven lezing egter van

BUCHELIUs, heeft veroorzaakt, dat stRUvIUS Corp.

'ur. Publ. Germ. Cap. AXI: S: 1. n, 81. p. 726, en,

in navolging van hem, ook de Heer RACER, Overys/.

Gedenkſt. II. D. bl. 76., meenden, dat men het woord

Cometia hier moeſt nemen voor Advocatia gebruikt te
zyn. Over de Advocatia, of# zelf der

goederen van de Abdye van Esſen in Salland was geen

verſchil. Geen 't minſte regt wendde de Bisſchop voor

daar op te hebben. Daar over behoefde men niet te com

romitteren. Het verſchil, 't geen uit dien hoofde tus

chen den Bisſchop en den Graaf van Gelre ontſtaan

was, en 't geen tot den oorlog de voornaamſte reden

gegeven had, beſtond alleen daar in , of de Esſen

ſcie Dienſtmannen verpligt waren tot de Hofdienſten,

welke 's Bisſchops Amptlieden van hun vorderden, of

niet. De Graaf, als hun Advocatus , moest hen

beſchermen met zyn magt by hunne regen tegen de

bezwaren des Bisſchops; en hier uit namen de onlus

ten hurnen oorſprong, doch geenzins daar uit, dat

de Bisſchop deze Advocatia aan den Graaf betwiſtte.

Deze had dezelve by wettigen titel van koop verkre

gen van den Heer van Bukhorst, en hy was daar me

"

duo, vir nobilis Dominus Herimannus de

Lyppia, & Bernardus de Horstmare , in

quos dominus Epiſcopus & nos etiam fide da

ta & Juramento preſtito conuenimus, ut, ſi

prefati octo arbitri in aliquo ſcrupulo compo

ſitionis diſſenſerint, illi duo illorum diſſentio

nes diſcutiant, et amicabiliter, vel ſecundum

iusticiam, prout ipſis pura diétaverit conſcien

tia , fideliter inter dominum Epiſcopum &

nos componant. & dominus Epiſcopus & nos,

ſicut juramento confirmauimus, eorum arbi

trio ſtabimus & ordinationi. Sed ſi aliquis ar

bitrorum infirmitate detentus, vel alia cauſa

legitima cogente, arbitrio intereſſe nequiuerit,

alii arbitri virum ydoneum ad compoſicionem

perficiendam ſecundum juramentum ſuum ſub

ſtituent. Sunt & alie cauſe disſenſionis inter

dominum Epiſcopum & nos, ſicut de The

loneis (d) & exactionibus, quas arbitrio non

commiſimus, ſed ipſis ſimpliciter & pure re

nuntiauimus. Arbitri predicti iuramentum pre

ſtabunt quod non recedent ab arbitrio, niſi

compoſicione terminata & totaliter conſummata.

Queſtio vero de fideiuſlione internos & no

bilem virum dominum Herimannum de Lyp

pia, & quosdam alios, predicto arbitrio non

eſt commiſſa, ſed ordinationi domini Epiſcopi

&

de door den Keizer beleend. - In tegendeel de

Cometiu terrae Sallandiae was reeds, verſcheiden ja

ren lang, een twiſtappel geweest tusſchen Gelre en

het Sticht, en de eindelyke afdoening over dat ver.

ſchil compromitteert men onder anderen, in dezen

Brief, aan de uitſpraak der wederzydſche Dedings

mannen.

(c) Koregerechte.] . Dus vinde ik in den oorſpron

kelyken Brief . Het Vidimus, door PoNTANUs ge

bruikt, heeft dus ook. In de uitgaven van BUCHE

LIUS en MATTHAEUs, 't zy by een drukfout, 't zy

by overhaaſting der uitſchryvers, leest men zeer kwa-,

lyk Kortgerechte, voor Koregerechte. De uitlegging

derhalven en afleiding van dit woord, welke de Heer

RACER, teraangehaalde plaats, opgeeft, ſchynt onaan

neemlyk, als ruſtende eenig en alleen op deze bedor

ven lezing. - Wat men eigenlyk door Korege

rechte, alsmede door het volgende Malegoed, alhier

verſtaan moet, hebben wy reeds te voren getoond in

# Aanmerkingen op Num. 75. van de I. Afdeel.

. I 12.

(d) De theloneis.] Dit geſchilſtuk was wel een van

de drie hoofdbronnen, waar uit de onluſten te dezen

tyde tusſchen den Bisſchop en den Graaf waren ont

ſtaan , maar wy hebben hier voren reeds getoond, dat

dit geſchil maar als een gevolg van een ander moet

aangezien worden, dewyl de Graaf van Gelre alleen

by wyze van retorſte, en niet als een regt, dat hy zig

aanmatigde, die Tollen van 's Bisſchops ingezetenen

geeiſcht had, tot dat de Bisſchop zou afgezien hebben

van de Hofdienſten, waar mede hy, of liever zyne

Amptlieden, de Dienstmannen der Esſenſche Abdye,

wier Advocaat, of Voorſtander, de Graafwas, drukten

en bezwaarden. Zo ras derhalven beide Partyen over

een kwamen, en beloofden, zig ten opzigte van die

Hofddienſten te zullen gedragen naar de uitſpraak der

wederzyds verkorene Zegsluiden, verviel van zelfs dit

bezwaar over de Tollen. Daar over behoefde geen

uitſpraak te geſchieden, veel min eenig onderzoek, of

de Graaf regt daar toe had, dan of des Bisſchops in

gezetenen vry waren van dien Tol. Het laatſte erken

de de Graaf. Hy had dezelve maar by wyze van re

torſte geeiſcht, en daarom was het genoeg, dat hy

# eenvoudig beloofde, dezelve te zullen doen

àKen,
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EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. II. AFDEELINd, 343
4,

V *

#

& noſtre reſeruata. Aſſignata eſt vero dies,

quando arbitri ſuper facienda compoſicione

conuenire debent, vigilia omnium ſanctorum

proximo ventura. Datum in craſtino Luce

w

(e) Anno Domini MCCXXVJ. Dus ſtaat uitdruk

kelyk in den oorſpronkelyken Brief. Dus heeft, ook

de Vidimus-brief, waaruit MATTHAEUs dit Stuk heeft

gegeven. In 't Aſſchrift van BUCHELIUs vindt men

ook te regt het jaar 1225. PoNTANUs alleen geeft ons

het jaar#Wi , en egter heeft hy een Vidimus

brief gebruikt door den zelfden Notaris onderteekend,

welke ook had onderteekend het Vidimus, waar uit

MATTHAEUs het jaar MCCXXV. opgeeft. Ik weet

hier voor geen andere reden te bedenken, dan dat of

de Notaris zig in het eene afſchrift vergist heeft in 't

jaargetal, of dat PoNTANUs op eigen gezag het jaartal
dus veranderd heeft, om op die manier dezen Brief

met het zamenſtel zyner verhalen aangaande deze voor

vallen beter te doen ſtrooken. Doch of het aan een

Historieſchryver geoorloofd is, in egte Stukken zulke

veranderingen te maken, zonder zynen lezer daar van

te verwittigen, laten wy liefst anderen beoordeelen:

Wy zullen in 't vervolg, een ſoortgelyk voorbeeld

aantreffen, waar in het zelfde, of door den Notaris, of

door hem, gedaan is. Wat verder aanbelangt

het vidimus van dezen Brief, door MATTHAEUS ge

bruikt, hetzelve was van dezen inhoud. ,, Nos hi

, cedecanus & Capitulum metropolitanae Eccleſiae

, Trajecten/is, Capitulariter congregati, notum faci

, mus univerſis praeſentia viſuris , quod in noſtris

VERTAALING door

ERHART, Graeve van Gelder, allen de

geene, tot welcke deſe ſchrift ſal koo

men , ſaligheijt. Wij betuijgen met deſen

tegenwoordigen brief, ende en mogen in ee

nig deel van nootwendigheijt niet onkennen,

dat wij met onſen Eerweerdigen Heere oTTo,

bisſchop van Utrecht, op gegevene geloove

ende gedaenen Eedt, in ſulcker forme, van

Compromis ſijn overkomen, naementliick,

dat die geheele Actie, die wij gehadt heb

ben tegen den ſelven Bisſchop over de (a)

Commercie van de kercke van Sallant, vol

gens die quaeſtie, die tot nog toe tusſchen

oms daer over geweest is, endc over dat

reght, dat gemeenlijck Cortgerechte wort ge

-

(a) De Commercie van de Kerke van Sallant.]

Dus heeft ons Afſchrift, 't welk wy van deze tot nog

onuitgegevene Chronyk bezitten, en 't welk in 't be

gin van deze Eeuw geſchreven is. Ik denke, dat het

woord Commercie een fout des uitſchryvers is, en dat

NAGGE, in zyne Overzetting, het Latynſche woord

Cometia zal behouden hebben, dewyl hy in zyn Ex

emplaar van dezen Brief dezelfde lezing vondt, als by

BUCHELIUs ook ſtaat, Cometia Eccleſiae, voor terrae,

Sallandiae, en hy dus deze woorden niet begreep,

hoe best overtezetten. Dat hy een ſoortgelyk

Afſchrift , als BUCHELIUs, moet gebruikt hebben,

blykt ook uit het volgende Cortgerechte, voor Kore

gerechte. Zulks blykt ook uit de voorgaande woor

Ewangeliſte Anno domini M. cc. xXV, in

Noda ſuper ripam Reni.

Naar den oorſpronkelyken perkamenten

Brief, waar aan nog hangt het Zegel in

wit Waſch, dogvoor 't grootſte gedeel

te geſchonden, ervintelykin de Archi

ven van 't Dom-Kapittel te Utrecht

in Lade Io4. No. # Min naauwe

- keurig uitgegeven door PoNTANUs,

'Hist. Gelr. in Omisſ pag. 955 , BU

CHELIUs in Not. ad HEDAM pag. 1992

ANT. MATTHAEUS in Wot. ad ANU

NYMUM de reb. Ultraject. p. 15o, en

VAN MIERIS , Charterb. van Hol/.

1. D. bl. 196.

,, Archivis reconditum eſt inſtrumentum, non raſum4

,, non cancellatum, nec abolitum, ſed ſigillo ſano &

,, integro Comitis Gelriae munitum, quod ev iis de

, promi, de verbo ad verbum deſcribi, & cum prin

,, cipali conferri curavimus, cujus tenor talis eſt: Ge

, raidus Comes Gelrenſis omnibus cer. In toſti

» monium traemisſorum hoc inſtrumentum ſigillo Ee:

,, cleſiae noſtrae munir t per Secretarium noſtrum &

,, ſubſcribi juſtmus. Datum Ultrajecti 29. Septembra

,, 1638. Sigillatum ſigillo Eccleſiae praedictae, &#'

,, ſubſcriptum per Everhardum de Weede. Collattone

,, faéta concordat cum transſumpto principali Quo

,, atteſtor Johan van Haeften Nots. Het zelfde vindt

men ook by PONTANUs, uitgenomen dat hy het laat

ſte dus geeft, Sigillo noſtro muntri, per Secretarium

noſtrum ſubſcribi, & Sigt/lumn## hic depingi

jus/imus. Datum cet. Het Afſchrift derhalven, door

PoNTANUs gebruikt, had, boven dat van MATTHAEUS,

dit nog voor uit, dat zelfs 't Zegel van Graaf GERARD

'er by afgeteekend was. Ten tyde van BUCHELIUs was

het zegel reeds , magna parte vetuſlate conſumptum

Hy heeft egter het Cont, ezegel laten afteekenen, en

in plaat brengen, en wy hebben uit hem 't zelve we

der overgenomen, en reeds hier voor op bl. 288. by het

Zegel van zyn Vader OTTO, geplaatst.

WILLEM NAGGE

noemt, ende over dat ſelve, dat Malegget

geheeten is, ende over die nieuwe thienden,

ende Erfenisſen, den Heeren Bisſchop, Ker

cke, ende (b) Dedingsmannen der Kercke

behoorende ; als oock over die luiden des

Heeren Bisſchops tusſchen Maes en Wael, Tij

ler - en Bommeler- Weerdt, oock in Betu

wen ſijnde. hebben wij aen Dedingsmannen

gecompromitteert , ſoo verre onſe Ilulpers

daer mede ſullen te vreeden ſijn, ende de ſel

ve Dedingsmannen volgens haeren 'Eedt van

voorgemelte ſaaken ſullen ordineeren ende ſul

len deſelve ter goeder trouwe bearbeijden, dat

tusſchen den Heere Bisſchop ende ons vrient

lijck neergeleijt worde na billigheijt ; ſijnde

den

den, in ſulcker forme van Compromis ſyn overkomen.

Hy heeft dus in zyn Afſchrift gevonden, gelyk men

ook by BUCHELIUs leest, in talem formam Compro

misſi convenimus, voor, in talem formam compoſitionis

convenimus, gelyk en in den oorſpronkelyken Brief,

en in de andere uitgaven, gevonden wordt. -

(b) Dedingsmannen der Kercke.] Ik denk, dat dit

een fout is van den onkundigen Afſchryver van ons

Exemplaar, en dat NAGGE zal geſchreven hebben

Dienstmannen der Kerke. Dewyl in 't vervolg van

Dedingsmannen geſproken wordt, kan zulks gelegen

# gegeven hebben tot het begaan van deze ſchryf
C1I. - -
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den ſelven geen maniere van verdrag van den

Heere Bisſchop, ofte ons, voorgeſtelt, waer

bij datſe ſouden behoeven te ſtaen: maer de

Dedingsmannen ſullen bij ſigſelve ende vol

gens haere gewisſen vrijelijck int gedrag te

maeken voortvaren. Die Dedingsmannen des

Bisſchops ſijn H. Engelbert van Groenin

gen, Giſèlbert van Amſtel, Gerhart van

Dolre, ende Arent Louff. Van onſer ſijde

Hendrick van den Berghe, Frederick van

Rhede , Gerhart van Rothem , ende De

rick van Valckenborg. Nog ſijn de voor

noemde Dedingsmannen toegevoegt de Edele

Heer Harmen van der Lippe, ende Berent

van Horſtmare, tot welcke wij ende den H.

Bisſchop bij gegeven geloove ende gedaenen

Eedt overkoomen ſijn, dat, ſoo die voorſei

de acht mannen in eenig ſchrupel des ver

draegs niet konden accordeeren, ſtillen die

twee die ſcheelinge onderſoeken, ende in der

minne, ofte na eijſch der geregtigheijt, als

haar die ſuijvere Conſcientie ſal leeren ,

getrouwelijck tusſchen ons ende den H.

Bisſchop verdraagen. Ende de H. Bisſchop,

ende wij ſullen ſtaen, gelijk wij bekrag

tight hebben met eede, op haer gewijsde en

de geordineerde. Soo oock eenige van de

ge andere wettelijcke oorſaecke, verhindert,

die Dedinghe niet konde bijwoonen, ſullen de

andere Dedingsmannen volgens haeren Eedt

eenen anderen bequaemen Man tot voltre

ckinge des verdraegs ſubſtitueren. Daer ſijn

oock andere oorſaken van oneenigheijt tus

ſchen den H. Bisſchop ende ons, als van

tolle en exaétien, welcke wij in de Dedinghe

niet compromitteeren, maer hebben van de

ſelve pure en ſimpliciter gerenuncieert. Die

voorſeide Dedingsmannen ſullen eedt doen,

dat ſe niet en ſüllen ſcheijden uijt de De

dinghe, ten ſij dat het Verdrag ganſchelijk

geeijndigt ende voltrocken ſij; maer die quae

ſtie van de Borgtoght tusſchen ons ende den

Eedelen Man Van der Lippe, ende ſom

mige anderen, is in de voorſeide dedinghe

niet gecommitteert, maar tot die ordinancie

van den H. Bisſchop ende ons gereſerveert.

Die dagh , als die Dedingsmannen om het

verdrag te maeken ſullen bij een komen, is

geſtelt Alderheijligen Vigilie naestkomende.

Gegeven in Craſtino Lucae Evangeliſtae, an

no 1225. in Noda ſuper ripam Rheni.

Uit de onuitgegevene Chronyk van

Overysſel van W. NAGGE, pag.

Dedingsmannen, door kranckheijt, ofte eeni- m. 9I.

125.) Acte van den Pauselyken. Afgezant , en Kardinaal, KoENRAAD, wegens

de bemiddeling der geſchillen tusſchen GELRE en 't Sticht van UTRECHT,

waar by Graaf GERARD, onder verband van Leiſting, van zynen kant

verpligt wordt, den Comitatus, of Heerlykheid Zalk, alsmede de Advocatia,

of Kerkelyke Voogdye over de goederen der Abdye van Esſen in SALLAND,

af te ſtaan, en al zyn regt op dezelve overtegeven aan den Bisſchop.

Den 27 January 1225. (1226.)

ONRADUs miſeratione divina Portuen

ſis & Sanctae Rufinae Epiſcopus, A

poſtolicae ſedis legatus, univerſis Chriſti fide

(a) Comitatum in terra Sallandiae.J. In onze Aan

meikingen op den voorgaanden Brief bl. 341. hebben

wy reeds opgemerkt, dat de Hoofd-oorzaken, welke

gelegenheid gegeven hadden tot de verſchillen tus'

ſchen Gelre en 't Sticht te dezen tyde, voornaamelyk

beſtonden in drie ſtukken. I. De Comitatus , of een

rigterambt in SALLAND, 't geen de Graaf van GELRE

toen bezat, en aan den Heer van Bukhorst weder te

Leen had uitgegeven. II. Het Advocaatſchap over

de goederen, welke de Abdye van Esſen in Salland

toebehoorden, en welke Advocatia de Graaf van Gel

re by koop had verkregen van den Heer van Buk

horst. III. De Tollen, welke de Graaf, na het ont

ſtaan dier verſchillen, van 's Bisſchops ingezetenen,

boven hunnen vrydom, kwam te vorderen. - De

wyl de Graaf die Tollen alleen maar by manier van

#rſie, tot dat de Bisſchop van de bezwaren der Eſ.

ſenſche Dienstmannen afſtond, hadde gevorderd,

libus praeſentem paginam inſpecturis , ſalu

tem in Chriſto Jeſu.

Cum Comes GELRENSIs Comitatum (a)
in

verviel dit Verſchilpoinct van zelf, zo ras men onder

ling was overeengekomen, de beſlisſing der overige

poincten te ſtellen aan de uitſpraak van wederzyds ge

korene Dedingsmannen. En daarom is het ook, dat de

Graaf van GELRE by de voorgaande Acte van Compro

mi, reeds het afvorderen der Tollen afſtelt, of, ge

lyk hy ſpreekt, Theloneis & evactionibus - ſimpli

citer & pure renuntiavimus. De geſchillen der

halven over dat Richterampt in Salland, en wegens

de bezwaren der Esſenſche Dienſtmannen, en de ver

korting, welke den Graaf van GELRE door den Bis

ſchop wierd aangedaen in zyne Regten als Advocaat

9ver dezelve, moeſten door die zegsluiden voornaam

lyk beſlist worden. – Ongetwyfeld zyn zy ook

op den tyd, by die Aête bepaald, te weten daags voor

Allerheiligen, of den 1 November des jaars 1225., by

eengekomen. Het liep egter aan tot in 't laatst van

January des volgenden jaars 1226., volgends den ge
InCC
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in terra Sallandiae, quam nobilis vir V. de

Buckhorst ab eo habebat in feudum, quan

tum ad ſe & ſilos ſucceſſores, dimiſerit libere

meenen ſtyl (of, gelyk wy in onzen Brief ontmoeten,

iot VI. Kul. Februarii 1225. Volgends den Franſchen

ſtyl, wanneer men 't jaar 1226. met Paaſchen, welk

in dat jaar inviel op den I9. April, eerſt begint te re

kenen) eer deze verſchillen konden afgedaan, en Par

tyen fier over bevredigd worden. - Dit geſchiedt

thands by dezen aanmerkelyken Brief. Dezglve

bevat egter geene eindelyke uitſpraak der agt gekôre

ne Dedingsmannen. Het is wel zoo, , dat wy de vier

van den kant van Gelre, als mede drie van de vier,

welke van de zyde des Bisſchops waren gekoren, al

hier ontmoeten. Mogelyk is Egbert van Groningen,

de vierde van de zyde des Bisſchops, door ziekte of

anders verhinderd geweest, en zal Alfer van Tsſel

muiden door de overige Zegsmannen, in gevolge het

Compromis, in deszelfs plaats verkoren, Zyn. Doch

in welke hoedanigheid ontmoeten wy hen alhier?

Geven zy een eindvonnis in deze verſchillen, en be

palen zy,, wie der beide Partyen regt of onregt

hadde? Hier toe waren zy by 't voorgaande Com

'romis verkoren. Doch, in tegendeel, wy ontmoe

ten hen hier als Getuigen, en niet als Beſlisſers en

Rechters, ten welker overſtaan het Verdrag, by de:

zen Brief gemaakt, was ingegaan. - Ongetwyfeld

hebben zig in de onderhandelingen over het beſlisſen

dier verſchillen verſcheiden zwarigheden opgedaan,

waarom men gemeend heeft, geen eindelyke uitſpraak

te moeten doen, maar beter te zyn, een ander middel

uittevinden, om voor altoos in 't vervolg te zorgen, dat

uit dien hoofde niet weder op nieuws ſtof tot onee
nigheid mogte ontſtaan. Dit oogmerk kon bereikt

worden, indien de Graafvan GELRE ten behoeve van

den Bisſchop, en 't Sticht, niet alleen afſtand van

zyn leengeregtigheid op dat Graafſchap in Salland,

maar ook zyne gekogte Advocatie over de goederen der

Kerke van Esſen, overgaf aan den Bisſchop. -

Dat men op dien voet liever verkoren heeft een ein

de van die langdurige twiſten, voorraamlyk ten op

zigt van 't Graafſchap in Salland, 't geen reeds in 't

einde van de voorgaande Eeuw een twiſtappel tusſchen

GELRE. en 't Sticht, had uitgeleverd, te maken, blykt.

ten vollen uit dezen Brief, wiens voorname inhoud

hierop uit komt, ramelyk, op welke manier de Graaf

van GELRE van zynen kant zou voldoen aan t ver

drag, waar by hy beloofd had niet alleen zyn leen

regiº op die Graafſchap aan den Bisſchop te zullen

overdragen, maar ook by den Koning HENRIK den

VII te zullen bewerken, dat de Bisſchop met de Ad

vocatie over de Sallandſche Goederen van de Abdye

van Esſen, door denzelven als Overleenheer, beleend

wierde. Dat de Graaf van GELRE aan de belofte,

in dezen Brief vervat, voldaan hebbe ten opzigte van

de Advocatie, en dat dezelve ook door den Koning

werkelyk ter leen aan den Bisſchp weder is uitgege

ven, en dus ingelyfd is geworden in, en vereenigd met

de overige Ryksleenen des Stichts, blykt ten vollen

uit de twee Brieven van Koning HENRIK, in welker

eerſten hy, als Overleenheer, zyne toeſtemming en

goedkeuring van dien afſtand geeft, en in den twee

den met die Advocatie den Bisſchop werkelyk be

leend heeft. Wy hebben die twee Brieven van K.

HENRIK in hunne tydorde alhier## onder Num.

128 en 129.- Zelfs dewyl zodanige Advocatie

over Kerkelyke Goederen ook als een Geestelyk regt

kon aangemerkt worden, en dus ook 's Pauſen toe

ſtemming daar toe vereiſcht wierdt, is zulks ook ge

ſchied, en heeft de Kardinaal KOENRAAD , , in zyne

hoedanigheid als Pauzelyke Afgezant, Legatusof Nun

cins, zulks gedaan by den volgenden Brief, alhier ge

plaatst onder Num. 130. - Uit deze drie Brieven

derhalven blykt ontegenzeglyk, dat aan het tweede

Lid van dit Verdrag door den Graaf voldaan is, en

dat het dus ten opzigte van de Advocatie zyn vollebe

ſlag gekregen heeft, gelyk ook van dezen tyd af de

Bisſchop zig gedragen heeft, als overſte Vageth der

Hilligen lude der Abdye van Esſen, zo als hy zig

noemt in een Brief van den jare 1324, waar by hy de

Hofregten van die Luiden in geſchrifte nader bepaald

heeft, te vinden by DUMBAR Anal. Tom. II. p. 249. ,

ook ten dien einde aangehaald by den Heer RACER

& abſolute Eccleſiae & Epiſcopo Traiecten

ſi, promiſit, quod bona fide, ſine fraude, &

dolo, elaborabit, quod Dux LoTHARINGIAE,

ſl

Overyºſ Gedenkſ?. Il D. bl. 75. n. f. - Maar

is ook voldaan aan 't eerſte lid van dit verdrag ?

Heeft de Hertog van LoTHARINGEN, als Öºer

leenheer, den gemelden Comitatus in terra Sallandige

afgeſtaan aan den Bisſchop ? Heeft hy daar

voor weder by wyze van ruiling, in commutationen,

van den Bisſchop ter leen gekregen den Comitatus de

Stevere, of de Graafſchap van Staveren in vk:Es

LAND, welke, volgends Giftbrief van den jare no77. »

te vinden by SCHWARTZENBERG, Charterb. van Vites/.

I. D. bl. 67. en anderen, door K. HENRIK den IV.

in eigendom aan 't Sticht was afgeſtaan? - Heeft

Hy die gemelde Graafſchap van Staveren weder als

een agterleen aan onzen Graaf GERARD van GELRE

uitgegeven? Meer dan waarſchynlyk is het,

dat ook hier in van den kant van den Graaf van ，,el

re zal voldaan zyn, ofſchoon de Leenbrieven, welke

daar van wederzyds zullen zyn afgegeven, thands of

verloren, of ten minſten voor als nog ter onzer ken

nis niet gekomen zyn. Immers zou deze zaak

zyn volle beſlag erlangen, moeten daar van vier on

derſcheidene Brieven gegeven zyn; als, voor eerſt, die,

waar by de Bisſchop den Hertog van LoTHARINGEN,

of BRABAND, met de Graafſchap van Staveren be

leend heeft gehad, ten tweeden, die, waarby de Lo

tharingſche Hertog ten behoeve van den Bisſchop we

derom heeft afgeſtaan zyn regt op den Comitatus in ter

ra Sallandiae, ten derden, die Brief, waarby diezelf

de Hertog den Graaf van GELRE wederom met de

Graafſchap van Staveren, als een agterleen van Bra

band, moet hebben beleend, eindelyk, ten vierden,

die Brief, waar by de Bisſchop, nu den eigendom van

dien Comitatus in terra Sallandiae verkregen hebben

de, denzelven weder , en wel als een Stich sleen,

zal verlydt hebben aan den Heer van Bukhorſt, wel

ke denzelven tot dus ver van den Graaf van Gelre te

leen had gehouden., Hy immers kon geen nadeel ly

den , of van zyn dominium utile op die Graafſchap

verſtoken worden, ofſchoon zyn Leenheer zyn regt

daarvan aan een ander afſtond, even eens, gelyk in

dit ons ſtuk , , om hier toe geen meerder bewyzen

aantevoeren, de Graaf van Gelre, welke Staveren

van 't Sticht onmiddelyk te leen hield, nu die Graaf

ſchap door den Bisſchºp aan den Hertog van Lotha

ringen te leen wierd opgedragen, met dezelve weder

als een Lotharingſch, of Brabands, agterleen beleend

wierd. - Doch ofſchoon deze Brieven thands ver

loren, ten minſten onbekend zyn, denken wy egter,

grond genoeg te hebben om te ſtellen, dat Graaf GE

RARD aan het eerſte lid zo wel , als aan 't tweede,

van dit Verdrag zal voldaan hebben, en wel om na

volgende twee redenen. - Voor eerſt, vindt men,

onzes wetens, na dezen tyd nergens gewag gemaakt,

dat de Graven van Gelre verder eenig recht op Sal

land, of een gedeelte van dien, voorgewend hebben.

In tegendeel men vindt altyd den Bisſchop als Heer

van die Landſchap gemeld en aangemerkt. - ten

tweeden, Graaf GERARD verbindt zig in dezen Brief,

tevens met de Graven van HoLLAND en BENTHEM ,

en nog vyf anderen zyner voornaamſte Leenmannen en

Ridderen, indien hy niet voor het aanſtaande Pinxter

feeſt deze zyne verpligting en belofte vervulde, alsdan

binnen Arnhem in leiſting te zullen gaan, tot dat hy

aan zyne belofte voldaan had. Dewyl men nu ner

gens by eenigen ſchryver, voor zo ver ons bekend,

is, van zodanige inmaaning in leiſting, iets vermeld

vindt, maar in tegendeel allen ons melden, dat na

dit Verdrag een beſtendige Vrede heeft plaats gehad,

en de eer van deze verzoening eenparig aan 's Pau

ſen Legaat wordt toegekend; wie, vragen wy, wel

ke de natuur, uitwerking, en gevolgen van zodanig

Pattum Obſtagiale, of belofte van Leiſting kent, zal

dan langer twyfelen, of de Graaf van Gelre zal in al

le deelen aan dit Verdrag, en deze zyne beloften, vol

daan hebben? – Ja maar! wat heeft de Graaf voor

't afſtaan van deze twee aanmerkelyke regen, de

Comitatus in Sallandia, en de Advocatie over de

Esſenſche goederen, weder, in vergoeding, van

den Bisſchop ontvangen? Men zegge niet de Graaf

ſchap van Staveren. Deze bezat hy reeds onmid

O oo 3 delyk
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a quo ſe Comes aſſerit eundem Comitatum

tenere, quod tamen Epiſcopus inficiatur, li

bere & abſolute dimittet Eccleſiae Traiecten

delyk van 't Sticht te leen, en, volgends dezen Brief,

moet hy dezelve nu als een agterleen van BRABAND

verheffen. Hy verliest dus, daar# meer, dan hy

wint. Wat dan? Uit dezen Brief kunnen wy zulks

niet leeren. Dezelve behelst alleen de verpligting

van den kant des Graven van GELRE. - Maar

waar toe wierd de Bisſchop verpligt? Ongetwyfeld

heeft dezelve ook van zymen kant weder tot vergoe

ding iets moeten beloven, en daar van een Brief ge

geven aan den Graaf, gelyk deze aan hen van Zynen

kant gegeven heeft. Doch ook die Brief is door den

alverſlindenden tyd verloren gegaan, of is tot nog toe

in 't duister verborgen. Wy zouden daar van ten

eenenmaal onkundig gebleven zyn, indien niet by ge

luk de gelyktydige ANoNYMUS de rebus Ultraject. Cap.

A X1. pag. 16. en, in navolging van hem, ook BEKA

pag. 7ö., de Schryvers van 't Chronicon Tielenſe pag.

188. en van 't Chronicon Magnum Belgicum, in de

SS. rer. Germ. van PISTORIUs Tom. III pag. 246.,

alsmede JoII. DE LEYLIS inChron. Lib. XX//., Cap

2., p. 188, HEDAp. 193, en anderen, ons den hoofd

zakelyken inhoud van 't geen, waartoe de Bisſchºp

van zynen kant verpligt is geworden, hadden bewaart.

Waar in zulks beſtaan heeft, zal men uit het uittrek

zel van dat Verdrag, 't geen wy, by gebrek van den

Brief zelf, gemeend hebben onder het volgende Num.

126. alhier te moeten plaatzen, kunnen vernemen:

- Dit zy genoeg tot opheldering van 't verband

en betrekking, waar in deze Brief ſtaat tot den VO

rigen, en eenige volgende Brieven. Wy zouden dus

hier by kunnen beruſten, maar eene aanmerkely

ke zwarigheid is er overig , welke nog kortelyk

opheldering verdient, willen wy onze Gelderſche, en

tevens de Overysſelſe Hiſtorie op een beter en vaſter

voet brengen, en van verwarringen zuiveren.

Deze zwarigheid, en de daar uit voortvloeiende groo

te vraag is deze. Welke is die Comitatus in

terra Sallandiae, alhier aan den Bisſchop afgeſtaan ,

eweest, en waar gelegen? – Het komt ons voor2
at genoegzaam alle Schryvers hier in ook van den

regten weg weder zyn afgedwaald; on dat men de Geo

graphie van dien tyd gemeend heeft dezelfde te zyn,

#ls van latere tyden; daar het integendeel, een vaſte

regel is, dat, indien men wil aantoonen, hoe ver de

grensſcheidingen van een of ander Territoir, Graaf

ſchap, of Ambt, zig op een zekeren tyd uitgeſtrekt

hebben, men daar toe moet gebruiken bewyzen, ge

haald uit ſchriften en ſtukken van dien. Zelfden tyd »

#r geenzins uit ſtukken van #en tyd, Het Net,
loop van meer dan eene, ja ſomtyds verſcheiden Eeu

wen, kan een aanmerkelyke verandering daar in ver

oorzaakt hebben.

latere Schryvers, dat men Zy," bewyzen, doorgaands

#er oordeel, uit allerlei ſtukken van latere tyden

haalt, om zaken van vroegere tyden te ſtaven. Hoe

Zeer men zig op die manier aan dwalingen moet bloot
ilen, begrypt ieder ligtelyk. Doch ter zaak.

ſtellenD# hier niet genoemd wordt Comitatus

Sallandiae, maar Comitatus JN terra Sallandiae, is
het zeker, dat wy hier niet te denken hebben om den

geheelen Comitºtº Sallandiae, maar alleen op een
gedeelte, een zeker Richterambt, territoir, of Heer

lykheid van# en dat over zulks onze, waar

lyk groote, WAGE Zlg VergiSte, wanneer hV in

# Vad. Hiſt. II. D. bl. 36ö. ons verhaalt"#
,, de Graaf van Gelre , by deeze gelegenheid, zyn

, regt tot het Droitampt van Zalland, welk hy

, van Gerard van Boekhorſt gekogt hadt, aan den

, Bisſchop van Utrecht afſtond.” # vermengde dus

de Advocatie over de Esſenſche goederen, met den

Comitatus in terrg Sallandiae; 't geen egter twee van

elkander zeer verſchillende zaken zyn, gelyk uit deze

Stukken ten volle blykt , en wy zyn edelmoedig ge

noeg thands te bekennen, dat wy hier voren bl. 264,

in onze Aanmerkingen door niet naauwkeurig genoeg

den inhoud dezer Brieven onderling met elkander te

vergelyken, insgelyks dezen Comitatus in terra Sal

landiae, en het Advocaatſchap over de Esſenſche

jjienſtmannen onder een vermengd, en dus door on

j

Ën egter dit is een gebrek in vele

ſi; & quod Dux in commutationem illius Co

itatus recipiet ab Eccleſia Traiectenſi in feo

dum Comitatum de STEVERE, quem Comes

Gel

oplettendheid den zelfden misſlag begaan hebben. -

De Heer RACER wederſpreekt insgelyks zig zelfs,

wanneer hy in zyne Overysſ. Gedenkſtukken, II. D.

bl. 76. zegt, ,, met STRUVIUS te kunnen aanmerken,

,, dat in den Brief van den 18 Octob. 1225. het woord

,, Advocatia met dat van Cometia is verwisſeld, en

, dat aldaar, door Cometia van de Kerk van Salland,

,, het zelfde word verſtaan, als in de Brieven van den

, 19 February 1226, door Advocatia van ofin Zal

,, land, dat is de Advocatie van de Kerk van Esſen

, in Zalland”. Want, indien deze aanmerking door

gaat, en derhalven die Cometia dezelfde moet gere

kend worden, als de Advocatia van de Abdye-goede

ren van Esſen in Salland, dan had men niet nodig ge

had, om bl. 72-75. onderzoek naar dit Graafſchap

te doen, terwyl het dan nooit in aanwezen is geweest.

Veel minder had men dan noodig, in 't VI. Deel dier

Gedenkſtukken bl. 384, de ligging van dit Graafſchap

te bepalen aan den linker kant van den YsSEL naaſt de

VELUWE. - Het is verder zeker, dat het tegen

woordge SALLAND , zynde het eerſte en grootſte

der drie Deelen , waar uit thands de Provincie

van OVERYSSEL beſtaat, zig in latere tyden verder uit

ſtrekte, dan in vroegere. Ja zelfs de Pagus SALLAN

DIAE was reeds in 't bezit der Bisſchoppen van Utrecht,

lange voor dat zy of de Graafſchap in Ameland, als

mede 1SLEGotºwE, of den Pagus ISLOI, inferior, by

Gifte der Keizers gekregen hebben. Ofſchoon nu wel

de Giftbrief , waar by de Pagus Sallandiae aan 't

Bisdom geſchonken is, thands verloren is, en men dus

niet kan aantoonen, op welk jaar bepaaldelyk die Pa

gus aan 't Bisdom gekomen zy , is het genoeg, dat
zulks van elders ten volle blyken kan. Is dit

zeker, dan moet ook volgen, niet alleen, dat de Co

mitaties in pago HAMELAND, of dat Diſtrikt, waarin

Deventer gelegen, en in 1946 aan den Bisſchop ge

ſchonken is, in dien tyd niet tot den Pagus SALLAN

DIAE behoord heeft, maar dan moet tevens daar uit

volgen, dat de Pagus Iſloi, of ISLLGowE, in 1o86.

eerst aan 't Biſdom geſchonken, volgens den Giftbrief

by DUMBAR K. en W. Dev. I. D. bl. 444., toen ten

tyd een ander distrikt is geweest, dan die oude Pa

gus SALLANDIAE. Maar waar heeft men den

Pagus SALON te zoeken, waar van in vroegere ſtuk

ken nu en dan gewaagd wordt? Is die dezelfde met

den Ouden Pagus Sallandiae, zo , en in dier voegen,

als in de elfde eeuw , en niet in latere eeuwen, de

grensſcheidingen van dien Pagus geweeſt zyn? Im
merS neen. Wat anderen hier ook van mogen

denken, wy voor ons zyn van gedagten, dat dezeive

9udtyds, en wel voornamelyk in de X. en XI. Eeuw,

in zig bevat heeft de landen, welke aan de linkerzy

de van den Tsſel , benedenwaard, daar de Pagas

VELUwe eindigde, gelegen waren, en dus zyn begin

genomen heeft beneden Hattem , alwaar thands de

Heerlykheid,Zalk begint, en zig, dan verder uitge

ſtrekt heeft langs dien kant van den Ysſel tot bene

den het Eiland Urk, thands in de Zuiderzee gelegen.

Men vindt ten minſten, gewag gemaakt van de Heer

lykheid, of Territorium Urch in Pago SALo, in den

Brief van 968., 1. Afdeel. num. 53. ll. 63. Of nu

dit vaſt land geweeſt is, dan of het door eenige mee

ren en poelen doorſneden is geweeſt, en dus uit ſom

mige eilanden ook beſtaan heeft , rondom welke de

Tsſel met verſcheiden ſtrangen of killen zig Zeewaard

mogelyk ontlaſtte, is twyfelagtig. Dit laatſte komt

my wel 't, waarſchynlykst voor, want men dan ge

maklyk zal kunnen# , niet alleen, hoe het

grootſte gedeelte van dezen Pagus langzamer hand,

by de verwydering der Zeegaten, te niete gegaan, en

door de Zuiderzee thands Verzwolgen is, maar ook,

waarom voornamelyk zo dikwils van het regt van vis,

ſcherven in dezen Pagus gewaagt wordt. #- Quic

guid Fiſcus noſter ſperare potuerit de Piſcationé in

Pago SALON , leeſt men in een Brief van K. oT.To

den II. van 973. in onze I. Afdeel n. 57. bl. 7o.

In een anderen Brief van 997. n. 59. bl. 78. vindt men

ook gewag gemaakt de piſcatione in Pago SALON; gelyk

ook in een Brief van 1129., hiervoren geplaatst in deze
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## agt geven, en

Gelrenſis ab Eccleſia Traiectenſi tenet; &

Dux Comitatum illum Steyere concedet in

ſeoduin Comiti Gelrenſi; & ſic Comitatus
C

ff Aſd. nam. 30. bl. 133. Wy hebben hier voren

bl. 325. not. p. ook reeds aangemerkt, dat de aldaar

voorkomende woorden van CAESARIUS HEISTERBA

CENsis, ubi flamen magnum, quod Dysla ( Isla) ap'

pellatur, intrat mare, halenus piſéationen , hare

betrekking hebben tot dezen Pagus SALON. Het komt

my zelfs thands niet onwaarſchynlyk voor, dat de

woorden, welke voorkomen in een Stuk van 814. in

onze I Afdeel. Num. 17., bl. 13. Portionem de illa

inta in Salahom, ubi Hisla flumen confluit in tnare,

ofſchoon wy in onze aanmerking aldaar een anderen

zin aan de woorden, ubi Hiſla ſluinen conſtuit in mare,

getragt hebben te geven, mogelyk wel zo#
hier toe ook gebragt zullen moeten worden, en dat

dus die Winna, Visſcherie, of Vishank, in Salahom

ook in dezen Pagus SALON zal gelegen zyn geweeſt.

Ik denke dus, dat van dien ouden Pagus tegen

woordig alleen maar overig is het Eiland Urk, alsme

de het Eilandje Schokland of Ens, met Emmeloort,

het Kamper Eiland, en dat land, het geen tegenwoor

dig onder den Rechts-dwang der Stad KAMPEN gehoort,

verder het Schoutampt van Kamperveen met de te

genswoordige Heerlykheid Zalk. Wanneer nu!

deze Pagus SALON aan 't Sticht is gekomen, is , by

gebrek van oude bewysſtukken, alzo min te bepalen,

als wanneer de eigenlyk gezeide oude Pagus SAL

LANDIAE, als mede de Pagus VELUAE, en verſchei

den andere Landſtreeken, de eigendom der Bisſchop

pen geworden zyn. De Giftbrieven daar van zyn reeds

voor lange verloren, of ten minſten tot nog toe onbe

kend. Indien wy# op de ligging van dezen Pa

at zeer waarſchynlyk dezelve zal

eſtaan hebben uit een gedeelte van 't vaſte land, en

uit verſcheiden eilanden, als onder anderen Urk, en

dan letten op een zekere uitdrukking, welke wy aan

treffen in een beveſtigings Brief## van de

Kerk van Utrecht, door K. oTTo in den jare 949 af.

gegeven, en te vinden by HEDA pag. 85., zal men mo

elyk daar uit eenig nader licht kunnen ontvangen.

immers in dien. Brief ontmoeten wy deze aanmerkelyke

woorden: ,, In ceteris omnibus locis a praedicta vik

,, ſa (Dorſtadt, nunc //yck nominata) usque ad ma

, re, & in Inſ:lis ceterisque mari contigſlis provin

,, ciis ah, Imperatorius vel Regilius tradita praeſcri

,, ptae Trajedienſt Eccleſiae hoc immunitatis naſlrae

, Praecepto firmavimus”. Niemand zal ligt twyfe

len, of door Mare moet men verſtaan de zogenaam

de Zuiderzee. Dit zeker zynde, wien zal het dan

onwaarſchynlyk voorkomen, indien wy door die ge

melde Inſulie verſtaan die Eilanden, welke in den

mond van den Ysſel, tusſchen die verſcheiden killen

en uitwateringen, waar mede dezelve zig in zee ont

laſtte, gelegen waren, en onder den Pagus SALON

ouddstyds behoorden, terwyl men dan door de caete.

rae mari contiguae Provinciae, of overige aan de zee

gelegene landen, mogelyk te verſtaan hebbe de Veluwe,

en dat gedeelte van den Pagus Salon, 't geen tot het

vaſte land, daar de Veluwe eindigde, behoorde, en

aan den linker oever van den YssELgelegen was. Zelfs,

al wil men verder gaan, en onder die mari contiguae

Provinciac ook het Landſchap Vollenho, oudtyds Ful

naho, betrekken, zulks zou weinig zwarigheid by my

vinden... om reden, dat , dewyl K. o1To by dezen

Brief alleen maar# de regten, welke den

Bisſchop in die aan zee gelegene Landſchappen te vo

ren reeds geſchonken waren, het zeker is, dat ten

tyde van dezen Brief reeds aan den Bisſchop, zo

geen andere regten, ten minſten het regt van wildbaan,

Jus Foreſterſe, met den aankleve van dien, in ſilva,

quae nuncupatur Fulnaho , geſchonken is geweeſt,

en wel in den jare 943., ## blykt uit den Gift

brief by IHEDA pag. 84; - Doch het zy hiermede,

zo het wil, deze twee hoofdzaken zyn ten minſten ze

ker ; J. dat, onder die benaming van aan zee gelegen

geweſten, de oude Pagus SALLANDIAE, wegens zyne

ligging, niet kan verſlaan zyn: HI. dat ook de Pagus

isLol inferior, of Iſlagouwe, daar door niet kan verſtaan

Zyn, dewyl dezele eerſt in 1986, , volgends den Gift

brief, beh ºlven ter aangehaalde plaatze, ook te vinden

in de Res Tranſitlanae van HENR. BRUMANUs, door

Sallandiae ad Eccleſiam Trajectenſem libere

revertatur. Cum etiam Comes Advocatiani

Eccleſiae de ESSENDE, ſicut emerat a Gerara

da

DUMBAR uitgegeven Analeſt. Tom. II, pag. 66., en dus

by na anderhalve Eeuw later, aan den Bisſchop geko

men is, en gevolglyk, dat de Pagus sALoN, en isLoi,

of ISLEGOUWE, twee verſchillende Diſtrikten, of Comi

tattºs oudtyds zyn geweest - indien nu deze onze

gisſing, dat in dien aangehaalden Brief van K. oTTö

van 949. door de woorden, in Inſulis ceterisque mart

contigut, provinciis, verſtaan zullen zyn de Pagus Velti

we, welke van den kant, daar het Nederſticht eindig

de, tot aan het begin van den Pagus Salon, aan de

Zuiderzee gelegen is, en vervolgends de Pagus Saf,

lon zelve tot aan den Ysſel met de daaronder gehoord

hebbende Eilanden, en dan verder mogelyk ook Vol

lenho, niet onwaarſchynlyk voorkomt, dan zullen ver

ſcheiden zwarigheden en duiſterheden, waarmede de

oude Historie van GELDERLAND en ovERyssEL al

nog omzwagteld is, van zelf verdwynen, en zig op

losſen. - Want, voor eerſt, vinden wy dan in dien

Brief een bewys- dat voor dien tyd reeds, en niet, ge

lyk de Heer RACER Overysſ.# VI. D. bli

379, meende, na den jare Io46., bygifte van vori

ge Keizers den Bisſchoppen de veLUwE moet geſchon

ken zyn geweest, welken Pagus de Hertogen van Lo

tharingen, of Brabant, van het Sticht te Leen heb

ben gehad, en van welken de Graven van GELRE dat

Landſchap weder als een agterleen bezeten hebben ,

en dan kunnen wy ligtelyk bevroeden, dat de eiſch

des Bisſchops, wanneer hy in de voorgaande eeuw

van den Hertog van Brabant de leenverheffing vorder

de, zoo ongegrond niet was, als men van de andere zy

de voorgaf, gelyk ook uit dien hoofde het dominium dia

reſtum over dezelve by uitſpraak des Keizers in den jare

1196 aan den Bisſchop is toegewezen. Zie den Brief

dienaangaande hier voren Num. 75 bl. 255. - Ten

tweeden, indien "X:# dat de Pagus SALON aan

de linkerzyde des Ysſels gelegen is geweeſt, en reeds

van vroege tyden af, mogeyk gelyktydig met dé

Veluwe, ten minſte voor den tyd van dien Brief van

K. oTTo van 949, aan 't Slicht gehoord heeft, is het

zeer waarſchynlyk, zo niet volkomen zeker, dat die

Pagus Salon, welke als een aanhangzel van de Velu

we kon gerekend worden, ook tevens met de Veluwe

aan de Hertogen van Lotharingen, zo al niet aan de

oude Graven van Renkum, te leen uitgegeven zyn

geweest. - Dit zal zig, ten derden, volkomen ont

wikkelen, indien wy ſtellen, dat de hier voorkomen

de Comitatus in terra Sallandiae noch in 't eigenlykë

oude Salland, noch in Iſlegouwe of Iſlot inferior,

maar in dien zelfden Pagus SALON , en dus aan de

linker zyde van den Ysſef, gelegen is geweest, tot

hoedanig eene ſtelling de Heer RACER eindelyk ook

in zyne Overysſ. Gedenkſt. VI. D. bl. 384. heeft moe

ten komen, om namelyk dezelve ook te ſtellen aan

de linker zyde des Ysſels , want dan blykt uit des

zen onzen Brief, dat de Hertog van Lotharingen den

zelven van 't Sticht ook ter leen heeft gehad, en te:

vens weder aan den Graaf van Gelre ter leen heeft

uitgegeven. - Doch ten vierden , ofſchoon die

ieverige onderzoeker der Overysſelſche Oudheden te

recht aanmerkt, dat deze Comitatus was gelegen naast

de Veluwe, en in de Buurt van Bukhorst , vergiſte

hy zig egter, wanneer hy er onmiddelyk op laat vol

gen, en het nader dus bepalen wil, de juiſte plaats

van den Pagus of Graafſchap Isloi, die derhal

ven was gelegen in den grooter Pagus Zalland.

Want, indien dit doorgaat, waar zal men dan bly

ven met den Pagus SALON , of waar zal men deil

zelven dan plaatzen? Heeft dan de Pagus ISLOf zig

aan beide zyden van den Tsſel uitgeſtrekt? want men

niet zal kunnen ontkennen, dat Asſendorp en Weſter

veld, beide nog bekende namen van plaatzen aan den

regter kant des Ysſels gelegen, oudstyds tot den Pa

us ISLo1 gehoord hebben, daar het naby gelegene

## Zwolle in den Pagus SALLAND gelegen is. Men

zie onze Aanmerkingen I. Afd, bl. 12o.- Te

willen ſtellen, dat Isloi, of Islo, en Islegouwe onder

ſcheiden namen zyn, en dus, dat Isloi aan Islegouwe

moet tegengeſteld worden als eene ſoort aan het al 3

meen, en over zulks, , dat de eene benaaming is Ge
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do nobili viro de Buckhorst, Eccleſiae Tra

iectenſ totaliter dimiſerit, promiſit, quodeun

dem G. ducet ad Curiam Domini Regis

,, neraal, doch de andere Speciaal”, is even zo veel,

als of men wilde ſtellen, dat Maſo , en Maſagouwe

onderſcheidene namen van verſchillende landſtreken

waren, en Maſo maar een gedeelte van Maſagouwe

zou hebben uitgemaakt. Evenmin zou het doorgaan,

indien men op dienzelfden voet wilde onderſcheiden

Alzheim, en Alzheimergowe, Ardehe en Ardingovve ,

Derlingen, en Derlingowe, Enriche, en Enrichgou

zve; Eſſenze, en Elſanzgouwe, Flenithi, en Flenti

gazvi, Heſe, en Heſſiga, Lochni, en Logingaha ;

Liedbechi , en Lidbetegogvi, Lognahi, en Loganac

gowe, Mormeri, en Moerimergow, Nitehe, en Nitch

gouwe; Nordi , en Nordegoa, Oſtroh, of Oſtrahe, en

Oſtergow; Suava en Swabengowe, Thetmarſt en Thies

znarsgowe; Westrahe, en Weſtergow e, of Weſtergo.

Een ieder begrypt ligt, dat in deze, en ſoortgelyke

andere, namen het agteraangevoegde woord, go, ga,

gaha, gce, gawi, gouwe, niets anders beteekent, dan

fiet Land van Alzheim , Ardehe, enz., en dus ook,

dat tslegouwe, of Islogouwe, uit kragt der ſamenſtel

ling, niet anders beteekent, dan het Land, ofde Land

ſtreek, of Diſtrict van Islo, of Isloi, gelyk men op

diezelfde wyze het woord Land er ook dikwils agter

voegde. Dus vindt men Ammel i, en Annierlandia,

enz. voor een en dezelfde Landſtreek of Pagus ge

bruikt. - Is derhalven 1sloi, en Islegouwe een en

het zelfde Diſtrikt, zo moet volgen, dat dat ISLEGOU:

wE en de oude Pagus SALLAND, niet een en het zelf

de Landſchap, gelyk men, tot dus verre, gemeen:

lyk geloofd heeft, maar wel degelyk twee van elkan

der onderſcheidene Territoiren zyn geweeſt, en dat

overzulks ons gevoelen, dien aangaande reeds in de

I. Afdeel. bl 12o. voorgeſteld, zo onaanneemlyk niet

is, als de Heer RACER meende d. l. bl. 383. Want,

indien die twee Landſtreeken een en dezelfde waren,

waarom behoefde dan de Keizer in 1o86 aan den Bis

ſchop Islegouwe te ſchenken, terwyl het zeker is,

dat het oude Salland reeds meer dan anderhalve

Eeuw te voren door den Bisſchop bezeten is geweeſt.

- Ja maar ! zulks wordt door den Heer RACER

ontkend; doch zonder## bewys voor die ont

kenning by te brengen. ant wat voor een bewys

ligt er in, wanneer hy op 't einde er byvoegt g: Vººr
», 't# is my onbekend, dat door geloofwaardi

, ge Stukken zou beweezen kunnen worden, dat

, het Land van Zalland anders, dan onder den naam
, van Isiegouwe door den Brief van #8% aan de

Kerk van Utrecht zou geſchonken Zyn”? Moet dan
2, - lvk voorkomen, of zelfs
iemands gevoelen onaanneemly »

vervallen, zo ras aan eenen ander onbekend zyn de

#waarºp zºdanig een gevºelen ſteunt? -
et is wel zoo, dat wy in onze Aanmerkingen op den

Gifbrief van foto, waar by de Comitatus in #AME

LAND, in welken Deventer ligt , aan 't Sticht ge

ſchonken is geweeſt, de grensſch eidingen van dat nieuw

verkregen ferritoir naaiwº urig: dan zulks door

hied was, zoekende te bepalen,voren geſc

# noodzakelyk ook moeſten bepalen,

# hoe ver de oude Pagus SALLAND, .in, dien tyd,
- - meer Eeuwen daar na, zig had uitge

# van dien Comitatus in Hameland

en verder nederwaard naar den kant van Isloi, of Islo

gouwe, en wy dus by die gelegenheid meldden, dat

deze Čomitatus eerſt in den jare,Jo&6 bygifte van
' Henrik aan 't Bisdom gekomen is” -, Terwyl

het zeker is, dat de Bisſchoppen reeds lang te vo

, ren regt gehad hebben op den Pagus Sallandiae,

, gelyk zulks van elders genoeg blykt, ofſchoon de
, eigenlyke Giftbrief, waar by dezelve Salland zou

, dén verkregen hebben, nog niet gevonden is”. Het
was daar de plaats niet, om breedvoerig zulks te too

nen, en daarom vertrouwden wy, dat het genoeg was,

eenvoudig maar aan te ſtippen, dat zulks van elders

genoeg bleek. En, waarlyk wy verbeeldden ons, dat

niemand, die met een oplettend oog ooit de oude ge

ſchiedenisſen van 't Sticht had nagelezen, aan dit ons

gezegde in 't minſte zoude twyfelen. Betuigt egter de

Heer RACER , dat hem zulks onbekend zy, wy willen

thands gaarne hem daar in tegemoet komen, en zul

s

Romanorum , & faciet eandem Advocati

am ab ipſo reſignari domino Regi ad opus

Eccleſiae Trajeétenſis: & hoc facto Comitis

pro

- - w

len, voor 't tegenwoordige, maar één eenig bewys ter

overtuiging bybrengen. - In den jare 943. is door

K. otTo aan Bisſchop BALDRIK gegeven het regt van

Wildbaan in Pago Foreſtenſt. In dien Giftbrief by

HEDA pag. 84. vindt men onder anderen ook dit na

volgende: ,, Volumus quoque , firmiterque Regalis

,, edićto muniſicentiae praecipientes jubemus, ut in

, eodem Pago, aut in ſylva, quae nuncupatur Ful

,, naho, ac univerſi's finibus ejus ac praefati Pagi adus

,, que adjacentes caeteras regiones praediétae##
,, nae Eccleſiae jus ſervetur Foreſtenſe”. Dat de

Pagus Foreſtenſis, alhier gemeld, geen ander is, dan

de Pagus Thrente, blykt ten volle uit den beveſti

gingsbrief van K. HENRIK van den jaare 1oo6., by

den zelfden HEDA pag. 1o1., alwaar wy diezelfde woor

den ontmoeten, met dit onderſcheid, dat wy aldaar

lezen in Pago Thrente nuncupato. Heeft dus de Bis

ſchop by die Brieven het recht van Wildbaan in den

Pagus Thrente, en in het Boſch, of ſilva, quae nuncu

patur FULNAHO, gekregen adusque ADJACENTEs cete

ras Regiones praedictae## Trajectinae, zo is

de vraag maar, welke zyn die Landen, die adjacent,

of grenzen aan Drenthe , en Fulnaho, of het heden

daagſche Land van Vollenho? Immers geene anderen

dan die van den Pagus SALLAND, en dus die Landen,

welke thands nog onder het tegenwoordige Hoogſchout

ambt van Hasſelt, en het Land-Droſtambt van Sal.

land behooren, en onmiddelyk liggen, of grenzen,

aan Drenthe, en verder nederwaard voor een gedeel
te ook aan die Landen, welke thands behooren onder

het Droſtambt van Vollenho. Niemand zal dit

ontkennen. - Die Landen nu, welke ongetwyfeld

tot den Ouden _Pagus Sallandiae gehoord hebben,

worden in dien Brief uitdrukkelyk genaamd Regiones

Eccleſiae Trajectinae. Zy behoorden derhalven toen

reeds aan de Kerk van Utrecht. Anders kon men dus

niet geſproken hebben. - Maar is dit zeker, wat

moet dan daar uit volgen? Ontegenzeglyk dit, dat

reeds voor het jaar 943, waar in die Brief gegeven is,

de Pagus SALLAND het hezit der Bisſchoppen van

Utrecht geweeſt zy. Doch dan moet tevens daar uit

volgen, dat de Pagus Islegouwe, welke eerſt in 1o36

aan den Bisſchop geſchonken is, eene geheel ander

Pagus , dan het oude Salland, moet zyn; en dus, dat

en de Comitatus in HAMELAND, waar in Deventer ge

legen is, en de Pagus IsLoI of ISLEGoUwE, en het

Oude SALLAND, in de X. en XI. Eeuw, drie onderſchei

dene, agi,en Diſtricten zyn geweest, en op zeer

verſchillende tyden, de een vroeger, de ander later,

onder een en denzelfden Heer eindelyk zyn gekomen.

- Meerder bewyzen, om te toonen, dat de Bisſchop

pen reeds lange voor den jare 1ó86. het eigenlyk ge

#eide Salland bezeten hebben, zouden wy gemakſyk
kunnen aanvoeren, doch wy denken, dat dit ééne be

Wys, 't geen ons die Giftbrief van 943. aan de hand

geeft, genoeg zal zyn ter overtuiging van de waarheid

van ons gezegde, dat de Bisſchoppen reeds lang te

voren eer zy namelyk Islegouwe verkregen, regt

# hebben op den Pagus Sallandiae.- Maar,
it zoo zynde, hoe kan dan de Comitatus , welke in

dezen onzen Brief weder aan den Bisſchop wordt af

geſtaan, en welken wy met den Heer RACER aan den

linker boord des Ysſels plaatsten, en tot den ouden

Pagus SALON rekenen te behooren, alhier egter ge

noemd worden een Comitatus in terra SALLANDIAÉ?

Het middel, hetgeen de Heer RACER hier op gevon

den heeft, beſtaat in 't navolgende, namelyk', dat

men den Pagus Sallandiae moet aanzien, als een

grooter Pagus, welke uit verſcheiden onderdeelen, of

minores Pagi, of Comitatus, beſtaan heeft, en dat

dus Isloi, waar in hy dien Comitatus aan de linker zy

de des Ysſels plaatſte, een onderdeel van dien groo

ter Pagus geweest zal zyn. Zulks te ſtellen is zeer

gemaklyk. Op dien voet kunnen wy vele zwarighe

den ontduiken, of zelfs geheel wegnemen. Doch het

komt hier op zekere bewyzen aan, en niet op bloote

veronderſtellingen of gisſingen. Tot zoo lang derhal

ven, als men niet uit egte Stukken van de X. en XI.

Eeuw zekere en ontwyfelbare bewyzen hier voor by

/ - brengt,

n
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promillio erit adimpleta, Quod fi fotte Co

mes iſtud uſque ad inſtans Pentecoſtes non

brengt, zullen wy het daar voor houden, dat en de

Pagus Salon, en Iſlegouwe, twee onderſcheidene Dis

trikten zyn, welke in de X. en XI. Eeuw niets gemeens

hadden met, veel minder onderdeelen, of minores Pa

gi, geweest zyn van, den Pagus Salland, welke ook

in d;en tyd op zig zelfs een Distrikt heeft uitgemaakt.

adimpleret ; tune cum HoLLANDBAE & de

BENTHEM Comitibus, Iſ de Monie, iſ de

Rea

Distrikt gehoord heeft. Maar tot welk ? Ongetwys

feld tot dezen zelfden Comitatus in Amelande, welke

zig zoo ver benedenwaarts langs den regter boord des

Ysſels in dien tyd uitſtrekte. Dit genoegzaam zeker

zynde, waarom dan die drie opgenoemde namens

welke men nu op Veluwe zoekt, ook niet gezogt in

– Het is ook niet nodig, dat wy toevlugt nemen die ſtreek van landen ? Zulks hebben wy gedaan ,

tot een zoodanige ſtelling van een grooter Pagus , om

reden te geven, waarom in dezen onzen Brief die Co

mitatus gezegd wordt gelegen te zyn in terra Sallan

diae. -Wy voor ons begrypen de zaak in dezer voe

ge. De Pagus Salland is ongetwyfeld het oudſte en

eerſte Distrikt geweeſt, dat de Bisſchoppen in dat

gedeelte der Provintie van ovERYssEL, 't geen thands

noch het Kwartier van Salland genoemd wordt, be

zeten hebben, en wel voor den jare 943. , gelyk wy

denken ontegenzeglyk getoond te hebben. Hoe lang zy

zulks te voren bezeten hebben, behoeven wy, kortheids

halven, in dit ons geval thands niet verder te onder

zoeken. Het is voor ons oogmerk genoeg, te mel

den, dat ten minſten een geheele Eeuw, zoo niet langer,

daar na, en wel in 1o46., de Bisſchop eerſt verkre

en heeft zyn regt over Deventer en de omliggende

Landen, welke toen uitgemaakt hebben een onderdeel

van den grooter Pagus HAMELAND , en daarom in den

Giftbrief zelf omſchreven, als een Comitatus , IN A

#"W## Zie hier voren I. Afd. nuin. 78. bl. 1 15

I22. y hebben aldaar in onze aanmerkingen, op

waarſchynlyke gronden getragt de oude grensſchei

dingen van dien Comitatus naauwkeuriger te bepalen,

dan door anderen voorheen geſchied was, en wy

hebben alstoen de dwalingen van DUMBAR, en ande

ren, wederlegd, welke meenden , dat een aanmerke

lyk gedeelte van de VELUWE ook onder dien Comi

tatus begrepen was. Met genoegen zagen wy, dat de

Heer RACER in zyne Proeve aangaande de grens

ſcheiding van 't Graafſchap in Aveland, gevoegd ag

ter het VI. Deel zyner Overys/. Gedenkſtukken bl 375

- 384., deze onze gedagten ter nader toetſe heeft ge

bragt ; met pleizier vernamen wy, dat die yverige on

derzoeker der Overysſelſche Oudheden in verſcheiden

ſtukken met ons eens was, maar wy kunnen niet ont

veinzen, dat wy ons verwonderden, dat die Heer voor

een gedeelte zynen voorganger, den Heer DUMBAR, in

het oude zog, ten opzigte van de Veluwe, gemeend

heeft te moeten volgen. Hoe zeer wy, zoo veel als ie

mand, altoosgereed zyn van Onze gedagten en meening

afteſtappen, zoo ras wy beter onderrigt worden, moe

ten wy egter volmondig bekennen, geen een eenig be

wys in die Proeve gevonden te hebben, 't welk ons

voor als nog kan overhalen, om te ſtellen, dat men

ook een gedeelte van dien Comitatus in AMELANDE

op Veluwe zal moeten zoeken. Integendeel wy den

ken, dat, indien de Heer RACER nader doorgedagt

had, aan welke onoplosbare zwarigheden men op die

manier onderworpen wordt, hy dit oude gevoelen

van anderen zelf zoude verworpen hebben , en een

anderen weg ingeſlagen. Het is hier de plaats

niet, om zulks breedvoerig te toOnen. Mogelyk zul

len wy zulks by een andere gelegenheid doen. -

Regiſtreeks tot nadere opheldering van ons onderhe

vig betoog zal alleen dienen deze vraag ter beand

wöording voorgeſteld te worden: . Indien het doorgaat,

dat men deze woorden van dien Brief, in alia parte

1sLAE, de Lovenen usque ad Erbeke, de Erbeke ad

Statheinpe, moet verſtaan van de linker zyde des Ys

ſels, en dus die drie opgenoemde plaatzen op veLU

vvE moet zoeken, waar zal men dan blyven met die

landen, welke beneden Deventer langs den regter

kant des Ysſels tot beneden Zuthem zig uitſtrekken,

en dus tusſchen de Rivier, en de zoogenaamde oude

Wetering gelegen zyn? Tot welken Pagus zal men

dan dezelven brengen? Tot SALLAND ? Zulks gaat

wel voor het tegenwoordige aan, maar zulks kan geen

plaats vinden in de XI. Eeuw, en vroeger, wanneer

die oude Wetering het Confinium uitmaakte, en over

zulks het oude SALLAND zig niet verder uitſtrekte,

dan tot den regter kant van die Wetering, en

gevolgelyk al wat aan de linker zyde van die Wete

iing tot aan den Ysſel gelegen was, tot een ander

en uit een en ander egt ſtuk van dien zelfden tyd,

zo veel dezelve ons in die duisterheden konden vºor

ligten, op waarſchynlyke gronden, zoo wy ons ver

beelden, getoond, dat men die drie eigen na het

moeſt zoeken, en ook kon vinden, in die zelfde ſtreek

lands aan de regter zyde der gemelde Rivier , en wy

meenen als nog, dat wy op die manier vele en

zelfs, naar ons inzien , onoplosbare zwarigheden kon

den vermyden , waarin men anderzins zig wikkelt,

wanneer men den Ysſel overſpringt, en op Veluwe

een gedeelte van dezen Comitatus ſtelt gelegen te

zyn - Doch voor tegenwoordig genoeg hiervan,

- Na dat nu de Bisſchoppen dit gedeelte van

den grooter Pagus HAMELAND verkregen hadden, is

die naam langzamerhand verdwenen, en de bena

ming van Salland ook tot dat gedeelte uitgeſtrekt in

volgende tyden, en wel te meer, na dat de Bisſchop,

als Overheer, 't regtsgebied over 't grootſte gedeelte

dier plaatzen ook aan den Comes, Richter, of Droſt van

het oude Salland heeft opgedragen, en dus het Rich

terampt over Salland tot de plaatzen heeft uitgeſtrekt.

Het zelfde is geſchiedt met den Pagus isLof

inferior, of IsLEGOUWE, na dat de Bisſchop denzelven

in Ic86. verkregen, en op die manier eigenaar gewor

den was ook van dat klein gedeelte van het tegenwoor

dige kwartier van Salland Men heeft het wel niet

onder den regtsdwang van den Drost van Salland ge

legd. Het heeft zyne af onderlyke Richters behour

den. Zelfs, wanneer reeds de Heerlykheden van

Urk, en Emmeloord, van den ouden Pagus SALON was

ren afgeſcheurd, en onder HoLLAND gekomen zyn ,

't geen door den Heer wAGENAAR in de Beſchr, vast

Amſterdam X. D. bl. 294. ten opzigte van de Heers

lykheid Urk, op waarſchynlyke gronden, gebragt wordt

tot den jare 128o., hebben de Bisſchoppen, wanneer

zy Iſlegouwe gekregen hadden, ook die Landen, ":
ke van den Pagus SALON hun nog overig waren, als

te klein om een afzonderlyken Richter of Drost als

daar te onderhouden, onder den regtsdwang van hun

men Richter over isLeGouwE geſteld. Doch of

ſchoon dit Drostampt van Isſelmuiden, gelyk men 't

thands noemt naar # Dorp van dien naam, alwaar

van ouds af, gelyk nog ten huidigen dage, de Dros

ten gewoon waren het lyfſtraffelyk gerigt uitteoe

fenen, nooit iets gemeens gehad heeft met het Drcst

ampt van Salland, heeft men egter het zelve, wan

neer men in vier Kwartieren het Overſlicht begon te

verdeelen, Drenthe, Salland, Twenthe, en Vollenho •

dit Drostampt gerekend te behooren tot het kwartier

van Salland. # op die manier is de benaming van

Salland ook naar dezen kant uitgebreid. Op die zelf

de manier immers, na dat de Bisſchoppen den Comie

tatus Diepenhem, welke ongetwyfeld eertyds ook een

onderdeel van den grooter Pagus Hameland geweest is,

verkregen, en aan hun Overſlicht gehegt hadden, is

de Heerlykheid Diepenheim ook getrokken onder het
Kwartier van Twenthe, ofſchoon dezelve tot den eigen

lyk gezegden ouden Pagus TwENTHIAE nooit gehoord

heeft. Is niet op die zelfde manier de Comitatus de

Cunre, of de Heerlykheid van de Kuinder, wanneer

dezelve onder het Sticht is gekomen, betrokken ge

worden onder het kwartier van Vollenho , en is niet

het regtsgebied van den Drost van Vollenho daar

mede vergroot ? Zal men zig dan verwonderen, dat

met ISLEGoUwE, en den Pagus SALON, zulks ook ge

beurd is? - Indien men dit nu in opmerking

neemt, zal men gemaklyk de reden kunnen vinden

waarom men in dezen onzen Brief de Heerlykhei

Salk, welke eigenlyk tot den ouden Pagus SALON be

hoorde, beſchreven vindt te zyn een Comitatus in

terra Sallandiae, en dus als eene Heerlykheid, of

Richterampt, 't welk te dien tyd wel betrekkelyk ge

rekend wierd tot het Landſchap, of Kwartier van

Salland, in tegenoverſtelling van de andere Kwartie
Ppp reli
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Mareſcalio ſuo, Militibus, qui & hoc idem

data fide promiſerunt, intrabit (b) locum AR

ren des Overſtichts, te behooren ; doch daar uit volgt

niet, dat dezelve gehoord heeft onder den ouden,

en eigenlyk dus genoemden Pagus SALLANDIAE in de

X. of XI. Eeuw. Dan immers zou dezelve hier ge

noemd zyn geweest een Comitatus in PAGO Sallandiae,

en niet in TERRA Sallandiae; Want het zeer waar

ſchynlyk my voorkomt, dat men oudstyds de uitdruk

kingen van terra , en Pagus Sallandiae hier in on

derſcheiden heeft, dat men Pagus Sallandiae gebruik

te van den eigenlyken Pagus van dien naam, en van

die Landen, welke oudstyds, voor dat de Bisſchop

de overige nabygelegene Landen gekregen heeft,

daaronder gehoord hebben , en in tegendeel terra

Sallandiae, wanneer men de overige Comitatus, of

Pagi, zowel Hameland, l/kgouwe, als Salon, daar

onder betrokken, en gerekend heeft, dat dezelve te

zamen, in tegenoverſtelling der overige, één Kwartier

van 't Overſticht uitmaakten , 't welk men met den

naam van Salland beſtempelde, om dat de eigenlyke

Pagus SALLANDIAE het eerſte en oudſte distrikt was,

't welk de Bisſchoppen over den Ysſel in dat gedeelte

of Kwartier van OVERYssEL bezeten hebben. -

En in geen anderen, dan dezen, zin denken wy, dat

men zal moeten opvatten de uitdrukking de terra Sal.

landiae, welke voorkomt in het Vredesverdrag tus

ſchen den Graafvan GELRE en den Bisſchop, 't geen

wy hier vo en in deze II. Afd. onder Num. 76. bl.

263. hebben gemeend te moeten brengen tot den jare

1 196. Dewyl een zeker Poinct van dat Ver

drag zyne betrekking op deze zelfde Heerlykheid, of

Comitatus, heeft, zal het noodig zyn, dat wy daar by

nog een weinig blyven ſtil ſtaan. Wanneer in

1196. het langdurig verſchil over de Veluwe tusſchen

GELRE en het Sticht, door uitſpraak van K. HENRIK

den VI., eindelyk was bygelegd, hebben de Bisſchop

en Graaf van Gelre een nader Verdrag gemaakt, en

zyn overeengekomen over de wyze, op welke ſom.

mige opkomende verſchillen wegens de regten van

eenige goederen in 't vervolg zouden beſlist worden.

Indien de Bisſchop aanſpraak maakte op eenige goe

deren, en derzelver geregtigheden, zou de Graaf met

en Eed zulks kunnen behouden. Indien integen

deel de Graaf aanſpraak maakte op eenig goed, of

regten, zou de Bisſchop zulk goed, of regten kunnen

behouden, mits dat drie Utrechtſche Praelaten met

legtigen eede beveſtigden, dat zulks met regt be

# aan de Kerk van Utrecht, of den Bisſchop,

uitgezonderd egter dit eene Poinct, en wel, gelyk de

woorden van dat Verdrag inhouden, uno tamen arti

culo excepto, videlicet de terra Sallandiae, in qua ſi

Comes dixerit, ſe habere Comitatum cum majori di

ſtridione, quam Epiſcopus ei recognoverit,. Epiſcopus

propria manu, ( met zyn eigen Eed, en niet met de

eeden van drie Praelaten) tactis ſacroſanctis Ewange

liis jurabit , quale jus in terra illa fuste poſſideat

Eccleſia ſua , & illius juris quieta in perpetuum gau

debit poſſesſione. Uit deze woorden zien wy niet al

leen, dat deze Comitatus in terra Sallandiae reeds

te dezen tyd een twistappel tusſchen den Bisſchop en

den Graaf van Gelre geweest is, maar wy leeren te

vens daar uit, waarin eigenlyk dit verſchil voornaam

lyk beſtaan heeft. Te weten, de Graaf van Gelre

gaf voor, ſe habere Comitatum cum majori districtio

ne, quam Epiſcopus ei recognoverit. Wy erkennen

egter gaarn, dat de woorden, waar op 't hier aan

komt, cum majori districtione, eenigzins duister Zyn,

en een verſchillende uitlegging kunnen hebben. Ma

for districtio zou hier kunnen beteekenen het Hooge

Gericht, of de Criminele Iurisdictie, in tegenoverſtel

ling van het lage of dagelykſche Gerigt, anders de

Civile Iurisdictie. In dien zin zou dan de Graaf voor

gegeven hebben, dat het een Hooge Heerlykheid was,

en hy dus alle voordeelen van breuken, als anders,

welke uit den Lyfſtraffelyken Rechtsdwang voortvloei

den, voor zig behoorde te genieten, terwyl in tegen

deel de Bisſchop beweerde, dat het Criminele hem

behoorde. Eenigen grond voor 's Bisſchops gevoelen

zou men mogelyk kunnen afleiden uit de beleening,

waar mede de Heeren van Bukhorst die Heerlykheid

NEHEM, & eodem loco cum praedictis homi

nibus non receſſurus, donec adimpleverit, quod

de eadem Advocatia promiſit. Quod ſi Co

IIIGS

naderhand van de Bisſchoppen ter leen ontvangen heb

ben. Ten minſten in 't oudſte Leenregister, 't geen

al nog in Overysſel voor handen is, vindt men op

den 4 Decembris anno 1496. aangeteekend, dat Hern

Willem van Buchorst, Ridder, onder anderen, ook

beleent is dat Gerichte van Zallicker Kerſpel, uutge

ſecht, dat aen Lyff drecht. In dat zelfde Leenregis

ter op den 2o Octobris anno 1517 wordt beleent ge

vonden Johan van Buchorst, Hr. Willemsz., dat Ge

richte Zallicker Kerſpel, vuytgeſecht, dat aen Ly/drecht;

en weder vervolgends op den"E: Anno 1525.

beleent Johan van Buchorst , Heer Willems Zoen,

dat Gerichte van Sallicker Kerſpel, vuytgeſccht, dat

aen Lyff drecht. Doch, ofſchoon wel uit deze

voorbeelden blykt, dat in die tyden de Bisſchop zig

het hooge Gerigt, of den Lyffſtraffelyken regtsdwang,

voorbehouden heeft, is dit egter geen bewys , dat

men daarom de woorden cum majori districtione in

dien Brief ook in de beteekenis van criminele Juris

dictie zou moeten opvatten, en in geen anderen. Een

verloop van twee of drie Eeuwen kan een aanmerke

lyke verandering te weeg brengen , en wy hebben

hiervoren reeds opgemerkt, dat men, tot bewys van

iets, gelyktydige ſtukken moet bybrengen. Mo

gelyk zal het beter zyn , dat wy die woorden cum

majori districtione in een anderen zin opvatten, en

wel, dat de Graaf van GELKE het Regtsgebied van

die Graafſchap verder heeft willen uitbreiden, en dus

het territoir of diſtrikt van die Heerlykheid grooter

maken, dan de Bisſchop meende daartoe te behooren.

En, indien dit de ware zin van deze woorden mogt

zyn, dan heeft men van de zyde des Graafs mogelyk

den regtsdwang van die Heerlykheid willen uitbreiden

over de nabygelegene Kamperveenſche Landen, wel

ke omtrend dezen tyd meer en meer begonden be

woond te worden. Mogelyk heeft men ook aan den

overkant van den Ysſel willen ſpringen, en de Buur

ſchap Vecooten, of Vekaten, als tot die Heerlykheid

behoorende, gerekend. Of nu de Bisſchop dit

verſchil door zynen Eed toen beſlist heeft, kunnen

wy, by gebrek van egte bewyzen van dien tyd, niet

bepalen. Dit zy, zoo het wil ; en, al ware het, dat

door den Eed des Bisſchops zulks nooit bepaald wa

re geweest, is egter dit verſchil van zelf geeindigd,

na dat by dezen onzen Brief alle regt op die gemel

de Heerlykheid door den Graaf thands aan den Bis

ſchop is afgeſtaan. – Wy hebben dit wat wyd

loopiger weder moeten verhandelen, om daar door de

verwarde en dikwils tegenſtrydige verhalen van an

deren, ten opzigte van den waren inhoud van dezen

en de volgende Brieven, in 't vervolg te kunnen ver

beteren, en de duistere Hiſtorie en Geographie van

Gelderland, en Overysſel, op een vaſter voet te bren

gen. - Men zal tevens uit dit alles nu gemaklyk

reden kunnen geven , waarom het regtsgebied der

Stad van KAMPEN, met het by gelegene Kamperveen

en Zalk, als mede het Eiland Ens , ſchoon aan de

linker zyde des Ysſels, en aan de Veluwe, gelegen,

egter tot het Overſticht, of ovERyssEL, van de oud

ſte tyden af, gerekend zyn te behooren, als hebbende

den Ouden Pagus SALON uitgemaakt, welke nooit met

den Pagus vELUwe iets gemeens heeft gehad.

(b) Intrabit locum Arnehem, & eodem loco

77072 reagſurus. Dus in alle de uitgaven. Ik denke

egter, dat in 't oorſpronkelyke zal geſtaan hebben,

ev codem loco - non recesſurus. Voor 't O

verige is dit het oudſte voorbeeld van een Pactum Ob

ſtagiale voluntarium, of van Leiſting en Inryding,

't geen my in de Gelderſche Hiſtorie ooit is voor

gekomen. Dat zulke verdragen in latere tyden

ook in ons Gelderland zeer dikwils gebruikt zyn, en

waarin eigenlyk de Leisting beſtaan hebbe, als me

de, wat verpligting en uitwerking daar uit voortvloei

de , heeft de Heer Jo. EL. NIC. Baron vAN LYNDEN

tot Hoevelaken ten vollen aangetoond in deszelfs Spe

cimen Juris Publici Belgici de Patti obſtagialis vo

luntarii indole, effectu, & abrogatione, inprimis in

Gelria, te Utrecht in 1786. uitgegeven, alwaar men

egter S. 6, pag. 12. geen ouder voorbeeld van zooda
nig
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& Eccleſia componit, ,, quod

mes non intraverit tunc locum memoratum

cum praedictis, erit ipſo facto excommunica

tionis vinculo innodatus : Quod ſi Comes

decesſerit non adimpleto promiſſo, ſtatui

mus, ſucceſſores ſilos ad complendam illam

promiſſionem ſimili obligatione teneri, qua

Comes tenebatur. Excommunicantes Co

mitem, niſi ſuper promiſſione dicta ſatisfe

cerit, vel Arnehem intraverit, ſicut ſuperius

eſt expreſſum. Actum Traiecti anno Domini

milleſimo ducenteſimo (c) viceſimo quinto,

ſexto Kal. Februar. Praeſentibus B. DE BEN

THEM, & F. HoLLAND. Comitibus, H. de

nig verdrag , tot ons Gelderland betreklyk, aan

treft, dan van den Jare 1244.

(c) mill. ducent. vigeſimo quinto.]. Dat is, op den

27 January des jaars 1326., volgends den gemeenen

Monte, F. de Reden, Th. de Falckenbergue,

G. de Rothen, G. de Amſtel, G. de Dol

re, A. Louff, A. de Iſſelmude, Militibus:

& aliis multis, tam Prioribus Eccleſiae Tra

jectenſis, quam miniſterialibus utriusque partis,

In hujus autem rei teſtimonium hanc chartam

ſigillinoſtri duximus munimine roborandum,

G. DUMBAR, Analect. Tom, 11. p. 226.

& 227, en uit denzelven by V. MIE

RIs, Charterb. van Holland I. D.

bk 195 , en Jo. HENR. JUNGIUs,

Hist. Comit. Benthem. Cod. Diplom.

Num. 2o. p. 46.

# Want, dat men hier den Franſchen styl ge
VO #. heeft, hebben wy hier voren reeds aange

IIlCT
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126) Korte inhoud van het Verdrag, wegens het geen de Bisſchop van UTRECHT

aan den Graaf van GELRE

* * . . . T 1 f ,

C: (a) - de conſilio CoNRAD1 Por

tuenſis Epiſcopi, ſui cognati, & tunc

Summi Pontificis legati, taliter cum Epiſcopo

omnia, quae

, in Sallant habuit, ſancto Martino contra

, didit, pro quibus ipſe recepit in commuta

*
-

* * - -

,,tione Allodium in Elſt, & omnes litones | |

, illi attinentes, & Allodium in Odelenberge,

(a) Comes cet..] De voorgaande Brief bevatte voor

namelyk die Poincten, welken de Graaf van GELRE

van zynen kant verpligt zou zyn den Bisſchop te be

wyzen. Hy moest afſtand doen van twee zaken, de

Heerlykheid van Zalk, en de Advocatie over de Es

ſenſche Dienstmannen in Salland. Dien Brief der

halven heeft 's Pauſen Afgezant KoENRAAD daar van

aan den Bisſchop uitgereikt. In onze Aanmerkingen

op dien Brief bl. 348. hebben wy reeds opgemerkt,

dat onze Graaf voor het afſtaan van die twee Leen

geregtigheden, van den kant des Bisſchops, vergoeding

verkregen heeft, doch dat de Brief, van den kant

des Bisſchop daarvan aanden Graaf gegeven, verloren,

ten minſten tot , nog onbekend, is, dat egter de oude

Schryvers , aldaar reeds door ons aangehaald, den

korten inhoud van dien ons, hadden bewaard. Om

derhalven het gebrek van die Charter te vervullen,

hebben wy# den korten inhoud van dien

uit een gelyktydigen Schryver te moeten overnemen,

en alhier plaatzen. Men kan er uit leeren, wat

de Bisſchop weder aan den Graaf van GELRE by wy

ze van ruiling, in commutatione, daar voor heeft af

geſtaan. - Wy hebben gemeend, hier by ook

woordlyk te moeten plaatzen het verhaal van w. NAG

GE, om dat het zelve eene zekere omſtandigheid be

vat, van welke, voor zoo ver wy ons herinneren, gee

ne andere Schryvers gewagen.

(b) De denariis uſque N.] . Dus heeft MATTHAEUs

uitgegeven. Doch dat men hier lezen moet, de dena

riis usque MC. libr., blykt niet alleen uit BRUMANUs,

by DUMBAR Analect. Tom. II. p. 91. , en uit het

volgende verhaal van w. NAGGE, maar ook uit de

Guitantie zelf van den eerſten termyn, ter ſomme van

-

'Weder moeſt geven, tot vergoeding voor 't

geen deze by het voorgaande Verdrag aan 't Sticht had afgeſtaan.

In january I226. . . . . . . . . . .

* - - - «

- º -

*

, & de denariis (b) uſque. N. Praepoſitu

, ras autem & vaſallos & miniſteriales in illis

, locis Epiſcopus ſibi & ſuae Eccleſiae reti

, nuit." - . . . . . . .
* *
is - -

| | anoNyMus de Reb. vliraject. cap.
- e AKAKI. p. 16.

- - - - - J : : :-

| | | | , & - - - - - - - - -

550 ponden, onder Num. 131, alhier geplaatst, blykt

zulks ten vollen.- Maar wat reden zal men ge

ven, dat BEKA p. 7o., het CHRON. TIELENSE p. 188.,

het CHRON. MAGNUM BELGICUM# 246., JOH. DE

LEIDIs p. 188. en HEDA p. 193., den inhoud van dit

verdrag opgeyende, geen de minſte melding maken

van deze elfhonderd ponden, welke de Bisſchop aan

den Graaſ heeft betaald ? Die gemelde Schryvers

naamlyk ſpreken alleen maar van den afſtand van de

Advocatie over de Esſenſche goederen in Salland,

maar maken geen gewag van de overgifte der Heer

lykheid Salk; zy moesten dus alleen maar melden,

wat de Graaf daar voor in plaats had ontvangen van

den Bisſchop, namelyk de goederen van Elst , en

Odilienberge , en niet van die gemelde ſom gelds,
welke de Graaf alleen ontvangen heeft voor den afa

ſtand van # regt op de Heerlykheid .Zalk. Dit

leeren wy uit een zekere aanteekening, welke van bui

ten op de# Quitantie van den eerſten

termyn der betaling van dit geld, welke al nog in

de Archiven van 't Dom - Kapittel voor handen is,

met een zeer oude hand geſchreven is: Quitancia

Comitis Gelrenſis de pecunia pro Comitatu Zall. ſo

luta per Ottonem Epiſcopum. Dien aanteekenaar was

bekend, waar voor dat geld betaald was, en waarom

zouden wy hem hier in niet gelooven?- Dewyl

nu onze ANONYMUs, uit wien wy dit uittrekzel, als

zynde vollediger, dan 't verhaal der overige Schry

vers, hebben overgenomen, niet afzonderlyk van de

Advocatia alleen# maar algemeen meldt, dat

de Graaf alles , wat hy in Salland bezat, omnia,

quae in Sallant habuit, en gevolgelyk niet alleen de

Advocatie over de Esſenſche goederen , maar tevens

ppp 2 - ook

t
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oor tuſſchenhandelinge van de Pauſelyc

ke Legaat, ende die dedinge van de

voorſeide (c) Compromiſſarien, is de vyant

ſchap tuſſchen beide Princen neergeleyt, en

de alſoo verdraegen, , dat de Graeye van

, GELDER alle Leengeregtigheyt, die hy had

, de over dat Territorium (d) van Buck

,. horſt, ende over des Biſſchops (e) onder

, ſaaten in Sallant, ſoude verlaaten, ende

, daervoor ontfangenonder(f)ſwaere verban

, de ende op termyn te betaelen Elfhondert

, ponden Utrechtſche munte; daer en boven

ook de Comitatus in terra Sallandiae, of de Heer

lykheid van Salk, aan S. Marten - of de Kerk van

Utrecht had afgeſtaan, moest hy ook melding maken

van dit geld, 't welk de Bisſchop voor dien Comita
tus betaald had. Dezelfde reden heeft ook

plaats in 't verhaal van W. NAGGE, welke insgelyks

van de overgifte van die beide regten ſpreekt.-

PoNTANUs derhalven. Hijt. Gelr. Lib. Vl. p. 128.

is hier in niet naauwkeurig genoeg geweest , wan

neer hy, de overgifte des Graafs van Gelre te regt

# in## ſtukken, egter

ook geen melding maakt van, 't geld » 't geen voor

den##, eene door # 'Bisſchap betaald'

is. - Eene tegenovergeſtelde onnaauwkeurigheid

begong ook BRUMANUs l. d.. p. 9I., wanneer hy, be

halven de goederen van Elst en Odilienberg, ook wel

deze Somme meldt , doch alleen maar van de over

gifte der Advocatia Sallandiae, en niet tevens van den

gemelden Comitatus, waar voor egter dat geld betaald

is, gewaagt.

(c) Compromisſarien.] Zie de Acte van Compro

mis, hier voren geplaatst onder Num. I24. bl. 34I.

(d 2 Territorium van Buckhorst.] PoNTANUs l. c,

p. 128 gebruikt dezelfde benaming Buchorstae terri

'torium, om de Heerlykheid Zalk daar door aantedui

den. En te regt, want het Huis, Caſtrum, of Rid

derhofſtad, de Bukhorst, in de Heerlykheid Zalk ge

legen is, en de Heeren van Bukhorst dezelve toen

als een Leen van Gelre bezaten. - Doch door

den naam van 't Huis de Bukhorst aan dit territoir

te geven, toonen die beide Schryvers tevens, dat zy

hetzelve aan den linker kant des Ysſels ſtelden ge

legen te zyn, en ſtemmen dus overeen met het geen

wy #mde hier voren reeds betoogd heb

ben bl. 347. - -

(e). Des Bisſchops onderſaeten in Sallant. J, Op

diezelfde manier drukt zig PoNTANUs ook uit. Doch

die uitdrukking is wat al te gemeen. Men moet er

door verſtaan niet allen, zonder onderſcheid, maar be

paaldelyk die Onderzaten des Bisſchops in Salland,

welke tevens, wegens hunne goederen, die zy beza

ten, Dienſtmannen en Hofhoorigen waren van de Al

dye van Esſen. Over deze alleen, en niet over alle
* * * ;;; f.

, ſbude die Biſſchop S. Odilienberg by Roer

, monde, ende dat allodiale Biſſchoppelycke

, goed tot Elſt, ende den aenkleven van

, dien, uytgenomen die Prooſtye ende Leen

, mannen, aen die van GELRE te leen ge

, ven.” - Beide (g) verdragbrieven wae

ren gegeven in 't jaer 1226. - - - -

1 - Uit de onuitgegevene Chronyk van o

- . . . . - . VERYSSEL van WILL. NAGGE, pag.

* * * * f/l. 92.

,, I . : r.- . . . - -

Y

Onderzaten had de Graaf van GELRE de regten van Ad

vocatus, of kerkelyken Voogd, uitgeoefend, en welke

hy nu aan den Bisſchop afſtond , gelyk zulks uit de

voorgaande en volgende Stukken ten vollen blykt.

(## Onder ſwaere verbande. J. Waar in beſtond

dat zwaar verband ? Ongetwyfeld in een pactum

Obſtagiale voluntarium, of belofte van te zullen in

ryden en leiſten, waaraan de Bisſchop zig zal hebben

verbonden by den Brief, indien hy van zynen kant

niet op zyn tyd voldeed aan het beloofde. Immers,

het is ten uiterſten waarſchynlyk, dat, daar de Graaf

van GELRE, gelyk uit den voorgaanden Brief blykt,

onder verband van Leiſting aan den Bisſchop verbon

den was, deze ook wederom ten opzigte van 't geen

hy van zynen kant moeſte voldoen, onder een

zelfde Verband door 's Pauzen# zal gebragt

zyn. - Doch deze omſtandigheid van een zoodani

zwaar verband, als mede de volgende, dat naamly

dit beloofde Geld in termynen moest betaald wor

den, vindt men, zoo veel wy weten, by geenen ou

deren Schryver gemeld. Wy hebben egter geen re

den om aan dit naauwkeurig verhaal van NAGGE te

twyfelen; eu wel te minder , dewyl de betaling in

termynen ten vollen bewaarheid wordt door de Qui

tantie, alhier geplaatst onder Num. 131. Denkelyk

derhalven is het, dat NAGGE een Afſchrift van den

geheelen Brief gehad, en daar uit deze omſtandighe
den overgenomen zal hebben. .. , 2 -- Z

r (g) Beide verdragbrieven. ] In de onmidlyk voor

gaande woorden, welken , als geen betrekking tot

ons GELDERLAND hebbende, # hebben overgeſla

gen, had onze Schryver verhaald, hoe veel geld men

overeengekomen was, dat de Bisſchop aan den Graa
van HoLLAND zoude betalen voor het afſtaan van 't

regt op eenige Dienſtmannen in 't Sticht. Hier van

was ook een Brief aan den Graaf van Holland uitge

reikt; en het zyn deze twee verdragbrieven, welke

hy hier meldt, dat in 1226. daarvan gegeven zyn.

Hy heeft derhalven te regt ook begrepen, dat het

jaar 1225., 't geen, even als in de voorgaande Brie

ven, ook ongetwyfeld in dezen zal geſtaan hebben,

naar den Franſchen Styl moest gerekend worden.
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127.) Verdrag van onderlinge hulp, als mede, op wat manier vervolgends de

verſchillen, welke mogten ontſtaan, zullen bygelegd worden, door bea

middeling van 's Pauſen afgezant, KoENRAAD, beraamd, en geſloten, tus

ſchen den Bisſchop van UTREcht, en den Graaf van GELRE.

» W ,

-

TNONRADUs (a) miſeratione diuina Portueñ.

& Sce Rufine Epiſcopus, Apoſtolice ſe

dis legatus, vniuerſis Chriſti fidelibus preſen

tem paginam inſpecturis ſalutem in Chriſto

Jeſu. Ut paci & concordie inter eccleſiam &

episcopum Traiect. & Comitem Gelrefi. pro

uideatur, tales inter eos confederationes &

amicitias duximus ordinandas. Uterque promi

ſitalterifide data, quod iuuabit eum defendere

terramſuam contra quemlibet, excepto imperio.

Vterque tamen poterit iuuare amicum ſuum,

nec tamen propter hoc erunt ad inuicemini

mici, ſed terre eorum in pace permanebunt:

Et ſi forte irrimpenſione talis auxilii ab homi

nibus Epiſcopi caperentur homines vel milites

Comitis, Episcopus debet eosſine omni graua

mine dimittere liberos & ſolutos. & e conuer

ſo. "Si etiam aliquis de hominibus Comitis

gratiam eius amitteret, Episcopus eum tenere

poſſet in terra ſua, quamdiu ille paratus eſſet

iuri parere, ita tamen quod nichil mali contra

Comitem attemptet, quamdiu Epiſcopuseum

tenuerit in terra ſua. & e conuerſo. Preterea

tres milites debent eligi ex parte Epiſcopi cir

ca confinium Traiect. civitatis. & tres ex parte

Comitis in Velua & Bethua, ut quidquid

guerre vel discordie inter terras illas & homie

nes in eis manentes emerſerit, ipſi amicabili

ter, vel per iuſticiam, componant. Similiter

tres milites debent eligi ex parte Epiſcopi in

terra Dauentrº & terra Sall., & tres ex parte

(a) Conradus.] By de voorgaande Brieven had de
Kardinaal KoENRAAD de reeds ontſtane verſchillen

tusſchen Gelre en 't Sticht weten by te leggen en te

vereffenen. Om in 't vervolg eenen vaſten en duurza

men vrede en vriendſchap tusſchen die Landen te

doen ſtand grypen, heeft hy door zyne bemiddeling

ook dit verdrag van onderlinge hulp tusſchen beide

Partyen weten uit te werken, en tevens een middel

beraamd, op hoedanige wyze, indien vervolgends ee-,

nig misverſtand tusſchen beiden mogte ontſtaan, 't zel-,
vé alsdan door wederzydſche Scheidsmannen zoude'

moeten bygelegd en vereffend worden. --r Wy, heb-,

ben verder dezen Brief# oorſpron-,

keiyke weder'ui # Wy behoeven ons derhal

ven met eenige ver illende lezingen, welke by de

vorige##worden,# # 3,

te meer, dewy! Zy, dºnze!yen,maar uit afſchriften van

##
zelf ook den oorſpronkelyken Perkamenten Vidimus.'

Brief, door# 'r C. A., VAN WACHENDORFF,

Oudſraad der ad recht, en thands oudſten Secreta-,

ris van 't Gerecht, een kundig Liefhebber en Ken

ner onzer Vaderlandſche Oudheden, uit zynenrykent

# Vana# Stukken, aan ons me
degedeeld, waar van poNTANUs, en anderen, maar
een Notarieel Afſchrift gehad hebben. Dat Vidimus

Den 27. January 1225. (1226.)

Comitis in terra Sutph. & terra de Lochem,

ut, ſi quid Guerre vel diſcordie inter illas ter

ras vel homines in eis manentes emerſerit,

ipſi componant amicabiliter, vel iuſticia me

diante. Excommunicantes Epiſcopum vel Co

mitem, ſi quis eorum confederationem ſupra

dictam auſu temerario infringere preſumpſerit.

Statuentes, ut de Campis & de inſula Scé

Marie abbates illum, quem transgreſſorem

huius confederationis eſſe conſtiterit, excom

municatum publice nuntient, & faciant tan

quam excommunicatum artius euitari. Actum

traiecti anno dñ. M”. cc°.xxv", viº. Kl. Febr.

preſentibus B. de Benthem. F. Holandie. Co

mitibus. H. de Monte. F. de Reden: Th: de

Falkenberg. G. de Rotheim. G. de Amſtel,

G. de Dolre, A. Louf A. de Iſſelmude mi
litibus. & ad maiorem roboris firmitatem pres

ſentem cartam ſigillo noſtro fecimus commu

- - - - --

* * *
* *

- Naar den oorſpronkelyken Perkamen.

; 2 - ; ten Brief, geſterkt met een, aan

- - een rpode zijden koord uithangend,

zegel in wit waſch , ervintelyk in
de Archiven van het DOM - KAPITTEf,

: . te Utrecht, in Lade 99. Num. 27.

Minder# uitgegeven door,

PoNTANUs, Hist. Gslr. in Omiss.p,

- 954.; . A. MATTHAEUs, in Not. ad

ANoNYMUM. de Reb. Ultraject. p.

I48. G DUMBAR, Analect. Tom.#
. . . p. 224. en V. MIERIS, Charterb. van

- ...) er - Holl. 1. D. bl. 198. -7 - ,

| | | | 5 . * * * *

is van dezen inhoud. ,, Nos Vicedecanus é? Capitu

,, lum Metropolitanae Eccleſiae Traj. Capitulariter'

,, congregati notum facimus univerſis# viſu

, ris, quod in noſtris Archivist reconditum eſt inſtru

,, mentum , non raſum , nec cancellatum, nec aboli

,, tum, ſed ſigillo munitum, quod ew iis depromi, de

, verbo adverbum deſcribi, & cum principali confer

, ri curavimus, cujas tenor talis est. Conradus eet,

,, - In# 'praemisſorum hoc Inſtrumen

,,tum ſigillo Eccleſiae noſtrae muniri, per Secreta

, rium noſtrum ſubſcribi, & ſigillum “# ens 'hic

,, depingi jusſimus. Datum Ultrajecti XXIX. Sep

oo teabris (Z/l/10 Domini 1636. EvERHARD DE weer.

, DE”. . . A. v.. "

" (b) Aano domini McCxXVJ Dus heeft de oor
ſpronkelyke Brief. Dus leest men ook te regt in on

## Vidimusbrief. ,,Dat het Notariële
Afſchrift van dien. Vidimusbrief ook dit zelfde jaar

tal heeft bevat, blykt uit de uitgave van MATTHAE--

Us. PoNTANUs, welke het zelfde Notariele Afſchrift.
gebruikte, heeft egter gemeend in zyne uitgave dit

jaar te moeten veranderen in MCCXXVI. vAN MIE--

RIs heeft hem hierin gevolgd. Doch onnoodig is hdt

, zodanige# hier te maken, om reden, d

men ook in dezen Brief, gelyk in den voorgaanden,

den Franſchen Styl gevolgd heeft,

Ppp 3
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r -

- HAv &%
w %-- SNº2%

De Advocatia , of Voogdye over de Goederen der Abdye van Esſen in

SALLAND, door den Heer van Bukhorst , afgeſtaan aan Koning HEN

RIK den VII., en door denzelven weder gevoegd by de overige Lee

nen, welken de Kerk van UTRECHT van 't Ryk bezit, en dus het

Verdrag over die Voogdye, tusſchen den Graaf van GELRE en den Bis

ſchop gemaakt, door denzelven, als Overleenheer, goedgekeurd en

bekragtigd.

Den 2o February 1226.

TTENRIcUs Dei gratia Romanorum Rex,

& ſemper Auguſtus, omnibus Chriſti

fidelibus, praeſens ſcriptum inſpecturis, in per

petuum notum eſſe volumus, tam praeſenti

bus, quam futuris, quod formam (a) compo

ſitionis & pacis per venerabilem Dominum

C. Portuens. & (b) tit. ſanctae Ruffinae

Epiſcopum, Apoſtolicae ſedis Legatum, inter

dilectum Principem noſtrum OTToNEM Epi

ſcopum Trajectenſem, & G. CoMITEM GEL

RENSEM, ordinatam, ratam & firmam haben

tes, ad petitionem eiuſdem Domini Legati

Advocatiam, quam Gerardus miles de (c)

Buchorſt habuit in SALLANDIA, & dictus Co

mes Gelrenſis ab ipſo emerat, in manus no

ſtras (d) ab eis libere reſignatam, nobis va

cantem, praefato Epiſcopo, & ſucceſſoribus

ſuis, & Eccleſiae ſüae Trajectenſi, contuli

mus cum aliis beneficiis & feodis, quae ab

(a) Formam compoſitionis.] Wy hebben dat Ver

drag hier voren reeds geplaatst onder Num. 125.

bl. 346.

(b) & tit. Sanctae Ruſſinae.] In ons oudſte MS.

ſtaat & intm, Rufinae; in ons ander MS. & iterum

Sanctae Rufinae E. By BRUMANNUs ontbrekende woor

den & tit. S. Ruſſinae Epiſc. Apoſt. Sedis legatum,

by welken men vervolgends ook heeft, Ottonem E

piſcopum T.'# , G. Gelrenſen.

(#) De Buchorst habuit in Sall cet.J By BRU
MANUs heeft men, de Bukhorst habuit, & quam Gel

vERTAALING door

n

, -Ende die Advocatie van Eſſende in

, Sallant, die de gemelte Graeve van Ger

, rit van Buckhorſt gekoft hadde, foude die

, voorſeide Buckhorſt opdraegen in handen.

,, van den Roomſche Coninck, ende deſelve

, ſoudeſe den Biſſchop wederom overgeven.

, 'T welcke alſoo is geſchiet, als men

, ſien magh uyt deſen Keyſerlycken Brief,

, gegeven tot Franckfort, Ao. - 1226. den

, 1o. Martii.”

r ENorwick, door Godts genade Rooms

Coninck, alteyt vermeerder des Rycks,

*

Imperio (e) obtinet, perpetuo poſſidendam.

Ad huius igitur noſtrae donationis firmitatem,

& evidentiam perennem, hanc paginam, ſi

gilli noſtri appenſione munitam, Eccleſiae, &

Epiſcopis Trajectenſibus, perpetuo fecimus

aſſignan, ſub óbtentu gratiae noſtrae inhiben

tes, ne quis hominum huic noſtrae donationi

audeat (f) contraire. Datum apud Franc

kenvort, anno Domini McCxxvI. x. Kal.

HEDA Hiſt. p. 197. & 198., gecollatio
neerd #Kis ### den

Heer AB., als mede met het Perka

menten MS. Liber Commem, de rebus

Traject. Part. II. Fol. 71. verſo.

Ook uitgegeven in de Res Tranſiſa

lanae van HENR. BRUMANUs by DÜM

BAR Analect. Tom. II. p, 92,

renſis ab eo emerat, met uitlating der overi C WOOp

den. - Voor- Buchorst, heeft ons oudſte MS.,

Buchurst.,

G. d) Ab eis.J, By BRUMANUs leest men ab ipſis, by

wien 't volgende woord ſuis ontbreekt, gelyk ook in

ons oudſte MS. ſuae

( € ) Obtinet, perpetuo## Poſtdenda

chrift. By BRUMANUsheeft ons Perkamenten Hand

vindt men, posſidet, perpetuo obtinendam.

(f) Contraire.] Obſistere in de uitgave van BRU

MANUs. - - - - - - -

r

wILLEM NAGGE
* * *

* *

allen Chriſtengeloovige, die deſen tegenwoor

digen ſullen ſien, willen wy dat voor alteyt

bekent ſy, ſoo tegenwoordige, als toekomen

de, dat, die forme van verdrag ende vree

de, geordineert van den Eerweerdigen Heer

CoENRAADT van Portua ende den tytel S.

Rufinae Biſſchop, Legaat des Apoſtoliſchen

Stoel, tuſſchen onſen beminden Prince OTTo

Biſſchop tot Utrecht, ende GERHART Grae

ve van GELDER, ſeeker ende vaſthoudende,

Wy ter begeerte desſelven Legaats die Ad

vocatie, welcke Gerhart van Buckhorſt Rid

der gehadt heeft in SALLANT, ende den voor

- - ſei
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ſeiden Graeve van GELDKR van hem gekoght

hadde, in onſe handen vryelyck van haer ge

reſigneert ſynde, ende ons vacerende, aen den

voorgemelten Bisſchop, ſyne navolgers, en

de Kercke van Utrecht, verleent hebben,

om met andere beneficien ende Leenen, die

hy van het Ryck behout, allen teyt te be

ſitten. daeromme tot veſteniſſe van defe onſe

gifte, ende geduerigen aenſchyn, hebben Wy

deſen Brief, met onſen Segel verſien ſynde,

(g) By verlof] Dus vinde ik in het Afſchrift, 't

geen ik van deze onuitgegevene Chronyk bezitte. On;

getwyfeld is zulks een fout des Afſchryvers, terwyl

de Kercke ende Biſſchoppen van Utrecht voor

alteyt doen asſigneren; by (g) verlof van onſe

Genade, ſoo eenich menſche ſigh verſtoutc

tegen deſe donatie ietwes te begaen. Da
tum. &#c.

Uit de onuitgegevene Chromyck van

OVERYssEL van wILL. NAGGE, pag.

m. 93.

NAGGE zelf zal geſchreven hebben, by verlos van cº
ze Genade, gelyk de zin vereiſcht.

###################################################

129.) De Bisſchop van UTRECHT door Koning HENRIK den VII. beleend met de

Advocatie over de Esſenſche Goederen in SALLAND, welke Gerard van

Bukhorst en de GRAAF van GELRE, hadden overgegeven in handen des Ko

nings, en afſtand gedaan van hun Leengeregtigheid op dezelve.

Den 2o February 1225. (1226.)

IT TENRicus, Dei gratia Romanorum Rex,

& (a) ſemper Auguſtus, univerſis,

praeſens ſcriptum inſpecturis, ſalutem & omne

bonum. Notum ſit omnibus, quod Advoca

tiam SALLANDIAE, quam habuit Gerardus (b)

miles de Buchorſt, & quam GERARDUs Co

mes GELRENSIS ab ipſo emerat, ab eisdem

nobis reſignatam, & libere nobis vacantem,

dilecto Principi noſtro OTToNI Epiſcopo Tra

jectenſi, & Eccleſiae ſüae, ſuisque ſucceſſo

ribus, in perpetuum contulimus (c) poſſiden

dam, & Joannem, Notarium ipſius, Cano

nicum ſancti Petri Trajectenſis, nomine prae

dicti Epiſcopi & Eccleſiae Traiectenſis, de

(a) & ſemper A.] Dus in onze MSS. en de ove

rige uitgaven. By HEDA alleen ontbreekt &'.

(b) Miles.]. Dit woord ontbreekt in beide onze

MSS, als mede by LINDEB. In de uitgave van HE

DA vindt men het alleen. By V. H. leest men Ge
rardus de Bouckhorst.

(c) Poſidendam.] By HEDA alleen heeft men pos

ſidendum, 't geen wy denken, dat een drukfout zal

zyn. De MS. HEDA ten minſten, en ons oudſte MS.,

als mede by LINDEBORN, en V. H. vindt men, zo als

wy herſteld hebben, posſtdendam.

(d) Anno Domini MCCXXV.] Dewyl wy in den

manu noſtra proteſtamur recepiſſe. Datum

apud Franckenvoirdt, anno (d) Domini

Mccxxv. x. Kalend. Martii.

HEDA Hist. pag. 197. gecollationeerd
met den MS. HEDA van den Heer

AB, als mede met het Perkamenten

MS. Liber Commemoration is de rebus

Ultrajectinis, Part. II. Fol. 73. Ook

uitgegeven door Jo. LINDEBORN 5

Hiſt. Epiſcop. Daventr. p. 288. en

uit denzelven by vAN HUESSEN , Hiſt:

Epiſcop. Tom. II. in Epiſc. Daventr.

p. 1 17. In 't Nederduitſch overgezet

in de Oudh. en Geſt. van Deventer

II. D. bl. 59.

vorigen Brief van K. HENRIK het jaar MCCXXVI,

aantreffen , denke ik , dat het oorſpronkelyke hier

ook zal gehad hebben 't jaar MCCXXVI. Want het

niet denkelyk is, dat in twee Brieven, welke op één

en denzelfden dag zyn afgegeven, de Notaris, of

Cancellier, in den eenenden gemeenen ſtyl, en in den

anderen den Franſchen ſtyl zou gevolgd hebben. In

de uitgaven van LINDEBoRN , en v. HEUSSEN ſtaat

anno MCCXLV., doch vAN RHYN heeft reeds in

zyne aanteekeningen bl. 6o. betoogd , dat zulks celi

drukfout was.

13o.)
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KoENRAAD, Bisſchop van Porto, beveſtigt, in zyne hoedanigheid als Pau

ſelyke Afgezant, de voorgaande Gifte van K. HENRIK van de Advo

catie der Esſenſche Goederen in SALLAND , afgeſtaan door den Graaf

van GELRE, ten behoeve van den Bisſchop van UTRECHT.

Den 2o February 1226.

(d) miſeratione divina Portuenſis et

L. ſanctae Ruffinae Episcopus, Apo

ſtolicae ſedis Legatus, Venerabili in Chriſto

OTTONI, Dei gratia Episcopo Traiectenſi, Sa

lutem in Chriſto Jeſu. Juſtis petentium deſi

deriis facilem nos decet praebere conſenſum,

& vota, quae a rationis tramite non diſcor

dant, effectu proſequentes, complere. Ea

propter, venerabilis in Chriſto, veſtris juſtis

precibus inclinati donationem Advocationis in

SALLANDIA, Sereniſſimo H. RegiRomanorum

illuſtri ſemper Auguſto per liberam reſignatio

nem vacantis, ad preces veſtras Vobis, &

per vos ſucceſſoribus veſtris factam & eccle

ſiae Trajectenſi, ſicut in literis (b) Regis

(a Y L. miſeratione divina## Dus heeft

MATTHAEUS uitgegeven. Doch ongetwyfeld heeft in

't oorſpronkelyke geſtaan C. dat is Conradus, en niet

L. Dat de gever van dezen Brief den naam van Koen

raad gevoerd heeft, blykt ten vollen uit de voorgaan

/

# plenius continetur, ſicut pie & provide

acta eſt, vobis, & per vos ſucceſſoribus ve

ſtris, & eccleſiae Traiectenſi, auctoritate le

gationis, qua fungimur, confirmamus, & prae

ſentis ſcripti patrocinio communimus. Nulli

ergo omnino hominum liceat hancpaginamno

ſtrae confirmationis infringere, vel ei auſu te

merario contraire. Siquis autem hoc attem

ptare praeſiumpſerit, indignationem omnipo

tentis Dei ſe noverit incurſurum. Datum Franc

kenfoert anno Domini milleſimo ducenteſimo

viceſimo ſexto. X. Kal. Martii.

ANT. MATTHAEUS in Not. ad ANONY

- MUM de Reb. Ultraject. pag. 144.

de Brieven over deze zelfde zaak. Wy kunnen ons

derhalven thands bekorten.

(b) Litteris Regis. J, Zie de beide voorgaande

Brieven onder Num. 128. en 129.

Quitantie van een gedeelte van

volgends Verdrag, heeft moeten betalen aan den Graaf van GELRE,

voor het afſlaan aan denzelven van den Comitatus in Sallandia, of de

tegenwoordige Heerlykheid van Salk. * *

131.) !
't Geld, 't geen de Bisſchop van UTRECHT,

Den 30 April 1226.

Dei gratia (a) Comes Gelrefi vniuerſis

• Chriſti fidelibus ad quos preſens ſcri

ptum pertienerit ſalutem & omne bonum. Ad

(a) G. dei gratia ] MATTHAEUS heeft in Zyne

uitgave de woorden Dei gratia te onregt overgeſla

gen, gelyk hy ook onnaauwkeurig vervolgends gege

Ven heeft, ad quos praeſentes literae pervenerint,

Voor, ad quos praeſens ſcriptum pervenerit, gelyk in

den oorſpronkelyken Brief ſtaat, welken wy hier ge

volgd hebben. - Maar waar voor is dit Geld aan

Graaf GERARD betaald door den Bisſchop ? Zulks

kunnen wy leeren uit een oude aanteekening , met

een andere, doch mogelyk gelyktydige, hand , van

buiten op den Brief geſchreven, deze naamlyk: Qui

#licia Comitis Gelrenſis de pecunia pro Comitatu

4all. ſoluta per Ottoyem Episcopum. Pertinet ad
Episcopam. Tot verſtand van deze laatſte-

noticiam vniuerſorum cupimus peruenire quod

uenerabilis dominus noſter. OTTo. Traiecteñ.

Epiſcopus quingentas & quinquaginta libras

IIlO

woorden dient geweten te worden, dat men op de

oorſpronkelyke Charters, in de Archiven van 't Dom

Kapittel als nog voor handen, zeer dikwils vindt aan

geteekend, of, Pertinet ad Episcopum, of, Pertinet

ad Capitulum. Men wilde daar mede te kennen ge

ven, dat de inhoud van zoodanigen Brief of alleen

den Bisſchop, als Bisſchop, betrof, en dus tot de

regten en goederen des Bisſchops betrekkelyk was,

of alleen het Kapittel, en deszelfs regten, en goede

ren, raakte. Wat de eerſte woorden dezer aan

teekening betreft, wy zien daar uit, dat de Bisſchop

dit geld betaald heeft voor den Comitatus Sallandiae,

welke door den Graaf van GELRE aan den Bisſchop

was afgeſtaan by Verdrag, hier voren geplaatst #
- er
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monete Traiectenſis quas in octaua (b) paſche

in forma compoſitionis nobis ſoluere debebat.

ad commodum & beneplacitum in pecunianu

merata nobis perſoluit & a tanta ſumma pe

cunie eum recognoſcimus & dimittimus ab

ſolutum & hoc preſenti ſcripto proteſtamur.

der Num. 125. bl. 346. en waar voor de Bisſchop

weder zou betalen elf honderd ponden, volgends het

Uittrekzel, alhier geplaatst onder Num. 126. bl. 353.

Dus de Som , in deze Quitantie gemeld, van vyf

honderd en vyftig ponden, de helfte van de hoofdſom

uitmaakt, en overzulks de Bisſchop in twee termy

nen dat beloofde geld voldaan heeft. Dat die

Comitatu, Sallandiae niets anders is geweest, dan de

tegenwoordige Heerlykheid Salk, en dat dezelve niet

moet verward worden met de Advocatia Sallandiae,

te gelyken tyd door den Graaf aan den Bisſchop afge

ſtaan, hebben wy, in onze aanmerkingen op de voor

gaande Brieven, reeds in 't breede getoond. Wy kun

nen ons derhalven hier weder bekorten. - Het ze

Datum anno dni. M. cc. xxvi. pridie Kal,

Maji.

Naar den oorſpronkelyken perkamen
ten Brief, erVintelyk in de Archiven

van het Dom Kapittel te UTRECHT

in Lade 99. Num. 28. Ook, doch

min naauwkeurig, uitgegeven by ANT,

MATTHAEUS in Not. ad ANONYMUM

de Reb. Ultraject. pag. 151.

## verder van onzen Graaf heeft aan een uitgeſneden

Francynen ſtaart aan dezen Brief gehangen, doch is

door langheid van tyd afgebroken, en thands verloren

gegaan, zo dat wy niet in ſtaat zyn, het zelve mede

"&#Tpa J Paſch) Octava Paſchae. aſchen kwam in 1226. O

den 19 April. Dewyl nu deze Quitantie is ##
ven op den 3o. April , blykt daar uit, dat de Bis

ſchop, welke in de week van Paſchen dit geld be

talen moest, op den geſtelden betaalsdag ongeveer

voldaan heeft gehad aan zyne belofte. Wanneer nu

de laatſte termyn voldaan is van die beloofde elf hon

derd ponden, zyn wy, by gebrek aan die Brieven,
niet in ſtaat te bepalen.

stress-test-cee-ºe-ºe-ºe-ºe-rest-esse weer te arresteer-e-

132.) Privilegie, door Graaf GERARD aan die van vELUwE gegeven, dat voort

/ aan alle Bastaarden, of onegtgeborenen, niet meer als Volſchuldige Eigen

hoorigen van den Graaf, maar als Keurmeedige Luiden, zouden gerekend

- worden, en dat over Sulks hunne nagelatene goederen, uitgenomen de

Keurmeede, of 't beſte pand van 't gereede, zouden vererven op dergel

ver wettige Erfgenamen, en zulks zonder onderſcheid, of dezelve van

buiten ingekomen, dan of in Veluwe geboren waren,

In den jare 1227,

Os (a) Conſules & Scabini Ci

, vitatis Arnhemi in Ducatu Gel

, riae notum facimus omnibus & ſingulis

39

(a) Nos Conſules, cet.] Dewyl deze Authentique

Copie, of Vidimus-brief, uit een perkamenten Re

gister der Stad Arnhem door de Regeering afgege

ven, wel het naauwkeurigſt en volledigſt Afſchrift

van dezen Graaflyken Brief bevat, hebben wy ge

meend 't beſt te zyn, dien Vidimus-brief in onze uit

gave in alles te moeten volgen, ſchoon wy niet kun

nen ontkennen, dat in denzelven nog eenige fouten

ſchynen overgebleven, doch welke denkelyk reeds

door den ouden Afſchryver van dat Perkamenten

Register, waar uit deze Copie weder genomen is,

zullen begaan zyn. - Wat den inhoud zelf van dit

aanmerkelyk Privilegie betreft, te verwonderen is het,

dat hetzelve zo verſchillende is begrepen, en ſommi

gen uit dit Privilegie zaken hebben zoeken te halen,

of te bewyzen, waarop de Gever ten dien tyd nooit

gedagt heeft. De Schryver van den tegenwoordigen

'Staat van GELDERLAND bl. 68. meldt ons den korten

inhoud van 't zelve in deze bewoordingen: ,, Graaf

,, Gerard – gaf ſedert, om de verwoeſte Velu

,, we wederom te bevolken, vryheid aan alle Vreem

,, delingen, om zig daar neder te zetten, belooven

,, de, onder anderen, dat hunne Baſtaarden, zo wel

,, als die der Inboorlingen, van hun zouden kunnen

, erven, mids dat dezelven, by hun afſterven, de

,, Keurmeed , dat is, het beſte ſtuks Huisraads,

,, aan den Grave overleverden.” - A. M. CERI

sIER in zyn Tafereel der Nederl. Geſchied. naar zyne

Franſche gewoonte, om egte Stukken naar zyne denk

beelden te ſchikken, al is het, dat dezelve regtſtreeks

Qqq

, praeſentia viſuris , in libro, ex per

, gamen0 confecto , recondito in Archi

, vis nostris, registratum el/e privilegium

yeh

daar tegen ſtryden, geeft ons den korten inhoud in

dezer voegen op, gelyk in de Nederduitſche Verta

ling I. D. bl. 279. de woorden luiden: ,,,,Gerard,

,, Graaf van Gelderland, ging wyzer te werk.” (naam

lyk dan de Bisſchop, welke van de wederſpannige

Drentenaren een groote geldboetegeeiſcht had.) ., Ily

,, liet overal aankundigen, dat de Vreemdelingen, die

, zich in de Veluwe, door den oorlog van volk ont

, bloot, wilden nederzetten, behalven andere voor

, regten, een gedeelte hunner nalatenſchap aan hun

,, ne Baſtaerden konden maaken.” - Maar, voor

eerst : Waar is ſchyn of blyk , dat onze Graaf tot

't geven van dit Privilegie bewogen is geweeſt, om

op die manier de ontvolkte Veluwe weder met Vreem

delingen bevolkt te krygen ? Uit geen éénig woord

van dezen, Brief kan men opmaken, dat dit de reden

is geweeſt. Geen één eenig oud Schryver, zoo veel

wy weeten, maakt gewag van zulke reden: -

Ten tweeden. Waaruit blykt, dat by dezen Brief aan

alle Vreemdelingen vryheid gegeven is, om zig in

de Veluwe neder te zetten? Mogten dan voor den

tyd, dat dit privilegie gegeven is, geene Vreemdelin

gen in de Veluwe komen woonen? Had dan te de

zen tyd het oude zoogenaamde Ius Wildfangiatus op

Veluwe , zo het ooit aldaar ſedert de Regeering der

Graven plaats heeft gehad, al nog plaats ? Wy be

hoeven hier niet breedvoerig te zyn, noch met veele

bewyzen zulks te ſtaven. Het tegendeel blykt ten

vollen uit de woorden zelf van dezen Brief. Want

aan wie wordt eene zekere vryheid, quaedam liber

fas ,
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Baſtaarden konden maken

, vel inſtrumentum tenoris ſubſequentis,

, quod de verbo ad verbum deſcribi, &

tas, alhier gemeld, vergund? Immers zegt de Graaf,

hominibus in terra mea Velua manentibus, ſive ad

/uc venturis, de quacunqua terra advenerint , & in

ea manſionem facere volenttbus , en overzulks aan al

le Inwoonders der Veluwe, 't zy dezelve inboorlin

gen waren, 't zy van elders gekomen aldaar hunne

vaſte woonplaats wilden houden. Stond het derhal

ven den vreemdelingen vry, om, zoozy wilden, of

volentibus in ea manſionen facere, aldaar te komen

woonen, dan blykt het, dat zy by dezen Brief niet

het eerſt die vryheid gekregen hebben. Gelyk in

andere naburige Landen, zo ook hier, mogt reeds een

ieder l/ry man, welke te goeden naam en faam ſtond,

en niet eigen héorig aan den een of anderen Heer was,

gaan woonen, werwaard hy wilde. Het jus wildſan

giatus was reeds lang te vooren hier te lande afge.

ſchaft. De Vreemdelingen wierden niet meer Vol

ſchuldige eigenhoorigen, of Homines-Proprii, van den

Heer, onder wiens gebied zy gingen woonen, gelyk

oudtyds. Zie PorGIESS: R , de jure Servor. j. "I.

C. I. S. 15. p. 16. en Lib. V. C. 2. S. 9. p. 830.

Al wat goederen zy bezaten, bezaten zy in eigendom.

Zy konden daarmede handelen naar goedvinden. Hun

me goederen verſtorven ook op hunne regte Erfge

namen. Voor de beſcherming, en 't regt van inwoo

ning, genoot de Graaf alleen by hun verſterf uit hun-,

ne nagelatene beweegbare goederen, het beſte van 't

gereede, gelyk de Keur dus omſchreven wordt in

een Sententie van 't Hof van Gelderl. van den 19

Decemb. 161o. by SCHRAssERT Cod. G. Z. II. D.

bl. 384. 't zy dan het beſte paard, koe, 't zy het

beſte kleed , of iets anders, en niet bepaaldelyk het

beſte ſtuk Huisraads, gelyk de Schryver van den tegenw.

Staat, de Keurmeede beſchryft. Zy zyn dus Keur

meedige Luiden reeds van de vroegſte tyden af geweest,

ten minſten lange voor 't afgeven van dezen Brief, en

waarlyk geen eene uitdrukking komt in den zelven

voor, waar uit men beſluiten zou mogen, dat te de

zen tyd eerſt de Vreemdelingen, onder de verpligting

van de Keurmeede uit hunne goederen by hun ver

ſterfte moeten betalen, gebragt zyn. - Maar, ten

derden, waar is in dezen Brief eenig blyk of ſchyn

te vinden, dat, gelyk de Schryver des Tegenw. Staats

wil, de Graaf aan de Vreemdelingen, welke aldaar

zouden komen woonen, onder anderen, beloofd heeft

gehad, dat hunne Baſtaarden, zo zvel als die der

Inboorlingen, van hun zouden kunnen erven; of, ge

lyk de Heer CERISIER zig uitdrukt, dat zy, behalven

andere voorregten, een gedeelte hunner nalatenſchap

aan hunne baſtaarden konden maken ? Waar vindt

men in dezen Brief die andere voorregten gemeld?

Dit niet alleen, maar waar bepaalt de Graaf dat ge

deelte hunner#p , 't geen zy aan hunne

? Immers nergens. Verder

hoe en op wat wyze konden zy het maken? by uiter

ſten wil? Was dan de Teſtamentmaking over de na

latenſchap, en dus zoo wel over gereede als ongereede

goederen, in dezen tyd op Veluwe reeds vry geſteld,

of in gebruik ? Hoe konden dan de Staten van GEL

DERLAND, in de Ordonantie op de Teſtamentmaking

in Veluwe van den 28 April 1711., en dus byna vyf

eeuwen daarna, in de inleiding, betuigen, dat Hun

Edele Mogende , , door Ridderſchap en Steden des

()ftartiers van Veluwen verſoght zynde aldaar te wil

len introduceren eene vrye diſpoſitie by uyterſte wille

footvºl over ongereede als gereede goederen - die

Teſtamenti factie om redenen ten beſten van de In- en

Opge/etenen ingevoert en geintroduceert hebben? Ja

maar! mogelyk is het verhaal des Schryvers van den

Tegenev. Staat meer overeenkomende met den in

houd van dezen Brief. Doch ik moet betuigen, dat,

hoe menigmaal ik ook dezen Brief herlezen hebbe,

ik nooit daar uit kon opmaken, dat de Graaf hier

in beloofd, of gewild heeft, dat de Baſtaarden der

Vreemdelingen zoo wel, als die der Inboorlingen, van

hun zouden kunnen erven. Want, indien dit de wa .

re inhoud van dit Privilegie is, en over zulks , in

dien onegte Kinderen, liberi non legitimi, de goede

ren van hunne Ouders, zo wel Vader, als Moeder,

kunnen erven, waarom, en wanneer is dan dit Pri

vilegie weder ingetrokken of vernietigd? Leert niet

2, Cl/fit ibidem regiſtrato conferri curayi

32 1//l/S.

Ego

het daagſche ſpreekwoord, een moeder draagt geen

Baſtaard, ten overvloede, dat een onegt kind de

goederen van zynen Vader niet erft? Indien dit dus

reeds by dezen Brief aan de Ingezetenen van Velu

we vergund was geweeſt , om wat redenen heeft

dan de Wetgever in 't Landrecht van vELUwE Tit.

31. Art. IO. naderhand gewild, dat onechte ofte na

tuerlyke Kinderen, geboren van Olderen, die in rech

ter onverbadener Echtſchap met malkanderen hadden

moghen treden , alleen tot oerer Moeder, allodiael und

vrye goeden ſullen ſuccedieren? en waarom by die Wet

toen onderſcheid gemaakt tusſchen Vaders en Moeders

goederen , 't geen, indien dit de inhoud was, dan in

't algemeen by dit Privilegie vergund was? Op dier

gelyk geval heeft de Graaf by 't afgeven van dezen

Brief nooitgedagt, al zoo min, als dat hy, gelyk an

deren willen, het regt van Keur uit het verſterf der

uitheemſchen by dezen Brief, het eerſt zou hebben in

gevoerd. Maar wat dan? te regt zekerlyk heeft

ScHRASSERT in Comment. ad Reformat. Velaviae Cap.

31. Art. 11. n. 3. p. 578. den waren inhoud van de

zen brief voorgeſteld, wanneer hy dit navolgende

ſchreef, ,, Cesſat jure Velavico# mutuae ac recipro

cae ſuccesſionis regula in perſonis Spuriorum : hi

enim, licet conſanguineis matris ſuae non ſuccedant,

– inteſtati tamen & ſine prole decedentes heredi

tatem ad matris praedefunctac conſanguincos trans

mittunt ſecunduin graduum pro.rimitatem.

,, niſt quod in Velavia habeat Princeps ea bonis defun

,, cti Spurii optimum mobile , Ceurmodam , Belgi

ce Keur, dictum , ea Edicto GERHARDI Comitis de

,, anno 1227. &? Placito de anno 1676. Vid. Geld.

, Placaatb. 2. D. Col, 465.” Zie verder deszelfs

Obs. Pract. Part. 1. Obs. 4. p. 8. En, zekerlyk,

dat dit de eenige en ware inhoud van dezen Brief

is, blykt uit deszelfs geheelen zamenhang. Oudstyds

namelyk waren alle ſoort van Baſlaarden, of onecht

geborenen, homines proprii , volſchuldige eigenlieden

van den Keizer , waarom zy ook oudstyds Koenigs

Kinder, en Koenigs- Leute, genaamd wierden, volgends

HALTAUs in Glosſ. p. 11 13. , of Camerlingen, gelyk

in de Leges Feudules Tecklenburgicae, by LUDEWIG,

Reliq MSS. Vol. II. p. 305., om dat zy, tot de Ca

mera, dat is den Fiſcus , of Schatkist van den Vorſt be

hoorden, en derhalven, wanneer zy ſtierven, had de

Vorſt op hunne nalatenſchap het zelfde regt , als

op andere Volſchuldige Eigenhoorigen, of homines pro

prii. Zie PoTGIESSER de jur. Serv. Lib. I. C. I.

S. 12. p. 12. en L. I. Cap. 4. S. 2o. p. 188. Dit

Keizerlyk regt over de Baſtaarden hebben de Ryks

vorſten, ieder in hunne Erflanden, na dat zy meer en

meer de Landfurſtelyke Hoogheid, of Superioritas

territorialis, begonden uitteoefenen, zig ook aan

gematigd. Van dit regt nu, 't geen hem over de zoo

danigen, als Landfurst van de Veluwe, toekwam, doet

onze Graaf GERARD by dezen Brief afſtand, en ver

klaart alle Bastaarden zonder onderſcheid, 't zy de

zelve geboren waren van inheemſchen , 't zy van

uitheemſchen, in 't vervolg als Keurmeediſche, en niet

meer hen te zullen houden voor Homines Proprii.

Hy ſtaat af van 't voordeel, 't geen by hun ver

ſterf zyne Schatkiſt anderzins daar van trok, Hy

behoudt alleen maar voor zig het regt van Keurmee

de op 't beſte van 't gereede uit hunne nalatenſchap.

Hy vergunt hun derhalven die vryheid, libertas, ge

lyk hy het noemt, dat voortaan hunne wettige Erf

genamen de overige nagelatene goederen buiten het

Weſle pand, in bona pace, dat is, zonder tegen hem

daar in te breuken, na hunnen dood zouden mo

gen aanvaarden, en voor zig behouden. In dezen, en

geen anderen zin, heeft ook PoTGIEssER d. l. p. 19o.

in not dezen Brief aangehaald. - Aangaande de

erfenisſen der Baſtaarden kan men verder nazien MAT

THAEUS in Not. ad Annal. Egmond. p. 234. en den

waardigen tegenwoordigen Utrechtſchen Hoogleeraar

HENR. JoAN. ARNTZENIUS, Inſt. Iur. Belg. de Con

dit harn. Part I. Tit. IV. S. 7. p. 77. welke ook

d. l. Tit. XII, S. 7, p. 178. & ſeq. met meerderen ge

leerdelyk heeft aangetoond, waarin 't regt van Keur

meede, en oudtyds, en nog ten huidigen dage, op Ve
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Ego GERARDUs, Comes (b) Gelrenſis &

Zutphanienſis, omnibus praeſentem paginam

inſpecturis in perpetuum notum foreeupio (c)

univerſis, quod divinae remunerationis intuitu

& fidelium meorum interventu quandam liber

tatem conceſſi hominibus in terra mea (d) Ve

lua manentibus, ſive adhuc venturis, de qua

cunque terra advenerint, & (e) in ea manſio

nem facere volentibus, hanc (f) ſcilicet, ut,

qui habuerint natos non legitimos, de quacun

que conditione, ſive de libera genealogia (g)

proceſſerint, ſive Advocaciae (h) pertineant,

ſive de advenis, ſive (i) de Freſonibus, da

(b) Gelrenſis.] In ſommige Afſchriften Geldrien

ſis. By SCHRAss. Gelrienſis. "-

(c) Univerſis.] By PoNT. en in 't Afſchrift van

FEITH ontbreeekt dit woord. Het Afſchrift van den

Heer BRANTSEN heeft, inſpecturis in perpetuam me

moriam fore cupio univerſis & divinae rem. In dat van

den Heer SPAAN ſtaat, notum fore cupio in perpetuum

univerſis, quod. cet. -

(d , Velua.] Velavica heeft 't Afſchrift van den

Hr. BRANTSEN. SCHRAssERT heeft uitgegeven , ho

minibus meis in terra Veluae manentibus. Het Af

ſchrift van den Hr. SPAAN leest, hominibus meis in

terra mea Velua man.

(e) Et in ea.]. In een onzer Afſchriften, als mede

by scHRASS., ontbreekt et. -

"( f) Hanc.] Dit woord ontbreekt in een onzer Af

ſchriften.

(g) Sive de libera genealogia procesſerint. ], Deze

woorden heeft PoNTANUs in zyne uitgave onbedagt

zaam overgeſlagen. Dezelve ontbreken overzulks ook

in de uitgave van MATTHAEUS.

(h). Sive advocaciae pertineant.] By scHRASSERT,
ſive ad advocatiampertineant. MATTH. heeft, denkelyk

door een drukfout , ſive advocatia pertineant , Voor

advocatiae, gelyk by zynen voorganger PoNTANUs. In

eenonzer Afſchriften,# advotita pertineant. In dat

van den Heer SPAAN, ſive ad vacatiam pertineant ,

en op den kant ſtond met dezelfde hand geſchreven,

, Wordt in Duytſche Translation bevonden ,,ofte

, der Vaechdien toebehorende waren”. Die oude Duit

ſche Overzetting is my egter tot dus ver nergens voor

gekomen, en wy zyn dus niet in ſtaat dezelve, hier
mede te deelen. - De zin dezer woorden komt

ongetwyfeld hier op uit, dat de Gever van dit Voorregt

geen onderſcheid wilgemaakt hebben, of de Bastaarden
üit vrye luiden geboren waren, dan uit onvrye, welke

aan Kerken, of Kloosters, eigenhoorig, of Dienstlieden

derzelver, waren, en over welken hy de Advocatia,

of Kerkelyke Voogdye, had.
(i) Sive de advenis, ſive de Freſonibus.] De woor

den ſive de advenis heeft MATT HAEUs, door overhaas

ting in 't afſchryven, in zyne uitgave kwalyk,overge

ſlagen- Maar wat willen hier de volgende woor

den, ſive de Freſonibus, of, gelyk by SCHRASS. en

in een onzer Afſchriften ſtaat, Friſionibus, zeggen?

In wat manier worden de Frieſen hier tegenovergeſteld

aan andere Advenae, of uitheemſchen, welke in de

Veluwe zouden willen komenwoonen? Waren dan de

Frieſen ten opzigte der Veluwe niet zoo wel uitheem

ſchen, als die genen, welke, by voorbeeld, uit hetNe

der-en Over-Sticht, ofHolland, ofandere Landen, aldaar

waren komen woonen? Kan en moet niet onder de

voorgaande woorden, de quacunque terra adv/enerint,

Friesland zoo wel, als alle andere Landen, buiten de

Veluwe, begrepen worden verſtaan te zyn? En waar

om dan juist de Frieſen hier weder onderſcheiden van

de overige Uitheemſchen? Ik beken gaarn, hier van,

geen reden te kunnen geven, welke my voldoende

voorkomt. - Zou ook het woord Friſonibus hier

bedorven zyn? Zulks zou mogelyk door de Afſchry

vers van dezen Brief kunnen geſchied zyn. Doch al

1e onze Afſchriften hebben het zelfde woord. HetAf

ſchrift alleen van den Heer BRANTsEN heeft wel in

den text, Freſonibus, maar dezelfde hand heeft, als

een verſchillende lezing, op den kant aangeteekend,

Fºrenſiſ, of dit de egte lezing is, zou ik ook

bunt mihi poſt mortem corum Curmedam,

quod eſt unum optimum quid de ſtia poſſeſſio

ne, legitimi verohaeredes in bona pace eb

rum accipiant haereditates. Si vero nuilus

fuerit (k) haeres, ad uſus meos cedet. Siqui

vero de iſtis a iure meae (l) donationis ſë

alienare voluerint per contractum matrimoni

ad homines aliorum (m) Dominorum, cgd

ipſorum haereditatem accipiam. Siqui etiam

Nobiles, Eccleſiae, Milites, Miniſteriales,

vel quicunque, ſibi tales attraxerint, eorum

haereditas ex totius terrae favore (n) mihice

det. Et ne aliqui (0) meorum Succeſſorum hoc
t lau

niet durven bepalen , en ik kan niet ontveinzen, niet

genoeg te begrypen, in wat zin als dan die forenſes

onderſcheiden moeten worden van advenae. Beide

woorden immers beteekenen Uitheemſchen. Waarom

dan hier Advenae onderſcheiden van Forenſes? Be

kend is het, dat BERLICHIUs, P. l. Concl. 42. n. 2. &?

8. en, in navolging van hem, SCHILTERUs, Evercit.

ad Pand. pag. Io3. onderſcheid maken tusſchen te

ſles peregrini, en testes forenſes. Mogelyk zal men die

onderſcheiding, op de woorden van dezen Brief, in dit

geval, gevoeglyk ook kunnen toepasſen, en dan zal,

ingevolge van dit onderſcheid, de Graaf in dezen onzen

Brief door Advenae zulke uitheemſchen , welke, uit

anderer Heeren Landen, zig onder zyn gebied op Ve;

luwe ter woon hadden begeven, verſtaan hebben, en

door Forenſes de zoodanigen, welke wel in betrekking

tot de Veluwe Uitheemſchen waren, maar niet ten

opzigte van zyne overige Graafſchappen en Landen 3

welke hy te dezen tyd, behalven de Veluwe, bezat,

en gevolgelyk de zóodanigen, welke, by voorbeeld,

uit zyne overige Graafſchappen en Landen, als GEL

RE, ZUTPHEN , enz., in de vELUWE waren komen

woonen, en aldaar als Uitheemſchen , en, ten opzigte

der Ingezetenen, als van buiten, ſoris , ingekomen

moeſten gerekend worden. In byna denzelfdefi 2#

worden die Prieſters, welke, buiten de Stad, in het

overige Sticht woonden, genaamd Presbyteri forinſecus

conſtituti, in het opſchrift van een Brief van RATHE

RIús , Biſſchop van Verona , by L. D'ACHERY ,

Spicil Tom. 1. p. 376. e -

(k)# In de uitgave van SCHRAss. fuit. ;

( l) Meae donationis.] De Secretaris FEITH heeft

in zyn Afſchrift dit veranderd in ditionis. Doch te

regt heeft het Afſchrift van den Heer SPAAN , als

mede de uitgaaf van scHRASSERT, dominationis. On

getwyfeld heeft by een gewoone verkorte manier van

ſchryven het Oorſpronkelyke gehad dnationis, waar

uit de Afſchryvers gemaklyk donationis, hebben kun;

nen maken. Wanneer de Schryver van 't CHRONICON

TIELENSE pag. 157. zynen voorganger BEKA, pag.

56. genoegzaam wöordelyk uitſchreef, vondt hy in

zyn Handſchrift deze zelfde verkorting, diaciohen

Veluae, en hy maakte daar uit insgelyk, dan etioncin

Veluae, voor dominationem Velitae, gelyk hy moest

geſchreven hebben. Niets is gemeener, dan dat men

in MSS. by verkorting ook vindt geſchreven, Dries 5

Dna, Dno, Dnm, voor Dominus, Domina, Dominº,

Dominum. PUTsc HI Us heeft in de oude No

tae juridicae, p. 1669. kwalyk uitgegeven, DNN.

Dominum. Men moet aldaar lezen D AVM. , gelyk

te regt in de Notae MAGNoNIS p. 1549 voorkomt,

als mede by URsAT Us Comm. de Not. Rom. p.

IA7. " - / -- --

'tm) Aliorum dominorum J By PoNT. en MATTH:

leest men alienorum dominorum. In een onzer Af

ſchriften, aliorum Dominiorum, Voor 't volgende ip

ſorum, heeft men in ſommige Afſchriften, en uitga

Ven , éorum. 1 • - - - - - - - 1

C"? Ex totius terrae favore.] Ex totius terrae Ji

mis, leest men in een onzer. Afſchriften, doch kwa

iyk- Maar wat willen deze woorden hier betee

kenen? Onzes bedunkens heeft de Graaf daar, mede

willen te kennen geven, dat, wanneer een Baſtaard,

welke een Ingezeten der Veluwe, en dus een onder

daan van hem was, zig door Huwelyk onder de Ei

Q qq 2 sch
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laudabile factum attemptent infringere , prae

ſentem paginam ſigilli impreſſione feci robo

rari. Hujus facti teſtes ſunt -

Richardis, (p) Abbatiſſa Ruremundenſis;

Margareta, Comitiſſa Gelrienſis,

Otto, Comes de Ravensberch,

Henricus de Monte;

Fredericus de Rheden; . -

Theodoricus de (g) Valckenburch,

Theodoricus (r) de Dammo,

Goſuinus de Berentrade;

Joannes de Prato,

Goſuinus (s) de Huclem,

Hermannus de (t) Havercamp,

Wilhelmus (u) Scultetus;

Arnoldus de Ooſterhuſen, & filius ſuus

(y) Theodoricus; -

Jacobus (w) Paſt; »

Henricus Judex in (x) Engelant; -

Alardus (y) Judex,

Lifgerus Judex (z) de Suchſornem,

Henricus de (aa) Boeckope;

Otboldus (bb) de Sornem,

Hermannus (cc) de Nortloe,

Gysbertus (dd) de Creyle;

Remhelmus (ee) de Elspete;

Eile (lf) de Lathem,

Acta ſunt haec Mo. ducenteſimo XXVII.

anno (gg) Dominicae incarnationis.

,, In teſtimonium praemiſforum hoc Trans

, ſumptum ſigillo Civitatis noſtrae & ſigna

enhoorigheid ofHofhoorigheid van eenen anderen Heer

# begeven, ofſchoon zoodanige Heer,of Kerk, hem

voorzynen DienstmanofEigenhoorigenhadaangenomen,

dezelve daar door geen voordeel uit zyn verſterf zou

genieten, maar dat, in zoo een geval, deszelfs nala

fenſchap, als van ouds voor 't geven van dit Privile

gie, aan den Graaf zou vervallen, ev fatius terrge fa

#o, e , dat is, uit hoofde van zyne Landfurſtelyke Hoog

heid, welke hyover alle ingezetenen had, want uit de

Superioritas territorialis is dit regt ontſproten. Tot

meerdere opheldering van dit, zal het niet ondiens
tig zyn, hier by te voegen, 't geen POTGIESSE de

jure Serv. Lib. V. C. 2 S. 12. p. 834 aanmerkte.

, Sicuti antiquitus,” zegt hy , ,,ita hodiedun, jus

- in homines proprios, non ea ſumma poteſtate, vel,

quae illam imitatur, ſummitate territoriali, ſed ex

#eteri jure herili proficiscitur - nam certis

ſimum eſt proprietaten corporis nihil commune hd

lere cum imperio, ſive ſummitate territoriali, hoc

enin duntaaat exercetur in ſubditos, qua tales : po.

teſias autem herilis exercetur in homines proprios,

non qua ſubditos, ſed qua ſervos in poteſtate exis

tentes. Unde unus idemque homo duplici modo con

, ſiderari poteſt, uno, qua ſubditis, allerg, qua ho

, mo proprius, ſº forte heat ſervili olſtriäus fuerit.

,, Eaque conſideratio tanto conſpectior, quottes quis
, quam externi Principis 2 Comitis , velalicajus#

, ti homo exiſtit proprius, ad alium vero Jure 1ummi

tatis, qua ſubditus, pertinet. Id quod ſaepius acci

dit, qiandoquidem homines proprii in alieno terri.

, torio non raro lares fovere ſolent, ideoque duplici

, tum jure cenſentur, ita ut ſint unius ſubditi, &

, alterius, licet extranei, homines proprii.” Welke

gezegden hy vervolgends met verſcheidene redenen

en bewyzen nader opheldert p. 835.-839. - Had

zulks ook niet plaats op Veluwe ? Hoe vele homi

nes proprit behoorden niet aan den , Abt van Pader

born in den Hof te Putten? Hoe vele Hofhoorige of

Dienstmansgoederen bezaten toen niet ſommige Kapit

telen van Utrecht? Kon dan iemand, zig onder de

Hofhoorigheid van een ander begevende, daar door

zig onttrekken aan zyne verpligting, als onderdaan van

2 »

o2

» »
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, tura Secretarii confirmari juſ/imus. Da

, tum Arnhemi Gelrorum die X. Menſis

, Octobris, anno a nativitate Salvatoris no

, ſtri XVIC. XXXVI.”

(Onderſtond,)

, LE. VAN HARN.”

Naar den oorſpronkelyken Perkamenten

Vidimusbrief, aan ons medegedeeld

door den Heer Oudraad der Stad U

trecht, en Secretaris, C. A. VAN WA

CHENDORFF. Gecollationeerd met de

MS. Verzameling van olde Thins - en

Erfpacht-rechten van den Heer W.

A. Baron van SPAAN tot Harden

ſtein, enz. Fol. 16., als mede met de

MSS. Collectanea van wylen den Se

cretaris van Elburg, B, FEITH, wel

ke dit Stuk had afgeſchreven uit ee

ne geauthentiſeerde Copie , waaron

- der ſtond geſchreven, Collata prae

ſens Copia cum vero ſºlo originali con

cordat cum eodem , per me, A. VAN

STEENLER. Verder gecollationeerd

met een losſe MS. Copie van de XVI.

Eeuw, aan ons medegedeeld door

den Heer Raad - Secretaris van Arn

hem H. w. BRANTSEN. Ook uitge

geven door PoNTANUs, Hist. Gelr.

Lib. VI. p. 13o. en uit denzelven ge

deeltelyk by ANT. MATTHAEUS in

Comment. ad S. 1. Inſtit. de Jur.

Perſon. n. 14. p. 182 ; als mede door

sCHRAssERT , in Cod. G. Z. Tom.

II. p. 382. -

zynen Landsheer? Had deze geen regt, om van zoo

danigen in 't vervolg te eisſchen dat gene, 't welk

hem, als Landsfurst, ev jure territorti, en niet er

poteſlate herili, toekwam, en voortvloeide? En daar

om is het ook, dat de Graaf in dit ons geval moest

zeggen, dat de erfenis van zoodanigen aan hem zou

vervallen, ev totius terrae favore, of gelyk hy in 't

voorgaande ſpreekt, en 't geen op 't zelfde uitkomt,

ev jure meae dominationis, en dus als Landsheer uit

hoofde van zyne Landfurstelyke Hoogheid, welke

hy over de zoodanigen, als zyne onderdanen, hadde.

( o) Aliqui attemptent infringere.] Aliquis

- infringere attentet, heeft de uitgave van SCHRAs

SERT.

(p) Richardis.] By scHRAss. Richarda. Zy ſtaat

hier de eerſte in rang onder de Getuigen, niet uit

hoofde van hare Geestelyke hoedanigheid van Abdis,

maar om dat zy de Moeder was van onzen Graaf GE

RARD. Wanneer ſy den Geeſtelyken ſtaat heeft aan

genomen, kan blyken uit een voorgaand ſtuk onder

Num. I21. bl. 334.

(q ) De Valckenburch.] In een onzer Afſchriften

Valckenberch. By PoNTANUs, Vallenberch.

(r) De Dammo.] By denzelven, als mede in twee

Afſchriften, de Damme ; in een derde, de Samo. By

SCHRAssERT leest men, Theodorus de Domino. Hy

is dezelfde, welke in een volgenden Brief van 1231.

genaamd wordt Theodericus de Damme.

( s) De# Dus in den Vidimus-brief. Mo

gelyk is dit deegte lezing. Alle overige Afſchriften eg

ter, en uitgaven, hebben de Hattem.

(t) De Havercamp. ] By ScHRAssERT, de Ha

ZVery/l (2/2,

(u) Wilhelmus Scultetus.] In 't Afſchrift van den

Heer BRANTSEN , /JWilhelmus Staker.

(v) Filius ſuus Theodoricus.] In 't zelfde Afſchrift

Theodorus. Voor ſuus heeft SCHRASS. uitgegeven, e

jus.

(w) Paſt.] In een onzer Afſchriften , als mede

by PoNTANUs, Paſte. In een ander, Paſtor. By

sCHRASSERT, Rast.

En

-
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(x), Engelant.] In 't Afſchrift van FEITH, alsme

de by PoNTANUs, Engelaute, en Engelhaute. Het

Engelanderhout, waar by oudtyds de Klaringe op Ve
luwe gehouden wierd, is genoeg bekend. -

(y) Alardus.] Dus in alle onze Afſchriften, en

by P6NT. Alleen by scHRAss. vindt men , Arnol.

dus.

(z). De# By PoNTANUs,de Sechſoenen,

en op den kant verbeterde hy, Sec#hoven. By SCHRAss.

de Fackſerves. Onze drie overige Afſchriften ver

ſchillen ook, en men leeſt aldaar, Suchſone, Sechſoc

ren, en Tueckſerves. Mogelyk is geen een dezer le

zingen de egte. Of men zal moeten lezen Huchſornen,

of Huchſoeren, durve ik niet bepalen. Hoog-ſoeren,

gelyk men thands ſpreekt, is ten minſten genoeg be

kend. - - - -

(aa) De Boeckope..] Bochope, Boecope, en Boicop

leeſt men by de anderen.

(bb) Otboldus de Sornem.] Otbeldus de Hornen,

by PoNT. Otholdus de Serves, by SCHRASs. In 't Af

ſchrift van den Heer BRANTSEN , Otholdus de Seruen.

In dat van den Heer v. SPAAN, Othaldus de Fornen,

zynde boven de laatſte n een r geſchreven, en dus,

als of men lezen moeſt, Forner. In 't Afſchrift van

den Secretaris FEITH ſtaat, Otboldus de Sormen, 't

geen dus genoegzaam overeenkomt met de lezing van

't Afſchrift, 't geen wy in onze uitgave volgen. -

(cc) Nortloe. J In een onzer Afſchriften, Morclpe,

By scHRAss. Nercloe. -

(dd) Gysbertus de Creyle.] De Frede by scHRAss,

Giſellerttus de Greile leest men by PoNT. "Onze over

rige Afſchriften hebben, Gyſelbertus de Creyle, Giel.

bertus de Creyle, en Giſelle, tus, de Kreille.

(ee) Renghelmus de Elſpete.] . Renchelmus by FoN

TANUs, en in een onzer Afſchriften. In een ander

Reynſelmus. Het Afſchrift van FEITH komt met het

onze overeen. SCHRASSERT heeft uitgegeven, Rencke

linus de Espete. - -

(f) Eile de Lathen..] In andere Afſchr. Eyle de

Lathen, of Latem. By PoNT. vindt men, Gyle de
Lathem. -

(gg) Anno dominicae incarn.] In 't Afſchrift van

FEITH, anno domint. -

sekse ºf seksaksaksakse Asaksaksaksake Aksakaze zege

133.) Graaf GERARD ſtelt zig, nevens anderen, als Waarborg, ter naarkoming

van de Verdragen, welken Graaf FLORIs de IV. met den Graaf van

vLAANDEREN over Zeeland had aangegaan, en belooft den Graaf van

Vlaanderen te zullen helpen, in geval die van HOLLAND tegen zyme be

loften kwam te handelen. Met een Vidimus van den jare 1246,

Den 16. April 1227.

VIDo (a) Dei Gratia Cameracenſis,

,, W. Eadem Gratia Tornacenſis et

F. Eadem Gratia attrebatenſis Epiſcopi vni

verſis preſentes Litteras Inſpecturis in Do

mino Salutem. Noveritis quod nos Litte

ras Illustris Viri FLoRENc11 quondam Co

mitis hollandie Sigillo ipſius ſigillatas, non

, cancellatasaut viciatas vidimus in hac for

, ma."

Ego FLORENTIvs Comes hollandie, notum

facio omnibus preſens Scriptum inſpecturis

2
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99

99

32

22

quod inter Karisſimum Dominum meum FER

NANDvM Comitem flandrie et me Talis in

tercesſit Conventio. -

[S. I.] Quod Ego Recognovi ei omnia

Iura Sua que antecesſores Sui habuerunt in

terra Zelandie Coinmunia cum antecesſori

bus meis.

[S. II.] Hoc ſolo excepto quod pro ma

iore pacis firmitate mihi concesſit, ut obſides

pacis quos ipſe habebit de Zelandia michi

reeredet ſüper Litteras meas patentes ſi quos

voluerim, vel ipſi obſides fideiusſores Inſitos

conſtituent, vel penes ipſum remanebunt.

(a) Guido.] Ofſchoon wel dit aanmerkelyk Stuk,

't geen de Heer KLUIT 't eerſt heeft uitgegeven, gee

ne regtſtreekſche betrekking tot ons GELDERLAND

heeft, maar eigenlyk tot ZEELAND en vLAANDEREN

behoort, egter, dewyl onze GraafGERARD zig by de

zen ook verbindt, om zynen Neef, den Graaf van HoL

LAND, geene hulp te zullen bewyzen, maar in tegen

deel, zoo deze het Verdrag niet nakwam, als dan

den Graaf van vLAANDEREN te zullen helpen, en o

ver zulks zig als waarborge, of Guarandeur, van het

-g '. -- -- -

[S. III.] Et ſi de diëtis obſidibus vel aliis

agendis noſtris ei non ſatisfacerem debcret

me ſubmonere per homines ſluos, et pares

meos Brugis coram ſe et per Legem et Hu

dicium deberem ei (b)emandare.

IS. IV.] Hiis mediantibus feci ei homa

gium, et dictam terram Zelandie ſicut an

tecesſores mei eam ab antecesſoribus ſuis te

nuerunt, ab ipſo recepi.

[S. V.] Et omnia arrieragia et vetera

que ei vel Caſtellano ſive alicui alii ex par

te ſua de dicte terre proventibus debeban

tur, usque ad hunc diem ſopita remanebunt

per has conventiones et alias in Cartis no

ſtris ſuper hoc confectis contentas.

IS. VI.] Has ſiquiden conventiones et

pacem Bona fide iuravi ſirmiter obſervare

et teſtes qui interfuerunt ſeci ſubſcribi.

S. GERARDI Comitis de GHELRA,

S. Balduini Comitis de Benthem,
A. de aud. w

S. Castellanus de Gand.

R. de Gavera. -

W. de formeſell, B. de Harstmara, H.

de

zelve verbindt, vinden wy ons verpligt, dit Stuk al

hier ook te moeten plaatzen. - Wy behoeven er

egter geene aanmerkingen op te maken. De Heer

KLUIT heeft zulks reeds gedaan, en ons daar door van

die moeite ontheft. Wy verwyzen den Lezer der

waarts. Wy hebben verder naauwkeurig de uitgave

van dien beroemden Hoogleeraar hier ook gemeend te
moeten volgen.

- -

(b) Emandare.] Mogelyk is dit een drukfout, voor,
emendare.
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de Monte, W. de Thel, H. de Ruet, I. de

Mirlara. - -- -

Actum apud Godehide anno Domini mil

leſimo Ducenteſimo Viceſimo ſeptimo feria

ſexta post paſcha.

,, Item Litteras Virorum nobilium GERAR

,, DI Comitis de Ghelra, BALDvINI comitis

, de Benthem, et wILHELMI de Theling

, hem inſpeximus in hac ſorma.

GERARDUs Comes de Ghelra , BALDvINvs

Comes de Benthem, et wILHELMvs de the

linghem, omnibus preſentes Litteras Inſpe

éturis Salutem. Noverint vniverſi quod nos

bona fide promiſimus Domino Comiti flandrie

FERNANDo et firmiter creantavimus quod fi

FLORENTIvs Comes hollandie veniret contra

conventiones initas inter ipſos ſuper Damp

nis et Rapinis factis ex vtraque parte ſecun

dum quod Littere eorum plenius testantur

diéto FLORENcio Comiti hollandie nullum

Conſilium vel auxilium preſtaremus adverſus

dictum Comitem Flandrie Immo diéto Co

mitiflandrie conſilium et auxilium preſtaremus

donec diéte conventiones plenius ſervarentur.

In cuius rei Testimonium preſentes Lit

teras Sigillis noſtris ſigillavimus.

Actum apud Godehide anno Domini mil.

leſimo ducenteſimo viceſimo ſeptimo, feria

ſexta post paſcha.

, Nos igitur in teſtimonium predictorum

, preſentes Litteras fecimus noſtrorum Si

,, gillorum appenſione Muniri.

,, Datum anno Domini milleſimo ducen

, teſimo quadrageſimo ſexto menſe De

,, cembri.”

Collationné au vidimus Original en

parchemin ſtellé des ſceaux en cire

brune des Eveques de Cambray

Tournay et Arras, étant dans la

Tour des Chartes de la Chambre

de Comptes du Roy a lille par nous

Ecuier Seigneur de Maillart dire

čteur et Garde des Chartes de la

Chambre des Comptes du Roy a

lille le 1o. May 1776.

G O D E F R O Y.

Naar de uitgave van den Heer A. KLUIT

Hiſt. Crit. Comit. Holl. Tom. II.

Part. I. in Cod. Dipl. N. 114 pag.

462 - 466.

#################
#################

#################
#

134)
De Pagt van den Tol te Smithuizen, als mede van de Curtes, of Rent

hoeven, Ewyk, en Malberge, welke met den dood van Olhilda, Huis

vrouw van Folpert van der
Lecke, ſtond te eindigen, door 't Kapittel

van s. MARIE te Utrecht weder verlengd op één van derzelver Kinde

deren, gedurende deszelfs leven. -

In den jare 1228.

N NOMINE DOMINI - Notum ſit omnibus

tam preſentibus quam futuris - quod

FOLPERTvs de lecka conuenit in hunc modum

cum capitulo ſancte marie in traiecto de te

loneo in ſmithuſen . et curtibus Ewik - et

*llalberge - Cum MACTHILDA de ſmithu

(a) Olhilda.] Na doode van Henrik van Smit

huizen, is deze Tol door 't Kapittel van S., MARIe,

(aan 't welk dezelve door B. KoENRAAD wel eer ge

ſchonken, en door k. HENRIK den VI. volgends den

Brief van r 193.., hier voren geplaatst II. Afd. Num.

73. bl. 253,, beveſtigd was, 5 weder in Pagt uitge

even aan deszelfs Vrou Machtilda, en hun beider

ochter, Olelda, en zulks gedurende het leven van

die beide. Men zie den Brief van 1219. hier vooren

onder Num. Tio, bl. 316. Deze Olelda, of, gelyk

ze hier genoemd wordt, Olhilda, is getrouwd geweeſt

met Folkert, Heer van der Leck, en by dezen Brief

wordt de pacht van den gemelden Tol, welke, met

den dood van Olhilda, volgends dat gemelde verdrag,

ſtond te eindigen, verder uitgeſtrekt tot op één van

hun beider Kinderen, welken de Vader daar toe zou

ſen . et eius filia oLHILDA (a) vxor preſati

FoLPERTI uiam uniuerſe carnis ingresſe fue

rint - ſi oLHILDA nullam post ſe prolem ſil

perſtitem reliquerit - predicta bona libere . et

abſolute uacantia erunt eccleſie - ita quod ca

pitulum ſine omni contradictione cuſ volue

-
- rit

de verkiezen, gelyk ook hunnen Zoon HENRIK van

der Lecke, in gevolge dit ons verdrag, in den jare

1255 door 't Kapittel met dezen Tol beleend is ge

worden. Wy zullen dien #, hier beneden in zyne

tydorde ook plaatzen. e Heer KLuIT ſchynt

dien Brief van 1255. niet ontdekt te hebben, maar

wel de daarop weder gevolgde Acte van 1271., waar

by de oudſte Zoon van dezen Henrik van der

Lecke, insgelyk Henrik genaamd, met dezen Erfpagt

verlijd is geworden. ,,Men zie deszelfs geleerde Aan

merkingen op dezen Brief, welken die Hoogleeraar

naauwkeurig naar den oorſpronkelyken Brief, in de

Archiven van 't Kapittel van s. MARIE te Utrecht al

nog voor handen, 't eerſt heeft uitgegeven. Wy

hebben deszelfs uitgave in alles alhier gevolgd. -
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rit . conſerre posſit - ſi uero predicta oLHIL

Dis prolem ſibi et FOLPERTo communem poſt

ſe réliquerit - ſcilicet unum puerum uel plu

res . cuiuscumque ſexus - quemcumque FOL

PERTvs ex illis pueris elegerit - ſiue mascu

lum . ſſue ſeminam - ut predicta bona ha

beat . ijle puer de communi conſenſu prefati

capituli predictorum bonorum posſesſor erit -

et habcbit ea ſolummodo quo aduitamſtlam •

omni prorſus herede - aut hereditatis iure

excluſis . Habebit autem predicta bona ſub

annua et certa penſione (b) ita...... ipſam

penſionem certis temporibus fratribus ſoluat
ti

uidelicet - xx . et unam libram in festo pal

marum - et totidem libras in festo ſancti Io

hannis baptiste . Item centum modios tritici

in feſto Remigij . et alios centum modios in

festo Walbergis - preter ſeruitium quod de

betur nuncijs in aſcenſu ipſius nauis - ſcili

cet dimidia marca . et in deſcenſu ferto' uel

porcus ualens fertonem - Si uero predictus

puer penſionem ſlam parate non ſoluerit -

uel quia noluerit - uel quia non ualebit - ec

cleſia pro uoluntate ſua libere : et abſolute

diſponet . et ordinabit de prediëtis bonis :

Cum uero predictum puerum morf contigerit

prememorata bona ſimpliciter - et abſolute

uacabunt eccleſie - ita quod capitulum Cuf

uoluerit ea conferre poterit - vt autem pre

dicta ſeruentur - prememoratus FOLPERTvs fu

ravit in altari ſancre Marie - et idem iura

bit prefatus puer - cum ad annos discretionis

( b) Ita . ... ... ipſam.] Dus in de uitgave. Op den

kant vulde de Heer KLUIT dit gebrek aan met te le

zen, ita quod ipſam cet. Deze gisſing wordt ten

zºSZSSASZSASZSASZSZSZ-SZCZS-------- -w-- -

peruenerit • Et ne in posterum ſuper pre

dicto contractu aliquis ſuborfri posſit ambigui

tatis ſcrupulus - preſens ſcriptum eſt edi

tum • eccleſie ſigillo roboratum • . .

Nomina testium qui huic contractui inter

fuerunt ſunt hec •

Andreas decanus ſancte marie *

Bruno •

Wicherus •

Fredericus .

Chriſtianus .

Johannes de eika •

Conradus •

Johannes de merlo •

Guntherus -

Gerardus decanus embricenſis ,

Otto •

Salutarius -

Theodericus - -

Nicolaus . canonici ſancte marie in tra

ieéto .

Milites uero Egidius de brvochuſen *

Gerardus de merlo .

Gerardus de pºlbruch.

Acta ſunt hec anno uerbi incarnati
O

M. • CC • XX • VIII •

ADR. KLUIT , Hiſt. Crit. Comit. Holl.

Tom II. Part. I. in Cod. Dipl. N.

I 15. pag. 466-471. Gecollationeerd

met het Perkamenten MS. Liber Pi

loſus des Kapittels van s. MARIE te

Utrecht, Fol. 154. -

volle bewaarheid door 't oude Perkamenten Liter Pi

loſus, in 't welk deeze Brief ook geregistreerd is ge

worden, en alwaar dus uitdrukkelyk gevonden wordt,

-------------- r

ZSASZ-zºSASZSZSASZ vrSZSZSZSZS

135) De Koop der goederen te Gent, in Overbetuwe door den Graaf van

GELRE gekogt van den Abt en 't Kapittel van Ooſtbroek, beveſtigd door

Koning HENRIK den VII.

l

Den 19 januarii, 1228.

I I ENRIcUs Dei gratia Romanorum Rex ſem

per Auguſtus, univerſis, hoc viſuris,

conſtare cupimus, quod nos vendicionem bo

(a) Capitulum Laurente ] Dus ſtaat in het oude

egister, waar uit wy dezen Brief geven. Dat zulks

een ſchryffeil des uitſchryvers is, blykt, en dat men

lezen moet Capitulum Laurentii, zal weinig zwarig

heid vinden , zoo ras men opmerkt, dat de Abt van

Ooſtbroek die gene is, welke deze goederen te Gent,

in de Overbetuwe, aan den Graaf van Gelre verkogt

heeft. De Beſchermheilig nu van die, by Utrecht ge

legene, en genoeg bekende , Abdye was de Heilige

Laurentius. - Gewag van dezen Brief wordt ook

gemaakt in het oude CHRONIcoN TIELENSE pag. 193.

alwaar men leeſt. ,, Anno Domini Milleſimoducente

w

lyk wanneer OTTO ,

norum in Gent, dilecto fideli noſtro CoMrt1

de GELREN per Abbatem Conradum & Ca

pitulum (a) Laurente factam, quia de noſtro

* con

, ſimo viceſimo octavo Gerardus Comes Gelriae emit

,, ab Abbate Conrardo & Capitulo in Oeſtbrouk o

, mnia bona, quae habebant in Gent, quam venditio
,, nem Henricus Rex Romanorum## e-eer

Verder boven dezen Brief ſtond met dezelfde oudehand

in 't Regiſter geſchreven, van Nyencloeſters goet tot

Gent, met welken korten inhoud van dit Stuk menonge

twyfeld heeft willen te kennen geven, aan welk Kloos

ter die goederen naderhand geſchonken zyn. Name

Zº on en Opvolger van onzen

raaf GERARD , in den jare 1255. het Nieuwe Klooster

niet ver van Goch, eigenlyk 's Graven Daal, of#
mitis
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conſenſu facta eſt, per omnia gratam habemus

& ratam. Ad cuius rei evidenciam praeſentem

cedulam ſigillo noſtro fecimus roborari. Da

tum apud Worm. XV. Kl. Februari, indi

l

mitis Vallis genoemd, ſtigtte, heeft hy; onder meer

andere, ook een gedeelte van deze Goederen te Gent

aan dat zelve Klooſter geſchonken, gelyk blyken kan

uit den Stigtingsbrief, welken wy hier beneden op

(g

136) De Curtis, of Renthoeve, in

ctione (b)II. Acta annoincarnacionis Domini

M°. Cco. XXVIII°.

Naar 't MS. Regiſter in Folio, getee

kend A., ter Rekenkamer Van GEL-

DERLAND beruſtende, Fol. VIII.

verſo.

het jaar 1255. in de volgende Afdeeling zullen plaat

zen. Men zie ook PoNTANUs Hiſt. Lib. VI. pag.

J3I. -

(b) indictione II.] Mogelyk, indictione I.

S6 -
-

-dS/9 2)

Apeldoorn, door het Kapittel van s. MA

RIE te Utrecht in erfpagt uitgegeven aan hunnen Rentmeeſter, of

Ambtman, Altetus.

Den 29 juny 1228.

niverſis Chriſti fidelibus, ad quos prae

ſens ſcriptumpervenerit, ANDREAs, (a)

Decanus Eccleſiae Sanétae Mariae Trajecten

ſis, totumque Capitulum ejusdem loci, ſalu

tem & omne bonum. Noverit Univerſitas ve

ſtra, quod nos de communi conſilio Capituli

noſtri contulimus Curtim in APELDORNE Al

teto, Villico (b) noſtro, jure hereditario pos

ſidendam ſub tali forma, quod ipſe A., vel

ſuiheredes, ſolvent nobis annuatim in feſto Re

migii XII. Maldra Siliginis. Inſuper, dum

contigerit praedictum Altetum mori, Arnol

dus filius ſuus, vel proximus ſuus heres, ac

( a ) Andreas.] In den volgenden Brief ontmoe

ten wy ook dezen Andreas, onder de overige, aldaar

opgenoemde, Getuigen. Hoe lang hy de waardigheid

van Deken van S. Marie te Utrecht bekleed heeft,

kan men aangetoond vinden by den Heer DRAKEN

BORCH, Aanhangs, op de K. Oudh, bl. 260.

t

quiret Curtim cum una marca, & ultra hoc

nichil nobis dabunt, nec ab ipſis aliud inqui

remus. Teſtibus, Domino Paridario, Volcone,

Canonicis ſanctae Mariae ejusdem loci, & alii

quam plures. In cujus reiteſtimonium & mu

nimen ſigillum noſtrum eſt appenſüm. Datum

Appeldoren Anno domini M°. CC°. XXVIII.

ipſo Petri & Pauli.

Naar het Perkamenten MS. Liber Pi

loſus van 't Kapittel van S. MARIE te

Utrecht, Fol. 133.

(b) Villico noſtro.] Deze benaming toont aan, dat

die Altetus te dezen tyd Ambtman en Rentmeeſter van

wegens 't Kapittel geweest is over de overige Hofhoo

rige goederen, welke in den Hof te Apeldoorn ge

#en , en aan anderen in bruikweer waren afge

2dſl- -

\ 137.)



't geen HENRIK, Heer van

Het Regt van Collatie, of het Jus Patronatus, der Kerke van Doesburg,

's Heerenberge , te Leen bezat van den

Bisſchop van Utrecht, door denzelven afgeſtaan aan den Proost van 't

Klooſter Bethlehem by Deutinchem.

( Na den 2o Auguſtus) 1228.

N nomine ſancte et indiuidue trinitatis

amen. wILLIBRANDUs Dei gratia Traie

ctenſis Episcopus. Vniuerſis Chriſti fideli

bus in perpetuum. Quia fragilis eſt admo

dum humana memoria - que geruntur in tem

pore cito (a) laberentur cum lapſu temporis

niſi ſcripti diligencia plerumque firmarentur -

Innoteſcat igitur preſentibus et futuris quod

cum Henricus (b) de Monte fidelis et con

ſanguineus noſter inter alia beneficia que a no

bis tenuit - eciam jus patronatus eccleſie de

Dusburg - a nobis teneret in feodo - Spe

ransſibi fore meritorium - et anime ſue apud

Deum profuturum - ſi donum ſpirituale ad

uiros ſpirituales transferret - conſenciente filio

ſuo Adam . et aliis heredibus ſuis illud in

manus noſtras libere reſignauit . Nos itaque

ad petitionem ipſius - et in remiſſionem pec

caminum noſtrorum - predecesſorum et ſuc

cesſorum noſtrorum indulgenciam - de com

muni priorum eccleſie noſtre conſilio . jdem

jus & dominium fundi (c) uacans et liberum .

de bona et ſincera uoluntate eontulimus Wil

(a) Laberentur J Kwalyk by MATTHAEUS, la
bentur.

(b) Henricus de Monte.] Wy hebben dezen in

eenige voorgaande Brieven ook reeds aangetroffen.

Hy wordt doorgaands gehouden voor den derden Heer

van 's Heerenberge. Men zie TESCHENMAcHER, An

nal. Cliviae Part. II. pag. 534. en SLICHTENHORST,

Geld. Geſch. I. B. bl. 79.

(c) Vacans.] By MATTH. vindt men uitgegeven,
nobis vacans.

(d) In Bethlehem.] Na het midden der voorgaan

de Eeuw is dit Klooster van Bethlehem, ofBielhem , en

Belhem, gelyk het naderhand in de wandeling door

gaands genoemd is, niet ver van Deutinchem , door

toedoen van den toenmaligen Graaf HENRIk, geſtigt

geworden. Naderhand is het merkelyk vermeerderd, en

met verſcheiden goederen begiftigd. Zie PoNTANUs,

Hist. Lib. VI. p. Io9. 132. I35. 138. 139. 14o. 142.

157. 16o. en 193. , als mede LINDEBÖRN , Hist.

Episc. Daventrº Cap. XII. p. 513. . Behalven in de

zen onzen Brief, ontmoet men ook in een voorgaan
den Brief van 12oo., alhier geplaatst onder Num: 8ó."

bl. 269. als mede in een volgenden Brief van den

Jare i23J., de namen van verſcheiden begunſtigers

van dit Klooster, welke hunne goederen aan 't zel

ve geſchonken hebben. - . - -

(e) Amminiſtratione.] Kwalyk, en by onoplet

tendheid, heeft MATTHAEUs uitgegeven, animi mini

ratione. * * - -

nºgf) De Stenre.] Insgelyks kwalyk by MATTH.,

de Sterre. Stenre is het tegenwoordige Dorp Steen

deren, aan den Ysſels omtrend een uur gaans bene

helmo prepoſito etfratribus ſancte Marie in(d)

Bethlehem et per ipſos eccleſie ſue jureper

petuo poſſidendum • Ita ut prepoſitus de

Bethlehem • ratione perſonatus eccleſie dé

Dusburg - per aliquem ſui ordinis - uel eti

am alium ſacerdotem ydoneum parrochiam i

pſam debita (e) amminiſtratione procuret -

Volumus etiam diſtricte precipientes ſub pe

na deſtitutionis officii et beneficii : ne jdem

prCpoſitus ſiue aliquis ſucceſſorum : ſud

rum - ad alicuius petitionem prefatam eccle

ſiam . ſimiliter et eccleſiam de Stenre : pre

ſumat alicui porrigere in beneficium : quin

prouentus (g) earum liberi ad uſum eccleſie

beate Marie jn Bethlehem annuatim proue

niant . Vt autem hoc factum noſtrum per

petuo ratum et ſtabile permaneat - preſentem

paginam conſcribi et ſigillorum preſencium fe

cimus appenſione communiri . . . . . . .

Actum anno dominice incarnationis (h)
tº o , O O -

M : cc - xx - VIII • Pontificatus noſtrian

no primo

Te

den Doesburg, gelegen, en onder het Landdrost

ambt van Zutphen gehoorende. Dat de Proost

van Bielhem Patroon van de Kerk van Steenderen oud

tyds is geweest, en eenen van zyne Kloosterlingen

tot Priester aldaar aanſtelde, heeft reeds LINDEBORN

Hist. Episc. Daventr. Cap. IV. S. 7. p. 235. aan

geteekend. - - -

(e) Earum.] Eorum leeſt men by MATTH. doch

te onrecht. -

(h) M. CC. XXVIII.] . Ofſchoon wel deze onze

Brief geene dagteekening heeft, kan dezelve egter

niet eerder, dan na den 2o Augustus van dat jaar ge

geven zyn, en wel om reden, dat, wanneer wILLE

BRAND tot de Bisſchoplyke waardigheid in 1227. ver

koren wierd, Hy zig in Italien aan het Hof van den

Keizer bevond. Er moeſt dus eenige tyd verloopen;

eer hy binnen Utrecht bezit van deze waardigheid

kon nemen. Zulks heeft hy eerſt gedaan op den 2o

Augustus van dit jaar. Dit leert ons de gelyktydige

Incertus Auctor de reb. Ultraject. Cap. XXVIII pag.

24. in deze woorden: ,, Igitur novus Epiſcopus -

,, Civitatem ſuam Trajectum primum ingreditur. Ubt

,, ipſe non ſolum a Clericis 2 & praedictis Comitibus”

(onder welken ook onze Graaf GERARD van GELRE

zig bevond.) , ,, & multis aliis mobilibus, nec non a

,, Ministerialibus Eccleſiae, qui cum alio multo populo

,, ex omni parte confluxerant ad illum, jam diu ex

,, ſpectatum, adventum & introitum, cum ingenti,

, ut decuit, honore recipiebatur anno Domini#
,,ducenteſimoviceſimo octavo, quinto die poſt beatae Vir

,, ginis Mariae asſumptionen”,

Rr t
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Testibus hiis -

Theoderico maioris eccleſie Traiectenſis -

Loduyico Sci Saluatoris -

Ottone (i) Eccleſie Daventrii -

Reimaro Sci Petri -

Gotſuino SciJohannis prepoſitis Traiectfi.

Wulframmo Sci Saluatoris -

Hugone Sci Petri .

Giſèlberto Sci Johannis -

Andrea Sce Marie Decanis Traiectfi -

Rodolfo Comite de Gore.

HENRico de Monte et ADAM filio ſuo . .

Woltero Comite de Goy nobilibus.

Giſèlberto de Ameſtelle . .

Gerardo de Tholre - et filio eius Ber

nardo .

(i) 9ttone Eccleſiae Daventrienſis.J Hy is Prooſt

van 't Kapittel van S. Lebuinus te Deventer gewor

den in 't laatst van den jare 1227., en heeft die waar

digheid bekleed tot in den jare 1239. , volgends de

w

'af' Ze • Wullº - Wºlſh Hi/ - ,,Militº. • Walliſ Wºlfthe "Agºſtº A. Sºlli/Le AZ

###$%#$%#$%$#####

138.)

Suethero de Dingethen .

Alberto de Wuluen .

Amilio de Werthe .

Heinrico de Amersuorthe .

Stephano de Boſinchem .

Et aliis quam pluribus eccleſie noſtre

miniſterialibus. v

Naar den oorſponkelyken Parkementen

Brief, geſterkt met een uithangend

Zegel in groen wasch, wiensrandſchrift

was H WILBRANDVS. DEI.

GRA. TTRA .... ENSIS. ECLIE.

EPS ervintelyk onder de Archiven

van 't Duitſche Huis te Utrecht in

Lade 7. in een paket, gequoteert No.

2. Min naauwkeurig ook uitgegeven

door ANT. MATTHAEUs, in Not, ad

#svuvu de reb. Ultraject. pag.
IO2,

aanteekening van den Heer DUMBAR, K. en W. De

vent. I. D. bl.,32 I. wiens gevoelen, ten opzigte van

dezen Prooſt, door dezen Brief thands buiten alle

twyfel geſteld wordt.

'Nº. SN"/ 2. SN i& SSEZ2. Sºlº2. S&#% S&#% N#% lººr welhºe

#$%$#####$%$#$%

Grafſchrift, zo als in de Kerk der Abdye te Roermonde gevonden wordt

op de Graftombe van Graaf GERARD, en zyne Vrouw MARGARETA.

In 1229.

--

BIIT. (a) ANNo. MILLESIMo. DvcEN

TESIMO. V1GESIMO. NONO. IPSO. DIE.

BEATI. SEvERI. EPIscoPI. GERARDVS. co

MES. GELRIAE. ET. zvTPHANIAE. QVI. cVM.

MARGARETA. vxoRE. svA. AD. INSTAN

TIAM. MATRIS, svAE. RICHARDAE. DE.

NASSOVIA. PRIMAE. HvIvs. Loci. ABBA

(a) Qbiit.] Dewyl wy deze Afdeeling eindigen

met de Charters, welke onder de regeering van Gra

GERARD den IV., of, gelyk hem anderen noemen,

den III. ,,gegeven zyn, hebben wy niet onvoeglyk

#deeld, tot een ſlot, hier by te voegen het Graf
ſchrift, zo als in de Kerk der, door hem geſtigte,

Abdye van Roermonde, mogelyk een geruimen tyd

ila Zyn,dood, voor hem, enzyne Vrouw MARGARETA

ter gedagtenis op hunne Graftombe is opgeregt: #NIP

#NBERGH, uit wiens Kerkelyke Historie van Gelder

land wy hetzelve ontleend hebben, meldt er dit na

volgende van: ,, Gerardu, Comes ubi ſtren" non

*

w

TissAE. MoNASTERIvM. FvNDAvIT. ANNo. (b)

MILLESIMO. DVCENTESIMO. DECIMO. OCTAVO,

AMBO. IN. HOC. LOCO. SEPVLTI,

Jo. KNIPPENBERGH , Hist. Eccleſiast.

Ducat. Geldriae Lib. II. Cap. 1o.

pag. 81. -

, minus, quam religioſi Principis partes in adminiſtran

af ,, dis Provinciis inplezierat, anno demum MCCXXIX.

,, had mortalitateſolutus Ruraemundae in eo, quod con

, diderat, Veſtalium Clauſtro tumulatur. cujus Sta

, tua, ut & Margaretae conjugis, editiori Sepulchro

, in Templi medio ſupina incumbit, cui haec Epigra

,, phe inſcripta legitur. Obiit. cet. –” -

, C#2 Anno 1218.] Anderen brengen de ſtigting van

dit Klooſter tot 122o., en ook tot 1324. Hoe dit ver

ſchil der jaren te vereffenen zy, hebben wy hier vo

## getoond, in onze Aanmerking op Num. 122.
e 3 e *

t -
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DE HANDVESTEN, PRIVILEGIEN, VRYHEDEN, VOORRECHTEN EN
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PROFESSOR IN DE RECHTEN TE UTRECHT, EN HISTORIE

sCHRYvER VAN GELDERLAND.

I. DEELS, III. AFDEELING.

-

Nº LA

u Ns
b TK,

- º 4% TT

-

- -

l

- 7

| | | AZ- U

S NIW- S l ſtN

S %- "g

\\\\\ * E7////Z 8
Nº H7 - -

- - - - JE

S K

ſy RV-
-

Te U T R E C H T,

By J O HAN N E S AL THE E R,

M. D. C. C. X C III.





I. DE EL S III. A F DE EL IN G

D E S

CHARTERBOEKS

V A N

G EL DE R LA N D,

Bevattende der cHARTERs, en verdere BRIE

vEN, zoals gegeven zijn geduurende de

regeering van oTTo DEN III.



* -

\,

w

-

-

s - - - - - - - # # - -

e - -- . e

* - - -
-

2 * *

-

ex- * ** -- - --

e- -, n * . - k - - * *

- * * - - as e

- e - 7 t

* ** -- s ' • - -- -- -- --

s

-

-

- -

- - r

r

- -- -
- - » - -

- ------

- * * ,

** * * we * * *

- * - s -

* k es

te - w - * * * - - - - - - - *-- - -- ** -

l
*

-

t - -

- - r s- - en - - ' - ** * * * * * w- - -- w e

* * - J
* * * *.

- - - - * * - * * ** - * - - - - - - -

s- -

' , ' -- - - x - ; - - - 'ſ - , - . . *

• - * * * * w
* * - * ** * - . * v w- t e * Y, A.

- v + - -

- - - - -- -
- -

- - - - - 6 º . - , f • - 1

*
-

- w

t

- - A

w

-

e

-

-



CHAR TER BOEK

HE R T O G D O MIS
G E L R E , w

E

G R: A A F

N

SC H A PS

Z U T P H E N.

D ER DE AE DE E LIN G.

Bevattende de CHARTERS, en verdere BRI E v EN, zo als ge

geven zijn geduurende de regeering van o TT o den III.

Aan die van NIJMEGEN de Rechten en Vrijheden van Aken, en andere vrije

Rijksſteden, als mede Vrijheid van Tollen, en het Recht, om tot Burgers

aantenemen de genen, die zig in hunne Stad zouden willen begeven ter

woon, geſchonken door Koning HENRIK den VII.

w

n

Den 31. Augustus. 123o.

ENR1cus (a) Septimus divina favente

clementia Romanorum Rex et ſemper

Augustus, univerſis imperii fidelibus (b) im

(a), Henricus.J. De eerſte uitgaaf van dezen Brief

zijn wij verſchuldigd aan den Heer IN DE BETOUw,

die onlangs met zeer veel oordeel,, vlijt, en naauw

keurigheid de Handvesten zijner Vaderlijke Stad. NIJ

MEGEN bijeengezameld, en uitgegeven heeft. In de

ondergevoegde aanmerking meldt ons die onvermoeide

Onderzoeker der Oudheden: ,, dat Hij dezen Brief

,, heeft getrokken uit het Legerhoek der Stad Nijme
, gen, zijnde na hgt oorſpronkelijke, in den Blok be

, rustende, daar in overgebragt op Fol. 3 t”. Hij

meldt ons verder: ,, dat men hier van ook een Copie

, vindt in 't Boek van Land zaaken, in dorſo gete

,, kend E. berustende ter Griffie 's Hoves van Gel

, derland, Fol. 476. Verſo.” Wij hebben in alles de

uitgaave van denzelven alhier gemeend naauwkeurig te

moeten volgen, uitgezonderd, dat wij, tot meerder

gemak van den Lezer, de zogenaamde Abbreviatien,

of verkorte manieren van ſchrijven, in ſommige woor

den, gelijk discrecoe, racoi, inſinuacoe, pncium, nram,

enz., vol uit hebben geſchreven, en dus discretione,

rationi, inſinuatione, praeſentium, noſtram, enz., la

ten drukken, gelijk wij ook in ſommige woorden,

waar in de enkelde letter e in 't Handſchrift gevon

# is, de ae volgends onze gewoonte herſteld heb

CI1.

(b) Imperpetuum , ex innata. cet.J Dus vinden

wij de onderſcheidings- teekenen in de uitgaave geſteld.

Denkelijk ſtaat dus ook in 't Handſchrift, waar uit de

Sss 2

perpetuum, ex innata nobis Regia benignitate

et provida discretione noſtrorum et imperii

fidelium juſtis petitionibus favorabilem audi

tulm1

ze Brief is uitgegeven. Doch de Schrijver van het

zogenaamde Zegerboek heeft die naauwkeurigheid in

het afſchrijven van den oorſpronkelijken Brief niet ge

bruikt, welke hij had moeten aanwenden. Ongetwij

feld heeft in het oorſpronkelijke, agter de woorden

inperpetuum, een punctum, en geen comma, geſtaan;

en hij had dus moeten ſchrijven, univerſis imperii ſide

delibus in perpetuum. Ex innata nobis cet. 3 op de

zelfde manier, gelijk in een Brief van K. oTTo den IV.

van 119o. gevonden wordt, imperii & regni fidelibus

in perpetuum. Dignum eſt omnia. cet. bij den Abt

BESSEL, Chron. Gotwicens. Lib. II. c. 15. p. 4O2.

Even eens leest men, te recht, in andere Brieven van

onzen K. HENRIK , gelijk, bij voorbeeld, in een Brief

van den 22 Decemb. 123o., Omnibus - in perpe

tuum. Ea, quae cet. bij vAN HoNTHEIM, Hiſt. Tre

virens. Dipl. Tom. I. p. 706. A., als mede in een an

deren van den 1 Novemb. 1228. Univerſis imperii

fidelibus in perpetuun. Ad vitae utriusque, cet. bij

MARQ. HERGoTT, Geneal. Dipl. Habsburg. Tom. II:

Part. I. p. 234. Op gelijke wijze ſpreekt Bisſchop

wiLBRAND in zijn Brief van 1231. alhier geplaatst on

der Num. 3. van deze Afdeeling ; Univerſis Chriſti

fidelibus in perpetuum. Oſicii noſtri devotio. cet. -

Dit is zeker, dat de woorden, univerſis imperii fideli

bus inperpetuum, niet tot het volgende moeten ge

bragt worden, maar, als het ware, de inleiding van

dezen Brief uitmaaken, en bij manier van uitlating dus

ge*

\ -
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tum praebere tenemur, et, ſi rationi ac ae

quitati(c) conſonuerint, more Divorum Pro

genitorum noſtrorum ſolita clementia admit

tere debemus; quapropter exinſinuatione prae

ſentium ad notitiam univerſorum cupimus per

venire, quod fideles noſtri cives de (d) No

vIOMAGIo ad noſtram accedentes praeſentiam

a nobis humiliter ſupplicarunt, quod talia ju

ra et libertates, quemadmodum AQUISGRANUM

ac aliae noſtrae Civitates & Imperii a Proge

nitoribus noſtris Regibus & Imperatotibus ſunt

privilegiatae, ipſis & Civitatieorum indulge

re & concedere dignaremur, affirmando aſſe

rentes exinde nobis & imperio utilitatem &

honorem non modicum profuturum. Nos ve

ro deliberato conſilio noſtrorum familiarium eo

rum petitionibus duximus annuendum, auto

ritate Regia omnia jura & libertates, & ut

absque qualibet exactione theolonii libere cum

boniseorum, ſive per terram, ſive per aquam

tranſeant per totum Regnum noſtrum, prae

geſteld zijnde, moet men er onder verſtaan gratiam

ſuain & omme bonum , (gelijk men dus vol uit leest

in een Brief van denzelfden Koning van den 23 januar.

123 1. bij V. HoNTHEIM d. l. p. 706. B., univerſis

imperti fidelibus - gratiam ſuam & omne bonum,)

of een andere ſoortgelijke uitdrukking.

(c) Ac equitati conſinuerint. ] In het Afſchrift van

den Preſident VAN HELL leest men, & aequitati con

ſontlerunt.

(d), De Noviomagio.] En hier, en in 't vervolg,

heeft dat zelfde Afſchrift, de Novimagio.

(e) Perin de eſt.] Ongetwijfeld ſtaat in het oorſpron

kelijke, gelijk ook het afſchrift van den Heer vAN

HELL heeft , Proinde eſt, quod cet. De afſchrijver

van het Legerboek, niet genoeg oplettende, hoedanig

een haal of trek van de pen, door het onderſte ge’

deelte der letter p, 't zij dwers, 't zij wat ſchuinsch

nederlºpende, en waar mede men per en pro onder

ſcheidde, gehaalt was, heeft kwalijk perinde daar uit

gemaakt. Men vergelijke WALTHERT Lea. Diplom.

cal 254, en 257. Dat de zin vereischt proinde, en

niet perinde, heeft de Heer IN DE BEToÜw te recht

reeds begrepen, wanneer hij deze woorden vertaalde,

En daarom is het, dat wy. enz.

f) Quod qui attemtavit. cet.] Ik denke, dat in

den oorſpronkelijken Brief, bij een gewoone verkorte

manier van ſchrijven, ſtaat, attemtau'it. De uitſchrij

ver van 't Legerboek , hier op niet lettende, heeft

ons attentavik opgedist voor attemtaverit, gelijk te

recht de Preſident VAN HELL in zijn Afſchrift opgeeft.

Men vergelijke wegens deze verkorting van ſchrijven

de voorbeelden, voorkomende in 't Lexic. Dipl. van

WALTHERUs, col..31, 18, 51, 23. 56, 19.62, 17.
enz.. En , zekerlijk, de ſamenhang dezer woorden

vereischt, dat wij hier geen aantoonende, (Indicati

ººls-) maar een aanvoegende wijze, (Subjunctivus)

moeten vinden , gelijk in ſoortgelijke uitdrukkingen

altoos voorkomt. Ten bewijze hiervan ſtrekken deze

navolgende voorbeelden: In den hiervoren reeds aan

gehaalden Brief van K. HENRIK van den 22 Decemb.

1239. Quod qui facere praeſumpſerit, regiae ſublimi

#atis iran & graven offenſam ſe non ambiggt incur

ſtrum. ,,Even eens ſpreekt dezelve in zijnen Brief van

den 1 Novemb. 12.28. Quicunque vero -- in execu

tione mandati noſtri fuerint negligentes , efenſam no

ſtrae Celſitudinis ſe noverint incurſuros. Dus, vindt

men ook in een Brief van K FREDERIK den II. van

1236. ſancimus edicto, ut nulla perſona - auſu te

merario moleſtare praeſumat. ## qui praeſumpſe

rit, praeter indignationem culminis noſtri, quam incur

ret, centum libras auri puri componat. En in een an
deren Brief van dat Jaar van denzelfden Keizer, man

dantes, quatenus nulla perſona contra praeſentis-

confirmationis noſtrae paginam atlſu temerario venire

praeſumat, Quod qui praeſumſerit, in vindictam te

meritatis ſuae quinquaginta marcots auri componat;

gelijk ook in een derden Brief van denzelven: Univer.

notatis Civibus perpetuo concedentes & indul

gentes, plenam etiam ipſis gratiam facientes,

ut quoscunque in Conciyes recipiant, qui ad

ipſorum civitatem ſe duxerint transferendos,

perinde (e) eſt, quod ſub obtentu noſtrae

gratiae firmiſſime praecipiendo mandamus, qua

tenus nullus auſu duétus temerario memoratos

nostros Cives de NovioMAGIo, vel eos, qui

ad ipſos ſe tranſtulerint more Civium, grava

re vel moleſtare vel ullam exactionem ab i

pſis exigere praeſumat, quod qui (f) attem

tavit gravem offenſam noſtrae Celſitudinisſe

noverit incurriſſe; ad majorem itaque eviden

tiam & certitudinem praemisſae noſtrae do

nationis praeſentem paginam ſcribifecimus, &

ſigillo noſtrae Celſitudinis communiri & prae

notatis Civibus praeſentari. Teſtes qui in

terfuerunt hii ſünt, Venerabilis Abbas (g)

ſancti Galli, Conradus (h) de Hohenloh,

Everardus Dapifer (i) de Walpure, Con

radus pincerna (k) de Wintſtete, Ludo

W1

ſitati veſtrae praccipimus & mandamus, ſttalentus -

holeſlare nullatenus praeſumatis. Quod qui praeſum

ſerit, indignationem noſtri culmmisſé noverit incurſu

rum. Deze gemelde drie Brieven van K. FREDERIk

kan men vinden in den Theſaurus Anecd. noviſ, van

BERNARE PEZids, Tºm VI. Part. II. p. 88-5t. -
(g) Abbas S. Galli ] In een Brief van Konſ HEN

Rik van 't volgende jaar, 1231. komt hij ook als Ge

tuige voor, en wordt aldaar genaamd, éoNRADUs ab

bas S. Galli, bij VAN HONTHEIM, Hist. Trevir. Dipl.

Tom. I p. 707. . Waar men van dezen Abt coNRA

DUS meerder onderrigting kan bekomen, leert ons

## Geneal. Dipl. Habsburg. Tom. II. Part.

p, 235.

Ch) Conradus de Hohenloh.] In een Brief van K.

FREDERIK van 1232. bij v. HoNTHEIM, d.. l. p. 712.
Ontmoet men onder andere getuigen ook C. van Ho

henloe. In een anderen Brief van dat jaar bij denzelven

d. l.d”### vindt men G. & C. de Hohenloe. Dat

die C. de Hohenloe, dezelfde is, als onze Conradar

de Hohenloh, zulks lijdt geen twijfel. Dat G, de Ho

henloº, genaamd is geweest. Gotfridus, leeren wij uit
de onderteekening van een Brief van Kon. HENRIR van

1229, alwaar, zijn naam vol uit voorkomt Gotfrida,
de Hoinloch, bij MIRAEUS, Oper. Dipl. Tom II, P•

744. B. In een Brief van K. FREDERIK van 1231. bij

#RD UGHELLUS, ſtal. Secr. ,ſom., V. p. 3oö., ge

lijk ook in een Brief van den zelfden Keizer van 1256,
bij PEZIUS, Thes. Anecd. nov. Zom. VI. Part. II, p.

9O. , ontmoeten wij insgelijks Gotfridus G?#
de Hohenloch - Uit deze aangehaalde Brieven blijkt

niet alleen, dat de in onzen Brief voorkomende Cºn

radus de Hohenloh ten dezen# geleefd hebbe, maar

uit eenen anderen Brief van K. FREDERIK van 1236.

blijkt ten Vollen, dat die twee Graven van Hohenlo

Broeders zijn geweest, want men aldaar, onder meer

andere getuigen, bij FROELICH, Diplom. Sacr. Die

Skyriae Part II. p. 182. , komt aantetreffen, Gothe

fridus en Conradus FRATREs de Hohenloch.

Ci), Dat iſ er de Walpure..] De Afſchrijver van 't

Lagerboek ſchijnt hier weder bij onoplettenheid kwaa

lijk de Walpure afgeſchreven te hebben, voor de

Walpure, of, gelijk het Afſchrift van den Heer v.

HELL heeft, de Walpurg. Ten minſten in den Brief

van 229 bij MIRAEUs Oper. Dipl. Tom. II. p. 744

wordt hij genaamd Everhardus Dapifer de ijſhip,
en in een Brief van 1228, bij HERGoTT d. l. p. 234,

Heberhardus Dapiſer de IJaipurch. In een derden

Brief van 1229., bij denzelven d. l. p. 236. wordt hij,

# verdere bijvoeging, #fEberhardus Da

ZVC/”,

(k) Pincerna de Wintſtete ] In het Afſchrift van

den Preſident VAN HELL, de Winterſlete. Het zou

kunnen zijn, dat, bij een gewoone manier van ver

korting in 't oorſpronkelijke geſchreven ſtaat, Wint'ſfe

te, en dat de Afſchrijver van 't Legerboek, uit het

welke deze Brief is uitgegeven, dien trek of haal bo

Ven
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wicus (l) de Schippha, Fratres (m) de

Grindelahe, Conradus (n) de Smalnecche,

Walterus Ulricus & Lupoldus Notarii, Con

radus Camerarius & alii quam plures, datum

apud (o) Wizenburt, Anno Dominicae in

ven of ter zijde van de t niet heeft gezien, of 'er opgelet.

Ten minſten in den Brief van 1229 bij MIRAEUS l. d.

leest men ook Cunradus Pincerna de Winterſtetin,

elijk mede in een Brief van 1229. bij HERGoTT d.

# # 236, insgelijks Conr. de Winterſtetten, en den

kelijk is het, dat men in een voorgaanden Brief van

1228 bij denzelven p 234. voor Conradus Pincerna

de Winteſletten ook zal moeten lezen de Winterſtet

ten. Naar alle gedagten is hij dezelfde, die in

een Brief van K FREDERIK van 1218 voorkomt onder

den naam van Conradus de Wijntherſteden, bij den

zelven HERGoTT d l. p. 227.

( l) Lud. de Schippha.] In een Brief van K. otto

den IV. van den 2 Mey 121o, bij vAN HoNTHEIM

Hiſt. Trevir. Dipl. Tom. II. p. 648. ontmoeten wij

w
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carnationis M. C. C. XXX. pridie Calendis

Septemb. indiétione tertia.

Naar de Uitgaaf van den Heer JoH. IN DE BE

ToUw, in de Handvesten van Nijmegen, bl,

I. alwaar men ook dezen Brief in 't Neder

duitsch vertaald vindt bl. 4. Gecollationeerd,

en verbeterd naar een Afſchrift uit de Col

leſtanea., Privilegiorum Gelricornm MSS.,

door wijlen den Preſident des Hofs van Gel

derland, VAN HELL, bijeengezameld, Tom.

IV. pag. 123.

eenen Conradus de Schippe. Mogelijk is dit een en

dezelfde, geſlachtnaam.

(m,) Fratre; de Grindelahe..] In den meergemel

den Brief van Kon. HENDRIK van 1229. bij MIRAEUs

d. l. p. 744. worden deze Broeders met de enkele

voorletters hunner eigene naamen dus onderſcheiden L.

L. & E. de Grindelahe.

(n) Conr. de Smalnecche. J. De Smalnettho leest

men in 't Afſchrift van den Heer v. HELL.

(o) Wizenhurt.] Het zelve Afſchrift heeft, Witſen

burg. - Wegens den inhoud verder van dit Privile

gie kan men nazien PoNTANUs Hist. Gelr. Lib. VI. p.

135 en 't geen dienaangaande de Heer IN DE BEToUw

heeft aangeteekend zo op de Chronijck van Nijmegen

van SMETIUs bl. 61., als mede in de Annales Novio

magi pag. 67.

(S) - dR/So- vº/v- 299 U)

2.) Gerlach, Heer van Budingen, wordt, om 2oo Mark, Leenman van Graaf

oTTo, en belooft een ſtuk goeds, ter waarde van dien, aan denzelven ter

Leen optedragen.

In den

Go Gerlacus, dominus de Budingen,

univerſis praeſentem paginam intuenti

bus. Perpetuum ad noticiam univerſorum

cupio pervenire, quod de conſilio amicorum

meorum fidelium ſum obligatus hominio

domino meo Comiti OTTONI de GELREN

(a). Producentis marcis.] Na dat de Erfopvol

ging hier te lande was ingevoerd, hebben in vervolg

van tijden de Graaven zich voornaamlijk daar op toe

gelegd, om de vrijgeborenen, Ingenui, die in hun

ne Graafſchappen woonden, en goederen in vrijen ei

gendom bezaten, door den Leen eed aan zich te ver

pligten. Geen gereeder, en met de billijkheid meer

overeenkomend middel was het, dan dezelven door ze.

kere ſomme gelds daar toe, als 't ware, te kopen,

ten einde zij voor zodanige ſomme , als men onderling

was overeengekomen, hunne vrije eigendomlijke goe

deren aan den Graafopdroegen, en weder als leenroe

rig van hem ontſingen, en op die wijze als Leenman

nen van den Graaf zich verpligtten, om denzelven in

den oorlog te dienen. Hier door werden veele Goe.

deren, die te voren vrije, eigendomlijke goederen

waren, niet alleen leenroerig aan den Graaf, maar

tevens op deze wijze werden de Graaven langzamer

hand , naar gelang dat zij meer en meer Leenman

nen kregen, magtiger en aanzienlijker. - Onnoodig

is het dit met bewijzen nader te ſtaven. De zaak is

genoeg bekend, en wij zullen in 't vervolg verſchei

den voorbeelden hier van ontmoeten. Deze onze Brief

levert hier van ook een bewijs op, bij welken Gerlach,

Heer van Budingen, om tweehonderd Mark, denkelijk
Keulsch geld, zich in 't vervolg als Leenman van Graaf

OTTO niet alleen belooft te gedragen, maar ook te

vens beloofd een ſtuk Goeds, ter waarde van dien,

aan denzelven optedragen, en in Leen voor zich en zij

jare 1231.

in hunc modum , quod fideliter promiſi

pro (a) ducentis marcis bona comparare,

& illa de manu ſua tenere in perpe

tuum (b) quamdiu vixero cum heredibus

meis poſſidere. (c) Quod ſi non . . . . . . . . .

emenda, debeo, ut promiſi, de allodiis

II]C1S

ne Erfgenamen weder te zullen ontfangen, en vervol

ends als leenroerig van de Graaflijkheid te bezitten:

# hij aan deze belofte voldaan heeft, zal blijken bij

een volgenden Brief, dien wij hier beneden op het jaar

1233 in zijn geheel zullen plaatzen, en die maar

voor een gedeelte is uitgegeven bij PoNTANUs Hist:

lib. VI. p. 136. en vAN SANDE, Comm. ad Conſ. Feud.

Gelr. p 39. n 3.

(b) Qimamdiu vixero cum her. poſs. ] Ik denke 2

dat de Afſchrijver van 't Register, waar in deze Brief

gevonden wordt, bij overhaasting het koppelwoordje

et zal overgeſlagen hebben, en dat in 't oorſpronkelij

ke zal geſtaan hebben, tenere in perpetuum , qugin dit

vixero, & cum heredibus meis poſidere. De zin ten
minſten vereischt zulks. - - -

(c) Si non ... ... ... emenda.] . In het Afſchrift:

waar uit wij dezen Brief geven, zijn, hier tusſchen•

twee of drie woorden zo onduidelijk, en bij verkor

ting zo ingewikkeld, geſchreven, dat wij liever dezel

ve'hebben willen uitlaten, dan door eene onzekere

gisſing dit gebrek aanvullen. De zin is buiten dit ge

noeg 'aftenemen. Voor de ontfangene 2oo Mark .be

looft de Gever van dezen Brief of een ſtuk vrij eigen

goed ter waarde van dien te zullen koopen, en het zel

ve dan ter Leen op te dragen, of, zo hij zulks niet

kogt, dan, uit zijne eigene allodiale goederen, een zo

danig ſtuk tot Leen te maken, of, zo hij geen van

beiden deed, dan ten minſten een leen goed, 't geen hij

onmidlijk van 't Rijk bezat, in handen van den Roomſch

Sss 3 Ko

4



374 CHARTERBoEK Des HERTOGDoMS GELRE,

meis (d) valens XX, marcas annuatim re

ſignare ſibi; vel honeſta feuda, quae de Im

perio libere poſſideo, reſignare Domino Re

gi, & de manu ſua recipere Comitis prae

Koning overtegeven, en op Graaf oTTo te doen over

dragen, van wien hij 't zelve als dan als een agter

leen weder zoude ontfangen. En op die manier kan

men reden vinden, waarom hij hier bepaaldelijk noemt

honesta feuda, dat is zodanige Leenen, waar van on

ze Graaf, behoudens zijn rang, eer, en fatzoen, Leen

man kon worden van een ander, en gevolglijk geene

andere, dan onmiddelbaare Rijksleenen, en niet zodani

ge, welke leenroerig waren aan andere Heeren. Daar

door immers zou onze Graaf in zijn eer en aanzien ver

kort worden, indien hij door zulk een opdragt leenplig

tig werdt aan iemand, welke niet zijn meerdere,

maar ofzijns gelijke, of zelfs van minderen rang was.

Zodanig Leen kon in dien zin dan met recht een feudum

inhonestum genoemd worden. In tegendeel een feu

dum honestum was het, zo hij het van den Keizer of

Roomsch Koning ontving, van wien hij tog een Leen

man reeds was.

(d) Valans viginti marcas.] In de gevallen, wan

neer iemand zich voor een zekere ſomme gelds als Leen

Slº/u. SNS Vul NN Nºg NXlºſz. SNS k/e S&##/u. SSS''

#s "zsººgsº: sººgsººg ººg Sº2-2 #s S & ES'

dicti. Acta ſunt apud Wormatiam Anno

Mo CCo XXXIo.

Naar 't MS, Register in Folio, dat

altſte Registre genaamd, ter Reken

kamer van Gelderland ervïntelyk,

Fol. 16. verſo & 17.

man verbond, vindt men doorgaands altoos deze e

venredigheid gebruikt, dat uit het ſtuk goeds, 't

welk men daar voor aan den Graaf, of Hertog ter

Leen zou opdragen, ten minſten zo veeljaarlijkſche op

komſten konden genoten worden, als één tegen tien.

Hier ontfangt de Gever van dezen Brief twee honderd

mark. Het Leengoed, 't welk hij daar voor zou ver

binden, moest dus twintig mark jaarlijkſche opkom

ſten opbrengen. In een dergelijken Brief van 1335,

uitgegeven door SANDE, Comm. ad Conſuet. Feud.

Gelr. p. 45. ontfangt , de Leenman ſeventich mark;

en hij draagt op aan den Graaf ter leen ſeven mark

opkomſten uit zyn goed. Meer voorbeelden is on

noodig bij te brengen. Deze aanmerking zal bewaar

heid worden door verſcheiden ſoortgelijke Brieven,

in 't vervolg alhier te plaatsen , waar in men deze

zelfde evenredigheid zal bevinden in acht genomen te

zijn. - Men zie verder, 't geen PoNTANUs Hist.

L. VI. p. 136. van dezen Brief gemeld heeft.

3- De! Goederen en bezittingen van 't Klooſter Bethlehem, gelegen bij Deutink

hem in de Graafſchap zUTPHEN, op nieuws bevestigd, en de vrijheden van

dat Klooster vermeerderd door den Utrechtſchen Bisſchop wILBRAND.

- In den jare 1231.

N nomine (a) Sanctae & individuae

Trinitatis Amen. wIJLBRANDUs , Dei

gratia Trajectenſis Episcopus, univerſis Chri

ſti fidelibus in perpetuum. Officii noſtri de

votio requirit & debitum, ut, in quibuscun

que locis religionem creſcere & cultum Dei

per gratiam ipſius augeri conſpexerimus, Nos

ad eorum non ſolum defenſionem, ſed etiam

omnimodam promotionem , pia ſollicitudine

(a) In nomine cet.] Dewijl het voorige gedeelte van

dezen Brief maar eene vernieuwing en nadere bevesti

ging bevat van een voorgaanden Brief, die door

Bisſchop DIRK den II. in den jaare 12oo hier over ge

geven was, en reeds hier te vooren in de II. Afd. op

bl. 269. door ons geplaatst is, zal men zich niet ver

wonderen, dat het eerſte gedeelte van dezen onzen

Brief genoegzaam in dezelfde woorden bevat is, die

wij ook in dien voorgaanden aantreffen.

(b) Permiſſione Philippi nomine & parochianorum.]

Het woord nomine maakt hier den zin eenigzins dui

ſter. vAN RITYN zette het in zijne Nederduitſche Ver

taaling over met den wille en toeſtemminge van den Pa

ſtoor en de Parochianen. Hij volgde dus niet de woor

den van dezen, maar van den Brief van B. DIRK, al

waar men leest, ex voluntate & permiſſione perſonae

& Parochianorum. In onze Aanmerking op dien Brief

bl. 269. (a). hebben wij gegist, dat mogelijk aldaar

de eigen naam van dien Prieſter, Paſtoor, of Perſona,

door overhaaſting van den uitſchrijver was overge

ſlagen, en dat in 't oorſpronkelijke waarſchijnelijk ge

ſtaan heeft, permiſſione Phi, perſonae, dus, bij verkor

ting van Schrijven, voor Philippi perſonae. En, in

dien dit niet waarſchijnelijk mógte voorkomen, toon

den wij, dat ten minſten uit dezen Bevestigingsbrief

bleek, dat die toenmalige Prieſter Philippus genaamd

is geweest. - Maar hoe ſtellen wij het met deze

w

intendamus: innotescat igitur praeſentibus ac

futuris, quod conſtructa primum Capella per

Magiſtrum Franconem , religioſum Sacerdo

tem, in loco, qui nunc dicitur Bethlehem,

ex voluntate & (b) permiſſione Philippi no

mine & Parochianorum de Duttinchem ,

Comprovinciales & Commarchiones, qui vul

go (c) Marchonotae vocantur, duabus vi

cibus convenerunt, qui (d) Aream, in qua

âs

onze woorden permiſſione Philippi nomine ? Is niet het

woord noining ten eenenmaal hier overtollig? Of, zo

men 't Zelve behoudt, gelijk 'er geen reden is om het
niet te behouden , ontbreekt dan niet iets aan den zin?

Om kort te zijn, ik denke, dat in 't oorſpronkelijke

ſal geſtaan hebben permiſſione -pe. Philippi nomine.

De uitſchrijver verſtond deze verkorte&#
niet, en ſloeg zulks over, terwijl hij met volle letters

had moeten afſchrijven, permiſſione perſonae, Philippi

nomine. Met invoeging van dat woord is de zin vól

komen, en dan is het woord nomine geenszins over

tollig gelijk ook, 't woord perſonae hier volſtrekt

noodzaakelijk is , daar gewag gemaakt wordt van de

Parochianen. Deze immers konden geene toeſtemming

geven, zonder hunnen Prieſter of Perſona. - Dat

nu dit woord in ſtukken van de XIII. Eeuw aldus ver

kort geſchreven werd -p". en -pe. met een dwersch

ſtreep door het onderſte gedeelte van de letter p, voor

perſona, en perſonae, kan blijken uit het Leaicon Di

plomaticum van WALTERUs, Col. 254, 11. en 267,

I5. -

(e) Marchonotae.J In de uitgaaf van v. HUEssEN,

Zo hier, als in 't vervolg, leest men Marchennotae,

Het is het nog hedendaags genoeg bekende en gebruike
lijke, Markengenooten.

(d) Qui aream eet ! In den Brief van 12oo.

heeft men et aream cet. 't geen op 't zelfde uitkomt.
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Capella ipſa cum ſuis domibus & officinis

ſita erat, Deo & Beatae Virgini in proprium

devoverunt, magnam etiam partem ſuae com

munis Marchiae (e), circum circa jacen

tem, ,, Scilicet à via, quae vulgo Vocatur

, Kipbruege, usque ad aggerem, qui dici

, tur Vidika, & ab inde usque ad vallum

, molendinarem, & abhinc ad angulum ma

, gni pomerii”, ad perpetuos uſus Pauperum

Chriſti, Deo & Beatae Mariae ibidem deſer

vientium , in dotem unanimiter contribue

runt; hi ſcilicet, HENRIcUs Comes Gelrenſis

, & (f) oTTo filius ejus,” Wolterus de

Keppele, Huboldus de Bernkam, Bernardus

& Sueterus fratres de Wiſche, Everhardus

de Heſe, Bernardus de Ettken, Rudericus

& Arnoldus de Gerne, Henricus, Werne

(e) Marchiae.] In den gemelden Brief Marchae.

- 't Geen wij vervolgends met de teekenen, heb

ben aangeſtipt, is, tot meerder opheldering en nader be

paaling, in dezen Brief bijgevoed, en ontbreekt in den
voor1gen. w

(f) Et Otto filius ejus.]. Deze woorden ontbreken

ook in den voorigen Brief. Men heeft dezelve tot meer

der zekerheid noodig geoordeeld in dezen Brief 'er

bij te voegen, opdat in vervolg van tijden niet mogt

in twijfel getrokken worden, of wel de Zoon zijne

toeſtemming gegeven had aan de gifte, door den Va

der alhier gedaan , want het te dezen tijd niemand

vrijſtond eenige erfgoederen weg te geven of te ver

vreemden zonder bijkomende toeſtemming van zijne

naaſte Erfgenaamen, gelijk genoeg bekend is, en wij

reeds elders ten overvloede getoond en bewezen heb

ben. De verdere hier voorkomende naamen zijn

niet al te naauwkeurig door LINDEBORN opgegeven,

Uit onderlinge vergelijking van die twee Brieven, zal

men gemaklijk de in beiden ingeſlopene fouten kunnen

verhelpen, zonder dat wij ons daar verder mede be

hoeven optehouden -

(g) Loco eidem datam. J. Dus hier beter, dan in

den voorigen Brief, loco eodem datam. e

(h) Venerabilis Dominus Albertus.J In den Brief

van 12oo wordt hij genoemd, Venerabilis frater et

coöperator noſter Dominus Albertus. Te recht kon

Bisſchop DIRK in dien tijd dezen noemen zijnen Fra

ter en Coöperator, zijn en medeboeder, en medehel

per, maar Bisſchop wILBRAND kon, ruim dertig ja

ren daarna, denzelven dus niet noemen, maar moest

deze woorden in den Beveſtigingsbrief uitlaten, te

meer daar het zeker is, dat deze Lijflandſche Bis

ſchop ALBERT in den jare 1229, en dus ongeveer twee

jaar voor het uitgeven van dezen onzen Brief, reeds

overleden is geweest, gelijk uit ALBERTUs sTADENSIs

in Chron. ad ann. 1229., en uit anderen, ten vollen

blijkt, en bewezen is door den kundigen en geleerden

JoAN. DAN. GRUBER, in Not. ad Chronicon Livoniae

vetus pag. 183. Maar, dewijl wij bij de uit

aaf van dien Brief van 12oo. aan een zekere zwaarig

eid niet gedagten, zal het der moeite waardig zijn,

thands bij deze gelegenheid dezelve voor te ſtellen, en

weg te ruimen. Ze beſtaat hier in. - Komt het met

de Historiſche waarheid overeen, dat die Lijflandſche

Bisſchop in den jaare 12oo. de verbrande en toen her

bouwde Kapel van 't klooster van Bethlehem op nieuws

heeft ingewijd? Zo ja, wat reden kan men dan geven,

dat hij zich juist in dien tijd in Gelderland bevond, om

dat werk voor den Utrechtſchen Bisſchop, en uit des

zelfs last, te verrigten? Wat het eerſte betreft.

Het tegendeel van dien ſchijnt te blijken uit het CHRONI

coN Equeſtris Ord. Teutonici, door MATTHAEUS uit

gegeven in Anal. Tom. V. alwaar men C. 135. en

136. pag. 702. dit navolgende vindt aangeteekend: De.

ſe Bisſcop (Bertoldus) begreep ende began die ſtat van

Riege yerst te vesten. Die Eyſten wouden dit geerne

benemen, ende quamen mit heercraft tot Riege, ende

daer waren vele Pelgrims den Kerſten te hulpe geco.

men, ende die Bisſcop predicte ende troeſten dat Kers.

'ten volc ſcer, ende togen op die Heiden Eysten, daar

ſeer gevochten wert; daer bleef deſe# Bisſchop Bar

talt doot - mer die Kersten behielden noch hoir lant.

rus, & Fredericus Sueterus de Duttinckhem,

& alii quam plures. Deinde requiſito & ha

bito conſenſu eorundem Marchonotarum, qui

ad id devotionis ſuae factum confirmandum

apud Bethlehem etiam convenerant, praede

cesſor noſter piae memoriae Dominus BAL

DUINUs Episcopus Capellam eandem felici

ter conſecravit, immunitatem, loco eidem (g)

datam, Banni ſuiautoritate debite confirmavit,

univerſà quoque eidem vel attinentia, vel im

poſterum attentura, ſub Dei omnipotentis &

ſua protectione conſtituta, Banniſui diſtrictio

ne diligentius communivit. Postmodum vero

crescente religione' & numero perſonarum,

Monasterio quoque ex eleemoſynis fidelium

ibidem decenter inhoato, Venerabilis Domi

nus (h) ALBERTUS Livonenſis Epiſcopus de

VO

Ende dit geſcieden in 't jaar ons Heren M. CC. ende

IV. Als die goede Biſcop Bartalt doot tvas, ſoe waren

die Kersten ſecr rouwich, ende ſcnden boden an den Biſ

ſcop van Bremen, dat men hem een Hoeft ſenden. En

de op die tyt was tot Bremen een eerſaem man, ende

hiet AELBRECHT. Deſe wert geſant an den Paeus

ALEXANDER den derden. Ende die Paeus maeckten

deſen AELBRECHT Bisſchop van Riege, ende die Paeus

ſtichten een Ridder Oirde ende die Biſcop ginc

ſelve vluſch in der Oirden, ende veel goeder Ridder

mannen, ende veel luden gingen in deſer Oirden -

dit geſchieden in't jaar MCC. ende IV.” Indien wij

nu aan dit verhaal geloof ſlaan, zo moet volgen, dat

deze Lijflandſche Bisſchop eerst in den jaare 12o4. tot

die kerkelijke waardigheid is verheven, gelijk zulks

ook naderhand beweerd is door CHRISTOPH. HART

KNocH, in Not. ad PETRI DE DUSBURG Chron. Prus

ſtae pag. II5 Maar hoe is het dan mogelijk,

dat hij in 12oo reeds in dien Brief met den eernaam

van Episcopus Livonenſis kan praalen, daar hij eerst

vier jaaren laater tot die eertrap is opgeklommen? Zal

men om die reden dien Brief voor verdigt mogen hou

den? Of zal men liever moeten ſtellen, dat LINDE

BoRN bij het afſchrijven het jaartal kwalijk heeft ge

ſteld, en dat die Brief na dien tijd, dat hij tot Bisſchop

was verkoren, en dus na 12O4. eerst gegeven is? Geen -

zins behoeven wij een zodanig hulpmiddel. De Brief

is echt, en LINDEBORN heeft ook te recht het jaar

tal opgegeven. Maar de Schrijver van die Chronyck

heeft gedwaald. Paus ALEXANDER de III., zegt hij,

maeckte deſen Aelbrecht Bisſchop van Ricga. Hoe

is zulks mogelijk in 12o4? Daar het zeker is, dat in

dat gemelde jaar INNOCENTIUs de IIl. den Pauſchelijken

Stoel bezat, en ALEXANDER reeds verſcheiden jaaren

te vooren, en wel op den 2o August. I 18I., overleden

1S#. Verder, al was het, dat die Schrijver

zulk eene verkiezing aan den regten Paus van dien

tijd had toegeſchreven, is hij egter nog te jong, om

volkomen geloof in dezen te verdienen, als hebbende

zijne zogenaamde Hoockmeesters Chronyck eerst naa het
midden van de XV. Eeuw geſchreven. Immers ou

dere, en vooral gelijktijdige, Schrijvers verdienen

meer geloof, dan laatere; en, om thands geen meerde

re Schrijvers aan te haalen, een eenige, doch gelijk

tijdige, ' Schrijver, die zelfs bij 't leven van dezen

Bisſchop Albrecht in Lijſtandzich opgehouden, en zijn

Chronyck# heeft, zal dit ſtuk kunnen vol

dingen. Wij bedoelen den gelijktijdigen Schrijver

van het CHRONICON LivONICUM vetus, 't welk in den

jaare 174o. door den Heer Io. DAN. GRUBER het eerst

is uitgegeven, en met geleerde aanmerkingen opge

helderd. In die Chronyk lezen wij uitdrukkelijk pag.

15. dit navolgende: Anno Domini MCXCVIII. Vene

rabilis ALBERTUs, Bremenſis Canonicus, in Epiſco

pum conſecratur. Zulks is geſchied door den toen

maaligen Aartsbisſchop van Bremen, die een zijner

Canunniken ter bekeering der Heidenen naar Lijfland,

en wel dezen Albert, of Albrecht, onder den tijtel van

Bisſchop heeft afgezonden, gelijk de Bisſchop van

Bremen reeds te vooren met twee andere Bisſchoppen

gedaan had. Die Afzendelingen vertrokken tegen het

voorjaar van Bremen naar Lijſtand, predikten niet al

leen des zomers het Euangelie, maar dwongen met de
. Wit
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voluntate Domini THEODORIci Episcopi, An

wapenen zelfs de ongeloovigen tot omhelzing der Chris

telijke Religie. Het werd gerekend een kruistogt

te zijn, waar door men den Hemel verdienen kon, op

#e manier, als de kruistogten naar 't Heilige

Land te dezen tijd uit bijgeloovigheid ondernomen wer

den. Doch men was gewoon ten einde van den zomer,

en bij 't aannaderen van den winter, weder naar huis

te këeren, om nieuwe kruistogtelingen en hulpers te

verzamelen. Dit heeft ook Bisſchop ALBERT#
Hij moet in het voorjaar van 1.198. tot Bisſchop zijn

ingewijd, want, gelijk die Schrijver ##
volgt, poſt conſecrationem aeſtate proxima Gotlandiam

vadit, &# ihidein circa quingento, viro, ſigno Crucis

ad cundum in Livoniam ſignat. Met die magt trekt

hij dien zomer naar Lijfland, en keert tegen den win

ter, of in den herfst van 1198 weder naar huis. Re.

verſus in Teutoniam, zegt onze Schrijver, in Natali
dohini#urgi in Saxonia plures ſignat. Dat vee

Ie in deze tijden van bijgeloof en onkunde het kruis

aannamen, zal men zich niet verwonderen. Door eene

zodanigen togt voor een eenigen zomer bij te woonen,

verkreeg men een volle aflaat zijner zonden. De togt

naar Lijſland kon binnen eenige maanden, uit en te

huis, afgelegd worden, en was dus veel gemaklijker,

dan de kruistogten naar Jeruſalem en 't Heilige Land.

Te meer, na dat de Paus aan deze kruistogten de

zelfde verdienſten gehegt had, als aan dien naar het

Heilige Land. Want gelijk die zelfde Schrijver p.

17. verhaalt, Apoſtolicus peregrinationem Livoniae in

plenariam peccatorium remiſtonem coaequavit viae Hie

Vroſlymitanae. Met deze nieuwe kruisgenooten ,

16. ver

wier getal al aanmerklijk moet geweest zijn, vertrok

hij weder in 't begin van 1199 naar Lijfland. Anno

ſecundo ſui Episcopatus, vervolgt hij, pag. 17.3, cum

Comite Conrado de Tremonia & Harberto de 2'borch

cum multisperegrinis in Livoniam vladit,. habens ſe

cum in comitatu XXIII. naves. Onder die Schepen

was één met Frieſen. Dit leeren wij uit den zelven

oor- en ooggetuige, wanneer hij ons op pag. 18. ver

haalt ; Interea FRISII, cum una tantum navi venien

tes, fegetes Livonum incendunt, & in his & in aliis,
quantum valent, eos damnificant. Livones, hoc vi

ſlentes & majus periculum metuentes, pacem renovant

& firmant, & cum Epiſcopo & ceteris Teutonicis

ad locum Rigae vadunt, ubi Azo & plures alii gra

tiam Baptiſmi percipiunt. Epiſcopus tamen ob per

fidiam Livonum paci corum rion confidens, quam jam

multotiens ruperant - obſtdes ab - ſenioribus terrae

eatgit, qui pueros ſuos Domno Epiſcopo circiter

triginta repraeſentant : quos ille lactus accipit , &'

terram Domino committens in Teutoniam vadit. -

Hij is derhalven in 't najaar van 1199., weder naar

huis vertrokken, om geduurende den aanſtaanden win

ter nieuwe kruisgenooten optezoeken, en tegenhet aan

ſtaande voorjaar met dezelven weder derwaards te trek

ken. Dit heeft hij in de lente des jaars 12co weder

ondernomen. Anno tertio ſuae conſecrationis , ver

haalt ons die zelfden ſchrijver pag. 2o. Epiſcopus cum

peregrinis, quos habere potuit, dinºſi, in Teutonia

obſtdibus, in Livoniam revertitur; & eadem aeſtate

in campo ſpatioſo, juxta quem portus navium eſe po

terat, Riga civitas aedificatur. Heeft hij dus, vol

gends dit verhaal, in den zomer van 12oo. begonnen

de Stad Riga in Lyſland te bouwen, of tot een ves

ting te maken, zo blijkt hier tevens weder uit de on

gegrondheid van 't verhaal van den lateren Schrijver

van 't CHRoNIcoN Ord. Equest. Teuton. wanneer die

het bouwen en veſtigen van Riga toeſchrijft aan den

tweeden Lijſlandſchen Bisſchop Bertold, den Voor

zaat van onzen ALBERT. – Doch vooral, en daar

toe hebben wij dit verhaal voornaamlijk moeten aan

voeren, blijkt hier uit ten duidelijkſten, dat Bisſchop

ALBERT in 't laatst van 1199 en begin van 12oo. en

dus geduurende dien winter, als naar gewoonte , , in

Duitsland zich heeft opgehouden, om weder tegen den

volgenden zomer nieuwe kruisbroederen en togtgenoo

ten bij een te zamelen. Om dat hij in 't voorige jaar

verſcheiden Frieſen met één ſchip tot zijne medehul

peren gehad had, zal hij door Saxen en Westphalen

ook naar deze onze Nederlanden zijn afgezakt, en

eenigen tijd zich met het prediken van 't kruis hebben

bezig gehouden, om weder uit deze Landen, bij den

uitheemſchen onder den algemeenen naam van Fries

land toen doorgaands# , een nieuwen onderſtand

tecesſoris noſtri, post incendium devote con

ſe

- n

van medehulperen te krijgen. Men zal zich derhalv

niet# eren , # OnZe*##
DIRK de II., bij gelegenheid, dat hij Gelderland door

reisde# 't kruis te prediken, hem zal verzogt heb

ben de afgebrande, en thandsw# Ka

pelle van 't Klooster van Bethlehem in te wijen, en

derzelver goederen en voorrechten met denkerkelijken

ban naamens denzelven te bevestigen. Dit heeft hij

daan. Zulks getuigt Bisſchop DIRK in den Brief

ier van aan dat Klooſter afgegeven in den jare 12oo;

en het blijkt uit het gemelde handtaſtelijk, dat de U

trechiſche Bisſchop met volle recht hem kon noemen

Epiſcopigs Livonenſis, zo dat men uit dien hoofde geenoo

genblik aan de echtheid van dien Brief moge twijfelen,

noch ook aan het jaargetal van iaoo;# egter,

# # hier uit tevens zeker wordt, dat die Lijfland

che Bisſchop niet# dan in de eerſte maanden

van 't jaar 12oo die gemelde Kerk kan ingewijd heb

ben, als zijnde in de lente van dat jaar weder naar

Lijſland vertrokken. Maar zou die Bisſchop,

behalven de Prediking van 't Kruis tegen de ongeloo

vigen in Lijfland, ook nog een andere reden gehad

hebben, om zich eenigen tijd in ons Gelderland toen

optehouden? Wij denken, ja. Laat ons dit kortelijk

bezien. rr- De geleerde Uitgever van de gemelde

Oude Lijſlandſche Chronyk heeft zich veel moeite ge

geven om aan te toonen de plaats waar, en de naam

van 't geſlacht, waar uit deze Lijflandſche Bisſchop

ALBERT . geboren is. Deszelfs gedagten dien aan

gaande vindt men pag., 12 en p... 313. & ſeqq. Met

die gisſingen te wederleggen zullen wij ons niet op

houden, maar blootelijk onze gedagten dien aangaan

de voorſtellen. Ten opzigte van zijne afkomst

van Moederszijde kunnen wij onderrigting ontfangen

uit een zeer oud Schema Genealogicum, 't geen op

den rand van een perkamenten Handſchrift der Öh:

tyk van ALBERTUS STADENSIs gevonden - en door den

Heer GRUBER in 't koper gebragt en uitgegeven is

agter het cHRoN. LivoN. vetus in de Sylva Documento

rum Num. IX, pag. 213. In dat oude ſtuk worden op

genoemd de kinderen en verdere Afſtammelingen van

zekeren ALVERICUs Comes. De benaaming van Comes,

zonder verdere bijvoeging van eenige plaats, toont

genoeg, dat die Alfrik een man van geboorte, ofAde

lijken afkomst moetgeweest zijn. Immers van de vroeg

ſte tijden af tot op de XII. Eeuw, wanneer voornaa

melijk de Erfopvolging is doorgebroken, werd in

de onderſcheiden Diſtricten, ofAmbten, Comitatus,

niemand door 't Keizerlijke Hof, tot Comes, Richter,

of Landdrost van zodanig. Ambt, benoemd, tenzij

een ingenutus, of van Adelijken afkomst. Dewijl eg

ter het Ambt of district niet uitgedrukt ſtaat, blijven

wij in 't onzekere, waar eigenlijk het zelve moet ge

zogt warden. Zulks heeft hij gemeen met zo veele an,

deren, die in oude ſtukken en ſchriften van de vroe

gere eeuwen onder de bloote benaaming van Comites,

of Ambtluiden voorkomen, zonder verdere aling

van plaats, waar over zij uit naam des keizers het be

wind gevoerd hebben. Het ſchijnt egter zeer waar

ſchijnlijk, zo niet ten vollen zeker, dat hij Comes

geweest zij over het een of ander District in Neder

Saxen of West- phalen. Hij is getrouwd geweest met

eene Notburgis, volgends die Geſlachttafel. Uit dat

Huwelijk zijn verſcheiden Zoons en eene Dochter ge

ſproten. Met de Zoons behoeven wij ons niet opte

houden. De Dochter van Alfrik draagt de naam van

Aleidis in die Geſlachttafel. Met wien dezelve ge

trouwd is geweest, wordt ook niet gemeld. Zij heeft

volgends die gemelde Lijst drie Dochters nagelaten,

met namen, Mechtildis, Ermgard, en Aleidis. Met

wien die drie Dochters getrouwd zijn geweest, kun

nen wij ook uit die Geſlachtlijst niet ontwaar worden.

Allen hebben zij afſtammelingen nagelaten. Aan Erm

gard wordt in die Genealogie toegeſchreven één Zoon,

en wel met den naam van Henricus Capella. De Heer

GRUBER pag. 22I. is van gedagten, dat Capella hier

geen eigen naam , maar de hoedanigheid of ambtsbe

diening van dezen Henrik aanduidt, en over zulks,

dat hij , den Geestelijken Stand omhelst hebbende,

mogelijk zal geweest zijn Capellaan van den een of

anderen grooten Heer, of Furst; Capellanum magni

cujusdam Principis, zegt Hij, hic intelligendum puto.

Indien in die Geſlachttafel niet Capella, maar Capel

lanus gelezen wierdt, zou ik zulks gereedelijk omhel
- ZCIls
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e

la

"

ſecrawit, univerſâs & ejusdem attinentias ha

zen. Ik weet zeer wel, dat het woord Capellanus

dikwijls bij Verkorting, of abbreviatie, geſchreven

gevonden wordt. Dus vindt men Capllo , met een

dwarsſtreep door de twee ll, verkort geſchreven, voor

Capellano, in een ſtuk van de XIII. Eeuw bij WALTHE

RUS in Lev. Diplom. Col 45. 15. maar in de inkoper

geſnedene plaat van deze Geſlachtlijst vindt men

geen het minſte ſpoor of voetſtap van eene Abbrevia

tie, in tegendeel is met volle letters aldaar gedrukt

Capella , zonder dat eenige ſtreep door, of boven de

letters ll gezien of gevonden wordt. En, zo men al

dit woord voor een verkorte manier van ſchrijven

wilde aanzien, dan moest men hier vinden Capell's,

en niet Capella. Immers de laatſte letter, welke de

naamval, of Caſus, van 't woord aanduidt, wordt al

to's onderſcheiden uitgedrukt. Gelijk Capello, Ca

pellano aanduidt, zo moest ook in den eerſten naam

val, of Nominativus , dit woord verkort geſchreven

worden Capell's, of Capell'us voor Capellanus, en niet

Capella, gelijk 'er ſtaat. De Heer GRUBER ſchijnt

ook zelfs weinig ſtaat te maken op zodanige gisſing,

wanneer hij er bijvoegde, quae tamen ita ſcribo,

ut un répiegtalurus ſtill viris doctis , qui ne in vlam,

reducent, ca 1 Jenricum Capellam quendam commonſtra

btent. Was die geleerde Man met zijne gedagten niet

te hoog blijven hangen bij Bremen, Hamburg, en

daar omtrent gelegene Landen, maar was hij met zij

ne gedagten meer nederwaards gedaald tot Clee/sland,

zou hij aldaar met weinig moeite hebben kunnen aan

treffen de oude Adelijke Familie van de CAPELLENS.

ik ten minſten zie geen de minſte reden, om niet te

ſtellen, dat Ermgard de kleindogter van dien. Graaf

-ºf frik zal getrouwd zijn geweest aan iemand uit het

Adelijke Geſlagt van der CAPELLEN, het welk in de

13. Eeuw reeds in Cleeſsland vermaard was. En uit

dat Huwelijk is de hier genoemde HENRICUs CAPEL

LA geboren, welke de Grootvader , of mogelijk de

Vader kan geweest zijn van dien Johan van der Ca

pellen, die omtrend den jaare 13oo. in Cleefland

woonde, en met wien de Heer ROB. JASP. BARON

vAN DER CAPELLEN, 1/eer van de Marsch enz. zij

ne korte Genealogie van den Geſlagte van der CAPEL

LEN, te Zutphen in den jaare 1762. uitgegeven, heeft

begonnen. De tweede Zoon van dien Kleefſchen E

delman, GERLACH VAN DER CAPELLEN genaamd, is,

volgends die Genealogie pag. 8. de ſtamvader van die

Branches van der CAPELLEN , die zich oudtijds in

ons Gelderland hebben nedergezet, en noch ten huis

digen dage in de Ridderſchap der Graafſchap Zutphen

een aanzienlijke plaats beſlaan-.- Gelijk nu eene

der drie Klein - Degrers van dien Comes Alvericus aan

een Kleefs Edelman getrouwd is geweest, zoo denke

ik ook, dat de andere, met naame Aleidis, aan een Gel

ders Edelman ten huwelijk zal zijn gegeven. In de

gemelde oude Geſlachtlijst wordt deze wel geſteld de

moeder te zijn van ALBERTUS Livonienſis Epiſcopus

et ſui FRA1 REs. Maar er wordt niet bij uitgedrukt,

met wien die Aleidis getrouwd zij geweest. Dat zij

verſcheidene Zoons moet gehad hebben, blijkt uit die

aanteekening. In het oude CHRONICON LiVONICUM

wordt van verſcheiden Broeders van Bisſchop ALBERT

gewaagd. Pag. 21, meldt die Schrijver, dat Bisſchop

ALBERT in 12o1. één zijner Broederen bij hem heeft

ontboden naar Lijſland. Frater ejus, zegt hij, EN

GELBERTUS, homo religioſus de novo monaſterio, vo

catus, Rigam cum primis venit Civibus, et, eo coö

perante , qui dat verbten citangelizantibus , Chriſti

nonnen dilatare cocpit in Gentilus. Indien de Uitgever

van die Chronijck vermoed had, dat Bisſchop AL

BERT een Geldersch Edelman van geboorte was, zou

hij door de woorden novum monaſterium niet verſtaan

hebben het Klooster Bordsholen in het Holſteinſche,

maar ongetwijfeld op een nabijgelegener plaats, en

wel op het Bisdom en de Stad Munſter gedagt hebben.

Immers in ſtukken van dezen tijd voerde het Bisdom

van Munſter niet meer ziinen ouden naam, maar wordt

dikwijls en doorgaands Novum Monaſterium genoemd,

Deze Broeder derhalven heeft den Geeſtelijken Stand

omhelsd gehad, en is ongetwijfeld Canunnik van Mun

ſter geweest. Van daar wordt hij opontboden door

zijn Broeder naar Lijſland, en hij vertrekt derwaards

met eenigen der voornaamſte Burgeren van die Stad,

ttum primis civibus , die als toen het kruis zullen

aangenomen hebben. Niet lang na zijnen aankomst

aldaar is deze Engelbert , ongetwijfeld door toedoen

bitas & habendas ſub autoritatis ſilae protectio

ING

en voorſpraake van zijn Broeder, den Bisſchop, verko

ren tot Proost van het Broederen Convent van S. Ma.

rie te Riga. - In 't voorjaar van 1203. weder uit

Nederſaxen na Lijfland volgends gewoonte vertrek

kende heeft hij een tweeden Broeder, THEODORICUs

genaamd, insgelijks met zich derwaards gevoerd. An

no quinto Pontificatus ſui, verhaalt onze gelijktijdige

Chronijkſchrijver pag. 23., a Teutonia rediens Epiſco

pus Viros Nobiles Arnoldum de Meindorp, Bernhar

dum de Schehuſen, THEODORICUM fratrem ſuum, cum

pluribus hottestts virts & militibus ſccum adducit. De

ze Dirk is niet wedergekeerd, maar in Lijfland ge

trouwd met de Dochter van een der Grooten uit Rus

land, Waldemarus, Regulus Ruthenorum, gelijk hem

de Chronijckſchrijver noemt, pag. 84. en heeft zich

veeltijds binnen Riga opgehouden. -- In 't vol

gende jaar 1204. heeft Bisſchop ALBERT weder met

zich gevoerd naar Lijfland een derden Broeder. Si

gnatis, verhaalt ons die zelfde Chronijk pag. 31, tn

terea per Teutoniam multis hominibus ſigno crucis,

tandem Dominus Epiſcopus ad naves revertitur, as

ſtumptoſectum fratre ſuo ROTHMARO de Clauſtro Sjge

berge. Deze derhalven was toen Munnik in dat gemel

de klooſter, en is in 1223. door zijnen Broeder aan

geſteld tot Proost van de Cathedrale kerk in Dorbe

ta, en van 't Convent van Reguliere Canunniken al

daar, volgends 't geen wij vinden aangeteekend in die

# Chronijk pag. 17o. – Eenen vierden Broe

er van onzen Bisſchop leeren wij kennen uit dien

zelfden Schrijver pag. 14 1. wanneer hij ons verhaalt:

Eodem anno (1248)mortuo Theodorico, venerabilt E

ſtienſt Epiſcopo Antiſles Livonen/is ALBERTUS in

locum ipſius fratrem ſuum HERMANNUM, non minus

venerabilein apud Bremam ſancti Pauli Abbatem ſub

ſlituit. Deze Herman derhalven, voor dat hij door

zijn Broeder ALBERT naar Lijſland ontboden werd,

en aldaar een Bisdom verkreeg, is Abt geweest van

S. Paul te Bremen. Men zal zich niet behoeven te

verwonderen, waarom wij ook dezen Broeder onder

de Geestelijken van Bremen aantreffen, even gelijk

ALBERT zelve, voor dat hij naar Lijſland gezonden

werd, een der Canunniken van dat Aartsſticht ge

weest is, zo ras men herdenkt, dat de toenmaalige

Aartsbisſchop van Bremen, Hartwicus de II. een

naastbeſtaande bloedverwant van moeders zijde van

hun geweest is, gelijk GRUBER, in not. ad ciIRQN

Livos, pag. 15. reeds opgemerkt heeft.--- Tot

dusver hebben wij reeds vier Broeders van onzen

Bisſchop leeren kennen, drie Geestelijken en eenen

Wereldlijken. De Chronijkſchrijver noemt dezen een

Vir Nobilis. Dit ſtrekt wel ten bewijze, dat hij van

Adelijke afkomst is geweest , doch wij zouden nog

even onzeker blijven ten opzigte van den geſlachtnaam,

zo niet diezelfde Chronijkſchrijver pag. 168 ons nog

eenen vijfden Broeder had leeren kennen. ,,Van de

belegering en inneming van zekere Sterkte of Kasteel,

Castrum Tarbatenſe bij hem genoemd, ſprekende ,

zegt hij onder anderen , JoHANNEs vero de Appel

dern, FRATER Epiſcopi, miles praeclarus- valluin

primus ſcandere coepit. De Gisſingen, welke GRU.

BER p. 16. en naderhand in de Silva. Documentorun

p. 222 wegens dit Appeldern, ongetwijfeld een plaats,

van welken die Geſlachtnaam volgends de gewoonte

van dien tijd ontleend is geworden, heeft voorgeſteld,

komen ons al te ver gezogt voor, en ſchijnen op geen

het minſte bewijs of grond van eenige waarſchijnlijk

heid te ſteunen. Al vindt men in het Hanoverſche,
of ook omtrend Bremen zekere namen van Zommige

plaatzen, welke eenige gelijkenis hebben met Appel

'dern, gelijk Apelern, Apenderden, zulks bewijst niet,

zo lang men niet tevens bewijzen kan, dat daar ter

plaatzen of daar omtrend eene Adelijke Familie van

dien naam werkelijk gewoond heeft, of bekend is ge

weest. Ik voor mij zie geen de minste zwarigheid, waar:

om wij die Familie niet in ons GELDERLAND zouden
mogen zoeken. Aan niemand zekerlijk zal het vreemd

voorkomen, dat een Klein-Dogter van den Comº?

Alvericus, welke in een zeker oud ſtuk, aangehaald

bij GRUBER d.. l pag. 215. een Liber homo, een B

delman genoemd wordt, en of in 't Bisdom van Bre:

men, of in nestphalen elders anders een Rich
ter -of Drost. Ambt, Comitatus, zal bediend hebben,

en uit dien hoofde den eernaam van Comes in die aan:

gehaalde Oude Geſlagtlijst voert, getrouwd is geweest

aan een Gelders Edelman, daar wij reeds gezienh#
Tt t 3eth
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ne conſtituit, & banni ſui reverentia (i)

confirmavit: praeterea jam diétus THEODORI

cUs, ſuusque conſanguineus (k) Dominus

o1To, Praedecesſores nostri, loco immunita

tem datam Banni ſui autoritate confirmave

runt, omnes quoque attinentias & posſesſâs

vel in posterum posſidendas Banni ſui diſtri

étione diligentius communiverunt. Defun

cto autem Magiſtro Francone & Succesſore

ejus diſcipulo Wilhelmo, primo ejusdem Ec

cleſiae praepoſito, mortuoque piae memoriae

oTTONE Gelrenſi Comite, nobilis matrona

RICHARDIs, relicta ejus vidua, in monte Ec

cleſiae proximo , habitatione conſtituta, ad

manendum per tempus cenſuit, cumque o

mnimodo promotioni Eccleſiae daret operam,

ejus & dotem deſiderabat ampliare, unde ad

petitionem ipſius, ſuique filii GERARDI, Comi

tis Gelrenſis, Commarchiones vice quarta

convenientes, ipſis praeſentibus, dotem am

pliantes ab angulo magni Pomerii usque ad

angulum Campi, qui vocatur Bleke, & ab

inde usque ad (l) Adelhnorst, & ab hinc

per profundam montis viam, quae dicitur Kir

brugge , & omnia infra praeſcriptos termi

nos conſtituta, ad perpetuos uſus Pauperum

Chriſti, ibidem deſervientium, contribuerunt,

hi ſcilicet , GERARDUs Comes Gelrenſis,

Wolterus de Keppele, & filius ejus Theo

doricus , Sueterus de Wisſche, qui fuit

Mundiburgius fratrum ſüorum, Albertus &

Wernerus de Duttinckhem & alii quam plu

ben, dat een andere Klein-Dochter van dien zelfden

Graaf Alfrik zig in het naburige Kleefsland vermaag

ſchapt heeft gehad aan het Adelijke Geſlagt van der

CAPELLE,N. - Dat nu en in dezen tijd, en vervol

gends, onder de Adelijke familien van Veluwe zeer be

kend is geweest de Adelijke familie der Appellhorns,

Appeltherns, Appeldººrns, en Appeldoorns, gelijk men

dien naam dus onderſcheidelijk geſchreven vindt,

die ongetwijfeld hunne geſlagtnaam van 't bekende

Veluwſche Dorp Appelthorn , of Appeldoorn, ontleend

hebben, is te over bekend, en behoeft geen bewijs.

Uit menigvuldige Brieven, die wij vervolgends in

dit ons Werk zullen aanvoeren, zal ons blijken kun

nen, dat de nakomelingen van die oude familie, zelfs

tot onder de regering der laatſte Hertogen, beroemt

zijn geweest, en veele voornaame bedieningen in Gel

der land hebben waargenomen. Zelfs komt het mij

niet onwaarſchijnlijk voor, dat die gemelde Ridder

JAN VAN APPELDERN, na het voleindigen van zijnen

aangenomen kruistocht, wedergekeerd zal zijn naar zijn

Vaderland, en ouderlijke haardſtede. Want zo hij

in Lijfland gebleven, en daar zomtijds getrouwd was

geweest, Zou, gelijk ik denke, die oude Chronijk

ſchrijver ongetwijfeld zulks ons ook gemeld hebben,

gelijk-hij zulks van een anderen Broeder des Bisſchops

naauwkeurig heeft aangeteekend. - Indien nu deze

onze ſtelling, dat gemelde Bisſchop ALBERT uit de Fa

milie der APPELDôoRNs geſproten, en overzulks een

geboren Geldersch Edelman zij geweest, aan deskun

diger niet onaanneemlijk mogte ſchijnen, zullen wij

eensdeels gevoeglijk redenen kunnen geven, waarom

wij hem in 't begin van 't jaar 12oo in GELDERLAND

aantreffen: want, na dat hij, in den herfst van 1199.

uit Lijſland vertrokken zijnde , in Nederſaxen en

Westphalen het Kruis tegen de Lijſlanders gepre

dikt had, is hij ook na deze Landen afgezakt, en

dus , zo om 't zelve ook alhier te prediken, als wel

voornamelijk ook, om zijne Familie en bloedverwanten

te bezoeken, terwijl hij, bij die gelegenheid zich in

Gelderland ophoudende, ook gemaklijk uit naam van

den Utrechtſchen Bisſchop de Kapel van Bethlehem

praeſumpferit.

res, quicunque aliquid juris in eo habere co

gnoſcebantur. Ut autem haec novella & ad

huc tenera plantatio in Domino radicata, no

ſtro quoque devotionis accedente juvamine,

& Deo incrementum dante, perficiendo ſub

ſiſtat, immunitatem, a praedictis Epiſcopis

ipſi loco datam & confirmatam , nos eidem

conſignamus, & , ſi aliqui devotionis cauſa

ad frequentandum divinum in ea Eccleſia Of

ficium manſionem infra praeſcriptos terminos,

id eſt, in dote Eccleſiae, conſtruxerint, ab

omni parochiali jure & impetitione Plebani de

Duttinckhem penitus eximimus, praeſertim

cum per hoc nihil ejus imminuatur Praebenda,

hactenus enim locus ille ſolitudinis, hominum

inhabitatione deſertus, nullum etiam fructum

reddebat, & hoc omnimoda diſtrictione corro

boramus. Liberam etiam facultatem iisdem

Fratribus Concanonicos & Praepoſitos eligen

di, de Antecesſoribus noſtris ipſis indultam,

& nos indulgemus, & diſtricte confirmamus,

Eccleſiam ipſam cum perſonis ſuis, miniſtris,

mancipiis & cum univerſis rebus ſuis [mobili

bus (m) ſeu] immobilibus, agris cultis ſeu

incultis, pratis, ſilvis, aquarum decurſibus,

cum omni juris ſingulorum integritate ſub Dei

Omnipotentis & Beatorum Petri & Pauli &

noſtrae protectionis Bannum firmisſime con

ſtituentes, ut reus ſit in Deum & ejus Ge

nitricem, ſi quid contraid attentare (n) prae

ſumpſit. Et ut omnium praeſcriptorum con

firmatorum rata & perpetua ſit memoria, prae

ſen

bij Duetinkhem kon inwijen,- maar anderdeels,

(en dit is wel de voornaamſte reden, waarom wij dit

ſtuk thands wat wijdloopiger hebben behandeld) ook,

om dat wij vervolgends in de Gelderſche Hiſtorie de

zen Lijflandſchen Bisſchop ALBERT zullen kunnen en

moeten rangſchikken onder de beroemde en vermaarde

Mannen, die Gelderland heeft voorgebragt, want

dit ontegenzeglijk is, dat hij een der grootſte mannen

van zijnen Eeuw is geweest, en welke door zijne onver

moeide vlijt, oneindigen arbeid, en geduld, gedurende

verſcheiden jaaren, het meest van allen heeft toegebragt

tot voortplanting van den Chriſtelijken Godsdienst in

die Landen, en waarom hij ook met recht door veele

Ouden voor den APosTEL der Lijflanders gerekend is

# gelijk hij ook, om dat oogmerk te berei

en, de eerſte en voornaamſte ſtichter en inſteller ge

houden moet worden van den Lijſlandſchen Ridder

orde, der Zwaardbroederen, welke korte jaaren na

zijnen dood, en wel in 1234, gelijk HARTKNocH in

not. ad Chron. PETRI DE DUSBURG Part. III. C. 28.

p. 1 15- en MATTHAEUs Anal. Tom. V. p. 7o7. aan

toonen , ingelijfd is in... en vereenigd geworden met

de Ridderorde van 't Duitſche Huis, waar van ten

huidigen dage al nog bij ons de Balije van 't Duit

ſche Huis te Utrecht in aanwezen is.

(i) Confirmavit ] Tot dus ver toe heeft Bisſchop

wILBRAND de eigen woorden van den Brief van Bis

ſchop DIRK herhaald, en in den zijnen overgenomen.

(k) Dominus Otto. J Die Brief, waarbij Bisſchop

otto de II, de vrijheden van dit Klooſter nader be

vestigd heeft, is- voor zo ver wij weten, thands ver

loren, of ten minſten nog onuitgegeven.

(l) Adelhnorſt. ] In de Overzetting van v. RHYN,

Adelenhorst.

(m) Mobilibus ſeu.] In de uitgaaf van LINDEBORN

ontbreken deze twee woorden. Wij hebben dezelve

uit de uitgaaf van v. HUEssEN hier overgenomen en

herſteld.

(n) Praeſumpſit. ] Beter in de uitgaaf van v. H.

Men zie, het geen wij hier voor

reeds opmerkten bl. 372. (f).
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ſentem paginam diligentius conſcribi & Sigilli

noſtri fecimus auctoritate corroborari. Acta

ſunt autem haec Anno Dominicae Incarnatio

nis M. CC. XXXI. Pontificatus noſtri (o)

anno III. Praeſentibus his, Decanis Antonio

Daventrienſe , Henrico Zutphanienſe , Ma

giſtro Gerlaco, Antonio, Canonicis Zutpha

nienſibus, (p) Arnoldo I. Bartoldo Hotariis,

nobili viro Giſelberto de Brunckhorst, Ste

(o) Anno III. ] Ik twijfele, of LInDeBoRN, bij het

afſchrijven van dezen Brief, ten opzigte van dit jaartal

wel oplettend genºeg is geweest, en of men niet zal

moeten lezen, Anno IIII. Dewijl wij in dezen Brief

geen dagteekening ontmoeten, zou het egter kunnen

zijn, dat op den dag, waar op deze Brief gegeven is,

Bisſchop wILBRAND nog in zijn derde regeeringsjaar

geweest zij. Ten minſten, dewijl hij in een Brief bij

MATTH EU's, ad Anonymam de reb. Ultraject. pag.

163. het jaar MCCXXVIII. noemt Pontificatus noſtri

annus primus, en men in eenen anderen Brief bij LIN

DE BORN - Hist Episc. Daventr. p. 264. deze Jaar

en dag- teekening vindt, Aſtum anno Incarnationis

Domini A/CC. XAXIII. XII. Kal Auguſti Pontiſt

catus noſtri anno VI. zou anderszins hier uit moe

ten volgen, dat het jaar 1231. niet het derde, maar

L

&#== de

-

, ſº

vv/v

phano de Landtdorp, Burgardo, Miniſteria

# & aliis quam pluribustam Clericis quam
allC1S.

Jo. LINDEBORN, Histor. Episcop. Daventr.

C. XII. p. 519 - 522. én uit denzelven

bijv HUEssEN, Hiſt. Epiſc. Vol II. in

Hiſt: Ep. Daventr. p. 187. In het Ne

derduitſch vertaald door H. vAN RHIJN
in de Oudhed. en Gest. van 't Bisd. van

Deventer II. D. bladz. 528.

het vierde jaar zijner Bisſchoppelijke Regering is ge
WeeSt, Dat nu Bisſchºp otto de II., zijn

Voorganger, niet op den . Aſug. 1226, gelijk ande

ren ſtellen, en ook gevohden wordt in de Tºula

Chronologiea, welke de Heer KL IT gevoegd heeft ag
ter zijne Primae Lineae Coll.# , overleden zij;

maar dat hij nog in 1227 geleeft hebbe; en dus onze

WILBRAND niet voor in 't laatst van dat jaar kan in

zijnen plaats verkoren zijn, is door MA rTHAEUs, ad

Anonymºn d.. l. te recht bewezen.

(p), Arnoldo 1. Bartoldo Hotariis. ] Lees , Arnol

do & Bartoldo Notariis. Ik denke, dat Hotaris, ge

lijk in de uitgaaf van LINDE BORN ſtaat, en door v. HUÉs

sEN gevolgd is, voor Notariis , maar een enkele Druk

fout is. VAN RHIJN heeft dat woord geheel overge

ſlagen in zijne overzetting.

sºa- =Ea- EE)

4.) Aan die van HARDERwYK, onder zekere bepalingen, door Graaf oT.To

den III. deselfde Stadsvrijheid gegeven, welke de Stad Zutphen geniet.

Den 1 1 junij 123 1.

N nomine Sanctae et Individuae Trini

tatis. Ego oTTo Comes Gelriae & Zut

phaniae, in perpetuum. Omnia faéta morta

lium (a) temporalem ferunt motum, et per

euntibus hominibus ipſorum facta ſimul inter

eunt. Quare neceſſe eſt, ut, quae ſua na

tura tendunt ad interitum, litterarum ammini

culo fulciantur, & ab oblivionis interitu de

(a) Temporalem.] In 't Afſchrift van v. spUELDE

temporalium. De inleiding, of het begin, van dezen

Brief komt woordelijk overeen met het begin van den

Briefvan 119o, waar bij oTTo de II aan die van z, T

PHLN 't Stadsrecht gegeven heeft , hier voor reeds

onder Num. 7o. in de II. Afdeel, bl. 249. geplaatst,

uitgenomen dat men, voor temporalem ferunt motum,

aldaar leest temporalem ſequuntur motum , 't geen eg

ter op 't zelfde uitkomt.

(b) Harderewich.] Harderwijck heeft het gemel

de Afſchrift.

(c) Matris noſtrae. cet. ] De Harderwijker Bur

gemeeſter w. VAN SPUELDE heeft in zijn Afſchrift,

matris meae venerabilis Domicellae Richardis Abbatis

ſte de Ruremonde, gelijk hij ook in 't ſlot van dezen

Brief voor Abdiſae insgelijks Abbatiſ/ae heeft afge

ſchreven. -- Deze verſchillende lezingen geven

geen verandering aan den zin en inhoud van dezen

ïErief, maar wij ontmoeten in deze woorden eene zwaa

righeid van meer belang, deze naamelijk; – Hoe

en in wat zin wordt de thands nog levende Roermond

ſche Abdis RICHARDA in dezen Brief door Graaf oTTO

beſtempeld met den naam van Matris meae, of Matris

noſtrae? Is zij dan werkelijk geweest de Moeder van

onzen Graaf? - Hier in komen wel alle Schrijvers

overeen, dat zijn Vader GERHARD twee Vrouwen ge

had heeft, de eene RICHARDIs genaamd, en de andere

MARGARETA, een Dochter van HENRIK Hertog van

Brabant, doch wie dezer zijne eerſte, wie zijne twee

:

fendantur. Notitiae igitur Poſterorum prae

ſentis ſcripti teſtimonio transmittimus, quod

ego oTro Gelriae & Zutphaniae Comes

Civitati in (b) //ardere rich, & civibus,

in ea commorantibus, & postmodum manſu

ris, annuale forum & ebdomadale, & omnem

libertaten cum integritate rerum ſuarum, ex

praehabito conſilio dileëtae (c) Matris no

ſtrae

de Vrouw geweest zij, en bij welke van beiden hij kin

deren verwekt hebbe, is bij allen zeer onzeker. men

zie PoNTANUs, Lib. VI. p. 124. en p. 132. als mede

sLICHTE HORST, VI. B bl. 87. De tot nog onuit

gegeven oude onbekende Schrijver, door PoNTANUs

gebruikt, en aangehaald d.. l pag 133. meldt ons het

volgende: Hic Comes Gerhardus) duas duait uaores

MARGARETAM, ea qua nullam ſustulit prolem , tan.

dem R CHARDAM, ex antiguo ſtemmate de Naſſau ori

undam, virginem decoram ac vent ſtam, qttac OTTO

NEM & HENRicUM Leodien/em Epiſcopum genuit. Dit

verhaal van dien Anonymus ſchijnt in den eerſten op

ſlag beveſtigd te worden door dezen onzen Brief, waar

in RICHARDA de moeder van onzen Graaf oTTo ge

noemd wordt. Het CHRONICON TIELENSE pag. 199.

noemt deze RICHARDA ook UxoR domini GERARDr

Comitis Gelriae, en meldt pag. 2co. dat de elve ge

weest is de eerſte Abdis te Ruurmonde en dat zij in

1233. overleden is – Lijnrecht ſtrijdt hier tegen het

verhaal van den ANONYMUS, in Chronic. Ducum Bra

bantiae door MATTHAEcs uitgegeven, pag. 37. al

waar hij ſchrijft, Filius vero Henricus duwit in uxo

rem Mechtilden de Bononia filiam Mathaei, natique

ſunt et ſilius Henricºts nomine, qui ci in Ducatte ſucces

ſit, & Godefridus de Lovanio. Filia ejus Maria nu

pta eſt Ottoni Imperatori. ALIAM filiam accepit Comes

GELRIAE, cujus fuerunt FILI1 otto Comes Gelriae,

Henricus Epiſcopus Leodienſis, & filia quaedam Comi

tiſſa Juliaceliſts, Terwijl dus de oudſte Schrij

T tt 2 VGTS
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ſtrae venerabilis Dominae RICHARDIS Abdisſae

vers hier in ten eenemaal verſchillen, zullen wij ons

dan verwonderen, dat ook zelfs laatere Schrijvers het

hier in niet eens zijn? Laten dus de oorſpronkelij

ke Brieven hier weder de Scheidsmannen zijn van dit

verſchil. Wij hebben hier voor in onze Aanmerk.

op den Brief van 1224. in de II. Afd. bl. 335. reeds

getoond, dat MARGARETA van Brabant ongetwijfeld

de tweede Vrouw van Graaf GERHARD geweest is. Hij

noemt in dien zelfden Brief de Roermondſche Abdis

RICHARDIs zijne Moeder.,,Daar uit moet ontegenzeg

lijk volgen, dat die Abdis de Grootmoeder van on

zen Graaf OTTO geweest zij. . Dat die beiden in 1227.

nog geleefd hebben, blijkt uit een Brief van dat jaar,

waarinzij beiden als Getuigen voorkomen. Zie II. Afd.

bl. 362. Dewijl nu Graaf GERHARD in 1229. reeds

eſtorven is, is het niet waarſchijnlijk, dat en zijn

rouw Margareta, welke in 1227. nog leefde, ge

ſtorven zou zijn, en hij weder een tweede Vrouw,

RICHARDA, zou getrouwd hebben, en zulks in 't laatſte

jaar van zijn leven. En, zo men dit al ſtelde, hoe is

et dan mogelijk, dat hij bij diezelve Gravin drie kin

deren kon verwekt hebben, met wien bij dan ten hoog

ſten een jaar lang kan getrouwd zijn geweest. Het

verhaal derhalven van 't CHRONIcoN BRABANTINUM

komt meer met de waarheid overeen, en alle zwarig

heid zal verdwijnen, indien wij ſtellen, – 1. Dat

Graaf GERHARD twee Vrouwen gehad heeft.

2. Dat RICHARDA zijne eerſte Vrouw geweest zij. -

# Dat die RICHARDA kinderloos is geſtorven, en dat

e
zelve, gelijk, PONTANUs Lib. VI. p. 122. en, in

navolging van denzelven, de Heer VAN LEEUwEN

ad Chron. Tielenſe p. 199. te recht getoond hebben,

niet moet verward worden met die RICHARDA, welke

de Vrouw van OTTO den II. en dus Moeder van GER

HARD, en Grootmoeder van onzen Graaf oTTo den III.

eweest is, en na doode van haar Man het geestelijke

eeven heeft omhelsd, en de eerſteAbdis van 't Klooſter

te Roermonde tot haar dood toe geweest is. – 4. Dat

GERHARD tot een tweede Vrouw gehad heeft MARGA

RETA , de Dochter van den Brabandſchen Hertog

HENRIK 5. Eindelijk, dat hij bij die tweede Vrouw,

onder anderen, verwekt heeft zijnen opvolger, oTTo

den III. - En, zekerlijk, dat die MARGARETA

de Moeder geweest is van onzen Graaf oTTo blijkt

ontegenzeglijk uit den volgenden Brief, insgelijks van

1231, waarin hij uitdrukkelijk den Lotharingſchen,

of Brabandſchen Hertog HENRIK zijnen Grootvader

noemt, dilectus Azus### hoedanigeen tijtel hij hem

niet kon geven, indien hij uit het eerſte Huwelijk van

zijn Vader, en dus uit Richarda, was verwekt. - Ja

maar! hoe het dan nu te ſtellen met de woorden, in de

zen Brief voorkomende, en zo als door SCHRASSERT

zijn uitgegeven, ex conſilio dileſtae MATRIs noſtraeve

nerabilis dominae Richardis Abdiſae de Ruremunde ?

Zal men in plaats van Matris noſtrae lezen en herſtel

len Avige noſtrae ? Dit zou met oorſpronkelijke Char

ters al te ſtout omgeſprongen zijn. - Zal men ſtel

len, dat OTTO in een zeer oneigenlijken zin en beteeke

mis het woord Mater hier gebruikt heeft voor Groot

moeder, gelijk ſomtijds bijde Schrijvers, en voornaame

lijk Poëten, de woorden Pater, en Mater, in 't ge

meen voor alle voorouderen gebruikt worden? Dit

gaat ook niet aan in een Diplomatiken ſtijl, welke al

toos eenvoudig is. Zal men zeggen, dat zijne

Grootmoeder Richarda hem ten doop heeft gehouden,

en over zulks dat uit dien hoofde oTTo haar noemt

Mater, noſtra, dewijl zij geweest is zijne Mater ſpiri

tualis? . Dan immers moest hij haar genoemd hebben,

Mater de fonte, of Matrina noſtra, en niet blootelijk
Mater noſtra. - Wat dan? de Uitgever heeft door

onkunde of onoplettendheid deze woorden bijeenge

voegd, en dezelve opgenomen, als of het een perſoon
was, daar hij door een onderſcheidings-teeken, of aÉ

ſnijding, dezelve had moeten van een ſcheiden, en

dus uitgeven, ex praehabito conſilio dileſtae Matri, no

ſtrae , Venerabilis Dominae Richardis Abbatiſfae de

Ruremunde, diletti cognati mei Henrici de Monte, -

aliorumque cet. Ik twijfele geen oogenblik, of in den

Oorſpronkelijken Brief zal agter de woorden matris

## een punctum (.) geſtaan hebben, waar op de

eer,#H#ASSERT niet zal gelet hebben, of het geen

#ogelijk door de langdurigheid van tijd reeds in den
Brief onzigtbaar geworden, en verdwenen was. Ten

#inſten, zo wij een afſcheidings-teeken agter die woor

den zetten, verdwijnen eensklaps alle zwaarigheden.

de Ruremunde, dilecti cognati mei Domini

Hen

Dan betuigt oTTo, dat hij zulks gedaan heeft na voor

ingenomen raad en goedvinden van zijne Moeder, van

Richarda de Abdis, van zijn Neef Henrik van den

Berg, en van de andere, verder alhier opgenoemde,

naastbeſtaanden, en Raaden van hem. Op die manier

zijn zijne Moeder, en Richarda twee verſchillende

perſonnaglen, en niet één en dezelfde. Den naam van

zijne Moeder had hij niet noodig in dezen Brief te voe.

gen. Een ieder wist ten dien tijde, dat dezelve MAR

GARETA genaamd was. Zijne Grootmoeder Richar

da omſchrijft hij met haaren eertijtel, Venerabilis Do

mina Abbatiſſa de Ruremunde. Niets doet hier te

gen, dat in 't ſlot van dezen Brief alleen maar melding

emaakt wordt van zijn Grootmoeder, en niet van zijn

oeder, wanneer hij zegt, praeſentia fcci conſcribi,

& ſub testimonio praedictae dominae Richardis Abba

tiſſae, & ſupranominatorum Virorum cet. Waarom

noemt hij daar ook niet zijne Moeder? Alleen om die

reden, dat dezelve op den II. junij, den dag waar

op deze Brief is gezegeld en afgegeven, niet zal te

genwoordig geweest zijn binnen Arnhem, maar elders

anders, en zij kon overzulks onder de Getuigen, in

wier tegenwoordigheid deze Brief afgegeven werd,

Dabatur, niet opgenoemd worden, ſchoon de zaak te

vooren door haaren Zoon met haar overlegd was, en

zij te vooren daar over haare gedagten en goedvinden

aan denzelven had medegedeeld, en dus is, 't geen in

dezen Briefvergund wordt, geſchied, actum, ev prae

habito conſilio matris, maar niet in haare tegenwoor

digheid, ſub testimonio ejus , datum. Wij hou

den ons overreed, dat door een Comma, of afſnij

ding, tusſchen deze woorden te ſtellen, alle zwaarig

heid opgehevenis; doch, en hier komt het voornaame

lijk op aan, eene andere bedenking en vraag zou bij

iemand hier tegen kunnen opkomen , naamlijk deze:

Heeft Ottoos Moeder MARGARETA nog geleefd ten tij

de van 't afgeven van dezen Brief, en dus op den II.

unij 123i? KNIPPENBERCH in zijne Hiſt. Eccles.

Gelr. Lib, II. C. 1o. p. 81. ſteldt wel, dat zij haaren

Man GERHARD , die in 1229. geſtorven is, over

leefd heeft, maar getuigt tevens, dat hem niet geble

ken is het juiste Sterfjaar van haar, quo tamen anno

obierit , hattd liquet. In zekere onuitgegevene

Collectanea Hiſtorica Gelriae, waar van een Afſchrift

in de Cancellarije des Hofs van Gelderland tegenwoor

dig voor handen is, en die niets in zich bevatten dan

verſcheidene loſſe aanteekeningen, en verzamelingen,

of zogenoemde materialen en bouwſtoffen, om daar

uit naderhand eene regelmaatige Hiſtorie van Gelder

land optebouwen, en die ook PoNTANUs tot zijn ge

bruik in het opſtellen van zijne Hiſtorie gehad heeft,

vinde ik dit navolgende pag. m. 118. onder anderen

van Graaf GERHARD aangeteekend. Domum ſuam

Palatinam # Ruremundenſes Monialium collegio

habitandam deſignavit, cui & tandem uxor MARIA,

marito defuncto, ſacris votis obligata, praeſicitur,

Abbatiſſam vocant. Indien deze aanteekening uit echte

bronnen geſchept is, is dezelve voldingende. Dat zij

hier Maria, en niet Margareta genoemd wordt, is

maar een ſchrijffout, oorſpronkelijk uit eene abbrevia

tie, waar mede 't woord Margareta verkort geſchre

ven was. - Heeft zij zich nu na doode van haar

Man in 't Klooſter begeven, en is zij eindelijk, tan.

dem, Abdis van 't zelve geworden, kan zij tot die

waardigheid niet opgeklommen zijn, dan eerst na doo•

de van haare Schoonmoeder Richarda, de eerſte Ab

dis van dat Klooster. Deze nu is volgends de re

kening van PoNTANUs pag. 132. geſtorven in den ja

re 1231. doch volgends anderen, eerst in den jare I233

en wel , volgends het Necrologium , of Doodboek,

van die Abdije, die S. Mathaei, of den 2r, Septem

ber; dus, al ſtelt men haar dood in 123I., kan haare

Schoondogter MARGARETA niet eerder, dan na den

21. Septemb. van dat jaar, en dus eenige maanden na

het afgeven van dezen onzen Brief, haar in die waar

digheid zijn opgevolgd. - Maar, dewijl de Schrij

ver van die Collectanea, of, gelijk PoNTANUs dezelve

gewoon is te noemen, van die Excerpta, maar wei

nige jaren voor den tijd van PoNTANUs geleefd heeft,

en dus te jong is, om aan deze zijne woorden zonder

nader bewijs een volkomen geloof te geven, zullen wij,

ter overtuiging, dit wat nader moeten ſterken. De A

NoNYMUs van PoNTANUs p. 133. ſchijnt dit te beves

tigen, wanneer hij ons onder anderen meldt, Uivor

vero, jam defunctö Marito, negotiis ſecularibus ſe #
g
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Henrici de Monte, Domini (d) Frederici

de Redhen fratris domus Theutonicorum, Do

mini Arnoldi de Walehem, Magiſtri Danie

lis, (quorum conſilio tota terra mea regitur)

dicans, ad religionem ſe contulit in eo, quod conſtru

ait apud Ruremundam, monaſterio, in quo ſanctiſſime

reliquam transegit vitam, apud. Maritum ibidem ſe

pulta. Uit deze woorden blijkt ten duidelijkſten,

dat Graaf GERHARD eene Weduwe heeft nagelaten ,

dat dezelve het klooſter - leeven omhelsd heeft, en, let

wel, dat zij in dat zelve klooſter bij haar overlede

nen Man naderhand begraven is. Ofſchoon nu wel

die onbekende oude Schrijver MARGARETA de eerſte

Vrouw ſtelt geweest te zijn, en dus deze woorden

ſchijnt te brengen tot Richarda , welke hij aanziet

voor de tweede Vrouw van Graaf GERHARD, waar in

hij dwaalt, zo zullen egter deze zijne woorden ten

vollen inſtemmen met het verhaal van onzen, ſchoon

laateren, onbekenden Schrijver, indien wij dit gezeg

de toepaſſen, gelijk wij moeten doen, op MARGARE

TA, welke, volgends het hier voor betoogde, onge

twijfeld de laatſte, of tweede, Vrouw van Graaf GER

HARD geweest is, wanneer dan hier mede volkomen

ook overeenſtemt het Oude Grafſchrift , in de kerk

van Roermonde als nog voor handen, en door ons hier

voren II. Afdeel. bl. 368. geplaatst, waar in wij uit

drukkelijk vinden, dat Graaf GERHARD met zijne twee

de Vrouw, cum Margareta urore ſua, en niet met

Richarda, zijne eerſte Vrouw, aldaar begraven is.

Verders hier voor in de II. Afdeeling No. 97.

hebben wij reeds het Verdrag wegens het Huwelijk

van GERHARD met deze MARGARETA geplaatst, en

wij hebben in onze Aanmerkingen op dat Stuk bl.

3co., op waarſchijnelijkegronden, reeds getoond, dat

dat Huwelijk in 't laatst van 12o7, of in 12o8 op

zijn vroegſte voltrokken moet zijn geweest. Hij moet

over zulks toen reeds zijne eerſte Vrouw RICHARDA

door den dood verloren hebben gehad, zo hij ooit

dezelve tot eene Vrouw gehad heeft, want, om der

waarheid hulde te doen, meene ik verſcheiden rede

nen te hebben, om te twijfelen aan dat eerſte Huwe

lijk van Graaf GERHARD met die gemelde Naſſauſche

Gravin RICHARDA. Doch een zodanig nader onder

zoek doet niets tot opheldering van dezen onzen

Brief, en wij zouden daar door al te wijdlopig wor

den , 't geen 't beſtek dezer aanmerkingen niet toe

laten zou Wij ſpaaren zulks tot een voegzamer ge

legenheid. - -

(d) Frederici de Redhen. cet.J In 't Afſchrift leest

men, Frederici de Rheede, fratris domini Teutonico

rum. Voor 't volgende Arnoldi de Waleham, heeft

men aldaar, Arnoldt de Walchem. Even eens ook in

het ſlot van den Brief.

(e) Miriſtralium.] Zo hier, als in 't vervolg, al

waar 't zelve woord weder voorkomt, ſtaat in 't Af

ſchrift ministerialium.

(f) Contuli.] Zeer wel, en te recht, heeft reeds

de Hóogwelgeb. Geſtr. Heer w. A. BARoN vAN scHM

MELPENNINCK VAN DER oIJE, in deszelfs te Harder

wijk in 1769. uitgegevene Specimen Animadverſionum

# Conſultationem veterem, quam edidit Fr. van Mie

ris, pag. 24. opgemerkt, dat men in dezen onzen

- Brief iets zonderlings ontmoet, 't geen tegen de rechten

van dien tijd, en 't Leenſtelzel, als toen gebruikelijk,

aanloopt, en over zulks, dat, zo Graaf oTTo al niet

zo geſchreven heeft, hij ten minſten, wilde hij over

eenkomſtig de rechten van dien tijd handelen, hadde

moeten in dezen Brief 'er bij voegen zekeren clauſul,

en ſchrijven, ex praehabito conſilio - miniſterialium

meorum, auctoritate Imperiali & regia, & ſpeciali li

centia, contuli. cet. Want dat ten dezen tijde de Lands

furſtelijke Hoogheid onzer Graven, of de zogenaamde

Superioritas territorialis, nog niet tot dien hoogte ge

klommen was, om ſoortgelijke vrijheden, als in de

zen Brief voorkomen, op hunne eigen naam, zonder

voorafgaande toeſtemming of goedkeuring des Keizers,

te kunnen verleenen. Dat men in andere Brieven van

onzen Graaf oTTO zulks terecht vindt, gelijk in den

Brief van 1233. waarbij hij aan Arnhem. Stadsvrij

heden verleende, wel uitdrukkelijk deze Clauſul voor

komt ; gelijk hij ook in een Brief van 1263., waar

bij hij aan Wageningen Stadsvoorrechten geeft, wel

uitdrukkelijk 'er bijvoegt zulks gegeven te hebben, van

der machten des Keiſers en des Konincks, ende mit

nen b

aliorumque Cognatorum meorum, & amico

rum, nobilium virorum & (e) miniſtralium

meorum, contuli, (f) ut ipſa Civitas eadem

libertate gaudeat, qua Civitas Zutphania

frui

ſonderlingh oirlof. Dat over zulks dergelijke ver

gunningen ten dien tijde nog gerekend werden on

der de reſervata fura Imperatoris , of onder die

Rechten, die de Keizers zich voorbehielden. Zijn

Hoogwel Geboren toont verder te recht d. l. p. 25.

& ſeq. dat onze Gelderſche Graaven, wanneer andere

Rijksvorſten zig meer en meer zulks begonnen aante

maatigen, en 't aanzien des Keizers door de onderlin

te verdeeldheden der Rijksvorſten, en wel voornaame

ijk door de onluſten met de Pauſen, merkelijk reeds

in 't Rijk verſlapte, zich ook meer en meer onafhan

kelijk van de Keizers in vervolg van tijd hebben be

ginnen te gedragen, en dat een zodanig independent

gedrag onzer Graaven eindelijk gelegenheid gegeven

heeft, dat Kon. HENRIK in den jare 131o, bij een

Rijksvonnis alle zodanige Privilegien , die de toen -

maalige Graaf REINALD, en zijne voorzaaten, zonder

bewilliging en toeſtemming der Keizers, conſenſu Impe

ratorum ac Regum Romanorum non accedente, hadden

gegeven, heeft herroepen en te niete gedaan,, decer

mens, gelijk de woorden van dat Rijksvonnis luiden,

ipſa carere penitus robore firmitatis, ac praecipiens

eidem Comiti firmiter & diſtricte, quatenus literas

ſuper libertattbus & privilegiis hujusmodi dictis Op•

pidis datas inſtanter repetat & ab eigdem recipiat

cet. Zodanig egter , dat ter zelver ſtonde Koning

HENRIK bij een tweeden Brief aan den Gelderſchen

Graaf, en wel motu regiae liberalitatis , vergunde en

toeſtond, om de dus gegevene, en thands door dat

Rijksvonnis vernietigde, en voor onbeſtaanbaar ver

klaarde, Vrijheden op nieuws weder te beveſtigen

aan die Steden, indien hij zulks mogte komen goed

te vinden; gelijk de Heer sCHIMMELPENNINCK in die

gemelde Verhandeling pag 26. te recht bewezen heeft
uit zekere woorden van een Brief van 1312. die

Graaf REINALD gebruikte bij gelegenheid, dat hij op

nieuws de Vrijheden van Arnhem bevestigde.

De waarheid van dit gezegde, en betoogde, zal in 't

vervolg blijken uit den Brief zelven van Kon. HENRIK,

die tot nog onuitgegeven in de Archiven van Staat

voor handen is, en op zijn tijdorde in deze verzame

ling door ons zal gebragt worden - gelijk wij ook

reeds in onze Redenvoering de jurisprudentia Belgica

ad Exemplum juris Civilis Romani maxime excolen

da, in 1777. te Utrecht gehouden en gedrukt, in

Not. pag. 15-18, met meerderen getoond hebben,

dat van dien tijd af, dat Kon. HENRIK bij dien Brief

van 131o. aan Graaf REINALD zulks heeft vergund en

toegeſtaan, eigenlijk onze Gelderſche Graaven kunnen

gerekend worden eene Superioritas territorialis, oinni

moda, eene onbepaalde en volſtrekte Landsfurſtelijke

Hoogheid in hun gebied te hebben uitgeoefend. -

Oſſchoon nu wel door dat gemelde Rijksvonnis van

131o de vrijheden, welke die van Harderwijk bij de -

zen Brief van Graaf oTto verkregen, en tot dusver

eruſtelijk bezeten hadden, kwamen te vervallen, en

erroepen waren, hebben dezelve egter twee jaar laater

in navolging van meer andere Steden, welker Privile

gien insgelijks daar door vervallen waren, van Graaf

REINAL5 eene nieuwe beveſtiging van hunne Stads

vrijheid weten te verkrijgen. Die Brief, welke in

den jare 1312. in die Beatae Barbarae Virginia,

den 4. December, gegeven is, is tot nog, onuitgege

ven, en wij verwonderen ons, dat noch de Heer

scHRAssERT, of liever sLICHTENHORST,.. wiens on

uitgegevene Beſchrijving van Harderwijk , in, de

Secretarije dier Stad thands voor handen, de. Heer

scHRAssÉRT doorgaands altoos woordelijk in zijne Be

ſchrijving gevolgd heeft, noch de Harderwijker Bur

gemeeſter woLTER VAN SPUELDE in zijne, MS. ver
zameling der Privilegien van Harderwijk •, eenige

de minſte melding van die beveſtiging gemaakt heb

ben, maar dezelve geheel met ſtilzwijgen # voor

bijgegaan. # zuilen dien aanmerkelijken Brief uit

hét oorſpronkelijke vervolgends in deze onze Verza

# op zijn tijdorde brengen; en alsdan zal klin
ijken, welke pointen van dezen Brief bij die

nadere beveſtiging in 1312. op nieuws bekragtigd,

en welke daar bij veranderd zijn geworden.

Ttt 3
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fruitur. Ita tamen quod nullum hominem,

mihi vel heredibus meis aut nobilibus ho

minibus meis , vel miniſtralibus meis, ſub

jugo ſervitutis . attinentem , ſine conſenſu

meo (g), & heredum meorum, & nobili

um hominum, & miniſtralium meorum, in

civem recipiet. Et (h) thelonium aquati

cum Cives praedictae Civitatis , ſicut (i)

antea dederunt, postmodum dabunt. Et dum

ibidem duabus noctbus aut tribus manſurus

accesſero, foenum & ſtramina, quae habent,

equis meis, & heredum meorum, & eorum,

qui mecum vel cum heredibus meis venerint,

ſine aliqua emptione ministrabunt. Dum au

tem ibi (k) diutius manſurus venero , ipſe

(g) &? here duin.] Wel hcredum meorum, in 't Af

ſchrift van v. spUELDE. -

(h) Thelonium aquaticum. J. Naderhand is deze

Watertol dººr Hertog ARNoLD in denjaare 1433, voor

den tijd van vijftig jaaren, aan de Sad verpand gewor

dem vºor 625. Overlandſche Rhijnsgulden. Dien Pand

brief kan men vinden bij SCHRASSERT, in de Boſchr.

van Harderw. II. D. bl. 27. -

( ! ) Sicut antea dederuit.] ,, Door wien Harder

,, wijck tot eene Stadt gemaakt zij, is eerder te ſeg

,, gen, als den eigentlijcken tijd, wanneer.

De meeſte meining is, dat Harderwijck voort na

het begin van Otho's regeeringe een Stadt is gewor,

den, namentlick in Jaaie 12 9. Het geene dit ge

mein gelove verſterckt, is ſeeckere olae B tef, ver

leent en geſegelt bij Hoochgedagte Grave Otho van

Nasſow in Somermaand des jaars 1231., waar in be

ſcheijdentlijk geſproken werd van de Stadt en Bur

gers van Harderwijck, van jaar en Weeckmerkten,

ende van Zutphenſche Vrijheid, met beding, dat

, ſy Watertol, als , (let wel) van te voren ſolden

, geven; – Ten bewijſe, dat de eerſte Stigting

92# al een geruime tijd was voorgegaen , en de
, veſtinge toen al voltrokken was”: Dit zijn

de eigen woorden, die wij ten opzigt van de eerſte

ſtiging van Harderwijk vinden bij den IJeer scHRAS,

sERT in zijne Beſchr. I. D. bl. 3., Doch dat het

woord amtea, of van te voeren, in dezen onzen Brief

voorkomende, zoude bewijzen, dat Harderwijk reeds

te voren Stadsvrijheid, libertas Civitatenſis , zoude ge

had hebben, is geheel onbeſtaanbaar met den waaren

zin van dezen Brief De Heer scHRAssERT, in
navolging van verſcheiden anderen *. heeft niet ge

weten, waar in eigenlijk een zodanig Privilegie be

ſtond , wanneer aan eenige plaatsen, al waren het

reeds te vooren Veſtingen, Steden, of eigenlijk gezeg

de Oppida, eene libertas Civitatenſis, eene Stads

Vrijheid, gegeven werd, en dezelve dus tot Vrije

Steden gemaakt werden. Zutphen is voor den

jaare 119o, ongetwijfeld een gevestigde plaats, een Op
pidum geweest, maar in dat gemelde jaar heeft die

laats het eerst van Graaf Otto den II. gekregen o

mnem LIBERTATEM cum integritate rerum# , ge

lijk in den Brief ſtaat, hier voor geplaatst II. Afd..

n: 7o bl. 249. en van dien tijd af is Zutphen eerst

een Civitas libera, een vrije Stad geworden, te vo

ren was het maar een eigenlijk gezegd Oppidum. -

Op dezelfde manier, gelijk onze Graaf oTTo de III.

in den jaare 1233. en dus maar twee jaaren laater, dan

deze onze Brief aan Harderwijk gegeven is, de opPI.

Do Arnhem CIvITATEM condidit. & ei ommem liber

tatem cum integritate rerum ſaarum contulit, gelijk

hij ſpreekt in zijnen Brief van dat jaar, te vinden bij

PONTANUs Hist. Gelr. Lib. VI. p. 183. uit welke

woorden de Heer Schrasſert had kunnen het onderſcheid

zien, 't geen men eigenlijk maakte tusſchen een Op

pidum, een gevestigde plaats, Veſte, Poirte, of Stad,

en tusſchen een Civitas, of een vrije Stad, ofſchoon

ik niet ontkennen wil, dat dikwijls die beide woorden

onderling ook verwisſeld, en het een voor 't ander ge

nomen wordt. Op gelijke wijze getuigt onze

Graaf oTTo , gemaickt te hebben van der PoIRTEN

29

25

van nije Wageningen een sTADT , ende hebben hoer ſt

egeven alle vrijheit. enz. in den Brief van 1263. bij3GS '/

foenum & ſtramina comparabo. Ut autem

hoc factum ratum & firmum permaneat, prae

ſentia feci conſcribi, & ſub teſtimonio prae

diétae Dominae RICHARDIs Abdiſſåe , & ſu

pra nominatorum Virorum, Domini Henrici

de Monte ; Fratris Frederici de Redhen;

Domini Arnoldi de Walehem ; Magiſtri Da

nielis; & nobilium hominum meorum, Do

mini (l) Arnoldi de Diedem et ſuorum Fra

trum Domini Frederici & Domini Gerhardi;

Domini Giſelberti de Brunckhurst; & Mi

niſtralium meorum, Domini Elberti de Dol

ren; D. Theodorici de Damme; D. Johan

nis de Marſche ; D. Wilhelmi de Graflo; D.

Johannis de Sallandia; D. Wilhelmi de Wi

ſe

SLIcHTENHORST in App. Docum, bl. 58o. Even

eens is Harderwijk te vooren wel een Poirte, Stad,

Vesting, of Oppidum geweest, maar bij dezen Brief

is die Poirte, eerst, een vrije Stad, een eigenlijk ge

zegde Civitas , geworden. En het is dus ten eenen

maal onwaarſchijnlijk, dat,,,, voort na het begin van

» Ottoos regering Harderwijk in 1229. een Stadt gewor

,, den is, en dat de eerſte Brief daarvan niet te vin

», den is, en na alle waarſchijnlickheid verbrand zou

,, zijn” , gelijk de Heer SCHRASSERT meende. Want

Zo 'er een zodanige eerſte Brief geweest was, wat re

den zal men dan geven, waarom Graaf oTTo twee

jaaren laater dan weder dezen Brief op nieuws zou gege

ven hebben? Of is deze onze Brief te rekenen als

eene bevestiging van den eerſten? Dan immers moest

in dezen tweeden eenig gewag daar van gemaakt zijn

geweest. En zo al binnen dien korten tijd die Brief

verbrand mogt zijn geweest, dan immers moest daar

ook van, in dezen, gewag gemaakt zijn, genoegzaam

op die zelfde manier, als Graaf REINALD den eerſten

Stadsbrief vanArnhem, quae erat annihilata &? peni

tus deſtructa, weder herſteld heeft bij zijnen Brief van

1312, insgelijks bij PoNTANUs d. l. p. 183. uitgege

ven. En, waarlijk ! moet het niet zeer vreemd voorko

men , dat juist die eerſte Brief verbrand zou zijn,

daar en deze tweede Brief, en verder alle Brieven,

door de Graaven en Hertogen in 't vervolg gegeven

aan die Stad, voor dat ongeluk bewaard zijn gebleven?

Doch tot dergelijke ſtelling heeft men moeten

komen door een kwaade opvatting van 't woord antea,

alhier voorkomende, terwijl Graaf oTTo met die uit

drukking, Theloniuin aquaticum Cives praedictae Ci

vitatis, ſfcut antea dederunt, postmodum dabunt, niets

anders heeft willen zeggen, dan dat de inwoonders of

Burgers der Poirte van Harderwijk , ofſchoon de

zelve nu tot een vrije Stad , of Civitas , gemaakt

wierd, egter in 't vervolg van den Watertol niet be

vrijd zouden zijn maar denzelven zouden moeten betaa

len gelijk zij denzelven te vooren, antea, eer zij naam

lijk vrije Burgers verklaard waren, werkelijk betaald
hadden. Waar in nu eigenlik het jus Civita

tis of Libertas Civitatenſis, die Stadsvrijheid, gele

gen is geweest, oordeelen wij onnoodig te zijn breed

voerig alhier aantetoonen. Wij hebben zulks wijdloo.

pig reeds getoond in een, thands nog onder de druk

pers zijnde, ander Werk, in onze Aanmerking naam

lijk op 't Oude KEIZERRECHT, of Speculum Franco

nico - Belgicum Lib, II. C. 48. pag. 116 - 134.

(i) Ibi] ihidem heeft 't Afſchrift van v. spUELDE.

Ck) Arnoldi de Diedem & ſtorum fratrum dni.

Frederici & dni Gerhardi J - In den Brief van 1233.;

waar bij Graaf OTTO - Stads - vrijheid aan Arnhem

ſchenkt, komen onder de Getuigen, en wel in hun

ne hoedanigheid als Nobiles, en niet als Miniſteria

les of Dienstmannen, insgelijks, onder meer anderen,

voor, Gijſelbertus de Bronchorst; Arnoldus, Frede.

ricus & Gerhardus fratres de Reden. Ongetwijfeld

zijn het dezelfde, die hier ook voorkomen; en 'mo

gelijk zal men voor de Diedem hier moeten lezen de

Reden Dit ten minſten is zeker, dat in een van die

beide Brieven de naam door de uitſchrijvers kwalijk

is opgegeven. Verſcheiden alhier opgenoemde Mini

eriales komen, in dien Brief, insgelijks onder de

Getuigen voor.



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN, Ilf. AFDEELING, 383

:

ſepe; D. Nicolai (m) de Oihuſen; & alio

rum multorum hominum meorum, ſigilli mei

munimine roboravi. Datum in Arnhem An

no Domini MCCXXX. primo; regnante Do

mino FREDERIco Romanorum Imperatore; D.

(l) De Oibuſen.] De Oikuſen heeft het Afſchrift

van w. vAN SPUELDE. - Voor W. Epiſc. Tra

HENRico Archiëpiſcopo Colon. Domino wii

LIBRANDo Epiſc. Traject. III. Idus Junii.

Jo. SCHRASSERT, Beſchrijv. van Harder,

wijk, J. Deel. bladz. 4. Gecollationeerd

met een A/ſchrift, 't geen voorkomt in

de MS. Verzameling der Privilegien van

Harderwijk van w. vAN spUEibE, be

rustende thands in de Secretarije dier Stad,
I. Deel Fol. 2.

ject. ſtaat in dat zelfde Afſchrift, W. Ultrajectenſt

Praeſule ſive Epiſcopo.

5.) Graaf oTTo bekent van den Brabantſchen Hertog HENRIK den I., zijnen

Grootvader, ontfangen te hebben de 2ooo Mark voor den Comitatus de Ro

da, (Hertogenrode,) ingevolge het Verdrag, met zijn Vader GERHARB

ingegaan, en ſtaat af van zijn regt op dezelfde Graafſchap,
l

Den 11. November. 1231.

TTo Comes Gelriae omnibus praeſen

tem paginam inſpecturis ſalutem. No

verint univerſi, quod dilectus (a) Avus

noſter HENRIcUs Dux Lotharingiae pro Co

mitatu de Roda cum ſuis appenditiis circa

Moſam, ſicut condictum fuit inter patrem

noſtrum bonae memoriae GERARDUM , &

ipſüm Henricum Ducem Lotharingiae , in

die B. Martini duo millia marcarum Coloni

enſium nobis perſolvit. Vnde ipſum Comi

tatum, cum ſuis appenditiis, eodem die qui

tum clamavimus, omni juri in ipſo Comitatu.

habito , vel habendo , libere renunciando.

Huic facto interfuerunt,

Dominus HENR1cUs (b) de Lovanio,

(a) Avus noſter. ] , Dat de Brabantſche Hertog

:HENRIK de I. de moederlijke Grootvader van onzen

Graaf oTºro geweest is, hebben wij hier voor reeds

# in #" Aanmerking op den voorgaanden

Brief, bl. e -

(b)# de Lovanio.] Hij is de oudſte Zoon

geweest van gemelden Hertog HENRIK, en dus Qom,

van moeders zijde, over onzen Graaf oTTo. Hij is

zijnen Vader in het Hertogdom van Brabant opgevolgd

in den jaare# Men zie, onder anderen, BUTKENs,

Troph, de Brab. Totn. I. Lib. IV. p. 227.

MARIA (c) Imperatrix,

Godefridus de Perwes,

Goſuinus de Gochencourt,

Arnoldus de Walham,

Arnoldus de Liemale,

Walterus Cara,

Diezo de Helrode,

Godefridus Villicus Lovanienſis. | | |

Actum Lovanii anno Domini MCC, XXXf,

in feſto Beati Martini Episcopi,

--- T -

CHRISTopH. BUTKENS, Troph. de Bra.

bant Tom. I dans les Preuves du Lt.

vre IV. p 72.

(c) Maria## Deze, zijnde de oudſte

Dochter van gemelden Brabantſchen Hertog, en dus

ante van Moeders zijde over onzen otto , is ge

trouwd geweest met Keizer otto den IV., en heeft zich

na doode van haren Man, voorgevallen in 1218, we

der naar Brabant begeven, en aldaar opgehouden.

Men zal zich derhalven niet verwonderen, dat wij de

ze Keizerlijke Weduwe in dezen onzen Brief onder de

overige Getuigen mede aantreffen. Men zie BUTRENs,

d: l. p. 204. en B. G. stRUviUs, Corp. Hiſt German,

Tom. 1. Period. VII. Sect. 6. $ 12. p. 447.

6)
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sººg: "g 3%-sºº sººs". "#

6.)

Mark, zijn eigendomlijk goed

vº % S\", SA % NM, SN %2- Z -

#%#%###s"gsººgsººg Sººg.

Herman , Graaf van Vernenberg draagt op aan Graaf Otto, voor 2oo

en Renthoeve in villa Thore, en ontfangt

hetzelve weder te Leen van den Selyen.

In December 123 1.

e

Go Hermannus Comes de Vernenburg

univerſis cupio innoteſcere, quod uni

verſim allodium, quod habui in villa Thore,

& Curtim meam ibidem, producentis marcis

dedi oTToNI Comiti Gelrenſt in proprieta

tem, & idem allodium & curtim de manu

ipſius Comitis recepi loco hominii, & (4 J

fidelitatem & homagium feci Comitimemo

(a) Et fidelitaten & homagium fcci.J Schoon men

doorgaands deze beide woorden van een en dezelfde

beteekenis rekent te zijn, was er egter oudstijds een

merkelijk onderſcheid tusſchen deze woorden, en wel

hetzelfde onderſcheid, als ook geweest is tusſchen on

ze Nederduitſche woorden, Manſchap en Hulde. Ei

genlijk door Hominium, of Homagium, en ons,Ne

derduitſche Manſchap, verſtond men die onderlinge

handeling tusſchen den Leenheer en Leenman, waar

bij de Leenman, op zijn voorafgaand verzoek en bede,

door den Leenheer, als 't waar, in 't bezit van 't Leen

oed geſteld, en het vrugtgebruik van 't zelve aan

# overgegeven werd. En in dien zin werd een

Leenman gezegd, hominium facere domino, manſcha
te doen aan zijnen Leenheer, wanneer # van denzel

ven verzogt met een zodanig Leengoed beleend te wor

den. Wanneer de Leenheer dat verzoek inwilligde,

en gevolglijk den Leenman beleende met zodanig ver

zogt goed, en onder zekere gebruikelijke plegtighe
den hem het zelve, als 't ware, met zijne hand over

gaf, en in 't bezit ſtelde, wierd dezelve ook gezegd,

hominium facere vaſallo, of Manſchap te doen aan zij

nen Leenman. Dit plegtig verrigt zijnde , en de

Leenman dus, als 't ware, bij# van zijnen

Heer, in 't bezit van 't Leengoed geſteld zijnde, moest

de fidelitas volbragt, en Hulde gedaan worden door

denzelven aan den Leenheer. Door de Fidelitas, of

Hulde, verſtond men dus eigenlik die daad, of hande

ling van den Leenman, waarbij hij aan zijnen Heer

trouwe zwoer, en van wegen dat Leengoed, in welks

bezit hij nu door de vooraf gegane Manſchap, of, Ho

minium, geſteld was, zich plegtig verbond de dien

ſten, die volgends de voorwaarden, of uit de na

tuur van dat leencontract, nu reeds door de Manſchap

tusſchen hun beiden ingegaan, en volbragt , voort

vloeiden, aan zijnen Leenheer in 't vervolg te zullen

bewijzen. Ik wil niet ontkennen, dat de uit

drukking, homagium facere, of Manſchap doen, door

gaands altoos gebruikt wordt van den Leenman, wan

neer hij zijnen Leenheer verzoekt, om de beleening aan

hem te doen. Zodanig een verzoek moest vooraf

gaan, en de beleening of toeſtemming des Leenheers

was het gevolg van dien. Doch wanneer de Leen

heer dat verzoek inwilligde, en dus van zijnen kant

de beleening dede, en de Leenweer, of het utile do

minium van het goed overgaf, en dus den Leenman,

als 't ware, in 't bezit van 't zelve ſtelde, kan hij ook

te recht gezegd worden manſchap te DoEN, en hulde te

ontfangen. In dien zin gebruikte MELIs STOKE die uit

drukking , kwaalijk door ALKEMADE , en den Heer

HUYDEcoPER begrepen en uitgelegd, wanneer hij van

Graaf Willem in zijn Rijmkronijk X. B. vers. 869.

III. D. bl. 407. dit navolgende verhaalt:

Al was de Grave Willam droeve,

Hi moest ſten om ſine behoeve,

rato, & a modo ipſi ſerviam, cum ab eo re

quiſitus fuero, tanquam Domino meo, fide

liter & devote. Hujus rei teſtes ſunt,

Dominus HENRICUs, primogenitus Du

cis Brabantiae;

Dominus Arnoldus de Walhem;

Dominus Henricus de Monte;

Up hem was nu comen tlant;

En voer doe alte hant,

En dede hem hulden en ſweren.

Des nc wilde hi niet onberen,

Eij der mannen bleef en gheen,

Sine ontſinghen al haer leen.

Als van haren rechten Here:

Si mochten doen met groter ere.

Als hi in Zeelant hadde ghedaen

Manſcap, en hulde ontfaen,

Pijnde hi hem, hoe hij t beſette,

En voer in Hollant ſonder lette. cet.

De Dichter wil eenvoudig hier mede dit te kennen ge

ven, dat Graaf wILLEM, wanneer hij aan zijne Leen

mannen Manſchap hadde gedaan, dat is, een ieder van

hun met hunne Leengoederen had beleend, en hij van

dezelve de gewoonlijke hulde, of Eed van getrouwig

heid, daar op ontfangen hadde, ook zorgde, om Zee

land wel te beſetten tegen allen aanval zijner vijan

den, wanneer hij van daar naar Holland overſtak, al

waar hij 't zelfde verrigte, want volgends 't verhaal

van den Dichter vers. 889.

Oec ne teaſer ne gheen,

Sine ontfinghen ##haer leen,

Diere woenden in den lande,

Efi ſetten hem in s'Greven bande:

Het geen met andere woorden 't zelfde aantoont, als

in 't voorgaande ; de Graaf DEED manſchap, of de

beleening aan zijne Vaſallen ; zij ontſinghen hunne

leenen van hem, en verbonden zig door de Hulde aan

den Graaftot getrouwigheid en de verſchuldigde dien
ſten ; of ſetten zich in zijne bande. Het zelfde

onderſcheid vinden wij ook gemaakt in het tot nog

toe onuitgegevene JUS FEUDALE FLANDRICUM VETUS

Cap. XXII. p. 16. wiens Schrijver, ſprekende van

een Leenman, die zijn leen beſit ſonder Manſcepe te

doene, onder anderen ook dit navolgende leert: En

de hier bi mach men weten, die gheene manſcepe ghe

daen heift (dat is, die geen behoorlijk verzoek aan

zijnen Leenheer gedaan heeft, om de manſchap, ho

minium, van hem te ontfangen, of van hem met het

goed beleend te worden) dat hi gheene posſesſie heift,

al hadde hi ooc vutſet van manſcepen te doene, ende

hyt beſit; maer foyaulteit (fidelitas, hulde, eed van

- getrouwigheid) abſolueerdt de manſcepe tot s Heereng

vermaanen. In onze uitgave van dat Werk zullen

wij gelegenheid hebben breedvoeriger te handelen o

ver het onderſcheid dier woorden. - Het geen wij

hier kortelijk daar over bijgebragt hebben, zal thands

genoeg zijn tot opheldering van dezen en verſcheiden

andere Brieven, waar in die twee woorden bij elkan

der geplaatst doorgaands voorkomen. -
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Goswinus (b) de Stralen, Advocatus de , Datum Coloniae, Anno ( c D Domini
Ruremunde; MCCXXXI. Menſe Decembri. w

Gerhardus de Lon;

Gerhardus de Barsdunc; Milites. N#####
- - - e- 1) 1Il ClC Rekenkamer. Van -n

Magister Daniel; & quam plures alii, ## met het##

gister A. Fol. IIII. aldaar insgelijks er

Vintelijk. Ook uitgegeven bij foNTANUs

H. G. Lib. VT. p. 136. en FRED. vAN

SANDE , Comm. in Gelriae Cons. Feud,

Tit. I. C. 1. p. 39.

(b) De Stralen.] Dus in onze beide oude afſchrif volgende getuigen ook de lezing van 't oudſte MS. ge

ten. In de uitgaaven vindt men te onrecht Goswinus, volgd. in de uitgaaven heeft men, Gerh de Loen , en

en Gaswinus, de Straten. In twee volgende Brieven Gerh. de Baersdonck.

van 1233. alhier geplaatst onder Num. 9. en Io. ont- (c) Domini J, PoNTANUs heeft dit woord in zijne

moeten wij denzelven Goswijn van Stralen ook onder uitgaave overgeſlagen,

de overige Getuigen. - Wij hebben in de twee

&AA& AA& AA&SAA&&AA&&AASSAA&AA&#&AA&#&AA&&AA&&AA&&AA&SA/K&#AAK& Sjak:

7.) Balduinus de Vucht draagt op aan den Hertog van Brabant zijn eigendom

lijk goed tusſchen Molengrave en de Maas, en ontfangt daar voor weder

te Leen het Dorp Vucht met zijn toebehoren, uitgezonderd het geen hij

van den Graaf van GELRE te Leen hield.

Den 1 Meij 1232.

Ompoſitio inter HENRIcUM Ducem, Arnoldus de Limmale,

& Virum nobilem Balduinum de Vucht, Walterus Clutinoks-T

quod Balduinus omne Allodium, quod habet Daniel de Orten; etc.

inter Molegrave & Moſam, in manus Ducis Actum apud Bruxellam anno Domini

reportavit, et in feodum recepit jure Braban- MCC, XXXII. in feſto Philippi & Jacobi,

tino Villam Vucht, et pertinentia, excepto intrante Majo.

eo, quod (a) tenet a Comite GELRIAE.

Teſtes. . N# # ## des ## #

Frater Egidius Berthout, #'z:####
-

- . I. dans les Preuves duDaniel de Denremonde, Livre IV. p. 73. r

Goſuinus de Gochecuria;

(a). Tenet a Comite Gelriae.].. Uit deze uitdruk- ze reden hebben wij gemeend dit Stuk ook alhier te
king blijkt, dat Baldewijn van Vucht ten dezen tijde moeten plaatſen,

een Leenman van Gelderland geweest zij. En om de- -

VV W
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8.) De Kexkelijke Statuten, ten tijde van Bisſchop DIRK den II. gemaakt,

door Bisſchop wILBRAND hernieuwd en bevestigd. -

In den jare 1233.

, Haec ſûnt Statuta, per Dominum

, THEoDERIcUM de ARE, Epiſco-.

, pum Trajectenſein, in Sancta Sy

, nodo de conſenſit Praelatorum &

, Cleri edita anno Domini M. CC.

, nono. Item (a) a Domin0 wIL

(a) A Domino Wilbrando.] Hier uit blijkt, dat

die Bisſchop in 1233. op nieuws bevestigd heeft de

Kerkelijke inzettingen, welke ten tijde van B. DIRK

den II. ingeſteld waren, en mogelijk onder de Rege

ring der twee volgende Bisſchoppen in ſommige ſtuk

ken in onbruik geraakt zullen zijn. Wij hebben de

zelve reeds hier voor geplaatst in de II. Afdeel. on

der No. 1o3 bl. 3o 7. - Dewijl die Statuten thands

woordelijk, zonder eenige verandering, eenvoudig

door hem hernieuwd zijn geworden, was het onnoo

dig dezelve hier weder geheel te herdrukken. -

Het was genoeg, dat wij alleen het Hoofd, zo als bij

MATTHAEUS voor dezelve gevonden wordt, hier plaat

,, BRANDo Epiſcopo innovata anno

, Domini M. CC. XXXIII.”

S capiatur Praelatus - cet.

ANT. MATTHAEUS, Not. adAnonymum

de rebus Ultrajectinis pag. 134

h 37

ſten, op dat dus aanſtonds konde blijken, dat ze ook

in 1233. op nieuws weder bevestigd zijn geworden.

#n het egter zeker is, dat Bisſchop wIL

BRAND, volgends het verhaal Van HEDA pag. 204.,

geſtorven is VII. Kalend. Augusti annoMCCXXXIII,

zou daar uit moeten volgen, dat deze hernieuwing en

nadere bevestiging door hem geſchied zij voor dien

tijd, en dus tot de eerſte maanden van 't gemelde

jaar 1233. zal moeten gebragt worden. - Doch wij

durven zulks niet volſtrekt bepaalen, om redenen, door

BUCHELIUs in Not. ad BEKAM p. 75. reeds aange

voerd, waar uit blijkt, dat Bisſchop wILBRAND lan

ger, dan tot den 26. Julij 1233., geleefd hebbe

*

9.) verdrag en overeenkomst, tusſchen Graaf otto, en het Capittel van EM

MERIK, aangaande de rechten van hetzelve Capittel; te gelijk met de van

tijd tot tijd daar op gevolgde Bevestigings- brieven der Graaven en Herto

gen van cLEEF, na dat die Stad aan dezelven gekomen was, te ſamen

woordelijk bevat in een Bevestigings-brief van den laatſten Julij 1598. te

vens met een oude Nederduitſche Overzetting, van de AIV. Eeuw, van dat

Verdrag van Graaf oT.To.
» - ,

Den 12 Meij 1233.

IN nomine (a) Patris & Filii et Spiri

tus Sanéti. Amen. Quoniam hominum

memoria labilis eſt, & geſtorum oblivio ſaepe

fallit poſteros et heredes, literarum ſuffia

(*) In nomine: cet.] Wij waren in 't eerst van

Voornemen, dit Verdrag, zo als hetzelve in den jaare

#233 door Graaf oTTo met den Proost, Deken, en

t Capittel van Emmerik ingegaan, en in 't Latijn

vºlgends de gewoonte van dien tijd geſchreven was,

alleen maar uit dezen Brief overtenemen, en alhier

in zijn tijdorde te plaatſen; en dan agter hetzelve

te geven de onuitgegeven Oude Vertaaling, welke

van dat Stuk reeds in de XIV. eeuw ſchijnt gemaakt

# Doch dewijl deze Brief niet alleen woorde

# # zelfde Verdrag en Overeenkomst bevat, maar

# de nadere bevestigingen van 't zelve, en wel

Voornaamlijk van de&# Graaven en Hertogen, tot

gium neceſſario eſt adinventum, ut ſcriptu

raeadminiculo omnis doloſitas depellatur, me

moria industrietur, oblivio abſtergatur, & O

mnino actorum ſeries perhennetur. Nos igi

tUIT

op het jaar 1598, zo als van tijd tot tijd door de op

volgeren geſchied zijn, oplevert, hebben wij gemeend

best te doen, dezen Brief in zijn geheel hier inte

voegen. Te meer hebben wij geoordeeld zulks nood

zakelijk te zijn, om dat wij uit dezen Brief tevens

kunnen leeren, op wat wijze, en onder wat tijtel en

recht de Stad EMMERIK , welke haare Stadsgerechtig

heden aan onzen Graaf oTTo verſchuldigd is, gelijk

uit den ſtraks volgenden Brief zal blijken, eindelijk van

Gelderland afgeſcheurd, en onder het bewind en heer

ſchappije der Graaven en Hertogen van Cleeve geraakt

ZIJ.
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tur JoHANNEs wILHELMUs, Dei gratia

Dux Clivenſis, Juliae, et Montenſis, Co

mes a Marca & Ravensburg, Dominus in Ra

venſtein, etc. univerſis cupimus eſſe notum,

tam poſteris quam modernis, et praeſenti

bus literis proteſtamur. Attendentes, quod

dudum piae recordationis illuſtris Princeps Do

minus ADoLPHUs, Dux Clivenſis, et Co

mes de Marca, Progenitor noſter, ſuper qui

busdam Articulis a ſe & ſuis heredibus et ſuc

cesſoribus perpetuo ſervandis, venerabilibus

viris Domino Praepoſito, Decano, & Capitu

lo Eccleſiae Beati Martini Embricenſis, Tra

jectenſis Dioeceſis, certas literas, authenti

cas, ejus vero ſigillo de cera rubra, in cor

dula ſericea viridis coloris ſigillatas conceſſe

rit, hujusmodi ſub tenore. -

,, In nomine Patris & Filii & Spiritus Sanc

, ti, Amen. Cum tempore gratiae ſanguine

, Chriſti redempta in pace creverit Eccleſia,

ab hac pacis compage Eccleſia Embricen

, ſis, licet membrum, diutiſſime (b) deſti

, tuta, gratiae fracto foedere ſine ſanguinis

, Chriſti contemplatione, quilibet pro virium

ſuarum irreverentia cum Chriſti patrimonio

non differrent, in eadem exſtitit plurimo

rum moleſtationibus infeſtata: aliis in ho

, minibus ſaevientibus: aliis redditibus Cano

, nicorum et rebus aliis Eccleſiae male abu

, tentibus. Propter hoc Perſonae ibidem pa

cis quaerentes adminicula ſuorum hominum

Advocati principaliter Zutphanienſis & Gel

renſis Comitis in amplioris defenſionis ne

cesſitate pOtius quam in alterius defenſione

33

92

92

23

55

99

99

32

,, ſe perpetuo ſubdiderunt. Tali modo inter

, Dominum Ottomein Praepoſitum, Gerhar

,, duin Decanum, & totum Capitulum EM

BR1cENSE ex parte una, & orroNEM

Comitem GELRENSEM, nec non ſuum

Conſilium, ex altera, taliter ex bona de

liberatione eſt conſenſum.

99

>>

59

22

(b) Deſtituta. cet.] De uitgever van dit Stuk ſchijnt

een onnaauwkeurig en gebrekkig afſchrift van 't zelve

gehad te hebben. - Ten minſten, dat, in de inlei

ding, of het begin, van dezen Brief van GraafoTTo,

een en ander woord tot volmaaking der zin ontbreekt,

of ook kwaalijk afgeſchreven is, gevoelt een ieder op

de eerſte lezing dezer woorden, en zulks blijkt ten

vollen uit de Oude Vertaaling van dit Stuk -- Zo

lang wij echter geen naauwkeuriger en vollediger Af

ſchrift magtig zijn, hebben wij bij een losſe gisſin

niets durven veranderen, of invoegen, maar#
te kunnen volſtaan, indien wij de uitgaaf van den Heer

wAssENBERG woordlijk volgden. Dewijl egter in die

uitgaaf de onderſcheidings-teekenen dikwijls zeerkwaa

lijk geplaatst zijn, en daar door eenige duiſterheid ſom

tijds veroorzaakt wordt, hebben wij dezelve nu en dan

gemeend te mogen veranderen.

(c) Subſcriptam ſervaverint.] Hier ontbreekt ook

een woord. De zin ten minſten vereischt, qui ſub

ſcriptan formam ſervaverint, of iets dergelijks. " De

oude Overzetter vertaalde het, alſoe veer als ſy hail

## #e manier des Eedes, die hier nae beſchrevenn
(2t/h.

, (d) Cum literis Comitis.] In welke woorden zo

danige Brief oudstijds bevat was, kunnen wij leeren

uit den onderſtaanden. Brief , dien wij, om deszelfs

kortheid hier geheel zullen invoegen:

,, Dispoſitio Iudicii eſt oTToNIs Comitis

,, Gelrenſis, & ſuorum ſucceſſorum, perpe

,, tuo, qui (c) ſubſcriptam ſervaverint, ju

, ramento ſilo, & ſilorum hominum & mi

, niſterialium confirmatam, & a ſuis ſucceſſo

, ribus & eorum hominibus & miniſterialibus

, ſimiliter confirmandam, a dicto oTToNE

Comite elečtam & arbitratam ſub forma ex

communicationis ſubſcripta, eligendam ſi

, militer a ſuis ſucceſſoribus & arbitrandam. Ita

, videlicet , quod honeſtum Judicem pro

, tempore Comes praeficiet, & antequam fa

, Cultatem habeat praeficiendusJudexjudicandi

, in Oppido, prius (d) cum literis Comitis

accedet ad Praepoſitum Embricenſem, ſi

, vel Embricae, vel in terminis Trajectenſis

, diocaeſis inveniatur; et accepta ab eo li

, centia judicandi, poſtmodum cum literis

Comitis accedetad Decanum & Capitulum,

faciens fidem (e) cum ſuo juramento,

quod in nullo penitus gravis & moleſtus erit

,, Eccleſiae & Canonicis Embricenſibus; ſed

,, per omnia pro viribus ſtudebit ſe cſſe ap

,,tum & acceptum; & jurans, quod formam

, ipſe ſervabit, quam Comes promiſit, &

,, ſilo juramento & ſuorum confirmavit. .

,, Qui futurus Judex, ſi Praepoſitum, ut

,, dictum eſt, non invenerit, & ſi Decanus

& quidam alii Canonici Embricenſes prae

ſentes non fuerint, coram praeſentibus in

Capitulo praeſtabit juramentum.

, Quo facto, primo recipit judicandi fa

cultatem, quouſque voluerit Comes, niſi

fortaſſis Capitulo diſpliceat; de quo ſi Ca

pitulum queremoniam moverſt, Comes e

lapſo anno alium praeficiet, & nomine Co

, mitis Praepoſiti & Eccleſiae judicabit Et

- ſic de ſingerlis, quſ adjudicandum miſſi fue

rint a Comite , vel a ſuis ſucceſſoribus,

, in oppidum Embricenſe , erit obſervan
, dum. er

, Cujus Judicii, ſive omnimodae jurisdi

, étio

59
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99

92

29
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99

29

92

29

52
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,, ADOLPH Greve van Cleve.

,, Gode Vreunde. Wy hebben Reinier van Azwyn

,, gemaeckt vnnd geſath onſen Amptman, ind onſen

22 Richter toe Embrick, ind wy bidden ind begeren,

,, dat ghy oen van onsz wegen daervoor ontfangen, ind

,, oick daer voir halden , in der maenieren als onſe

,, Heerlicheit, ind onſe Recht aen beyden ſyden daer

32 % gelegen is. Geven toe Cleve des ſonnen.dachs

2, Letare.”

Ofſchoon wel wAssENBERG, die ons dezen Brief

bewaard heeft d. l. pag. 74. te recht getuigd, dat

men het juiste jaartal van denzelven niet kan bepaalen, is

egter is het zeker genoeg , dat deze kennisgeving

aan 't Capittel wegens de aanſtelling van dien Richter

moet geſchied zijn na den 4. September 1394, , wan

neer gemelde Graaf ## zijnen Vader, volgends

TEscHENMACHER, Annal. Cliv. Part. II. p. 285. »

in 't bewind is opgevolgd, en voor den 18 April 1417

wanneer hij door Keizer SIGISMUND den eertijtel van

Hertog van Cleeve gekregen heeft, men zie DITHMA
RI Codex Diplom. Clivens. Num. LXXVII.## 8e.

Dus, zo deze aanſtelling des Richters was ge chied na

dientijd, men in het hoofd alhier den tijtel van Her

tog, en niet van Graaf moest vinden.

(e) Cum ſuo juramento.] Hoedanig het Formulier

des Eeds, dien de Richter van Emmerik bij de aan
vaarding van zijn ambt moest afleggen, onder de re

Vvv 2 ged
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, ctionis in Embrica, Monetaequoque, Te

, lonii, ſive etiam Nundinarum, & omnium

reddituum, qui nude in denariorum conſi

ſtunt proventibus , quae in Oppido habet

Praepoſitus Embricenſis, Comes medieta

, tem habebit plenarie, & quicunque Praepo

, ſitus Embricenſis plene habere debet me

, dietatem. -

, Pro quibus omnibus perſolvet Comes, in

die omnium Sanctorum, Embricae ſuper

altari Sancti Martini Capitulo Embricenſi

unam Marcam Colonienſis monetae pro an

nua penſione, & ad perpetuum annuatim.

,, Forma autem (f) Juramenti, quod per

onaliter Comes et ſui praeſtiterunt Eccle

ſiae & Capitulo Embricenſi, haec eſt:

quod, quidquid in hoc ſcripto conſcriptum

, eſt, & dictum, conſervabit ipſe, & ſui,

, fideliter & efficaciter, pro omni poſſe ſuo,

, ſtudioſe ſine dolo, bona fide.

,, Alioquin, ſi poſt primam & ſecundam

& tertiam admonitionem , quarum (gD

ſingula ſex ſeptimanarum habere debet, in

cipiente tamen tempore a prima admonitio

ne currere, non ſatisfecerit Eccleſiae Em

bricenſi infra annum, ſententiam excom

municationis ipſo jure tunc incurret, niſi

,, legitimam cauſam & neceſſitatem corporis

, ſui vel alias valde urgentem ſuae impoten

, tiae aſſignaverit, & Ch) legitime probet,

, ſleut elegit et arbitratus eſt ſine qualibet

,, difficultate, abſolvatur. Ita tamen, quod,

,, ſicut dictum eſt, ſi legitimam cauſam pro

, bet, nihilominus ad ſatisfactionem Capitu

, lo teneatur in emendam neglectorum.

,, Juramentum quoque & cetera, quae ſcri

, pta ſunt, ſucceſſoree Comitis ſinguli jura

, bunt cum ſuis hominibus & miniſterialibus,

, & perſolvent ſtatim unam Marcam ad re

92

99
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99
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# der Hertogen van Cleeve oudstijds geweest is,

an men zien bij wassENBERG Lib. III. Cap. 7. pag.
1 44

#p Juramenti.] Na het afleggen van welken eed

als dan een Brief, ten bewijze daar van, aan 't Capit

tel overhandigd werd. Wij zullen in zijn tijdorde in

deze Verzameling brengen den Brief, door Hertog

REINALD hier over in 1352. aan 't Capittel afgegeven.

Men zie ook wASSENBERG d.. l. pag. 71.

Çg), Singula ſea: ſeptimanarum habere debet.] Den

kelijk heeft de Afſchrijver van dezen Brief door over

haasting hier een woord weder overgeſlagen. De zin

zou volkomen zijn, indien er ſtond, quarum ſingula

ſex ſeptimanarum ſpatium habere debet. De Oude O

verzetter vertaalde het: een elcke maninge ſollen we

fen van den anderen ſes weken. - 1

e &## probet , ſicut. elegit. cet.] Ook hier

is de zin niet volledig, en ſchijnen uit onoplettendheid

des Uitſchrijvers insgelijks eenige woorden uitgelaten

te zijn. Mogelijk ſtaat in 't oorſpronkelijke et legiti
me probet. # ſi probaverit, ſicut elegit & arbitra

tus eſt, ſine qualibet difficultate abſolvatur. Ten

minſten de oude Vertadler heeft iets dergelijks in
zijn exemplaar gevonden,

Q?) Et ſinguli ſcriptis ſingulis.] Dat zulks onaf

# door ieder opvolger gedaan is, zelfs tot aan

eXVII. Eeuw ook door de Cleefſche Heeren, blijkt

ten vollen uit dezen Brief, in wiens begin dit verdrag

Van Gr. of To vooraf geplaatst is, en waar agter alsdan
de opgevolgde beveſtigingen volgen.

9#) Occidunt.] Mogelijk moetmen lezen, occidant.

o: #2. Quod. Notmunde vulgo appellaturij. De oude

verzetting kan ons hier niet té ſtaden komen, de

, cognitionem in Altari Beati Martini Em

bricenſis Capitulo offerendo.

, Et (i) ſinguli ſcriptis ſingulis eandem

formam ſuis renovabunt ſigillis.

,, Alioquin ſi quid inter Praepoſitum, De

canum, & Capitulum Embricenſe, & oT

ToNEM Comitem, actum eſt, vel ordi

natum de jurisdictione, & proventibus Prae

poſiti Embricenſis praenotatis, irritum erit

et inane, & in nullo ſe penitus intromittet.

,, Itaque Perſonae, et res Eccleſiae, &

familiae Canonicorum Embricenſium, per

petuo defendentura Comite Gelrenſe, et

emunitas ſervabitur illaeſa; ita quod, qui

in emunitatem quocunque timore venerit,

vel in Caemiterium, aut in Eccleſiam con

, fugerit, maneat illaeſus, nec inde abſtrahi

, debeat; imo per ſecularem judicem defen

, detur. In quibus ſi contrarium evenerit,

Comes tanquam ignominiam ſibi illatam bo

na fide vindicabit.

, Hoſpitia autem, quae Canonici Embri

cenſes extra emunitatem habuerint, in qui

bus habitent familiae eorum, vel in quibus

res eorum familiares tractentur, ab omni

exactione, taxatione, ſeu quocunque ſer

vitio civili, libera eſſe debent.

,, Item quicquid delinquunt famuli , vel

nuntii, Canonicorum, vel ſpiritualium ho

minum, omne judicium cedet Decano &

Capitulo; & in nullo ſe intromittet ſecula

ris Judex, exceptis his caſibus, in quibus

magni criminis rei exiſtant, quod nulla pos

ſet tergiverſatione celari, ſed pluribus &

bonis notorium ſit et manifeſtum; videli

, cet, ſi quem fortaſſis ſponte (k) occi

, dunt, aut membro mutilaverint, vel ra

, ptum pudoris mulieris fecerint violentum,

quod (l) Notmunde vulgo appellatur,#
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# de Vertaler van de vier, alhier uitgenomene, ge

vallen, de twee laatſte heeft overgeſlagen. Het oude

Nederduitſche woord, het geen wij hier ontmoeten,

kan ik mij niet herinneren ergends aangetroffen te heb

ben. Doch uit de ſamenhang blijkt, dat het zelve

hier moet betekenen eene geweldaadige Vrouwen-roof,

of verkragting. Ik twijfele egter zeer, of men dit ooit

door zodanig een woord heeft uitgedrukt. Ten min

ſten, indien men op de betekenis der beide woorden,

waar uit dit onze is ſamengeſteld, agt geeft, kan het

ſamengeſtelde woord niet aanduiden, 't geen het hier

moet betekenen. Het eerſte gedeelte van dit woord,

not, of nood, komt hier zeer wel te pas. In 't alge

meen betekent het zelve, allerleië dwang, wanneer

iemand door een ander ## wordt om iets te

doen tegen zijn wil; doch in 't bijzonder wordt het

zeer dikwijls gebruikt voor een geweldaadige verkrag

ting van eene Vrouw tegen haaren zin. Hier van komt

het werkwoord notigen, of nodegen, voor verkragten.

Men zie het Remiſorium oder Register uber den Sach

ſenſpiegel, Lehenrecht, und Weichbild, in Voc. Not.-

M#r het tweede, waar uit ons woord is ſamengeſteld,

munde naamlijk, kan hier niet te pas komen, want

het zelve, gelijk ook het, daar van gemaakte, middel

eeuwige Latijnſche Woord, mundium, eigenlijk bete

kent, pax, ſecuritas, protectio, tutela, tuitio, pa

trocinium , ## gelijk DU CANGE ons leert in

#% in V. Tom. IV. p. 1oo2. Hier van daan het

werkwoord, munden, en monden, voor, tuëri, defen

dere. Een Voorſpraak, die iemands zaak in 't Ge

richte verdedigt, wordt in verſcheide Wetten dikwijls

gezegt de mond van zodanig eenen te zijn. Het geen

de oude Romeinen door hunne Clientes verſie:
- TUI e
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» furtum fecerint magnae rei, pro quibus (m)

, vel tortura vel ſuspendio digni ſunt; in qui

, bus tamen ita moderari ſe debet Judex, ut

, his propter reverentiam Canonicorum plus

, aliis deferatur.

,, Item Homines Eccleſiae Embricenſis,

, ubicumque fuerint, defenſabit Comes Gel

, renſis, ut ſuos, et non permittet exactio

drukten onze Voorvaderen uit door het woord. Munt

mannen, waar door men zodanigen verſtond, die zich

onder de munt, of beſcherming, van een ander bege

ven hadden. Hier van daan ook het thands noch ge

bruikelijke woord, mundig en mondig, voor iemand,

die tot die jaaren reeds gekomen is, dat hij zich zelfs,

en zijne goederen, beſtieren kan, en dus de voogdij en

beſcherming van een ander niet meer noodig heeft.

Wien verder is onbekend ons hedendaagsch Momber,

Momloor, eigenlijk, Mondbaer, bij de middeleeuwi

ge Latijnen Mundiburdius , en Mundibarnus , voor

een opziender, beſchermer, en voogd? Men zie o

ver dit laatſte woord de Schrijvers, aangehaald bij den

Heer G. VAN HASSELT, in Annot. ad KILIANUM in

V- pag. 308. . Laat ons nu deze betekenis van het

woord munde in aanmerking nemen, dan immers moet

uit kragt van dezelve het ſamengeſtelde woord Not

munde, zo het ooit in gebruik is geweest, beteeke

nen eene verdediging en beſcherming of verweering

tegen eene verkragting van een meisje, en over zulks

is Not - munde genoegzaam het zelfde , 't geen wij

thands noemen not-weire, of nood- weere, te recht

bij KILIAAN vertaald door neceſſaria defenſio, of eigen

lijk zodanig eene verweering, welke men met recht mag

doen tegen een onrechvaardigen aanvaller, die met

geweld iemands leeven, eerbaarheid, ofgoederen tragt

te benemen. - Dit zeker zijnde, begrijpt ieder een

ligtelijk, dat dit woord hier niet te paſſe komt. -

In dit ons verdrag beloofd Graaf oTTo aan den Rechts

# van 't Capittel van Emmerik te zullen overha

ten alle misdaaden , welke door de famuli et nuncii

Canonicorum, door hun Geſinde of Boden , gelijk de

Vertaaling heeft, zouden gepleegd en bedreven wor

den. Daar mede zoude zich zijn Richter niet be

moeien, noch dezelve tot zijn rechtbank trekken.

Hij zondert echter hier van uit eenige gevallen , en

wel de zodanige , die van oude tijden af nooit aan

eenigen Nederrichter, veel min aan de Geestelijke Jº
risdictie, zijn overgelaten, maar, welker ſtraffe de

Furst zelve zich altoës voor behield, en in zijne Hoo

ge Vierſchaar vervolgde, en ſtrafte, doorgaands over

daaden, forfaitten, en in middeleeuwig Latijn Cauſae

Regales, genaamd, of zodanige Querelae, quae per

tinent ad Coronam Regis, volgends de oude LEGES

BURGoRUM Cap, VI. Art. 3. f 132. Edit. SKENAEI.

En welke zijn die geweest? Dit leeren wij, om geen

anderen thands aantehaalen, uit de Statuta ALEXAN

TDRI II. Scotorum Regis, Cap. XIV. . Art. 2. p. 26.

Et in omnibus eorum (Epiſcopi vel Abbatis) Curtis

quatuor Placita reſervabuntur ad Curiam Domini Re

gis, quae ad Coronam ſpectant, videlicet de raptu mu

iieris, de incendio, de murdro (niet allerhande dood

ſlach, maar zodanige, die, gelijk in onzen Brief

ſtaat, Sponte, dat is, die, gelijk men elders leest,

met opzet en gelegder laage# is, en bij ons

nog hedendaags. eigenlijk een Moord genaamd wordt

in tegenoverſtelling van een eigenlijk gezegde, Neder

laag, welke oudstijds alleen maar met een geldboete,

en niet met den dood , geſtraft werd) et de robo

ria, quae dicitur rapina. Drie van deze vier opge

noemde misdaaden ontmoeten wij ook in onzen Brief,

welke GraafoTTo aan zich behoud, den Moord, Roof,

roboria, hier genoemd furtum rei magnae, en dus

niet allerhande gemeene diefſtallen, maar de zodani

ge, die oudstijds reeds met den dood geſtraft plee

en te worden, hoedanige furta rei magnae men vin

# kan onder anderen in de Leges Antiquae sAxo

NUM Tit., IV. Art. 1 -7. p. 52.-55. en eindelijk

den geweldaadigen Vrouwen-roof en verkragting, een

raptus pudoris mulieris violentus, en dus niet een ge

meen#, of onteering en ſchaaking van een

meisje met haare toeſtemming, maar een zogenaamde

ontſchaaking tegen haar wil en dank, en overzulks een

ſtuprum violentum. En ten einde men niet mogte twij

ºn

,,nes in eos fieri indebitas, nec faciet nec

» exiget aliquod ſervitium, niſi forte' hoſpitia

, ab eis recipiat, cum urgente neceſſitate re

,, cipit communiter in terra & a ſuis & ab

, aliis indifferenter, et compellet eos ſua de

, bita & jura perſolvere Eccleſiae ſaepe di
29 e

,, Quicunque vero liberi homines, unde

92 CUIIl

felen, welk ſoort van# men hier verſtaan

moest, voegde hij er de eigenlijke benaaming bij, waar

mede dusdanige misdaad in onze oude taal toen bekend

was, en beſtempeld werd - quod. . . . . . . vulgo appel

latur. Maar welke was toen die naam? Niet NoT

MUNDE, gelijk de onkundige Afſchrijver gegeven heeft,

maar NoTNUNFTE, gelijk men lezen moet, en onge

twijfeld in het oorſpronkelijke zal geſtaan hebben.

Dit thands in onbruik geraakte woord Notnumfte, of

Notnunfte, betekende oudstijds in 't gemeen allerhande

roof, welke op een geweldaadige wijze geſchiedde,

doch in 't bijzonder gebruikte men 't zelve door

gaands van een geweldaadige Vrouwen- roof en ver

kragting. ,,In die eerſte, of algemeene, beteekenis vin

den wij dat woord gebruikt in de LEx FRIsoNUM An

tiqua, alwaar de Titulus VIII. , tot opſchrift, heeft

de Notnumfti , en in welken de ſtraf bepaald wordt

tegen den genen, qui rem quamlibet virapuerit, hoe

daanig een misdaad oudstijds ook met den naam van

Schaecraef, of ſchaec - roof, beſtempeld werd, vol

gends de aanmerking van SICCAMA over die plaats,

Doch in den tweeden, ofmeer bepaalden, zin werd een

Vrouwen-roover en verkragter oudstijds eigenlijk Not

nunfter genaamd, hoedanige in de Middeleeuwige La

tijnſche taal Deforciatores mulierum genaamd worden

in de LEGES MALCOLMI II. Cap. XI. Art. 1. al

waar dezelfde misdaaden, gelijk in onzen Brief, ook

voorbehouden worden aan den Richter, die uit 's

Furſten naam 't recht vorderde. Omnes raptores

de Roboria , deforciatores mulierum , murdratores

hominum, et combuſtores domorum - com

parebunt & reſpondebunt coram Juſticiario Domini Re:

gis- Gelijk ook in dien zelfden zin die misdaad

zelve gewoonlijk NoTNUNFTE genaamd wordt. On

noodig is het voorbeelden hier van bij te brengen.

Men kan dezelve overvloedig. Vi bij DU CANGE in

Gloſſar, M. & J.-zar: Tom IV. p... 1227. SCHILTE

KUS, Thes. Antiq. Teuton. Tom. III. p. 64I., oEL

RICHs in Gloſſar. ad STAT. BREM. antiq. in Voc. No

digen, ſtuprum violentum committere, Pag. 98., en

voornaamelijk bij HAITAUss in Gloſſar. German. p.

1427. -- Het zal genoeg zijn, indien wij maar een

eenig voorbeeld bijbrengen, 't welk ten vollen over

eenkomt met 't geen wij in onzen Briefaantreffen, en

wel uit een Brief van den jaare 1361. waar bij K. KA

REL de IV. aan zeker Klooſter onder anderen toe

ſtaat dit navolgende: mandantes, ne ullus Princeps -

occaſione ſcu praetextu ful officii, nulla denique perſona

cujuscunque eminentiae, conditionis, ſeu ſtatus exiſtat,

in dictarum Abbatiſſae & Conventus ſcu Monaſterii-

perſonis aut rebus Jus Advocatiae praeſumat quolibet

exercere, ut- diëti Monaſterii pauperes aut ru'

ſticos ad Judicium - exceptis duntaxat IIII. caſi

bus, homicidio, furto, ſtupro, quod vulgo notunst di

citur, et proletali vulnere, audeat evocare, etiamſ ah

antiquo, ad ea conſueverint vocari. Alwaar de Af

ſchrijver insgelijks kwaalijk Notunst voor Notnunft

gelezen heeft. Men vindt dien Brief bij LUDEwig,

Reliq. MSS. Tom. IX. pag. 672. Uit een Brief van

1313. heeft ook wINULEJUs HUNDIUs in zijn Gloſſa

rium aangeteekend; Vier hohe Wendel, (crimina),

Nothnunft, Dieb, Brand, Todtſlag, gehen auf den

## Men zie de Collectan. Etymol, LEIBNITII, Part.

II. p. 217.-

(m) Veltortura vel#"# Op gelijke wijze,

t

9

doch met andere woorden, vindt men in de REG

MAJEST. Lib. 1. C. 1. art. 6. ,, Ed. SKENAE1,

enoegzaam 't zelfde bepaald: " Ad Coronam Domint

egis pertinent - homicidium, roboria, raptus,

incendium, murthrum - & ſi qua ſunt ſimilia »

quae ultimo puniuntur ſupplicio, aut membrorum trun

catione. Welke woorden aan 't geen hier voorkomt

eenig licht kunnen bijzetten. ,

Vvv 3
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CHARTERBoEK DE's HERTOGDOMS GELRE,

, cunque füerint, advenerint, & quandocun

, que voluerint, libere ſe cum ſuis rebus po

terunt dare Eccleſiae Embricenſi.

,, Item quicunque Clerici vel ſpirituales

homines hoſpites ſeu alii venerintvel fue

rint in Oppido Embricenſi, non debent

ſeculari judicio arceri, ſed Decani & Ca

pituli. -

, Et quilibet Embricenſis Civis a Decano

& Capitulo Embricenſi per cenſuram Ec

cleſiaſticam poterit compelli, cuilibet Cle

rico, Canonico ſeu extraneo, ſuper queri

moniis vel injuriis quibuslibet reſpondere.

, Similiter poterit Clericus, ſi magis ele

gerit, Laicum quemcunque coram judicio

ſeculari convenire, cui tamen Clericus re

convenienti non tenebitur reſpondere.

,, Item quicquid ordinare voluerint Cano

nici Embricenſes de Eccleſia Civili in op

pido, plenariam habebunt poteſtatem. Nec

aliquo modo poterunt Comes vel cives aut

aliqui ſe opponere; & nullam habebunt in

5)
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,, his contradictionem.

,, Aliam quoque Eccleſiam ſeu Capellam

, conſtruere non poſſunt Parochiani ſine vo

luntate Capituli Embricenſis.

, Item Comes & Iudex Comitis compel

lent cives & Laicos Embricenſes Canonicis

Embricenſibus reverentiam, tanquam domi

nis ſuis principalibus, exhibere, et ſerva

re perpetuam.

,, Et nihil contra Eccleſiaſticam libertatem

ſtatuent autin oblationibus aut conventioni

bus vel in aliis quibuscunque, quae poſſent

offendere Eccleſiam vel Eccleſiae perſonas.

,, Item Comes & cives omnino (n) liber

tates, haétenus habitas, conſuetudines & pri

vilegia Embricenſis Eccleſiae conſervabunt

& emendabunt.

,, Bona quoque & res hominum & mini

ſterialium Eccleſiae Embricenſis non depri

vabunt; ſalvo per omnia & in omnibus ju

re Eccleſiae & Epiſcopi Trajectenſis.

, Praeſtito igitur juramento ſuper praedi
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(n) Omnino libertates.] De oude Vertaaler zet

dit over door alle frijheit, gewoente, hantfeſte enz.

Hij ſchijnt dus in zijn Exemplaar gevonden te heb

ben, ommes libertates cet. en niet omnino.

(o) Gerlacus Lucius. J Dat men dikwijls de Ge

ſlachtnaamen, heeft overgezet met andere Latijnſche

woorden, behoeft geen bewijs; doch tevens is ook te

over bekend, dat door, die verandering van eigen

naamen dikwijls zeer veel verwarring en duisterheid

ontſtaat, voornaamelijk ten opzigte van Familien, en

Genealogien. Tot een aanmerkelijk voorbeeld hier

van kan ook ſtrekken deeze. Gerlacus Lucius, of,

# hij in de Vrijheidsbrief van Arnhem , alhier

eplaatst onder Num. II. als mede in den Brief van

oehem, onder Num. 12., genaamd wordt, Gerlacus

Luceus. Want wie zou ooit kunnen vermoeden, dat

deze Gerlach behoorde tot het Adelijke Geſlacht der

HEECKERENs, indien niet de oude Vertaaler ons de

waare Geſlachtnaam, welke door de Latijnſche opſtel

der, die ongetwijfeld een Geestelijke geweest is, in

Lucius veranderd is, bewaard, en hem genaamd had

Gerloch die Heker? SLICHTENHORST, in zijn VI. B.

bl...93-, gewag maakende van dit Verdrag, heeft onge

twijfeld niet de Latijnſche en oorſpronkelijke tekst

maar alleen deze onze Oude overzetting gebruikt ge

had, wanneer hij onder de Getuigen, in wier bijwe

k e

, étis omnibus ſecundum formam praeſcri

, ptam a Comite oTTONE perſonaliter, bo

nafide, ſe in omnibus, quibus poſſet, Ec

, cleſiam Embricenſem emendaturum promi

, ſit, et perſonas Eccleſiae honorare.

,, Poſtmodum ſecundum eandem formam

juraverunt ſui homines & miniſteriales, vi

delicet -

,, Gerlacus (0) Lucius,

,, Stephanus de Lantrop,

,, Goswinnus de Stralen,

Segerus de Brueckhuſen,

, Wilhelmus de Weſepe,

,, Gobelo (p) de Elmere,

, Arnoldus de Stralen; Milites.

, Acta fuerunt haec anno domini milleſimo

ducenteſimo triceſimo tertio , in Choro

beati Martini Embricenſis, praeſentibus et

expreſſe conſentientibus praedictis, Praepo

ſito, Decano, et omnibus Canonicis, qui

debuerant intereſſe, videlicet,

Magiſtro Andrea,

Hermanno de Harwen,

Swedero,

Magiſtro Henrico,

Egberto,

, Magiſtro Hermanno,

,, Henrico,

,, Gerlaco,

,, Magiſtro Hughone.

,, Conſentientibus etiam tunc temporis non

praeſentibus,

Arnoldo,

Warnero,

,, Theodorico.

Praeſentibus quoque,

,, Conrado Canonico majoris Eccleſiae Co

2, lonienſis, --

,, Arnoldo de Walhem,

, Conrado (q) Honnen,

,, Arnoldo Miniſteriali Eccleſiae Embricen

ſis, militibus et aliis.

,, His itaque conſcriptis Ego otto, Co

» mes GELRENsis, in omnibus conſenſi,
w 22 et
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zen hij verhaalt, dat deze Brief gegeven is, in de eer

ſte plaats ook noemt, Gerlach van Hekeren. - Dat

de familie der HEECKERENs van de vroegſte tijden af

tot op den , huidigen dag onder de Adelijke Familien

van Gelderland een der aanzienlijkſte geweest is, lijdt

geen de minſte twijfel. Maar welke reden de Latijn

ſche inſtelder, of ontwerper, van dezen Briefgehad

heeft, om den naam Heker, of Hekeren, te veranderen

in Lucius, door welk woord men eigenlijk een ſnoek,

verſtaat, betuige ik niet te begrijpen; ten zij men

wilde ſtellen, dat hij# heeft, dat He

ker, eenige overeenkomst had met het woord, waar

mede men oudstijds dien Visch, bij de Latijnen Zu

cius en Lupus, en bij ons thands Snoek genaamd,

uitdrukte, te weeten, Heket, waar voor men nader

hand bij verkorting Hekt, en Hecht heeft uitgeſpro

ken, gelijk nog hedensdaags in 't Hoogduits eenSnoek

Hecht genaamd wordt. Bij PLANTIJN, en KILIANUs

vinden wij Heket overgezet door, Lupus Piscis.

Mogelijk heeft hij op dat woord zinſpelende gemeend

zich wel uitteſlooven, indien hij Heker door Lucius o

VerZette.

(p), Gobel, de Elmere.] Goeball de Elmete heeft te

recht de Oude Vertaaling.

. (4). Conrado Honnen.J Conraidt die Man leest men

in de Vertaaling.
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et de communi conſilio Nobilium et Mi

niſterialium meOrum, ne per aliquam calu

mniam et per aliquos poſit infringi, in ro

bur perpetuum praeſentem cedulam ſigilli

mei appenſione, et Eccleſiae meae Zut

phanienſis ſigillo feci roborari,

, Completa ſunt haec in die (r) Aſcenſio

mis Domini, mediantibus fratribus Egidio,

Bertolt, Henrico de Juncis, commenda

tore Domus Teutonicae.”

55

3 3

25

Cum igitur Oppidum Embricenſe , juris

dictio, Judicis ordinatio cum omnibus reddi

tibus & juribus in eodem Oppido , prOut

prius ad Comites Gelrenſès pertinere conſue

verunt, ſint et fuerint ad piae memoriae

REINOLDUM tunc Dulcem Gelrenſem Comi

temque Zutphanienſem, ac EDUARDUM ejus

fiatrem, milites (s) ſucceſlione hereditaria

legitime devoluta, dictique fratres idem Op

pidum cum juribus & pertinentiis univerſis

bonae memoriae Domino JOHANNI, tunc Co

miti Clivenſi, praedeceſſori noſtro, pro certa

pecuniae filmma, in qua eidem nomine Do

minae MECHTILDIS, Conthoralis ſilae, quon

dam Sororis Dominorum & Fratrum prae

dictorum , legitime tenebantur, impignoran

tes (t) pro vadio tradiderunt, prout in qui

busdam literis ſuper hoc confectis plenius con

tinebatur. Renunciantes etiam ipſi fratres,

certis literis, juribus in Oppido, jurisdictio

ni, Judicis ordinationi, & redditibus oppidi,

eis competentibus, ad uſus Domini JOHAN

NIs Comitis praediëti, uſque dum dictum

Oppidum cum ſuis juribus per eosdem Fra

tres, aut eOrum alterum, aut ipſorum aut al

terius eorundem legitimos ſucceſſores redimi

eveniret.

Ac deinde ipſo Domino JOHANNE Comite,

ſicut Domino placuit, viain univerſae carnis

ingreſſo, Oppidum Embricenſe, jurisdictio,

judicis ordinatio praeſata, cum juribus & red

ditibus praedictis, ad eandem Dominam MEcH

TILDAM ſucceſlione hereditaria fuerant legiti

me devoluta, diéta Domina praemiſſâ Omnia

(r) Aſcenſionis domini.] In 1233 viel Paſchen in

op den 3 April. Zie de Paasch- tafel van den Heer

HUIDEcoPER, in de Aanm. op MELIS STOKE, I. D. bl.

33o. Dus de 12. Meij de Hemelvaarts- dag is. Men

zie de Calendrier Perpetuel der Benedictijnen in l'Art

de Verifier les Dates, p. 13o. - De redenen verders,

waarom 't Capittel gemeend heeft dit Verdrag met

Graaf Otto aan te gaan, kan men, behalven bijwAs

sENBERG. d. l. p. 65. ook aangetoond vinden bij TE
scHENMACHER in Ann, Cliv. P. II, p. 146. Ook maakt

roNTANUs Lib. IV. p. 137. kortelijk gewag van de

ze Overeenkomst,

(s) Milites ſucceſſione. cct.] Het woord milites komt

hier niet te pas, en ik denke, dat de Afſchrijver van

den Brief hier zulks kwalijk heeft geſteld. Mogelijk

moet men lezen, ac Eduardum efus fratrem ſimiliter,

ſucceſſione hereditaria. cet.

(i ) Pro vadio tradiderunt.] Hoe en wanneer Em

merik aan de Graaven van Cleef eertijds verpand is

geweest, en bij welke gelegenheid die Stad in vollen

eigendom aan den Hertog van Cleef eindelijk is afge

ſtaan, heeft wAssENBERG breedvoerig aangetoond in

Deſcr... Embricae Lib. III. C. 3, p. 97. & ſeqq. -

De Brieven, aangaande deze Pandſchap, en daar op

felicis recordationis Domino ADOLPHo, tunc

Comiti Clivenſi, Genitori noſtro, pro cer

ta (u) pecuniae ſumma, in qua etiam ipſi

Domino Adolpho (v) Comite legitime tene

batur, ſimililer impignoraverit & pro vadio

tradidit, prout hoc in quibusdam aliis lite

ris ſuper hoc etiam confectis plenius conti
11CtUlT. * -

Qui quidem Dominus ADOLPHUs ſhepedi

étum Oppidum Embricenſe, cum juribus &

pertinentiis praefatis, ad ipſum propter impi

gnorationem et reſignationem praefatas, pleno

jure ſpectans, tanquam pignus per nonnulla

tempora pacifice tenuit & poſedit, et ſubſe

quenter, cum memoratum oppidum cum prae

dictis ſuis juribus ad nos ADOLPHUM, divina

favente gratia Clivenſem ac de Marca Co

mitem modernum, ſimili ſucceſſione heredita

ria per mortem patris & domini noſtri prae

fati, tanquam pignus , prout idem Genitor

noſter, ut praefertur, tenuit, tenuimus & pos

ſedimus, ut ſubſequenter vero nunc per o

mnimodo plenain & liberam reſignationen

ſive dimiſſionem Nobilis ac potentis Domini,

Domini REINALDI , Gelrenſis & Juliacenſis

Ducis, ac Comitis Zutphanienſis, in uſüm

& utilitates noſtras, in manibus venerabilium

Virorum Praepoſiti, Decani, Canonicorum,

& Capituli Eccleſiae Embricenſis praeſcriptae,

tanquam in manibus Dominorum cenſualium,

ad quos, de antiquis & approbatis ac haête

nus pacifice obſervatis jure & conſuetudine,

reſignatio & admiſſio Oppidi & jurium prae

dictorum pertineat, factam, et per eosdem

admiſſam, nobisque ab eisdem, ipſo Domi

no REINOLDo Dulce annuente, conceſſâm & do

natam, ac per Nos ab ipſis, prout debuimus,

acquiſitam, tenemus-(")-& pOſſidemus.

dcirco nOS ADOLPHUS, Clivenſis & de Mar

ca Comes nominatus, tamquam verus Domi

nus & heres, ut praemittitur, viſis & inſpe

étis certis privilegiis et literis, venerabilibus

viris, Dominis Praepoſito, Decano, et Ca

pitulo Embricenſi praeallegatis per quondºm

Dominos Comites & Duces Gelrenſes tradi

t1S

gevolgden eindelijken Afſtand, voor zo ver dezelve al

nog voor handen zijn, zullen wij op hunne tijdorde

vervolgends in deze Verzameling plaatſen.

(u) Certa pecuniae ſumma.] In den Pandbrief zelf

van den jaare 1371, bij WASSENB. d. l. p. 99., wordt

deze Som bepaald op agt en twintig duizend Oude

Schilden.

(v) Adolpho @ El Dus leest men in de Uit

gaaf, doch het is een bloote drukfout in plaats van

Adolpho Comiti. - Het ſtraks volgende impigno

raverit, denke ik, dat wij aan den ſlordigen Afſchrij

ver te danken hebben, en dat in 't oorſpronkelijke zal

geſtaan hebben impignoravit.

(w) tenemus & poſtdemus.] De Brief, waar bij in

den jaare 1402. voor Richter en Schepenen tertijd tot

Emmerick Hertog REINALD overdragt en afſtand van

al zijn recht op die Stad gedaan heeft, is nog voor

handen, en door WAssENBERG d. l. p. 1o1. reeds

uitgegeven -- Wat aanleiding gegeven heeft, om

afſtand te doen van 't recht van losſing dier pandſchap,

en de Stad in vollen eigendom op te dragen aan dien

van Cleef, kan men betoogd vinden, onder anderen,

ook bij PoNTANUs H. G. Lib. VIII. p. 337. en 359.
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tis ſuper Concordatione inter quondam Prae

poſitum, Decanum, & Capitulum Eccleſiae

jºmbricenſis memoratae, & Dominum OTTO

NEM, pro tune Comitem Gelrenſem & Zut

phanienſem, facta, deincepsque per veros &

iegitimos ſucceſſores ſilos, & quondam Do

minumJOHANNEM ac Dominam MACHTILDAM,

ac Patrem noſtrum ADOLPHUM Comitem prae

fatos, & noſtros anteceſſores, & nos etiam,

dum idem oppidum cum ſuis pertinentiis, ut

praefertur, in pignus recepimus & tenuimus,

inviolabiliter & inconcuſſe obſervata, juramen

tis etiam ſingulorum, & literis, ipſorum et

noſtrorum tunc ſigillis ſigillatis, roborata, con

ſectis, in quibus ſeſe nec non eorum ſucceſſo

res obligavimus ad ejusmodi juramenti et lite

rarum, cum ſortiri dominium oppidi praefati,

ſuarumque attinentium praemiſſarum contingat,

debeant dationem , cupientes formam prae

ſcriptam, ac omnia & ſingula in ea contenta,

prout omnes noſtri Anteceſſores conſervave

runt, in omni conſervare robore, videlicet

etiam juramenti praeſtatione, literarum & pri

vilegiorum donatione, juramentum tactis ſacro

ſanctis reliquiis, juxta praeſcriptam maneriem,

tanquam verus & legitimus heres & dominus

praeſtitimus corporale, Nos et noſtros ſuc

ceſſores ad hujusmodi juramenti dationem ,

et ad praenniſſa omnia & ſingula obſervanda,

ut praemiſſum eſt, aſtringimus firmiter etiam

et obligamus. Et poſtquam praemiſſum fe

cimus juramentum, nobiscum etiam ſuum fe

eerunt juramentum Theodoricus de Wiſch,

Wilhelmus de Reyss, Luſo van Empell,

milites, Jacobus van Niell, Johannes van der

Horſt, Wennemarus van Dorle, famuli, noſtri

Conſiliarii & Miniſteriales. Acta ſunt haec in

Choro Eccleſiae S. Martini Embricenſis prae

dictae, praeſentibus ibidem Nobilibus ac ſtre

nuis viris ac Dominis Joanne juniore de Nas

ſaw, Praepoſito Monaſterienſi, Frederico Do

mino de Monte, et de Bijlandt, Ottone van

Lecke, Domino (x) de Hedeli, militibus,

Adam van Niell, Stephano van Kemenade,

Johanne de Rode, Suſone van der Kornhorst,

aliisque pluribus probis & honeſtis. In quo

rum omnium teſtimonium, & ut praemiſa o

mnia inconvulſa maneant & illaeſa, hoc prae

ſens privilegium ſigilli noſtri appenſione feci

mus communiri: datae anno domini Milleſi

mo quadringenteſimo tertio, in die Beati (y)

Matthaei Apoſtoli & Euangeliſtae.

Deinde vero eodem Domino (z) ADOL

PHo, ſicut Altiſſimo placuit, vita functo: ac

piae memoriae IOHANNE etiam Duce Cliven

ſe, ac Comite de Marca, proavo noſtro cha

riſſimo, diéto Domino ADOLPHO in Ducatu

(x) Domino de Hedeli.] Dus in de Uitgaaf, in

plaats van de Hedel, of de Hedell,

(y ) Matthaei.] Dat is, den 21. September.

(z) Adolpho- vita functo.] Deze ADoLPH, Graaf

van Cleef, geboren in 1371., is zijnen Vader in 1394.

in deRegeering opgevolgd, en heeft in 1417. den Her

toglijken Tijtel verkregen van Keizer SIGISMUND vol

et Comitatu , ac oppido Embricenſi hujus

modi, tanquam verus & legitimus heres im

mediate ſuccedens idem Dominus JoHANNEs,

Dux & Comes. proavus noſter, dicti Domi

ni Adolphi Genitoris ſui, ac quondam Comi

tum & Ducum Gelrenſium, ſuorum in prae

fato Oppido Embricenſi anteceſſorum , ſu

per praemiſſis literis inſertis, traditis, & ut

praemittitur, conceſſis, in ea parte imitando

formam praeſcriptam, nec non et omnia et

ſingula in ea contenta ſuis literis ratificavit &

approbavit hujusmodi ſub tenore:

Nos igitur JoANNEs, Dux et Comes prae

fatus, diëti Genitoris noſtri, ac quondam Co

mitum & Ducum Gelrenſium, noſtrorum an

teceſſorum , ſuper praemiſſis literis inſertis,

traditis, & conceſſis autenticis documentis,

veſtigia in hac parte imitari volentes, ac cu

pientes formam praeſcriptam , ac omnia et

ſingula in ea contenta, prout noſter Genitor,

et Anteceſſores noſtri , Comites & Duces

Gelrenſes ſervaverunt, in omni conſervare ro

bore et vigore, videlicet juramenti praeſtatio

ne, literarum & privilegiorum donatione, ta

étis ſacroſanctis reliquiis, juxta praeſcriptam

maneriem, tanquam verus & legitimus heres

et Dominus, juramentum praeſtitimus corpo

rale; Nos & noſtros ſucceſſores ad hujusmo

di juramenti dationem, & ad omnia et ſingu

la praemiſſà obſervanda aſtringimus firmiter,

et obligamus. Et poſtquam praemiſſum fe

eimus juramentum , nobiscum etiam ſuum

fecerunt juramentum, videlicet Albertus de

Alpen , Dominus de Hoennepel , Droſſa

tus terrae noſtrae Clivenſis ; Goswinus Steck

Marſcallus noſter, et Drosſatus terrae de

Dinslaken ; Johannes van Loe , Droſſa

tus noſter in Limerſch ; Otto de Wijlick

Droſſatus noſter in Hetter; et Gerhardus de

Tyll, Militares, Conſiliarii noſtri & fideles.

Acta fuerunt haec in Choro diétae Eccleſiae

S. Martini Embricenſis, praeſentibus ibidem

ſtrenuis viris, Matthia de Eyll, Reinoldo

de Reys, Theodorico Smullingh, Joanne de

Bellinghaven, Woltero de Bueren, Woltero

Teygnagel, Thoma Hisvelt, armigeris, &

quam pluribus aliis probis & honeſtis viris,

teſtibus ad praemiſſà vocatis & rogatis. In

quorum Omnium teſtimonium, &, ut praemis

ſa omnia inconvulſa maneant & illaeſa, hoc

praeſens privilegium ſigilli noſtri appenſione

fecimus communiri. Datum anno Domini

milleſim0 quadringenteſimo quadrageſimo o

étayo in (a) profeſto Beati Michaëlis Ar

changeli.

Poſtmodum vero praeſato Domino JoANNE

Du

gends het Diploma, te vinden bij DITHMARUs, in Cod.

Dipl. Clivenſt pag. 8o. Hij is in een hoogen ouderdom, en

na een langduurige regeering, overleden den 19 Septem

# I448,#lgends TEsCHENMACHER, Ann. Cliv. Part.

- p. 298.

(d) Profeſto B, Michaelis.] Den 28 September.
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Duce & Comite, proavo noſtro, etiam, ſl

cut Domino placuit, univerſae carnis (b) vi

am ingresſo, Nos JoANNEs Dux Clivenſis &

Comes de Marca praefatus, in Ducatu &

Comitatu ac oppido Embricenſi hujusmodi,

dicto quondam Domino JOANNI Genitorino

ſtro ſuccedentes, ipſiusque & ADOLPHI Cli

venſis & aliorum Gelrenſium Ducum & Co

mitum noſtrorum in praediéto Oppido Embri

cenſi Anteceſſorum, ſuper praemiſſis literis in

ſertis, traditis, & conceſlis authenticis docu

mentis, veſtigia in hac parte imitari volentes,

& cupientes formam praeſcriptam ac Omnia

& ſingula in ea contenta, prout noſter Geni

tor & Progenitor Clivenſes, & Anteceſſores

noſtri Gelrenſes Comites & Duces, ſervave

runt, in omni conſervare robore & vigore,

videlicet juramenti praeſtatione, literarum &

privilegiorum donatione, tactis ſacroſanctis re

liquiis, juxta praeſcriptam maneriem, tanquam

verus & legitimus heres & Dominus , jura

mentum praeſtitimus corporale; Nos & no

ſtros ſucceſſores ad hujusmodi juramenti datio

nem & ad omnia & ſingula praemiſſā obſer

vandum aſtringimus firmiter & obligamus. Et

poſtquam praemiſſum fecimus juramentum,

nobiscum etiam ſuum fecerunt juramentum,

videlicet probi et ſtrenui viri, Theodoricus

de Batenburgh, locum tenens Droſſati terrae

noſtrae Clivenſis; Joannes van der Horſt, ter

rae noſtrae de Dinslaken; Weſſelus de Loe,

Droſſatus terrae noſtrae in Lymerſch & in

Embrica ; Johannes de Wylick , Droſſatus

terrae noſtrae in der Hetter; & Chriſtopho

rus de Wylick, cubicularius noſter; praeſen

tibus ibidem etiam probis & ſtrenuis viris,

Domino Henrico de Bijlandt, Magiſtro Cu

riae noſtrae; Henrico Stael de Holſtein, Mar

ſcallo noſtro, Militibus, Gerlaco de Tyll;

Theodorico de Hoenepel; Jacobo de Capel

la; & Johanne de Hoen, miniſterialibus no

ſtris, ac quam pluribus aliis probis & ſpecta

bilibus viris, teſtibus ad praemiſſà vocatis at

que rogatis. In quorum omnium teſtimonia,

& ut praemiſſa omnia inconvulſa maneant &

illaeſa, hoc praeſens privilegium ſigilli noſtri

appenſione fecimus communiri. Datum anno

domini milleſimo quadringenteſimo očtogeſimo

primo, ipſo die Sancti (c) Mauritii Marty

ris & ſociorum ejus.

(b) Carnis viam ingreſſo.] En wel op den 5 Sep

tember des jaars 148I. Zie TESCHENMACHER, d.. l.

ſp. 315.

(c) S. Mauritii.] Den 22 September: - Wij

denken verder, dat het den Liefhebberen der Oudhe

den niet onaangenaam zal zijn, indien wij hier bijvoegen

den Brief, waar in Hertog JOHAN van Cleef getuigt,

met wat plegtigheden hij dien Eed, alhier gemeld, ge

daan heeft. Wij hebben dien Brief gevonden in het

MS. waaruit wij de Vertaaling van 't Verdrag van 1233.

hier agter voegden, en wel op Fol. 118 Verſo., zijn
de van dezen inhoud.

,, Wy JOHANN by der gnadenn Gades Hartoch van

,, Cleve, ende Greve van der Marck, maken kondt

•, alle in luyden, und bekennen, dat wy onſe handt

,, hebben gehaildenn up Sinte Willebrordus caſte toth

,, Embrick, ind hebbenn mit geſtaiffden ehedenn ten

,, Heiligen geſchwaren up dat Heilige Sacrament, dat

,, daer inne beſlatenn is, den Praeſt, den Deken, ind

Poſtremo etiam eodem Domino joANNE

Duce et Comite avonoſtro, ſicut Altiſſimo

placuit, vita (d) functo, Nos joANNEs Dux

Clivenſis, Juliacenſis et Montenſis, nee non

Comes de Marca, de Ravensburgh, praefatus

in ducatu Clivenſi et Comitatu Marckenſ

ac Oppido Embricenſi hujusmodi, dicto quon.

dam Domino JoANNI Genitori noſtro ſücce

dens, ipſiusque ac JoANNIS avi et ADOLPHt

proavi Clivenſium , et aliorum Gelrenſium

Ducum et Comitum, noſtrorum in diéto Op

pido Embricenſi anteceſſorum , ſuper prae

miſſis literis inſertis, traditis et conceſſis au

thenticis documentis, veſtigia in hac parte

imitari volentes et cupientes formam praeſcri

ptam, ac Omnia et ſingula in ea contenta,

prout noſter genitor, avus, et proavus Cli

venſes, et anteceſſores noſtri Gelrenſes Co

mites et Duces ſervaverunt, in omni conſer

vare robore et vigore, videlicet juramenti prae

ſtatione, literarum et privilegiorum donatione,

tactis ſacroſanctis reliquiis, juxta praeſcriptam

maneriem, tanquam verus et legitimus heres

et Dominus, juramentum praeſtitimus corpo

rale ; Nos et noſtros ſucceſſores ad hujus

modi juramenti dationem, et ad omnia et ſin

gula praemiſſā obſervanda, aſtringimus firmi

ter et obligamus. Et poſtquam praemiſſum

fecimus juramentum, nobiscum et ſuum fece

runt juramentum, videlicet probi et ſtrenui

viri, Joannes de Bronckhorst de Batenburgh,

Droſſatus terrae noſtrae Clivenſis; Wilhelmus

van der Horst, miles et perpetuus Marſcallus

noſter, Droſſatus terrae noſtrae de Dinslaken;

Joannes de Wylick, miles et magiſter Curiae

noſtrae, Droſlatus terrae noſtrae in der Hetter;

Weſſelus van der Loe, Droffätus terrae noſtrae

In der Lymerſch et in Embrica; praeſentibus

etiamibidem venerabili viro et Domino Syberto

de Ryswick, Aldenſelenſis Clivenſis et Sancti

Cuniberti Colonienſis Eccleſiarum Praepoſito,

Cancellario noſtro; nec non probis et ſtrenuis

viris, Theodorico vanw# perpetuo Ma

giſtro Curiae noſtrae et Droſſato noſtro in Rin

genbergh; Theodorico van Wickede; Matthia

van der Loe, Droſſato noſtro in Holt; Otto

ne van Wylick, Droſſato noſtro in Gennep,

Theodorico van Boitzelair, noſtro perpetuo

Pincerna, miniſterialibus noſtris, ac quam plu

ribus aliis probis et ſpeétabilibus viris, teſtibus

ad

, dan capittell, ind der gemeinder Kercken toth Em

, brick, oen oeren Privilegienn, handtveſten, vry

, heidenn, end vorwardenn, in oeren Privilegienn be

, ſchreven, ind alle oer gewoenten te haildenn in al

, len manierenn, als die van onſen Voervaderen be

, ſchwaren hebben geweeſt, ende van ons ſelvenn be

, ſchwarenn ſint; ende ſollen oenn die halldenn, vaſt,

, ſtede, ende onbrockelicke ſunder argelist Ind deſen

, Eethhebbenn mit ons gedainn Derrick van Batenborch

, Droſt onſes Landes van Cleve, Johan van der Horst

,, Droſſet onſes Landes van Dinxlaken, Weſſel van

, der Loo Droſſet in der Limerſch, Johann van Wy:

, lick onſer Droſſet in der Hetter, end Christoffelſ

, van Wylack onſe oeverſte Kemerlinck. In 't jaer

»,#r" MCCCCLXXXI. up Sinte Mauritius

"# Vita fundo.] Deze JoHAN, de II van dien

naam, is geſtorven op den 15. Maart des jaars 1521.

volgends TEscHENMACHER d.. l. p. 326.
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ad praerniſſa vocatis et rogatis. In quorum

omnium teſtimonium', et ut praemiſa ineen

vulſa maneant et illaeſa, hoc praeſens privile

gium ſigilli noſtri appenſione fecimus commu
niri. # anno Domini milleſimo quingen

teſimo viceſimo ſecundo, die (e) Mercurii

post feſtum Sancti Petri advincula.

Et quia praeſatus Dominus et Genitor no

ſter chariſſimus quoque (ſicut Deo placuit)

in fata (f) conceſſit, Nos wILHELMUs Dei

gratia Dux Clivenſis, Juliacenſis, Gelrenſis

et Montenſis, nec non Comes Marckenſis,

Zutphanienſis, et Ravensbergenſis, ac Raven

ſteinenſis Dominus etc. praefatus in Ducatu

Clivenſi, Juliacenſi, et Montenſi ac Comita

tu Marckenſi et Ravensbergh ac Oppido Em

bricenſi hujusmodi dicto quondam Domino Jo

HANNI, Genitori noſtro, ſuccedens, ipſius

que ac JoANNIS avi et JoANNIS proavi, nec

non ADOLPHI abavi Clivenſium , et aliorum

Gelrenſium Ducum & Comitum, noſtrorum in

dicto oppido Embricenſi anteceſſorum, ſuper

praemiſſis literis inſertis, traditis & conceſſis

authenticis documentis, veſtigia hac in parte

imitari volentes, & cupientes formam prae

ſcriptam, ac omnia & ſingula in eis contenta,

prout noſter Genitor, avus, proavus, & Aba

vus Clivenſes, & anteceſſores noſtri Gelren

ſes Comites & Duces, ſervaverunt in omni

conſervare robore & vigore, videlicet jura

menti praeſtatione, literarum & privilegiorum

donatione, tactis ſacroſanctis Euangeliis, jux

ta praeſcriptam maneriem, tanquam verus &

legitimus heres & Dominus, juramentum prae

ſtitimus corporale; Nos & noſtros ſucceſſores

ad hujusmodi juramenti dationcm, & ad o

mnia & ſingula praemiſſâ, obſervandum aſtrin

gimus firmiter & obligamus. Et postguam

praemiſſum fecimus juramentum, nobiscum et

ſuum fecerunt juramentum, videlicet probi &

ſtrenui viri, Theodoricus van den Boitzelair,

perpetuus Pincerna noſter, & Droſſatus terrae

noſtrae Clivenſis; Elbertus van Palandt, per

petuus Marſchalcus noſter, & Droſlatus in

Hueſſen; Theodoricus de Wijlick, perpetuus

Magiſter Curiae noſtrae, et Droſlatus terrae

noſtrae in Dinslaken; Weſſelus van der Loe,

Magiſter Curiae noſtrae, et Droſſatus terrae

in Limerſch et in Embrica; Henricus van Wy

lick Droſlatus terrae noſtrae in der Hetter;

praeſentibus ibidem etiam venerabili viro et

Domino Syberto van Ryswick, Aldenſelenſi

er Clivenſi Praepoſito; Hermanno de Wach

tendonck Marſchalco noſtro, et Droſſato in

Cranenburgh; Joanne van Aldenboikum, Dros

ſato in Goch; et Henrico van Wylick, Dros

ſato in Hetter , miniſterialibus noſtris, et

quam pluribus aliis probis et ſpectabilibus vi

(e) Die Mercurii.] . De eerſten van Auguſtus, waar

op het Feest van S. Pietersbanden in de Roomſche

Kerk gevierd wordt, valt, in 1522, op een Vrijdag,

dus Woensdag na dien dag overeenkomt met den 6

Augustus.

(f) In fata conceſit..] Volgends TESCHENM. d.

ris, teſtibus ad praemiſſà vocatis et rogatis.

In quorum omnium teſtimonium, et ut prae

miſſà inconvulſa maneant et illaeſa, hoc prae

ſens privilegium ſigilli noſtri appenſione feci

mus communiri. Datum anno milleſimo quin

genteſimo triceſimo nono, die Mercurii deci

ma ſeptima menſis Decembris. De mandato

Domini Ducis, Jo. Hoichgl. ſigt. Henricus

Oliſleg. D. ſigt. Reyd, etc.

Nos JoANNEs wILHELMUs, Dux Clivenſis,

Juliae, ac Montenſis, Comes a Marca & Ra

vensbergh, Dominus in Ravenſtein etc. inDu

catu Clivenſi, Juliacenſi, & Montenſi ac Co

mitatu Marckenſi & Ravensbergenſi ac Oppi

do Embricenſi, diéto wILHELMo (g) Ge

nitori ſuccedens, ipſiusque, ac JOANNIS avi,

JOANNIS proavi, JOANNIS abavi , nec non

ADOLPHI Clivenſium, & aliorum Gelrenſium

in dicto Oppido Embricenſi anteceſſorum,

ſuper praemiſſis authenticis documentis, ve

ſtigia in hac parte imitari volentes, ac cupi

entes formam praeſcriptam ac omnia & ſingu

la in ea contenta, prout noſter Genitor, a

vus, proavus. & abavus, Clivenſes, & An

teceſſores Gelrienſes Comites & Duces, ſer

vaverunt, in omni conſervare robore & vigo

re, videlicet juramenti praeſtatione, literarum

& privilegiorum datione, tactis ſacroſanctis

Euangeliis, juxta praeſcriptam maneriem,

tanquam verus et legitimus heres et Dominus,

juramentum praeſtitimus corporale, Nos et

noſtros ſucceſſores ad hujusmodi juramenti da

tionem, etad omnia, et ſingula praemiſſà, ob

ſervanda obſtringimus firmiter et obligamus.

Et postquam praemisſüm fecimus juramen

tum, nobiscum et ſuum fecerunt juramentum,

videlicet probi et ſtrenuiviri, Petrus de Alden

boickum, Magiſter Curiae noſtrae et Drosſatus

ſn Lymerſch & in Embrica; Henricus deWyten

horst, Droſſhtus terrae noſtrae Clivenſis; Johan

nes van der Horst Marſchalcus noſter, et Dros

ſatus in Cranenborch; Joannes van der Reck,

Drosſatus in Dinslaken; Praeſentibus ibidem

etiam Theodoro Knippingh Drosſato noſtro in

Hamme, et Weſſelo van der Loe de Wisſen,

miniſterialibus et conſiliariis noſtris, aliisque

pluribus, ad praemisſà vocatis et rogatis teſti

bus. In quorum omnium teſtimonium, et,

ut praemiſſà inconvulſa maneant et illaeſa,

hoc praeſens privilegium ſigilli noſtriappenſio

ne fecimus communiri. Datum anno Domi

ni milleſimo quingenteſimo nonageſim0 0čta

vo, die ultima Menſis Julii.

De Mandato Domini Ducis.

HENRicUs wEZE D.

wER. VERWER. Sr.

EvER. wAssENBERG, Deſcript. Embri

cae Lib. II. pag. 65-72.

l, p. 331. is JoHAN de III. overleden op den 6. Fe

bruarif I 539. -

(g 5 Wilhelmo Genitori.J. Welke geſtorven is op

den 25 januarij 1592. Zie TEscHENM. d. l. p.

355.

O U DE
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O U D E V E R T A A L I N G

Van de voorgaande Overeenkomst van Graaf oT T o den III.

met het Capittel

N den naeme (h) des Vaders, des Soens,

vnde des Heilygenn Geistes, Amen.

Want indertyt dergnaden die heilige Kerck,

die verloist is mit den bloede ons Heren Je

ſu Chriſti, thoegenomen hefft in vrede, end

van deſſer enninge des Vredes der Kerken

Teembrik alleynn dat (i) ſy eenlick is die

vurſz. Kercken lange ontſâth hevet geweest,

ende beroeft van der loeffeniſſe der gnadenn,

die oer toe brakenn is, alſoe dat oen yegelick,

ſonder aenſchouwenn des bluedes ons Heren

Jeſu Chriſti, naa verweerdich ſynre macht

den erve onss Herenn Jeſu Chriſti verſchoent

en hefft, hij en hebbe der vurſz. Kercke mit

veele moeyenisſen ind bedroefenisſe aenge

fochten ind bedroevet, alſoe dat ſommige On

recht deden den luyden, die der Kercken

thoebehoerdenn; ſommich oick die renthe,

die den Canonicken thoebehoerdenn, end in

anderenn guede, dat der Kercken thoebe

hoirde, onrecht dedenn, ende qwellick ge

bruycktenn. End hieromb hebbenn die per

ſoonenn aldaer raeth geſocht ende hulp des

vredenn, als eynen ſünderlingen beſchermer,

aen den Greve van Zutphenn ende van Gel

renn, ende hebben ſich ſynre beſchermenis

ſe onderdanich gemaickt omb hulp ind moet

des vredes.

End hieromb iſt in allenn dus gedanen vor

wardenn averdragen mit volkoemenn berade

end vorwardenn van Herenn Otto den Praest,

Heren Gerrit Deken, ind denn alingen Capit

tel van eynre ſyt; Endden Greve oTTO, Gre

ve vann GELRENN, ende ſynen Raeth aen die

ander ſyt; Alſoe dat die ſettinge des Werlt

lichen Gerichtz thoehoerenn ſall ewelickenn

Greve oTTo vurſz, ind ſyne Naakoemelin

gen, alſoe veer als ſy haildenn die manier

des eedes, die hier nae beſchrevenn ſtaith,

denn Greve oTTo vurſz. mit ſynen Mannen

ind Dienſtmannen beſchwarenn hefft, ende

mit ſinen ehede beveſt, denn ſyne naekoe

melinghen oick mitoerenn Mannen end Dienſt

mannen oick beſchweren ſollen , ende mit

oerenn ehede veſtenn.

Welckenn eeth die Vurſz. Greve OTTO on

der pene des bans vercaren , ende verwilc

koirt hevet ; ende den ſynen naekoemelin

gen oick ſoe verkieſenn ende verwillickoeren

ſollen; Alſoe wie dat Greve is ter tyt, die

ſall eynen Erſamen Richter Teembrick ſettenn.

(h). In den naeme. enz.] Deze oude Vertaaling ſchijnt

reeds in de XIV. Eeuw gemaakt te zijn. Het Hand

ſchrift, egter, waar uit wij dezelve geven, is jonger,
en 1In t begin, of het midden, der XVI. Eeuw eerst

geſchreven.

'W/7/2 EM MER I K.

End eer die Richter macht ſall hebbenn thoe

richtenn Teembrick, ſoe ſall hy koemen toth

denn Praest van Embrick, alſoe veer als hy

thoe Embrik, off in den Geſticht van Utrecht

is, end als hij daer oerloff aff hefft genomen

to rechten, ſoe ſall hy koemenn mit des

Gravenn Brievenn thoe den Deken ende Ca

pittel Tembrick, ind ſchwerenn dat mit ſy

nenn ehede, dat hy in geynen dingen ſall

weſenn ſchwaer, hart, off moeyelick, der

Kercken off den Canonicken Tembrick; mer

dat hy in allenn dingenn hem daer thoe flyt

ten ſall, ende ſetten nae alre ſynre macht,

dat hy guedertyren ende aennemen ſy den

Heren vurſz. End voort meer ſall hy ſchwe

renn, dat hy denn eeth, den die Greve myt

ſynen Mannen ind Dienſtmannen geſchwa

renn hefft, haildenn ſall. -

Ende weret ſaicke, dat die vurſz. Rich

ter, die richtenn ſall , den Praeſt niet en

vonde , als vurſz. en is, end die Dekenn,

off ſommich van den Canonickenn Tembrick

nieth en werenn, ſoe ſall die Richter komen

voer die Canonicken, de toth Embrick ſinn,

int Capittel , ende doenn daer denn eeth,

alss vurſz. is.

Ende als dat gedainn is, ſoe ſall hy alre

jerst macht hebbenn thoe richten, alſoe langh

als die Greve will ; Tenn-weer-,- dat die

Richter vurſz. denn Capittell mishaighdenn.

End wanneer dat dat Capittell aver denn

Richter claigt, ſoe ſall, wie ter tyt Greve

is, als dat Jaer omb is, eynen anderen Rich

ter ſettenn, die daer richtet van des Gre

venn wegenn, des Praeſtes ind des Cappit

tels van Embrick. End aldus ſal men hail

denn ind doinn van allen Richteren, die van

denn Greve, off van ſyne naekoemelingen

geſat ſellen wardenn. -

Willicks Gerichtz Tembrick , ind alles

rechtes, als van munten, van tolle, ind jaer

merckten, ind allen renthenn, die in blooter

penninckgulde gelegenn ſinn, die die Praest

Tembrick binnen hefft , dar ſall die Greve

die helft aff hebbenn. Enn wie thoe der

tyt Praeſt is, die ſall die ander helft heb

benn.

End voer alle deſſe dingen ſoe ſall die

Greve op Allerheyligenn dach Tembrick up

Sinte Martens altaer, alle jaer, den Capittel

Tembrick eynn Marck Colſcher munten be

tal

(i) Dat ſy eenlick is.] Dus ſtaat uitdrukkelijk in

ons Handſchrift. Het is een ſchrijffout van den Schrij:

ver, voor, dat ſij een lith is. In de Latijnſche text

hebben wij, membrum.
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talen voer eyn jaerlixe penſie, ende voer ey

nen ewelicken Tins. -

Die maniere des Eedes, die dy vufſZ.

Greve, ende die ſyne, der Kerckenn ende

dem Capittell vann Embrick dedenn, is des

ſe: Soe wat in deſſenn hantveſtenn geſchre

ven is off beſegelt, dat hy ind die ſyne dat

trouwelick, veſtelick, ind wittelick haildenn

ſollenn nae alle oeren vermogen ſunder arge

list ende in guedenn trouwenn.

Ende weret ſaick, wie thoe der tyt Greve

weer alle deſe dingen nieth en dede, alss

vurſz. ſinn, binnen jaers mach hem dat Ca

ittel doinn manen, jerstwerve, anderwerve,

ind dardwerve ; een elcke maninge ſollenn

weſenn van denn anderenn ſes weken, dan

velt hy in den banne mit rechtſonder anders

jemantz thoedoenn, als hy ſelver hier ver

wilckort hefft , ende verkarenn. End ſoe

mach hem dat Capittell vurſz. thoe bann doen

kundigen, wanneer dat will, ſonder ennich

wedderſeggenn; end hem van den Ban oeck

niemant ontbindenn en mach, dem Capittell

ſy ijerst volgedain, tenn weer dat die wit

telicke ſaicken end noot ſynes lyves, end

ander groote ſtick ſynre onmechtecheid be

wyſde end wittelick proevede. End als hy

dat geprovent ind beweſenn hefft, als hy ver

wilekoert heſit, ſoe dat hem dat Capittell

van Embrick dan ontbindenn van denn Bann,

daer hie in gevallen was, ſonder wederſeg.

genn; alſoe doch, weret, dat die Greve wit

telicke ſaicken bewyſdenn, alss vurſZ. is,

nochtant ſall hy dem Capittell van Embrick

beteren ind vuldoenn van ſynre verſuyme

niſſe.

Voirt meer den Eeth, end all die dingen,

die vurſ Z. ſint, die ſall eynn igelick naeKoe

melinck des Greven mit ſynen Mannen und

Dienſtmannen beſchweren. End in kenniſſe

ind oirkunde alle deſſer punéten, ſoeſall hy

tehantz eenn marck betalenn dem Capittel

van Embrick, ende offeren up ſinte Martens

altaer.

Voirt meer ſoe ſall eynn jegelick Greve

alle deſſe dingenn denn Capittel van Em

brick vernyen, ind beſchryven mit ſonder

linghe Brievenn ind Segelenn.

Ende weret, dat alle deſſe dingen nieth

en geſchiedenn als vurſz., ſo wat dann tus

ſchen den Praeſt, den Deken, denn Capittel

van Embrick van eynre ſyt, ind oTTo den

Greve van Gelre van der ander ſyt, geſchuyt,

geſath, end geordiniert is, als van den Ge

richte, ind van den Renthenn des Praeſtes

van Embrick, alss vurſz. is, dat ſall onge

dainn weſenn ende nieth, end ſoe enn ſall

die Greve ſich der dingen nieth onderwin

denn. -

Voirt meer perſoonenn, luyde, ende gueth

der luyde ende der Kercken van Embrick,

ende der Canonicken geſind van Embrick,

die ſall die Greve ewelich beſchermenn, en

de oer fryheidenn ſall hy omb fry haildenn;

alſoe wie daer op die fryheit kompt, omb

welckoerhande noot dat dat ſy, offin die Ker

cken, off up denn Kerckhoff vlieth, die ſall

daer op fry weſen , end daer en ſal menn

hem nieth aff nemen ; mer die werltlichen

Richter ſall hem beſchermen. Ende weret,

dat daer jeth tegenn geſchiedenn, dat ſall die

Greve wrekenn in guedenn trouwenn, als al

te groote ſmaheyt ind onrecht, dat hem ge

ſchieth is.

Werenn voort meer herbergen der Canoni

ckenn buyten der vryheit, daer oer geſinde

inn woent, off daer menn oerenn dienſt off

oer werckenn in dueth, die ſollen fry weſen

vann allenn ſchattingenn, van ſettinge, end

van allen Stadtz dienſt.

Voert meer ſoe wat geſinde offbade der Ca

nonickenn , ende der Geiſtelicken Luyde,

toth Embrick misdedenn, dat Gericht daer

aff dat ſall volkoemen thoehoren denn De

kenn ind denn Capittell van Embrick; ende

des en ſall ſich die werltliche Richter in geyn

re manieren onderwindenn, uthgenamen alle

die ſchuldich ſinn van grootenn laſter ende

van apenbair misdaet, die men nieth verhe

lenn kann , mer dat alremalck kundich is,

alss off ſy wenn mit voerſathe gedoodet hed

denn, off jemantz eens ledens beroeft hed

den, daermen ſie billicx omb hangenn ſolde,

of anders pynigen. Nochtantzſall die werlt

liche Richter lichtelicker daer mit voortva

renn dan mit anderen luyden, omb eere will

der Canonnicken.

Voirr meer luyde, die der Kercken van

Embrick thoehoeren, end waer dat ſy oeck

woonhafftich ſint, die ſall die Greve beſcher

men, alss ſyns ſelffs luyde, end en ſall des

nieth ſtadenn, dat men ſy yet mit onrecht

ſchatten, noch enn ſall ennigerhande dienſt

van hem eysſchen off biddenn; thenn weer

alſoe veer alss hy des noot hedde, dat hy

herberge neme gemeynn aver ſynn landt van

ſynenn luydenn, ende van ander luydenn.

Oick ſall hy dwingenn die luyde, die der

Kerckenn toth Embrickthoehoorenn, dat ſy

oer recht der Kerckenn betalenn, als ſy ſchul

dich ſin tdoenn.

Voort meer, ſoe watterhande vry luydenn,

wen ſy oick komen, off wen ſy ſinn, die

moegenn ſich mit oerenn guede geven der

kercken van Embrik, ſunder jemantz wed

derſeggen.

Voort meer Klercken, ofſte Geyſtelicke

luyde, ſy ſinn gaſte, offte geyne gaſte,

daer enn ſall die werltliche Richter geynn Ge

richt averhebbenn, mer dat hoort den De

ken ind den Capittel thoe.

Voort meer mach die Dekenn ind dat Ca

pittell dwingen ennigen Borger toth Embrick

by denn ban, dat ſy antworden Clerricken,

den Canonicken , offte frembde luydenn ,

up clagenn, die ſy op hen thoe clagen heb

benn.

End oick moegenn die Clerricken, of ſie

dat liever doinn , den Leeckenn beclagenn

voer denn werltlichenn Richter, mer die Lee

- cken
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cken en mogen ſy nieth wedder beclagenn voer

dat werltliche Gericht.

Voort meer mogen die Canonicken van

Embrick ſettenn, ind ordinieren van der (k)

Buterkerck tot Embrick, wat ſy willenn, en

de des hebbenn ſy volkomen macht. End

daer en mach ſich die Greve, noch die Bor

ger van Embrick, niet tegen ſetten, endheb

ben ſy daer nieth tegen te ſeggenn. -

Oick en mogenn die Borger van Embrick

geinn ander Kercke, noch Capelle, timme

ren buyten wille des Capittels vann Em

brick. -

Voort meer ſoe ſaIl die Greve, ende die

Richter des Greven, die Borger ind Leecken

van Embrick daer thoe dwingenn, dat ſy dem

Canonicken eer ſollenn biedenn ind haildenn,

als oer overſte Heren; ende en ſollenn en

geynrehande dingen ſetten noch makenn te

gen vryheit der Kercke, dat ſy aen oſſer,

aen reinte, off aen ennigen ſtucken, dat hin

deren mach der Kerckenn, off perſoonen der

Kerckenn.

Voirt meer ſoe ſall die Greve, ind die

Burger van Embrick, alle fryheit, gewoente,

handtveſte der Kercken toth Embrick, die

hier thoe gehaildenn ſint, voort meer haildenn

ind verbeterenn; gueth ind dingenn der man

me, ind dienſtmannen toth Embrick, end ſol

len (l) ſy nergent vernedderen, behaildemn

der Kercken van Embrick, ind denn Biſſchop

van Utrecht, oers rechtz.

End doe Greve oTTo ſelve deſſenn eeth

hadde gedainn in alle manierenn, alss vorſZ.

is, doe (m.) lavedenn ſy in gueden trou

wen, dat hy in allen ſtuckenn, daer hy

mochte, die Kercke toth Embrick beteren

wolde, und die perſoonenn van der Kerckenre

eerenn wolde. -

Daer nae in alle manieren, als Greve oTTo

geſchwaren hadde, ſchwoerenn ſynn Manne,

ind Dienſtmanne; als Herenn

Geerloch (n) die Heker,

Stephenn van Landtrop,

Goſenn van Stralenn,

Zeger van Brueckhuyſenn,

Wilhem van Weeſepe,

Goeball van Elmete,

Arndt van Stralenn, Ridders.

Deſſe dingen ſint geſchiet in ſinte Martens

(k) Buerkerck.] In het Latijn, Eccleſia civilis.

Hieruit blijkt dus ten vollen, gelijk ook wAssEN

BERG, Deſcr. Embr. Lib. III. C. 19. p. 153. te recht

opmerkte, dat al in dezen tijd, behalven de Hoofd

of Capittels-kercke, aan S. Marten toegewijd, ook

reeds een Parochiale Kerk, onder den naam van Eccle

ſta Civilis, Burger- of Buer - Kerk, bekend, binnen

Emulerik aanwezig geweest zij, en aan de H. Alde

gonda toegewijd. Wanneer derhalven TEscHENMA

CHER ons verhaalt, dat dezelve gebouwd zou zijn

in den jaare 1483. (Eius fundamenta anno 1483. jacta

ſunt, zegt hij Ann. Chv Part. II. p. 146.) zal men

zulk een gezegde moeten verſtaan van eene hernieu

wing of wederopbouwing van die Kerk, in plaats van

de oude, welke reeds eenige Eeuwen te voren daar

geweest is, en mogelijk toen te klein, of bouwvallig,
was geworden. k

(l) End ſollen ſj, enz.] Endſtaat wel in het Hand

koer toth Embrick in 't Jaer ons Herenn duy

ſent twee hondert drie ind dartich, daer aver

warenn, ind oeren volboert gaven daer thoe,

alss vurſz., Praeſt, Deken, ind alle die Ca

nonicken, die daer aver ſolden weſenn, als

Meyſter Andriess,

Hermen van Herwen,

Sweder,

Meyſter Henrick,

Egbert,

Meyſter Herman,

Henrick,

Geerloch,

Meyſter Hueghe.

End oick hebben ſy oeren volboort daer

thoe gegeven, die daer nieth by warenn,

als

Arndt,

Wemmer,

Diederick.

Hier hebbe ick aver geweeſt

Conrait Canonick (0) toth Uttrecht in den

Duem,

Arnt van Wallenn,

Conraidt die Man,

Arndt Dienſtman der Kercken van Em

brick, (p) Ridder, ende voell ander guede

luyde. -

Ende doe alle deſſe dingen geſchreven wa

ren, des vurſz. ſinn, doe dede ick Greve

oTTo myne volboert in alle deſſen dingen,

ind van gemeynde raede mynre edelre luyde

ende myne dienſtluyde, up dat mit geynre

verpely deſſe dingen mochten wedder thoe

brakenn wardenn, off iemant mochte thoe

brekenn, ſoe hebbe in een ewige gehoeche

niſſe deſſenn brief geveſt mit anhangh deſſes

mynes ſegels ende mymre Kercke van Zut

phenn.

Deſſe dingenn ſin volbracht up onſes lie

venn Herenn Hemmelvairtzdach, als by Brue

der Gelis, Bartolt , Henrick denn jongen

Commenduer van Duytſſchenn Huyss.

Naar mijn MS. Codex in folio, bevat

tende de oude Stadrechten van ZUT

PHEN, DEUTINCHEM, en EMBRIK ,

etc Fol. I13. - 1 15. verſo.

ſchrift. Doch het Koppelwoord, end, of ende, komt

hier niet te pas. De zin vereiſcht, dat men hier lee

ze, en, of, gelijk de Afſchrijver de letter n op het ein

de der woorden doorgands gewoon is te verdubbelen,

enn ſollen ſy nergent vernedderen. In 't Latijn hebben

wij, non deprivabunt. Naauwkeurig onderſcheidde

men voor heên in onze taal de woordjes ende, en en.

Het laatſte gebruikte men nooit, dan in een ontken

nende manier van ſpreken: thands is en een Koppel -

woord bij ons, doch wel eer gebruikte men dan al

toos ende, end, ind, of unde, naar de verſchillende

tongvallen. Men zie , wegens dit onderſcheid, de

Maendelijkſche Bij-dragen ter opbouw van Tael- en

Dicht- kunde, I. D. bl. 7o. 198. en 399. ... • •

(m) Lavedennſy.] 15: in 't Handſcrift kwaalijk,

voor lavede hy. In 't Latijn, promiſit.

(n) G, die Heker.] Zie hier vooren onze Aanmer

king op den Latijnſchen Brief (o) bl. 399.

XxX 3 (o) Ca
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(o) Canonick toth Utrecht. Het Latijn heeft, Ca

monico majoris Eccleſiae Colonienſis. Of die genoem:
de Conraad te Keulen, dan te Utrecht, Canunnik

van de Groote, of Domskerk ten dezen tijd geweest is,

durve ik, bij gebrek van meerder bewijs, niet beſlis

\lººf, "A// KNN! #2. N\""/2

Sººs ººgs"-sºº Sºº% sººgs"#

1c.)

ſen. Voor den volgenden Conraedt die Man

heeft de Latijnſche text, Conn. Honnen.

(p) Ridder.] Mogelijk zal men in 't meervoudige

getal moeten lezen, Riddere, of Ridders: in 't Latijn
ten minſten heeft men, militibus.

NY /. S: - S\ A SN %2 7- S& - - - -7,-

#sººgs"-sººzs"gsººg Sººz

Stads-vrijheid aan die van EMMERIK gegeven door Graaf otto den III.

Den 31 Meij 1233.

N nomine Sanctae & individuae Trinita

tis, Amen. Quia hominum memoria la

bilis eſt, et geſtorum oblivio ſaepe fallit po

ſteros et heredes, literarum ſuffragium neces

ſario eſt inventum, ut ſcripturae adminiculo

omnis doloſitas procul pellatur, memoria in

duſtrietur, oblivio abſtergatur, & omnino a

étorum ſeries perennetur. Ego igitur oTTO,

Comes zUTPHANIENSIs & GELRENSIs praeſen

tium inſinuatione literarum notum facio uni

verſis, praeſentibus, futuris, et poſteris, et

etiam Heredibus meis, quod Ego, impetrata

et accepta poteſtate et ſpeciali licentia a Do

mino FRIDERIco, glorioſisſimo Imperatore et

ſemper Auguſto, Jeruſalem (a) et Siciliae

Rege, necnon a Domino HENRIco, illuſtri

Rege Almaniae, de conſilio et conſenſu Im

periiſeu regni majorum ex ipſorum (b) in

dulto, et ſuper hoc mihi plenitudinis pote

ſtate collata, de Embricenſi Villa Regiam,

ſeu Imperialem, condidi Civitatem, eidem,

(a) jeruſalem &? Siciliae Rege.] Zederd den jaare

1226. heeft Keizer FREDERIK den titel van Koning

van JERUSALEM eerst beginnen te voeren. De reden

van dien is aangetoond door den geleerden Abt BES

SELL, in Chron. Gottwicens. Lib. II. p. 424.

(b) Imperiiſeu regni majorum, ea ipſorum indulto,

et. cet..] Dus heeft wAssÉNBERG (door wiens voor

ſorg ons deze Brief is medegedeeld, terwijl TESCHEN

MACHER Ann. Cliv. Part. 1/ p. 145, maar een kort ge

wag 'er van maakte, en PoNTANUs Hist. Lib. VI. p.

136 gelijk ook zijn navolger . SLicHTENHORST, VT.

B. bl 93. geen kennis aan dezen Voorrechtsbrief

ſchijnen gehad te hebben,) uitgegeven. Dat het Af

ſchrift, 't geen hij van dezen Brief gehad heeft, zeer

onnaauwkeurig, ja zelfs onvolledig en zeer verminkt

is geweest, blijkt uit vergelijking van de Oude Over

zeiting, welke daar van in de XIV. Eeuw reeds ge

maakt, en thands door ons het eerst is uitgegeven. In

die gemelde Overzetting vinden wij, die mij van hem

beijden gegeven zijn, enz. Hieruit blijkt, dat de

Vertaaler in zijn Exemplaar moet gevonden hebben,

de conſilio & conſenſu Imperiiſeu Regni, & ex ambo

rum ipſorum , (van Keizer FREDERIK naamelyk, en

Koning HENRIK ) indullo ſuper hoc mihi plenitudinis

poteſtate collata. cet. Op die manier leveren deze

woorden een voegzamen zin uit. - Wat verder

de zaak zelf betreft, dat zonder de toeſtemming des

Keizers, als Overleenheer, onze Graaven ten dezen tijd

op hun eigen gezag dergelijke Vrijheden en voorrechts

brieven noch niet konden geven, hebben wij reeds

hier vooren aangetoond in onze Aanmerking bl. 381.ſ
Deſtraks volgende Brief zal er ons ook een voorbeeld

van opleveren.

(c 5 Eodem gaudeant jure. cet.] Welke Voorrech

ten en Stadsvrijheden die van zuTPHEN van Graaf

OTTO den II. in den jaare 1 19O. verkregen hebben,

& ipſius Civitatis civibus univerſis, cum inte

gritate rerum ſuarum, dicta fretus authoritate

Imperiali et Regia, omnimodam concedens li

bertatis plenitudinem, qua alia Civitas, ſeu

cives aliarum civitatum, vel locorum non gau

deant, ſub imperio, ampliori, ſed eadem et

aequali gaudeant, quâ liberior fruitur civitas,

ſeu cives, libertate in perpetuum gaviſüri;

ſpecialiter quoque ex Imperiali, & Regia, et

mea ſimiliter ſpeciali dignitatis poteſtate dictae

Civitati & civibus Embricenſibus omnimodam

concedo libertatem , quam obtinuit a meis

Praedeceſſoribus Civitas mea et Cives zUT

PHANIENSEs, ut eodem (c)gaudeant jure, et

eadem in perpetuum exultent libertate.

A ſolutione (d) quoque Thelonii in terra

mea diétos cives non abſolvo, nec reddo im

munes, niſi forte in poſterum ob ipſorum ſer

vitium (e) mereatur, cum merito praecedente

juſte ſpecialis gratia ſubſequatur.

Ban

kan men zien uit den Brief van dat jaar, hier voor ge

plaatst in de II. Afdeel. Num. 7o. bl. 249,

(d) A ſolutionc quoque thelonii. cet.] In de voor

gaande woorden had hij het zelfde recht en de zelfde

vrijheid gegeven, als bij den gemelden Brief aan die

van ZUTPHEN geſchonken was. Deze nu waren bij

dien Brief ook vrij verklaard van Tollen. Doch dat

gunstbewijs weigert Graaf oTTo aan die van EMME

RIK. Deze woorden bevatten derhalven eene uitzon

dering, en nadere bepaaling, of reſtrictie, van die Zut

phenſche Vrijheden. Maar het woord quoque,

't geen wij hier ontmoeten, toont ten duidelijkſten

aan, dat in deze woorden eene tweede uitzondering,

of reſtrictie, der Zutphenſche Vrijheid bevat is, en dat

nog eene andere uitzondering voor af is gegaan. In

dien wij dit niet ſtellen, is het woord quoque hier ten

eenen maal overtollig, Maar welk is die uitzon

dering geweest ? - Dit kan men uit de uitgaave des

Latijnſchen Briefs niet zien. Het Afſchrift, door wAs

sENBERG gebruikt, is hier zeer verminkt, en in 't zel

ve is, 't zij met voordagt, en ter kwader trouw, 't

# een onvergeefelijke ſlordigheid van den Af

ſchrijver, een aanmerkelijk Artikel uitgelaten. -

In welke Latijnſche woorden het overgeſlagene bevat

is geweest, kunnen wij niet bepaalen, zo lang wij geen

gelegenheid hebben, om den oorſpronkelijken Brief,

of ten minſten een vollediger Afſchrift van denzelven,

in te zien. Gelukkig echter, dat wij een Oude Ver

taaling van dezen Brief ontdekt hebben, waar uit,

voor zoo ver de zaak zelve betreft, wij dit gebrek,

en uitlating genoegzaam zullen kunnen ontwaar wor

den en aanvullen. Men zie de gemelde Vertaaling.

e) Mereatur.] De zin vereischt, dat men hier

in 't meervoud leze, mereantur. De Overzetter ver

taalde het, thenweer ſaick, dat ſij dat hier naamails

mit oeren verdienſten tegen mij verdienden.

l
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Bannum vero Imperialem, ad elevationem

dictorum et commodum, quae prius fuit trium

Marcarum (f), de conſilio Praepoſiti, De

cani et Capituli ita ſum moderatus, ut pro

banno quisque poſtmodum decem ſolidos mo

netae Embricenſis perſolvat.

Et ubicunque vel mercandi gratia vel alias

agendi venerint aut iverint Cives Embricen

ſes, ſub mea & meorum Succesſorum integre

cum ſuis rebus omnibus protectione (g) exi

ſtunt & defenſione; quibus ſi contrarium eve

nerit, omnem quam potero diligentiam adhi

bebo, ut in his ſatisfiat dictis Civibus; & ſi

militer mei ſuccesſores. :

Item in dicta Civitate Embricenſes Cives

ſuos eligent & conſtituent duodecim Scabi

nos ſecundum morem Zutphanienſem, quo

rum conſilio eadem Civitas regatur; ut, ſl

qua in ea inordinata fuerint, majori (h) con

ſilio pertractent, & in integrum ſtatum & ho

neſtum Civitati reforment; & quidquid quae

ſtionis exortum fuerit cum Judice meo, &

Praepoſito, tractabunt & ordinabunt; & o

mnis quaeſtio eorum conſilio & per diétorum

Scabinorum ſententias decidetur, & ad ſtatum

debitum reducetur, Judice nihilominus (i) ju

dicante. " " - - - - - - - - - -

Siquidetiam aliquiscalumniae, velviolentiae,

ſeu injuriae Civitativel Civibus Embricenſibus

inferre voluerit vel intulerit, de conſilio dicto

rum Scabinorum, cum civibus dictam injuriam,

({R, Marcarum.] Het is door een drukfout, dat men

in de Uitgaave leest, marcorum voor marcarum, gelijk

wij alhier veranderd hebben: *, -

) Exiſtunt.] Mogelijk, exiſtent. In de Vertaa

ling ten minſten leest men, daer ſollen ſy weſen; enz.

(h) Majori conſilio J Maturiori conſilio leest men

in den Brief van Zutphen van 119o , hier vooren bl.

249, gelijk ook in den ſtraks volgenden Vrijheidsbrief

van Arnhem. En wij denken, dat men hier ook dus

moet lezen.

(i) judice nihilominus judicante.] Het Afſchrift,

door WAssENBERG tot zijne uitgaave gebruikt, is hier

weder merkelijk verminkt, en men heeft agter deze

woorden, denkelijk weder met voordagt, een gehee

len Artikel overgeſlagen, waar bij bepaald was, dat

de Boeten, welke zouden vervallen, ingevolge de voor

gaande Overeenkomst met het Capittel, half ten voor

deele van den Graaf, en half van den Proost, zouden

zijn, en geen andere ten bate der Stad zouden komen,

dan alleen de kleine en geringere Boeten. Zulks blijkt

uit de oude Vertaaling van dit Stuk.

(k) Quia meam.] Denkelijk heeft in 't oorſpronke

lijke geſtaan, diſtam injurtam, quaſi meam, mco no

mine judex Embricenſis ulciscetur. Indien die woor

den bij verkorting geſchreven worden, verſchillen de

zelve bijna niets van elkander. Men zie het Lex.

Diplom. van WALTHERUs Col, 313, 5, 314, 4. 315.

17 en 319, 7.

( l) Cives Embricenſes.] De zin vordert, dat men

leze, nullus Ctvis Embricenſis -- poterit convinci.

Men denke egter niet, dat het woord convinci, in

conveniri, zal moeten veranderd worden, om dat men

in den Vrijheidsbrief van Zutphen, die in dezen ge

noegzaam woordelijk anders in veele Stukken gevolgd

wordt, leest, nullum Burgenſem duello poſe

conveniri: Want in den ſtraks volgenden Brief, ' aan

Arnhem gegeven, op dezelfde manier, als in onzen

Brief, gevonden wordt, nullum Burgenſem in

fra terminos Comitiae et terrae meae volo poſſe convin

quia meam (k) meo nomine Judex Embri
cenſis ulciscetur; ad cujus ſubſidium totam

terram meam & meos homines expoſitos eſſe

volo & paratos, qui meum honorem diligunt

& profeetum; alioquin non minus quam me

am praedictam exiſtimans injuriam, quae mea

eſt & eſſe debet in veritate, proviribus meis

exequar, ſi Judici & civibus in aliquo obſiſte.

ret, & ulciscar. Ad quod ſimiliter, ut dictum

eſt, mei tenebuntur Succeſſores, &c.

Hujus Civitatis Civibus nec Ego, nec Suc

cesſores mei, indebitas faciemus exactiones,

neque accreditum oneroſüm praeter Civium

voluntatem. -

Praeterea nullus (l) Cives Embricenſes

infra terminos meae Comitiae duello poterit

convinci; ſed quamcumque actionem habue

rit actor, recurret ad Judicem, qui ad conſili

um Scabinorum totam quaeſtionem decidet,

& fine debito ſecundum jus civium exeque

tur, (m) &c.

Cives etiam Embricenſes nullam heredita

tem dabunt, infra civitatem, domorum vel

armorum, &e.

Siqui vero advenae fuerint inhabitantes cu

juscunque conditionis, de quibus ignoratur a

civibus, an Dominoshabeant, an parentes (n),

ſi deceſſerint, nec Comes nee judex nee ali

quis (0) talem hereditatem, ſed Scabini iil

ter ſe oceupatam tenebunt ad annum (p)

&

ci.- In den zin maakt het ook geen verandering,
welk dier beide werkwoorden men hier gebruikte.

(m) eaequetur. &#c.] Deze &'c. niet alleen hier,

maar ook agter den volgenden Artikel, geplaatst,

wordt in de Uitgaaf gevonden. Hier door moet ieder

een in die gedagten vallen, dat de Uitgever daar door

heeft willen te kennen geven, dat hij eenige volgende

woorden heeft uitgelaten. Het is wel zo, dat men

daar toe gemeenelijk een &#c. gebruikt... Doch zulks

kan hier geheel geen plaats hebben, dewijl uit de Ou

de Vertdaling blijkt, dat en in dezen, en in het vol

gende Artikel, niets is weggelaten of overgeſlagen.

Dus ik niet begrijpe, wat men met dit & c. heeft willen

te kennen geven, tenzij men ſtelle, dat de ſlordige

Afſchrijver van dezen Brief het teken, 't geen men

veeltijds op het einde van een vol-zin, en eer men

een volgend Artikel, of Paragraaf, begon, in de

Oude Handſchriften geſteld vindt, aangezien zal heb

ben, als of het ware het gewone teken van een &#c.

Men vergelijke wALTHERI Lex. Diplom. Col. 447,

454 en 455. -L - e. "

(n) Parentes.] . In welken zin men dat woord hier

gebruikt heeft, hebben wij in onze aanmerkingen o

den Brief van 119o. bl. 249. (d), alwaar deze zelf

de uitdrukking ook voorkomt, reeds aangetoond,

(o) Talem hereditatem, ſed Scabini cet.] De ſlor

dige Afſchrijver heeft hier weder door overhaaſting

een woord overgeſlagen. Ten minſten in den meerge

melden Vrijheidsbrief der Stad Zutphen, waar uit dit

ons Artikel genoegzaam woordlijk is overgenomen,

leest men, ſê deceſſerint, nec Ego rec Villicus meus

hereditatem invadet, ſedScabini interſe occupatam de

tinebunt. De oude Overzetter heeft zulks ook in zijn

Exemplaar gevonden, want hij deze woorden vertaal:

de: ende oer erfeniſſe, dat enn ſollen noch Greve noch

Richter, noch ennige menſch bekommen, ſunder alleyn

die Schepen, die ſollen dat thoe ſlaen , ind verwa

gr6/2/2, -

(p) Annum & ſex menſes.] Schoon de Oude Vef
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& ſex menſes; quod ſi infra annum, vel Do

minus, vel heres comparuerit, Scabini ſibio

mnem juſtitiam facient; ſi vero nullus talis

comparuerit, qui justitiam habeat in tali here

ditate, judex ex parte Comitis (q) & Prae

poſiti extunc ſe intromittet.

Accedentes vero cum curribus & carrucis

Embricae propter forum rerum venalium, in

quarta Feria & Sabbatho; ſi tertia Feria prae

cedenti venerint, & Feria quarta expediti non

fuerint, Feria quinta recedant; ita ſi Feria

ſexta venerint, & in Sabbatho expediti non

fuerint, Dominica ſequenti recedant, & nul

loonere Theolonii apud Embricam (r) prae

veniantur, quin ſalvis rebus eorum ſalvi rece

dant.

Naves autem aſcendendo vel deſcendendo

ibidem applicantes cum mercibus ſuis, ſi ea

dem via revertantur, qua venerunt, & nullum

tranſitum fecerint, absque Theolonio rece

dant.

Omnes autem euntes & venientes cum mer

cibus Embricae in conductu meo cum rebus

ſuis exiſtant, & meorum Succesſorum.

Areae quoque infra Civitatem Embricen

f

y

taaling hier ook heeft, cynn jaer lanck ind ſes maen-,

ge, egter en de natuur der Praeſcriptio annalis (ge

lijk te over bekent is, en geen bewijs noodig heeft,)

en de meergemelde Brief, aan Zutphen gegeven, die

in dit ons. Artikel woordlijk gevolgd is, vereiſchen,

dat wij, hier lezen ad annum et ſex ſeptimanas; te

meer, daar ook in den ſtraks volgenden Vrijheidsbrief,

door Graaf OTTO , korte weeken naar dezen, aan de

Stad ARNHEM gegeven, het zelfde tijdsverloop be

paald word, ad annum & ſex ſeptimanas, en niet ſex

menſes.

(q) Et , Praepoſiti.] In de Oude Vertaaling zijn

deze woorden overgeſlagen; doch om welke redenen,

begrijpe ik niet, te meer, daar in het voorgaande Ver

drag bl. 388. Graaf otto met den Proost en 't Capittel

overeengekomen was, dat alle voordeelen en opkom

ſten tusſchen hem en 't Capittel gelijk zouden verdeeld

worden: Cufus judicij, leest men aldaar, ſive omni

modae jurisdictionis - et omnium reddituum, qui

nude in denariorum conſiſtunt proventibus, - Co

met medictatem habcbit plenarie, &’, quicunque Prae

poſitus Embricenſis, plene habere debet medictatem.

Ingevolge nu van deze Overeenkomst moest ook het

voordeel in het voorgeſtelde geval, 't welk uit een

zodanig onaangevaarde erfenis genoten werd, niet ge

heel bij den Graaf alleen, maar voor de helfte ook

bij den Proost genoten worden. Tenzij men verkie

ze te ſtellen, dat onder de uitdrukking van redditus,

qui in denariorum conſiſtunt proventibus , in dat ge

melde Verdrag voorkomende, niet begrepen was ge

weest dit voordeel, dat bij toeval uit een zodaanig

verſterf zou kunnen getrokken worden, maar dat zulks

alleen, gelijk alle andere heerlooze Goederen, aan de

Graaflijke Schatkist vervalt, en waar op de Proost o .

verzulks, als Thins - Heer der plaats, geen recht kon

voorwenden. Zulk een ſtelling zal niemand vreemd

voorkomen, doch dan moet tevens hier uit volgen,

dat in den Latijnſchen text van dezen onzen Brief

de woorden et Praepoſiti ter kwaader trouw naderhand

daar tusſchen ingelapt zijn door den een ofander Gees

telijken, om op die manier zijn Capittel te bevoor

deelen, doch dan heeft tevens onze Oude Overzetter

dezen lap en bijvoegzel in zijn Exemplaar nog niet ge

vonden gehad, wanneer hij overzette, dan ſall die

Richter van des Grevenn wegenn ſich des guedes onder
tvinden ind aannemen. Dat nu alle onbeheerde

goederen, bona vacantia, of adespota, aan de ſchat

ſem (s) ejusdem, cujus prius, juris exi
o

- v en 4

Item quidquid ademendationem ejusdem

ſpectat Civitatis, de conſilio Scabinorum hoc

eſt agendum, ad quorum mandatum caeteri

cives neceſſe habent agere , ſive fodiendum

ſit, ſive alias operandum, ad opus & muni

tionem Civitatis; in quibus tamen Ego & ju

dex diëtis civibus auxilio, & Succeſſores mei,

ſi neceſſe fuerit , ſubveniemus: In quibus

praedictis Judicium ſolum erit Scabinorum, &

inſüper Civitati cedet emolumentum.

His breviter ita conſcriptis inſuper dictae

Civitati & Civibus conceſſi omne jus et liber

tatem, quam Civitas & Cives Zutphanienſes,

vel in ſcriptis, vel extra ſcripta, vel quid

quid per conſuetudinem, vel gratiam aliquam

obtinuerunt, vel quocunque jure vel gratia

aliqua gaudet Civitas conſuetudine ſeu (t) li

bertate, &c.

Ut autem haec rata in perpetuum mane

ant, nec ab aliquo hominum postmodum ca

lumniari valeant, & mei Succesſores ſervare

neceſſe habeant, praeſentem paginam ſigilli

mei impreſſione roboravi, & teſtes praeſentes

feci ſubſcribi, quorum nomina ſunt haec:

Ste

kist van den Landsfürst vervallen, behoeft geen be

wijs, en is aan ieder bekend. Men zie alleen, om

n anderen te noemen , HEINEcCIUs, Elem. Iur.

Germ. Lib. II. S. 275. &? ## e

(r) Praeveniantur, 1 Dus leest men kwalijk in de

uitgaave. Ongetwijfeld moet men, lezen premantur,

gelijk en in den Zutphenſchen vrijheidsbrief, en ook

in den ſtraksvolgenden Brief van Arnhem, dezelfde woor

den, als in dezen onzen, voorkomen, nullo onere the

# premantur, quin ſalvis rebus eorum ſalvi reco
(2/7/ .

(s) Ejusden, cujus antea , juris.]. Ten opzigte

naamelijk der Thinsgerechtigheden, welke daar uit aan

den Proost en 't Capittel , als Thins- Heeren, jaar

lijks betaald moeſten worden.

(t) Libertate. &#c.] Dit &'c. toont alhier aan, dat

de Afſchrijver iets overgeſlagen heeft. Om dat hij

met voordagt in het voorgaande van dezen Brief een

en ander ſtuk had uitgelaten, moest hij ook het hier

volgende weglaten, om dat in hetzelve gezien werd

op een van die uitgelatene ſtukken. - Uit de O

verzetting kan men wel hoofdzaakelijk zien, wat hier

ontbreekt. Doch, bij gebrek van een naauwkeuriger

Afſchrift zouden wij niet in ſtaat geweest zijn de La

tijnſche woorden zelve te geven, indien in ons Hand.

ſchrift, waar uit wij de Oude Overzettingen van den

voorgaanden en van dezen Brief thands hebben uitge

geven, ook niet bevat werden de tot nog toe onuit

gegeven Statuten van EMMERIK , of, gelijk de Titel

in mijn MS. is, Iura &? Plebiſcita Opidi Embricen

ſium ſecundum modum Zutphanienſium. De Verzame

laar van dezelve heeft in die Verzameling, en wel

op Fol. 339.. van mijn MS., niet den Brief in zijn ge

heel, maar bij wijze van Extract, een en ander Ar

tikel uit denzelven ook geplaatst, en onder anderen

ook dit ſlot van onzen Brief. " »

,, Item inter cetera concludit in fine Privilegii:

,, His breviter ita conſcriptis, inſuper dictae Civitati

2, & Civibus confeſſione jus & libertas”. . (Dus kwa

lijk in 't MS. voor conceſſi omne jus & libertatem.)

,, quam habent Civitas & Cives Zutphanienſes, vel

in ſcriptum” (kwaalijk, voor in ſcriptis) ,,vel ex

tranſcripta, vel quicquid per gratiam vel conſtue

tudinem aliquam obtinuerint. Et quocunque jure

, aliqua gaudet Civitas conſuetudine, gratia, ve//t-

,, bertate, his ſolummodo articulis exceptis, qu0s

, de Judice & Theolonio ſuperius expreſſi, ita ut#
9%
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Stephanus de Lantorp, Wilhelmus, Fra

tres;

Goswinus & Arnoldus de Stralen,

Henricus de Helberge, milites.

Et Miniſteriales mei, Arnoldus (u) Sto

cko, Conradus, Rudolphus, Stephanus, et

Everhardus milites Embricenſes. Teſtes.

Praeſentes quoque fuerunt Decanus Ger

hardus, & plerique Canonici Embricenſes,

,, his praejudicium non fiat.” Hier uit nu zal men

dezen laatſten Artikel gemaklijk kunnen verbeteren,

en het overgeſlaagene aanvullen.

(u) Arnoldus Stocko, Conradus, Rudolphus.] Dus

in de uitgaave. De Overzetting egter heeft hier, Arndt

O U D E V E R

Tem (v) Ick Greve oTTo van zUT

PHEN ende van GELRE kundich end o

penbair mynen naekoemelingen, ind mynen

erven, die deſſen tgenwoordigen brieve ſol

lenn ſien off hooren leſenn, dat ick van ſun

derlinge macht ind oerloff, die ick verkregenn

end ontfangen heb van den alredorchluch

tichſtenn Forst, Here FREDERIcK, Keyſer van

Roemen, Coninck van Jeruſalem, ind van

Secilienn; Und oick van oerloff des dorch

luchtichſten Furſten, Herenn HENRICK, denn

Coninck van Duitzlande, die my van hem

beyden gegeven ſinn, heb ick gemaickt van

Emmerixſcher (w) Dorp eyn Keyſerlicke

off een Connelicke Stadt, ende geve voort

van der Keiſerlicke ind Conelicke macht, die

nu gebruyckenn , , der Stede van EMBRICK

vorſz., ind voirt alle die Borgerenn der Stadt

vurſz. mit allen oeren gueden volkomen fry

heit, welckoer fryheit andere Steden off Bor

gere van anderen Stedenn ind landen ſich ver

blydden; voirt meer ſunderlinge van Keyſer

licke end Conincklicker macht ind oick van

ſunderlinge macht mynre Heerlicheit ſoe ge

ve ick die Stadt van Embrick vurſz. allinge

(v) Item Ick Greve enz.] In ons MS., waar uit

wij deze oude Overzetting geven, ſtaat in de eerſte

R# op Fol. 1 13. de Vertaaling van het voorgaande

erdrag. '1 en einde van dezelve volgde onmidlijk,

Fol. 115. verſo, de Vertaaling van dezen Brief. De

Schrijver van dat Codex heeft onnoodig geoordeeld de

vertaaling van 't begin, ofder Inleiding van dezen Brief,

afteſchrijven, maar heeft gemeend, dat het genoeg

was, zo hij maar begon met die woorden, waar mede

het zaakelijke van den Brief aanvangt, terwijl hij op

den kant den korten inhoud in deze woorden opgeeft:

Literae fundationis urbis Embricenſis.

(w)## Het woordvilla, het welk wij hier in den

Latijnſchen Brief vinden, wordt bij middeleeuwige

Schrijvers onverſchillig gebruikt, zo wel van plaatſen,

welke tegen een aanval der vijanden met wallen en ves

ten reeds voorzien zijn, en welke eigenlijk Poorten, of

in 't Latijn Oppida, genaamd worden, als van opene,

of ongevestigde plaatſen, welke men eigenlijk bij ons

Dorpen noemt. Bewijzen van dit gebruik, des woords

is onnoodig aantehaalen. Dit is te over bekend. Men

zie alleen A. MATTHAEUS de Nobilit. Lib. IV. C. 5.

p. 935. - Dewijl nu EMMERIK ten dezen tijde reeds

een Poorte, Veſte, of Stad was, gelijk het in den

voorgaanden Briefonder Num. 9. bl. 387, een Oppidum

daarom genaamd werd, en welk Oppidum Graaf oT

Yyy

qui Sigillum Eccleſiae ſüae appoſuerunt. A

éta & completa ſunt haec ex deliberato con

ſilio Nobilium meorum virorum & Ministeria

lium, Embricae anno Domini milleſimo du

centeſimo trigeſimo tertio. Secund. Calend.

Junii.

E. wAssENBERG, Deſcript. Urb. Em

bricenſis Lib. III. C. I. p. 89-91.

Scocke, Conrath Rolofs; even als of die Conraad een

Zoon van zekeren Rolof geweest is, daar het in de

Latijnſche text twee verſchillende Lieden zijn. Men

zie wegens dezen Arndt Schocke den Brief van 1241.

hier beneden onder Num. 3o.

*,

T A A L I N G.

ind volkoemen fryheit, die hefft gehadt thoe

voeren van mynen voervaders (x) mit Stadt

ind Borgers van Zutphen behailden hefft, up

dat ſy ſich vervrouwen mit denſelven rech

tenn ind ſich verblyden (y) in ennicheit

mit derſelver fryheit.

, Utgenomen dat die alinge jurisdictie

, blijven ſall der Kercken ende den Praeſt van

, Embrick, die jerst was, ende die ſy thoe

, voeren gehadt hebbenn, voirt denn Ge

ſchwaren Richter, den ick off myne nae

koemelingen ſollen ſettenn toth Embrick,

end die Stadt ſall richten van des Praeſtes

autoriteyten der Heyliger Kercken van Em

brick ende van mynre wegenn ; mer in

, cleynen zaicken ind articulenn, daer die

,, Borgers van Embrick oer Stadtrecht

499 is thoe ſettenn, dat men Wilkoir

,, ind Burkerheit hiet, daer ſollen ſy affont

, fangen die broike, ind die boete, toth ves

, teniſſe ind beteringe deſer myner vurſz.

Stadt, daer ſy des behoeft, end dat Ge

richt daer aff ſollen ſy haildenn up alſul

cke (z) vorwardenn als voerſz. ſtain.”

99

99
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Voert

To bij dezen Brief thands verheft tot eene Civitas,

of vrije Stad, op dezelfde manier, gelijk hij bij den

volgenden Brief onder Num. 11, bl. 464, getuigt, ſe de

Opido Arnhem Civitatem condidiſe, zo blijkt hier uit

dat onze Overzetter het woord Villa alhier kwaalijk

begrepen heeft, enhet zelve niet door het woord Dorp,

maar door Stad, Veſte, of Poirte, had moeten verta

len; op dezelfde wijze, gelijk in den Vrijheids-brief

van Wageningen van 1263. bij SLICHTENHORST in Ap

pend. Docum. p 58o. voorkomt, hebben gemaeckt van

der Poirten van nye Wageningen een Stadt,

Men zie verder, 't geen wij hier vooren op den Vrij

heids-brief van Harderwijk Num. 4. bl. 382. reeds

aangemerkt hebben. - ---- -- -

(x) Mit Stadt.] Dus kwaalijk in ons Handſchrift.

voor mine, of mijne, Stadt. In 't Latijn vindt men,

Civitas mea. Lees verder, ind behailden.

(y) In ennicheit.] Dus in't MS., doch het moet

zijn in euuicheit. De Latijnſche text heeft, in per

D€/ſttl/72, Het geen nu verder hier op volgt, en

t welk wij in onze uitgaave voor aan, met twee Gº)

getekend hebben, is in den Latijnſchen Brief, 't zij met

voordagt, 't zij uit onoplettendheid, door den Afſchrij

ver overgeſlagen.

(z) Vorwarden als## ſtain.J Doch waar ſtaan

die voorwaarden in dezen Brief te Vooren geſchreve:
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CHARTERBOEK D Es HERTOGDOMS GELRE,

Voert meer (a) van der kieſinge der tol

le in mynen Lande, daen laeth ick ſy niet

aff quyt, noch geven die vry, then weer ſaick,

dat ſy dat hier naemails mit oeren verdien

ſten tegen my verdienden, want billick ſun

derlings gratie ſall volgen den verdienſt.

Voirt meer denn Keyſerlicken banne, die

thoe voerenn was drie merck, den? heb ick

gematicht ind gemaickt umb verlichteniſſe der

Burger van Eijibrick, avermits rade des Prae

ſtes, des Dekens ind Capittels der Kercke

van Embrick, alſoe dat eynn jegelick Bor

ger ſall voort aen ende namails gevenn ind

betalenn voer den banne vurſz. thien Schilling

Emmerixe Munte. -

Voirt meer, ſoe wair die Borger der Stadt

van Eijibrick wanderen of koemen omb oer

koemenſchap thoe doenn, daer ſollen ſy we

ſen of wanderen, mit alle oer guede, under

mynre ind mynre naekoemelinghe beſcherme

niſſe ind beſchudden; ende weret ſaick dat

en wat misſchieden, ende ſy gemoeyt wur

denn, daer thoe ſall ick alle myn macht en

de vlyt doen dat thoe wedderſtainn, dat denn

voergn. Borgeren dair genoich geſchie. En

de hier thoe ſollenn oeck myn naekomelingen

verbonden weſenn dat alſoe thoe kierenn ind

wedderſtainn. - * *

Voirt meer ſollen die Borger van Embrick

ende oere Stadt kieſen ind ſetten twelf'Sche

pen nae der manieren van Zutphenn , by

welckoer Schepenn raith die Stadt ſall war

denn regiert, offt ſick weer dat daer ennighe

, dingen averenn werenn ordiniert, dat ſy daer

oerenn wyſenn raith daer up hielden , end

die dingenn dan ordinierdenn in eynen erſa

men guedenn ſtaith toth der Stadt behoeff.

end wat van claghe ind vraghen geapent wurdt

in den Rade, dat ſollenn die Schepenn mit

mynen Richter ind des Praeſtes onder eynn

Immers nergends. Ik denke, dat in den Brief zelf zal

geſtaan hebben, doch met andere woorden, 't geen

hoofdzakelijk hier op uitkwam, ,, dat zy dat Gericht

,, zouden houden op alzulke voorwaarden, als hij ,

,, Graaf OTTO, met den Proost, Deken en Capittel

,, was overeengekomen bij het Verdrag en de over

,, eenkomst, daar over onlangs tusſchen hem en 't

,, Capittel opgerigt, en ingegaan.” Bij dat Verdrag im

mers waren die Voorwaarden beraamd en vastgeſteld.

De Verzamelaar nu van ons MS. Codex, waaruit wij

dit Stuk thands geven, had eene overzetting van dat

Verdrag in de eerſte plaats geſteld, en liet daar op on

middelijk volgen de Vertaaling van dezen tweeden Brief.

Hij zal overzulks gemeend hebben, dat hij genoeg

deed, indien hij die woorden van dezen Brief, waar

in men zich uitdrukkelijk beriep op, en refereerde tot

dat gemelde Verdrag, verkorte met te ſchrijven, als

voerſchreven ſtaan, naamlijk in zijne Verzameling, al

waar onmiddelijk dat Verdrag voerſchreven#

(a) Van der kieſinge der tolle.] Dus ſtaat in ons

Handſchrift. De Afſchrijver van 't zelve heeft zich

vergist door overhaaſting; hij had moeten ſchrijven,

van betaelinge der telle, of een ander woord, het welk

het Latijnſche ſolutio thelonei uitdrukte.

(b) Alſte gewoentelich is, ende die buete enz.] Het

# wij hier met (,,) voor aangeſtipt hebben, is in

en Latijnſchen Brief weder overgeſlagen. Die ver

r

ordinieren. Ende voort alle clage ind vrage

ſall warden verenicht by raeth ind ordell der

Schepenn ind des Richters vurſz. End ſall

voort gebracht wardenntoth eynen beqwemen

ſtaeth avermitz den Rechter rechtende , al

, ſoe (b) gewoentelich is, ende die buete,

, daar van vervalt, end die Koer, dat daer

, aff kompt, dat ſall my ind den Praeſt ge

, lyck thoe batenn koemen, ind nieth den

,, Borgere, ten weer dattet eymn cleynn ſaick

, qweem , (c) als vurſz. is.”

Voirt meer, weren oick menſchenn, die

mit oer gewelde offmit onrecht wolde moeye

der Stadt van Embrick, off oerenn Borgerenn,

off oer Stadt onrecht off moeyeniss aenge

dainn, dat ſall die Richter van Embrick van

mynent wegen ende onder mynen naem,

want my dat onrecht aengeeth, mit den Bor

geren wreken bij rade der Schepenn van Em

brick; ende in hulpe der wrake willickallmyn

landt ind luyde hebbenn bereydt, end (d)

u koemende thoe raden thoe hulpen nae onſer

macht, die my in voertganck mynnen ende

OOck anders met mynn eer meyne dat dat

onrecht my aengeeth ind my geſchiet is. En

de dat ſelve, dat vurſz. is, ſinn ſchuldich

myne naekoemelhge thoe doenn.

End ick off myn naekoemelingenn en ſol

len geen onrechte of onſchuldige ſchattinge

doenn den Borgerenn der Stadt van Embrick,

noch ennige ſchwaer loffeniſſe aengeſinnen

th0e doenn tegen will der Borgeren vurſz.

Voirt meer en mach geinn Borger tot Em

brick gedrongen of geduongen warden mit

eynen thoe kempenn binnen den paelen myn

re Greeffſchap, mer, ſoe wat ſaickenn ſy on

der eynn uthſtande hebben, daer aff ſail die

Cleger , ind die goenn, die dy ſake aen

geeth, gaenn aen den Richter, ende die ſall

by rade der Schepenn die ſaecke ind die cla

ge

minking kan, en moet,

vuld worden.

(c) Als zurſ,. is.) Niet alleen in dezen Brief, maar

voornaamelijk in 't Verdrag, even te vooren door Graaf

OTTO met het Capittel gemaakt, en waarbij men was

overeengekomen onder anderen ook dit navolgende: Iu

dicii, ſive omnimodae jurisdictionis in Embrica - eto

minium redituum - Comes medictatem habebit plenarie,

& quicunque Praepoſitus Embricenſis plene habere de

het medictaten. Zie het Verdrag hier vooren onder

Nig. 9. hl. 388. De woorden derhalven, als vurſz. is,

# wij ook even te vooren opmerkten, zijn door

en Verzamelaar van ons MS., waaruit wij deze ver

taaling geven, weder kortheidshalven hier bijgevoegd,

terwijl men ongetwijfeld in den Brief zelfs met ande

re woorden zich op dat voorgaande verdrag zal beroe

pen hebben gehad.

(d) End u koemende thoe raden..] Dus zonder zin

in ons MS. Mogelijk zal men moeten lezen, end up

koemende thoe raden. De Latijnſche Briefheeft hier,

ét 'neos homines expoſitos eſſe volo & paratos, cet. -

In de volgende woorden ſchijnen ook noch een of an

der ſchrijffouten ingeſloopen te zijn. Wij hebben in

dezelve naauwkeurig de lezing van ons Handſchrift ge

Volgd. Men kan ze uit den Latijnſchen text gemak

lijk verbeteren. -

dus uit deze Vertaaling aange
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ge verrechtſerdigenn, ind vervolgenn mit ey

nen bequemen einde nae recht der Borger.

Oick en ſollenn die Borger van Embrick

geynn erfeniſſe van huyſe off van wapen ge

ven binnen der Stadt van Embrick.

Mer weren daer ennige frembde luydenn

binnen woonaſſtich, ſoe van wat hoicheiden

off vorwarden dat ſy weren, dat nieth apen

baer en weer noch kundich den Borgeren, (e)

weren ſy hoeren offaelden, end ſy dan bin

nen der Stadt ſtorven, oer gueth, dat ſy dan

achter latenn, cnde oer erfeniſſe, dat enn

ſollenn noch Greve, noch Richter, noch en

nige menſch, bekommen; ſünder alleyn die

Schepen, die ſollen dat thoeſiaen, ind ver

warenn dat eynn jaer lanck ind ſes maende,

off binnen der tyd vurſz. die Heer off die

Erfgenamen (f) off van den luyden qwe

men omb dat gueth, dan ſollenn die Sche

penn den heer off den erfgenamen voll ende

alingh recht daer van doenn. End weret oick

dat daer niemant en qweme, die hier erfge

naem aff weer der luyde vurſz., off recht

haddenn aen denn verſterff off gueth, bin

men der vurſz. tyt, dan ſâll die Richter van

des Grevenn wegenn ſich des guedes onder

winden ind aennemen.

Voert meer als die Luyde, die mit karren

varen off mit wagene koemen thoe Embrick

binnen, omb den marckt daer thoe verſtie

cken des Woensdaichs, off des Saterdaichs;

iſt ſaicke, dat ſy des dinxdaeges koemen voer

denn woensdach, ende ſy des woensdaichs

oer gueth niet en verkoepenn, ende niet ex

pediert en wardenn, die moegen des donre

daichs weder en wech varenn mit oerenn

guede, end en geven daer aff geynen toll.

(e) Weren ſy hoeren of aelden.] Dus vinde ik in

mijn MS. Een kleine ſchrijffout maakt deze woorden

bijna onverſtaanbaar. Ongetwijfeld heeft de Vertaa

ler geſchreven, ween, of wen, ſy hoeren of aelden.

Twee gevallen worden hier voorgeſteld. Het eerſte

geval is, dat, zo eenigen binnen Emmerik ſtierven, en

men niet wist, zvien ſy hoeren, dat dan hunne goede

ren jaar en dag in. Gerichts handen en bewaaring zul

len blijven, ten einde de Heer, dien ſy boeren, dat

is, werkers hofhoorige, of eigen, of volſchuldige luiden

de Overledene zijn, als dan 't verſterf der zodanigen

binnen dien tijd kon opeiſchen, en zich aanmaatigen

in gevolge zijne Hof-rechten, waar aan de Overledene

als een Hofhoorig man verplicht was. Doch het

tweede geval is, dat insgelijks gehandeld zou worden

met de nagelatene goederen van vrye luiden, die niet

Hoorige, of Hofhoorige waren, indien men niet wist,

wien ſy aelden. Ofſchoon ik mij thands geen an

dere voorbeelden van het gebruik van 't werkwoord

aelden herinneren kan, egter en uit het verband, waar

in deze ſpreekwijze iemand aelden met het volgende

alhier ſtaat - en ook, om dat bij KILIANUs het woord

Aelding, Aeldinger, door Heres, Erfgenaam, wordt

overgezet, blijkt genoeg, dat die verouderde ſpreek

wijze niets anders betekent, dan het geen men in mid

del - eeuwig Latijn zeide hereditare aliquem, en over

zulks, moeſten ook de goederen van een overleden

vrije man in Gerichts bewaaring genomen worden, tot

der tijd, dat men wist, wien hij aelde, dat is, wien

hij door zijn dood tot zijnen erfgenaam gemaakt had,

of, om duidelijker te ſpreken, dewijl het gebruik van

Qwemen oick ennige Luyde mit oeren tou

we, offmit oeren guede toth Embrick op

den Vrydach voer dennSaterdach oeren marckt

daer thoe hailden, end ſy oer gueth des ſa

terdaichs niet en verkochte , die moegen des

ſonnendaichs wedder en wech varenn ſonder

toll, end men ſall ſy mit geynen toll bekom

meren, dan ſy ſollenn mit oeren alingen gue

de vry ind loess varen. - -

Voirt meer die ſcheppenn, die upvarenn,

off nedderwart varen, ende toth Embrick

aenkoemen mit Oeren guede ende koemen

ſchap, is dat ſtick, dat ſy denfelven wech

wedderom varenn, den ſy koemen ſint, en

de niet voer by en varen der Stadt, die ſol

lenn ſonder toll ffy Wedder ewech varenn oers

Weges.

Voirt alle die goene, die gaenn off koe

men toth Embrick mit oeren koemenſchap,

die ſin mit oerenn guede in mynen geleyde,

ende mynre naekoemelingen.

Ende voort meer (g) die hoeffſteden, die

gelegenn ſin binnen der ſtadt van Embrick,

die ſollen blyven in den ſelven rechten, daer

ſy thoe voeren in geweeſt hebbenn.

Voirt meer (h) wess my beterenn ſâII in

der Stadt van Embrick, ende wat toth der

beteringe hoort, dat ſal men doenn by den

voerſz. Schepen racth toth Embrick; End nae

Oerenn raeth ſollen die ander Borger doen ind

werckenn, dat ſy thoe gravenn off anders

wat toth veſteniſſe der Stadt, toth wilckoer

veſteniſſe ick, mynen Richter, ende oock

myne naekoemelingen, ſollenn thoe hulpe koe

men, ind helpenn daer thoe mit raeth inde

mit daet, alſoe veer alSS dat nooth is; End

1Il

bij uiterſten wil iemand tot erfgenaam te benoemen in

dezen tijd noch niet in gebruik was, wie zijn naaſte

bloedverwant was, op wien de goederen uit dien

hoofde moeſten vervallen. Dus de ſpreekwijze iemand

aclden eigenlijk hier betekent , bona ſua ab inteſtato

heredi ſuo legitimo relinquere, den wettigen erfgenaam

zijne goederen nalaten. Op die wijze komen de-

ze woorden zeer wel over een met den Latijnſchen text,

die hier heeft, de quibus ignoratur, an Dominos ha

beant, an parentes. Want het woord Parentes alhier

aanduidt in 't algemeen alle bloedverwanten, die

uit hoofde van bloedverwantſchap aanſpraak op de na

latenſchap van zodanigen overledenen kunnen maken,

en dus alle wettige erfgenamen. Men zie 't geen wij

te vooren reeds betoogd hebben aangaande de beteke

nis van dat woord in onze Aanmerkingen op den Brief

van 119o in de II. Afd, bl. 249.

(f) Off van den lijden.] Ik denke, dat de Schrij

ver van ons MS. uit het voorgaande het woordje of

hier kwaalijk herhaalt heeft. De zin vereiſcht, dat wij,

met weglating van 't zelve, lezen, of binnen der tyt

vurſz. die Heer, of die Erfgenamen van den luyden

qzoemen enz. -, - -

(g). Die hoeſ/leden] In 't Latijn, areae. Men zie

over dit woord, behalven KILIANUs, het Gloſſarium
van HALTAUS pag. 942- en het aangetekende van den

Heer HUYDECOPER , op MELIS STOKE II. D. bl.

6oo.

(h) Wess my beterenn ſail.] Het moet zijn, wes,

men beterenn ſall.

Yyy 2
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in ſolken dingen dae blyfft dat gerecht aff al

leinn den Schepenn, ende wat vervall ende

baeth daer aff kompt, dat ſall der Stadt we

ſenn, ende der thoe batenn koemen.

Ende doe alle deſſe dingen warenn beſchre

venn, doe gaff ick voort der Stadt van Em

brick, ende den Borgeren der ſelver Stadt,

alle dat rechtende ſolcke fryheit, als die Stadt,

ind die Borger van zUTPHENN, hebbenn, dat

ſy beſchreven off onbeſchrevenn, end voort

alle dat recht, dat ſy van gratien off van ge

woenten hebben in gebruyck; end hebb voort

gegeven der Stadt van Embrick ende oerenn

Borgerenn thoe gebruyckenn al des rechtes

ende fryheit, des ennige Stadt heft ind ge

bruyckt, ,, uthgenamen (i) alſoedanen ar

ticulen, vorwarden ende ſaicke, als van

denn Gericht ende toll uthgeſprakenn ſin,

, by alſoe dat om in deſenn anderenn ſai

,, ckennende vorwardenn engeynn valſcheit

, off wedderſtandt en werde gedain”.

End op dat alle deſſe dingen vaſt ind ſtant

afftich blyvenn mogen ewelick ind ommer

meer, ende niet enn mogenn wardenn ge

valſt van ennighenn menſchen; end oick my

ne naekoemelingen van nootzwegenn moegen

moeten ende ſchuldich blyven thoe haildenn;

Soe hebb ick deſſe tegenwoordige ſchrifte ind

29

53

(i) Uthgenamen. enz.] Deze uitzondering is, in den

Brieff mit indruckeniſſe myns ſegell geve

ſticht. End die tuyghen, die daerby aver

ende aen waren, die heb ick hier nae doenn

ſchryvenn, ind ſinn aldus genoempt.

Stephenn van Lanttrop, und Wilhem Brue

ders; - -

Goſen ende Arndt van Stralen;

Henrick van Helbergen, Ridders.

Ind Dienſtluyden, Arndt Schocke, Con

rath Rolofs, Steven ind Evert van Embrick,

Ridders.

Voert ſoe waren tegenwoordich Deken

Gerrit, ende voll Canonicken van Embrick,

die oerenn Kerckenn ſegell onder aenn des

ſenn Brieff hebben gehangen.

End deſſe dingen ſin geſchieth mit eynen

voerberaeden raeth mynre edelre luydenn ind

dienſtmanne van Embrick, in dem jaer onss

Heren duyſent tweehondert drie ind dartich

up die anderde Kalende van Junio.

Naar mijn MS. Codex in# bevat

tende de oude Stadrechten van

ZUTPHEN, DEUTINCHEM , en EM

MERIK , cet. Fol, 115 verſo -

II 7 verſo.

Latijnſchen Brief, door den Afſchrijver wederuitgelaten.

1 1.) Stadsvrijheid, en andere Voorrechten, door Graaf oTTo den III. geſchon

ken aan die van ARNHEM.

Den 13. julij. 1233.

N nomine Sanctae & individuae Trinita

tis, Amen. oTTo (a) Comes Gelren

ſis & Zuphanienſis omnibus harum literarum

inſpectoribus ſalutem & pacem aeternam. O

mnia faéta mortalium temporalem ſequuntur

motum, & pereuntibus hominibus ipſorum ſi

mul faéta intereunt: quare neceſſe eſt, ut,

quae natura ſua tendunt ad interitum, litera

rum adminiculo fulciantur, & ab oblivionis

interitu defendantur. Noticiae igitur praeſen

tium (b) & futurorum praeſentis ſcripti te

(a) OTTO] PoNTANUs heeft in# uitgaave deszelfs

naam geſchreven oTHo; doch dewijl in alle oorſpron

kelijke Brieven, zo veel wij gezien hebben, altoos ge

ſchreven is Otto, en niet Ótho, hebben wij gemeend,

die ſpelling alhier ook te moeten volgen.

(4) Et futurorum.] In 't Afſchrift, & poſterorum.

In de oude Overzetting, welke in 't laatst der XfV

Eeuw reeds van dit ſtuk denkelijk gemaakt is, heeft

#n, de nakomelingen. De Vertaaler derhalvenſchynt

9ok in, zijn Exemplaar deze lezing gevonden te heb.

ben. In de zaak zelve geeft het geen onderſcheid,

welke lezing men verkiest te Volgen.

ſtimonio transmitto, quod ego otto Comes

Gelrienſis & Zutphanienſis ex praehabito con

ſilio amicorum meorum Nobilium & (c) Mi

niſterialium meorum, authoritate (d) Impe

riali & Regia, & ſpeciali licentia, de Opido

ARNHEM Civitatem condidi, & ei omnem li

bertatem cum integritate rerum ſuarum con

tuli, ut haec Civitas gaudeat eadem liberta

te, & homines in ea manentes et manſuri,

qua libera Civitas fruitur , & noſtra (e)

Civitas Zutphanienſis.

Et

. (c) Miniſterialium.] Dus in ons MS., als mede

in de uitgaave van RoUSSET. Wat reden PoNTANUsge

had heeft, om niet alleen in dit ons Stuk, maar ook

zomtijds in andere Brieven miniſtrales, voor ministe

riales, te ſchrijven, en uittegeven, begrijpe ik niet.

(d) Imperiale & Regia.] Van Keizer FREDERIK

naamelijk, en Koning HENRIK. Zie den voorgaanden

Brief bl. 398. -

(e) Civitas Zutphanienſis.] Dewijl bij dezen Brief

aan Arnhem de zelfde vrijheden geſchonken worden,

als in 119o, reeds door otto den II. aan Zutphen ver

leend waren, zal men zich niet verwonderen, dat:
G
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Et nullam faciam in ea exaétionem, nec

accreditum praeter Civium voluntatem.

Inſtituens etiam, ut duodecim Scabinorum

conſilio, qui ibidem eligentur, eadem Civi

rucis propter forum rerum venalium Sabbato,

ſi ſexta Feria praecedente venerint, & Sab

bato expediti non fuerint, die Dominica re

cedant , & nullo onere telonei premantur;

tas regatur, ut, ſi quae (f) in ea inordina- quin ſalvis rebus eorum ſalvi revertantur, qua

ta fuerint, ipſorum maturiori conſilio pertra-Svenerint, & nullum tranſitum fecerint, abs

ctentur, & ad integrum ſtatum reformentur,

& omnia in ea fiant ſeeundum Jus & bonas

Conſuetudines Civitatis Zutphanienſis; Judi

cio ſolum excepto, cujus emolumentum me

us Judex (g) capiet, ſicut ante; Qui tamen

per ſententiam & conſilium Scabinorum (h)

praejudicabit. -

Praeterea nullum Burgenſem, in ea degen

tem, infra terminos Comitiae & terrae meae,

Duëllo volo poſſe convinci; quin , actione

adverſus ipſum habita, actor recurrat ad Ju

dicem & Scabinos de Arnhem, ut, cauſa

coram eis ventilata, ipſi ſuper hoc judicent,

& negotium fine debito exequantur.

Ipſi vero Burgenſes ab omni exactione te

lonei & ſolutione, in terra & Comitia mea,

ſint immunes, nec domorum nec armorum

dabunt haereditatem.

Si qui vero fuerint advenae inhabitantes,

cujuscunque conditionis fuerint, qui nec Do

minos, nec parentes habeant, quod conſtet

Civitati, ſi deceſſerint, nec Ego, nec Vil

licus meus haereditatem invadet, ſed Scabini

interſe occupatam detinebunt ad annum &

ſex ſeptimanas. Quod ſi (i) intra Annum

vel Dominus, vel haeres ipſorum comparue

rint, qui de haereditate ipſorum propoſuerint

actionem, Scabini omnem ſibi juſtitiam (k)

facient.

Si vero nec Dominus nec haeres intra an

num venerit, qui jus habeat in haereditate il

la, tune libere Comes percipiat.

Accedentes autem cum (l) curris & car

dezen Briefgenoegzaam de zelfde uitdrukkingen voor

komen, welke# ontmoeten in den Zutphenſchen

Vrijheids brief, hier vooren reeds geplaatst in de II.

Afdeel. Num Zo. bl. 249.

(f) Si quae.] Dus in de uitgaaven. Doch ons Af.

ſchrift heeft, ſtqua.

(g) Capiet] Capiat, heeft het MS.

(h) Praejudicabit.J In 't MS. judicabit.

(i) Intra annum.] En hier, en voor het ſtraks vol

gende, intra annum, heeft ons Afſchrift, infra an

f78/7/2, -

(k) Facient.] In 't zelfde MS. faciant.

(l) Curris.J Curribus in 't MS.

( m ) Revertantur, qua venerint. ] Ons Afſchrift

heeft, revertuntur, qua veniunt.

(n) De## In 't MS., de Loen.

(o) De Kloute.] . Dus leeſt men bij PoNTANUs, en

in de twee overige uitgaaven, doch de Heer osw. TUL

LEKEN heeft reeds uit SLICHTENHORST, VI, B. bl.

112. te recht opgemerkt, dat deze naam in Gelder

land onbekend is. Den egten naam heeft ons het Af.

ſchrift van den Heer BRANTzEN bewaard, alwaar

men leest, Henricus de Monte. De Oude Overzetter

heeft in zijn Exemplaar den naam dus ook gevonden,

wanneer hij vertaalde, Henrick van den Berghe. De

zelfde Henricus de Monte komt ook als Getuige voor

in den Brief, aan Harderwyk gegeven in 't jaar 1231,

hier vooren geplaatst onder Num. 4. bl. 382. In een

Brief van 1237. zullen wij hem vervolgends ook aan.

treffen. Wanneer TEsCHENMACHER, Ann. Cliv. Part,

II. pag. 534: ons verhaalt: Hujus (Henrici de Mon

te) mentio fit in Privilegiis urbis Arnhemienſis, anno

que teloneo recedant,

Naves quoque aſcendendo & deſcendendo

ibidem applicantes cum mercibus ſuis, ſi ea

dem via (m) revertantur, qua venerint, &

nullum tranſitum fecerint, absque teloneo re

cedant. º

Et ne per me vel per aliquem haeredum

meorum praeſentis facti memoria aboleatur,

& tanti beneficii gratia, juramento meo cum

Nobilibus & Miniſterialibus meis, quos ſub

ſequens teſtimonium declarabit, tactis ſacro

ſanctis reliquiis confirmavimus.

Nobilium meorum nomina, qui juraverunt

libertatem praedictam, ſunt haec.

Hermannus (n) de Lohen.

Henricus de Kuick.

Henricus (o) de Kloute, et Adam, fili

us ejus.

Gyſelbertus de Bronchorst.

Arnoldus, Fredericus, et Gerhardus fratre

de Rheden.

Gerardus de Oye.

Florentius de Batenburch.

Nomina vero Miniſterialium et Hominum

meorum, qui juraverunteandem libertatem,

ſunt haec :

Christianus, et Jacobus filius ejus, Mili

tes de Arnhem.

Helbertus de Dolre.

Jacobus de Driele.---T

Henricus Cp) de Langerache.

Arnoldus Clericus. -

Reinerus (q) de Meinersdijck.

Ar

1233. 3 Cal. julii, ab oTTONE, ejus nominis tertio,

ei conceſſis, blijkt daar uit ten vollen, dat hij ook in

zijn Afſchtiſt dus moet gevonden hebben. Men ſtelt

dezen Henrik gemeenlijk den II. van dien naam onder

de Heeren van den Berghe, doch wanneer SLICHTEN

HORST I. B. bl 79. en, in navolging van hem, ook

DITHMARUs in Not. 5. ad TESCHENM. Ann. Cliv. P.

533., ons melden, dat in een Briefvan 1125, door BU

criëtius in Not. ad HEDAM p. 2o1. uitgegeven, mel

ding gemaakt wordt van Hendrik van den Berge, dien

zij den I. van dien naam ſtellen, vergiſten zij zich ten

eenen maale, want het echte jaartal van dien Brief niet

MCXXV, gelijk bij een bloote drukfout in de uitgaat

ve van HEDA is ingeſloopen, maar MCCXXV, moet

geſteld worden, en is overzulks de aldaar voork9:
mende Henricus de Monte geen andere, dan die in

onzen Brief ook voorkomt. DRAKENBORCH heeft reeds

terecht in 't Aanhangs. op de K. Qudh, bl. 52 1:7:

138. 184. 21o. dien gemelden Brief ook, tot het jaar
1225.# en op bl. 258., gelijk ook naderhand

door JüNGIüs Hist. Com: Benthem. L. III. C. 4. P.

245. geſchied is, ten vollen aangetoond, dat het een

drukfout was, door welke egter SLICHTENHORST; en

zijne navolger DITHMARUs, bedrogen zijn geworden.

( ooS De Rheden j. Men zie hier vooren onze Aan

merk, bl. 382. (k) e

(p) De Langerache.] In ons Afſchrift ſtaat, de

Langeraecke. e , doch

(7) De Meinersdyck.] Dus in de uitgaven, doc

ik ## dat men zal moeten lezen de Meinerswijkſkes
gelijk het Afſchrift heeft, als mede in de oude Ver

taling gevonden wordt.
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y

Arnotdus de Dolre.

Wilhelmus de Benthem.

Gerlacus Luceus. -

Giſelbertus de Stochoven.

Henricus de Helberge.

Theodoricus Doys; & alii multi.

Hanc vero conceſſionem & donationem (r)

Imperiali & regia poteſtate & mea feci Civi

tati & Civibus de Arnhem, anno ab incarna

tione Domini milleſimo ducenteſimo trigeſimo

tertio, (s) tertio Idus Julii apud Altenis,

praeſentibus teſtibus ſubſcriptis,

Arnoldo de Walhem,

Henrico de Monte,

Gerhardo de Loen,

Jacobo de Arnhem,

Conrado de Altenis, Militibus.

Giſelberto Magiſtro coquinae,

(r) Imperiali.] Dus hebben wij uit het Afſchrift ver

anderd. Het is maar door een bloote drukfout toege

komen, dat men in de uitgaave van PONTANUs leest,

Imperialis: 't Geen men egter in de twee overige uit

gaaven ook gevolgd heeft.

(s) Tertio Idus julii.] TESCHENMACHER, ſpreken

de van dezen onzen Brief, Ann. Cliv. Part. II. p. 534.

vergiſte zich , wanneer hij de afgifte van denzelven

ſtelde, anno 1233. 3. Cal. Julii; en dus op den 29

junij, in plaats van op den 13 julij.

Everardo Boehenhoghe,

[Nicolao] Clerico (t)& Notario, & aliis

quam plurimis, et hanc paginam ſigilli mei

impreſſione feci roborari. ' * * -

Naar de Copie, zo als bevat is in een Beves

tigings- Brief van Graaf REINALDvan 1312.,

bij PoNT ANUs, H. Gelr. Lib. VI. p. 182.

en uit denzelven bij RoUSSET, in zijn Sap.

plement au Corps univerſel Diplomatique

van DU MONT, Tom. I. Part. I. p. 9o. als

mede bij den Burgemeeſter osw. fULLE

KEN, in Commentat. ad Diploma REINAL

DI I. de Inſula & Monte Dei, pag. 62.

Gecollationeerd met, en verbeterd uit een

Afſchrift van dien Beveſtigings- brief, 't

- welk geautentiſeerd was door den Griffier

T. ROOS, en gevonden wordt in 't MS. Li

ber Copiarum van den Heer H. w. BRANT

SEN, -

(t) Nicolao Clerico, & Notario.] Den naam van

den Notaris, die tot het opſtellen van dezen Brief

gebruikt is, vindt men niet in de uitgaaven. De Oude

Vertaaler heeft denzelven ook of overgeſlagen, of in

zijn Exemplaar niet aangetroffen. Wij hebben egter

dien naam in ons Afſchrift gevonden, en gemeend den

zelven in onze uitgaave te moeten herſtellen. In den

ſtraks volgenden Brief komt ook diezelfde Nicolaus
Notarius voor onder de Getuigen. w

o U D E v E R T A A L I N G

N den (u) naem der Heyliger end onge

deylder Drievuldigheit Amen. OTTO Gre

ve van Gelre end van Zutphen, ſaligheyt en

eewige vreeden ſy allen, die deſen brief ſullen

inſien. Alle werken der ſterflyker mynſchen

volgen een tytlicken bewegenis, end die men

ſchen vergenckelyk (y) weſen: Soe ver

gaen oick mede oer werckingen; waerom

me is van noden, dat alle die dingen, die

durch oer natuer gaen tot vergenckelic

heyt, moegen worden geſterkt met behulp

der brieven, op dat die mogen beſchermt

ſyn van de vergenckelickheyt der vergete

(u) in den naam.] In de uitgaave, waar uit wij
deze Oude Vertaaling, welke in de XIV Eeuw reeds

ſchijnt gemaakt te zijn, hebben overgenomen, heeft

men aan 't hoofd van dezelve, ter meerder beves

tiging der geloofwaardigheid, dit navolgende geplaatst:

Brief van Graef Otto, geregistreerd ter Camere van

de Reeckeninge van Gelderland.

(v) Vergenckelyk weſen: ſoe vergaen. enz.] Dus

leest men in de Uitgaave, doch zonder eenigen zin.

Indien men aanmerkt, dat, in handſchriften van de XIV.

en XV. Eeuwen, de participia, of deelwoorden, op

ende uitgaande, gelijk beſchermende, woonende , ge

horende, enz. zeer dikwijls bij verkorting geſchreven

worden, beſchermeij, wooneij, gehoreif, enz. met een

dwarschſtreepje boven de laatſte lettergreep; zal men

gemaklijk den zin dezer woorden kunnen herſtellen,

door te lezen ; end die menſchen vergenckelyk weſen, ſoe

vergaen oick mede oer werckingen. Op die wijze ko

men de woorden over een met de Latijnſche, &#, per

euntibus hominibus, ipſorum ſimul faſta peretunt. De

uitſchrijver dezer Vertaaling heeft op dat dwarschſtreep

je niet gelet, en dus weſen voor weſef, dat is we

ſende, afgeſchreven. - Dezelfde fout heeft de uit

ſchrijver begaan met het Koppelwoordje ende, 't welk

zeer dikwijls ook verkort geſchreven wordt en voor en

de. Want ofſchoon men hedendaags ſchrijft en, zulks

nis; hierömme tot bekentenisſe deſer tegen

woordiger, und der nakomelingen, ſeynde

ik aver met getuygeniſſe deſer tegenwoordi

ger ſchryſt, dat ik oTTo Greve van Gel

re end Zutphen, vuerbehalden beraede myn

rhe Edelrhe Vrunden, en mynrhe Dyenſt

luyden durch Keyſerlicken end Koeninck

licken macht (w) in ſunderlingen orloff, van

die (ar) Veste van ARNHEM een Stadt ge

fondiert ende gemaeckt hebbe , end hebbe

die Stadt gegeven alle vryheyt met volco

menheyt alle oyre dingen, end deſe Stadt

ſall gaudieren mit alſülcken vryheyt, end die

Men

was oudtijds nooit gebruikelijk. Dus zo meenigmaal

in deze Overzetting men 't Koppelwoordje en vindt

gebruikt, heeft men zulks ook aan den laateren uit

ſchrijver, of uitgever, te danken, terwijl de Vertaa

ler in zijnen tijd, volgends den aart onzer taal, ende,

of end, zal geſchreven hebben. Te recht meldt de

Heer HUYDEcoPER in zijne Aanmerk. op MELIs sTo

KE, I. D. bl. 6. ,, dat de Ouden noit, dan bij ver

, zinning, en, voor ende, maar altijd eff, ſchreeven.”

Men zie ook 't geen wij hier vooren dien aangaande

hebben opgemerkt bl. 397. (l).

(w) In ſunderlingen orlof.] Dus kwaalijk in de Uit

gaave, voor ind, of end, ſunderlingen orlof, gelijk en

't Latijn, en de zin zelf vereiſcht.

(a:) Die veſte. ] Te recht zette onze Vertaaler

het Latijnſche Oppidum over door 't woord ve/fe.

Arnhem was ten dezen tijde niet meer een open Vlek

of Dorp, maar een met wallen en gragten reeds ver

ſchanſte plaats, en dus een Veſte, welker verſchan

ſing tegen een eerſten vijandelijken aanval dienen kon.

Het was overzulks wel een Oppidum, maar noch geen

Stadt, of Civitas , in dien zin, zo als niet de oude,

maar laatere middeleeuwige Schrijvers 't woord Civi

tas gebruiken. Zie vALESIUs, Notit. Galliar. in

Praefat. ## 14. en 't geen wij hier voor reeds

aanmerkten bl. 4o I. (w).
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Menſchen, die daerin ſyn end comen ſüllen,

als eenige vrye Stadt (y) gebruickt in onſe

Stadt Zutphen, end (&) elck en ſall in die

geen ſchattingen noch opborginge maecken

buyten der Borgeren wille. *
4.

Oick inſettende, dat die ſelve Stadt ſalmoe'

gen rigiert worden mit eenen Raedt van

twaelf Schepenen, die welcke aldaer gekae

ren ſullen worden; end off dat ſaecke waere,

dat in der enichger ongeſchickelicke dingen

weeren, dat die mit eenen Typlicken raedt

mucht werden nedergeleyt, en volmaeckt

warden tot eenen volkomen ſtant, en dat al

len dingen inder eirſte muchte geſchieden

nae recht en goede gewoenten der Stadt van

Zutphen , allein wtgenaemen dat oordell,

welckes profyt myn Richter ontfangen ſal,

als (a) toe voorgenoemt , welcke Richter

doch overmits die ſententie ind raedt der

Schepenen ſal ordelen.

End daer en baven will ick, dat geen Bur

ger, in der Stadt levende, binnen die eyn

den der Graeffſchap end myn lants, ſal moe

gen worden verwonnen myt een kampvech

tinge van tween ; mer die aenlegger , ſoe

vroech als hy actie oſſte oirſaeck op ymant

heeft, ſo ſal hy ſich geven, off ſyn toevlucht

hebben tot den Richter end Schepenen van

Arnhem, op dat als die ſaeck vuer den ſel

ven verhoert off gekomen is, dat ſy daer a

ver ordelen moegen, und die baetſchap, off

ſaeck, tot eenen behoirlycken eynden brin

gCil.

En die Burgers moeten vry ſyn van alle

opſettinge des tols ind betaelinge in myn

landt en Graeffſchap, end ſullen oick niet

geven erfeniſje oerer huyſen of wapenen.

Meer of ſleck waer, dat daer eenige Ni

commelingen wonende waeren, van wat con

ditien ſy oock muchten ſyn, die geen Hee

ren noch (b) Olders muchten hebben, dat

der Stadt bekent muchte ſyn; waer 't ſaecken

dat die ſtorven, dat dan noch ick, noch myn

) Gebruikt in onſe Stadt Zutphen. 1. Aan de on

oplettendheid van den Uitgever, die bij 't afſchrijven

niet gelet heeft op het dwarſchſtreepje boven i7, of

eij , hebben wij deze belagchelijke lezing te danken;

daar hij had moeten afſchrijven, als eenige vrije Stadt

gebruikt, ind (of end) onſe Stadt Zutphen. In 't La

tijn, qua libera civitas fruitur, et noſtra Civitas Zut

phanienſis. *, -

(z) Eijd elck en ſall. enz.] Het moet zijn, end

ick en ſall. enz. Weder een bewijs der ſlordigheid

des Uitgevers. -

(a) Als toe voorgenoemt.] Hier heeft de Uitge

ver weder kwaalijk afgeſchreven. Mogelijk heeft in

zijn Exemplaar, waar uit deze Vertaaling is ovegeno

men, geſtaan, als toe voor gewoen is. De zin ten min

ſten vereiſcht iets dergelijks, als mede de Latijnſche

tCXt.

(b) Noch Olders muchten hebben..] Onze Overzet

ter heeft het Latijnſche woord Parentes hier niet be

grepen, noch geweten, dat men bij latere Schrijvers

dit woord gebruikte voor alle Bloedverwanten, zo wel

in de rechte als zijd linien. Men zie onſe aanmerkin

gen bl. 249. en bl. 493.

(c) Verſchynen wurden.] Ik denke, dat in 't MS.

Rentmeeſter, ofte Richter, en ſullen dat erff.

tael niet aentaſten, maer die Schepenen ſtillen

dat erfſtael onder ſich ledich holden tot een

jaer ende ſes weecken; ende is ſaecke dat

die Heer ofte erfgenaemen der geenre bin

nen jaers comparierende offt ſich c) ver

ſchynen wurden, die ſich vermaeten erfge

naem toe ſyn, der ( d) genrhe binnen jacrs

niet en compt, die daer recht aen die erſſe

niſſe muchte hebben, ſoe mach die Graeve

die vryelicke aenfangen.

Ende die daer aencomen myt wagen off

te karren, om den merckt ſynre fyelbaer

guederen toe holden, des Saeterdaechs, iſt

ſaecke, dat die des vrydaechs daer voir com

men, ende des Saterdaechs oir dingen niet

beſchickt, ofte hoir merckt niet gedaen en

hebben, ſoo moeten ſy des Sondaechs ver

reyſen oſte wycken, end ſullen myt geen be

ſwaerniſſe des tols beſwaert moegen ſyn; dan

mit oere beholden guederen ongeleet van daer

vertrecken end wycken moegen.

Oick die ſchepen, die daer op en neder

komende ſyn ſtillen, aldaer aenleggende met

Oiren kremeryen off guederen, is ſaecke dat

ſy (e) deſelve weeck wederkeeren, daer ſy

heenen commen ſyn, ende niet voorby en

vaeren, ſoe ſullen ſy ſonder tol wech vaeren

mOegen.

Ende op dat durch my, ofte durch eeni

gen van myner erven die memorie ende ge

dachtenisſe des tegenwoordigen wercks oft

weldaets niet vergeten en warden, ſoe heb

ben wy dit gratie alſülcken weldaets myt ons

ſen ende onſſen Edelingen- end Dienſtluyden

eyt, die welcke dit naevolgende getuychenis- -

ſe declareren ſall, aentastende die Geheylich

de heylige reliquien, geconfirmeert ende be

veſticht.

Die naemen myner Edelingen, die deſen

vursſ. vryheyt beſwaeren hebben, ſyn deſen.

Herman van Loon,

Hendrick van Kuick,

Het

Regiſter, waar uit men deze Vertaaling gegeven heeft,

geſchreven is geweest, verſchyne7 wurden, dat is ver

ſchynende wurden, gelijk men moest afgeſchreven heb

ben, en de aart onzer taal vereiſcht.

(d) Der genrhe, binnen jaers. enz.] In deze woor

den is geen de minſte zin, of ſamenhang. De onop

lettende Afſchrijver dezer Vertaaling heeft hier ver

ſcheiden woorden door overhaaſting uitgelaten. In

dien men de Oude Vertaaling van den ſtraks voorgaan

den. Vrijheids- Brief van Emmerik, waar in dit zelfde

Artikel genoegzaam woordelijk ook voorkomt, bl.

4o3., raadpleegt, zou men daar uit dit gebrek in

dezer voegen hoofdzaakelijk kunnen aanvullen: die zich

vermaeten Erfgenaem toe ſyn der ghenre, -, dan ſol

, len die Schepenen den Heer off den Erfgenamen

,, voll ende alingh recht daervan doen. End weret

,, oick, dat de Heer off Erfgenaem der ghenre] bin

nen jaers niet en compt, die enz. Dat op deze of der

gelijke wijze het uitgelatene moet aangevuld worden,

blijkt volkomen uit den Latijnſchen Brief. -

(e) Deſelve weeck wederkeeren.J. Dit is weder ee

ne fout van den Uitgever, voor, deſelve wech weder

keeren. Het Latijn heeft, eadem via revertantur, qua

venerint, en niet cadem ſeptimana.
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Hendrick van den Berghe , Adam ſyn

Soon,

Giesbert van Bronckhorst,

Arnt, Frederick, end Gerrardt Broeder

van Reden,

Gerrart van Oy,

Floris van Batenburgh,

Ende die naemen mynre Dienstluyden, die

deſen ſelven vryheyt oick beſwaeren hebben,

ſyn deſen;

Chriſtiaen en Jacop ſyn Soon, Ridder,

van Arnhem,

Helbert van Dolre,

Jacob van Drill,

Hendrick van Langermaecke,

Arnt (f) Kerck,

Reyner van Meynerswycke,

Arnt van Dolre,

Wilm van Bentem,

Gerlich (g) Luycen,

Giesbert van Stockhaven,

Hendrick van Heelbergen,

Derck Doeys; ende meer anderen.

Deſe toelaetinge , en gyfte der vryheyt,

(f) Kerck.] Dus inde Uitgaave, in plaats van Klerck,

in 't Latijn, Arnoldus Clericus.

(g) Gerlich Luycen.] In 't Latijn, Gerlacus Lu

ceus. In het Verdrag van Graaf oTTo, met het Ca

pittel van Emmerik, hier vooren geplaatst onder Num.

9. wordt hij genaamd Gerlacus Lucius. Men zie het

geen wij over denzelven aldaar opmerkten. bl. 29o.

(h) By allen..] Dus in de Uitgaave. Doch wij moe

ten hier den eigen naam van een plaats hebben. In

't Latijn ſtaat apud Altenis. Dit is de bekende en door

hebbe ick gemaeckt der Stadt end den Bur

geren van Arnhem wt Keyſerlicke en Co

nincklicker end mynre macht, in den jaere

der geboorte ons Heeren duyſent, tweehon

dert, und drie en dartich, den derden idus

July (h) by allen in tegenwoordicheyt der

tuygen onderbeſchreven,

Arnt van Walhem,

Hendrick van den Berghe,

Gerart van Loon,

Jacob van Arnhem,

Coenraet van Alten; Ridderen.

Giesbert, Koeckemeyſter,

Geurt (i) Bockenogen, Klerck en Nota

rie, end voell meer anderen. En heb ick dit

bladt mit indrucken myns zegels doen beves

tigen.

Deductie van de Regten en Privile

gien der vrije Stadt ARNHEM, of

Apologie van de wettige Regerin

ge, (gedrukt te Arnhem 1753. in

#? en wel onder de Bewijsſtucken,

l. I. gequoteerd, A. 1.

# Zutphenſche Graaven geſtichte Abdije Alten, of
t6/7,

(i) Guert Bockenogen.] In 't Latijn vindt men,

Everardo Boehenoge... Wanneer onze Vertaaler hem

noemt Geurt, zal hij mogelijk in zijn Exemplaar ge
vonden hebben Gevehardo, of Geuardo. Want Genre

en Gevehard, of Gevard is een en de zelfde naam.

# uit Everardus moest hij Evert gemaakt heb

l *

g====#ë==#=#=5

12.) Aan die van LocHEM door Graaf oTTo den III. dezelfde Stadsvrijheid ge

geven, als aan Emmerik en Genth: met een Vidimus, door 't Capittel en

de Regeering van Zutphen, onder hunne Zegelen, op den 29. Augustus

1482. afgegeven.

Den 16 julij 1233.

N", Decanus & Capitulum Eccleſiae

Sanctae Walburgis, Burgimagiſtri

Conſules & Proconſules Opidi Zutphanienſis,

Trajectenſis dioceſis, notum facimus univer

ſts & ſingulis, literam hanc, noſtris ſigil

lis munitam, viſuris & audituris; Quod

coram nobis praeſentata eſt litera ſigillata,

quam vidimus & audivimus, & ſine raſura

& vicio in ſigillo & in omnibus ſuis parti

bus incancellatam, plenam, & integre per

(a). Villae meae Lochem.] Men kan uit dezen

Brief de lijst der plaatſen, door PoNTANUs opgeteld

Hist. Gelr Lib. VI. p. 135 en 136., aan welke

onze Graaf Otto Stedelijke vrijheid verleend heeft,
thands niet alleen vermeerderen met de Stad Lochem,

maar tevens blijkt ook uit dit, tot dus ver onuitge

feſtam protestamur, cujus tenor de verbo

ad verbum ſequitur & eſt talis.

Ad totius ignorantiae ſcrupulum amputan

dum Ego oTTo Comes Gelrenſis et Zut

phanienſis univerſis cupio innoteſcere, quod

de conſilio fidelium ac miniſterialium meorum

villae meae (a) LocHEM eandem libertatem,

Imperiali michi auctoritate (b) indultum,

COIl

geven, Stuk, dat men onder dezelve ook tellen moet

Emmerik, en Gend. e

(b) Indultum.] Mogelijk heeft in 't oorſpronkelij

ke geſtaan, Imperiali mihi autoritate indulta. -

Wat zodanige Clauſul te kennen wil geven, hebben

wij hier vooren reeds getoond, bl. 38ï. Of).
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:

--

concedo, quam aliae villae meae in (c) EM

BRIcA et in (d) GENTH ex conceſſione mea

noſcuntur habere. Et ad hujus rei evidentiam

et firmitatem perpetuam praeſentem cartam ſi

gilli mei munimine roboravi. Teſtes hujus rei

ſünt,

Dominus Henricus de Monte,

Dominus Arnoldus de Walheim,

Stefanus Miles de Langkdorp,

Geerlacus diétus Luceus,

Wilhelmus Miles de Wyſepe,

Magiſter Goitfridus,

Andreas Canonicus Zutphanienſis,

Nicolaus Notarius; et quam plures alii.

Acta apud Villam Schoenvuer, Anno Domi

ni Milleſimo ducenteſimo triceſimo tertio,

Sabbatho ante ſeſtum Margrietae.

Et quia hanc tenore praeſato literam

vidimus & audiyimus, neceſſitate eidem ve

ritatis teſtimonio acclamante, ideo noſtra

(c) In Embrika.] Den Brief, waar bij, aan Em

merik, eene libertas Civitatenſis, of Stads- vrijheid

door C raaf oTTo geſchonken is, hebben wij hier voor

reeds geplaatst onder Num. Io. bl. 598. Dewijl hier

maar in 't kort gemeld wordt dezelfde vrijheid gegeven

te zijn, als aan die van Emmerik, zonder bijvoeging,

waar in dezelve eigenlijk beſtond, heeft de Regering

van Lochem in den jaare 1564. daar over eene Ver

klaaring verzogt van die van Emmerik. Het zal den

Liefhebberen onzer Oudheden niet onaangenaam zijn,

dat wij die, tot nog toe onuitgegevene, Verklaaring

hier bijvoegen in zijn geheel. Het Afſchrift, 't

welk wij daar van bezitten, luidt aldus.

,, Wye Burgemeyſter, Schepen, jnd Raedt der Stadt

,, EMBRICK doen condt, und betuygen vermits deſen,

, dat etlicke Geſchickten eyns Eerſaemen Raets der Stadt

,, LocHUM vurons kommen, underſchennen ſyn, tho

, kennen gevende, oeck geloefflycken ſchyn exhibe

, rende, daer uyt wy vernoemen, dat die Stadt Lo

, chum eermaels priviligiert is worden, gelyek der

, Stadt EMBRick, jnd daaromb voort an ons bittlick

, aergehalden oenen uyter unſeren Privilegio in eynen

, gelaeſſlycken ſchyn tho willen laeten extrahiren ey

nen Articul, van woordt tot woordt luydende alſus:

, Specialiter quoque ex Imperiali & Regia, & mea

, ſimuliter ſpeciali dignitatis poteſtate dictae Civitati

, & Civilus Embricenſibus omnimodam concedo liber

, tatem, quam obtinuit a meis Praedeceſſoribus Civi

, tas mea et Cives Zutphanienſes, ut eodem gaudeant

,,jure et eadem in perpetuum eaſultent libertate. Ind

, want wy dan ſolcken vurgeſchrevenen extrahierden

, punct van woort tot woort mit onſeren Privilegio

, gelyck verluydende befonden, ind oenen, om dat

, men der waerheyt ſtuyr ind toeſtand to doen ſchul

, dich, hebben wy oen ſulchsmith to deylen nyt mo

, gen weygeren. Sonder argeliſt, in waeren oirconde

, hebbe wy onſer Stadt Segel ad cauſas beneden aen

, deſen apenen brieve doen hangen, die gegeven is

, in den jare nae der gebuert onſers Heeren Saligma

, kers Jeſu Chriſti duyſent vyf hondert vier end tſes

, tich, den, 28. dach des maents Decembris. en was

, geſegelt deſe francyne Brief met een uithangend Se

, gel in groenen waſche. (onderſtond) Accordiert mit

, ſyn Principael, in kenniſſe van my onderſz. Gericht

, ſchryver des Ampts, Doesborch. (was geteekend, )

, HENR. GYSEN. 164o”.

Wij hebben dit ſtuk# gevonden agter de MS.

Aenſpraecke, voor den Ed. Hove van Gelderland inge

dient (door D. Sluysken den I. December 164o.) uit

aen naem ende van## de Steden Doesborch, Doe

tinchem, Lochum, ende Groenlo, op en tegens die Ma

giſtraat der Stadt Zutphen, onder de lIIIMCIntCIl

ſigilla, Capituli videlicet, ac Opidi Zut

phanienſis ad cauſas, rite juſ/imus appen

denda. Acta Zutphaniae in die Sancti Jo

hannis decollationis anno octuageſimo ſe
cundo.

, Praeſentem hanc Copiam cum

, ſuo legitimo originali in per

, gameno ſcriptam, dependen

,, tibus inde duobus ex viridi

, cera illaeſis ſigillis verbote

,, nus concordare ego territorii

, Lochemenſis ſcriba juratus

,, manus meae ſubſcriptione at

, teſtor,

PET, C O PES,

Naar de Copie, aan mij medegedeeld

door den Heer en Mr. ABBINck,

Burgemeeſter der Stad Grol. enz.

Num. I. Eene andere Copie van dit zelfde Stuk, onder

teekend, en geautentiſeerd door den Gerichts- Schrij

ver, des Schultampts Lochum, PET. coPEs, is ons ook

medegedeeld geworden door den kundigen Heer AB

BINCK, Burgemeeſter van Grol.

(d) In Genth.] Het is GEND in Overbetuwe, reeds

in Stukken van de IX. Eeuw bekend onder den naam

van Ganeta, Ganita, en Ganda. Zie hier vooren I.

Afdeel. bl. 1o. 13. 24, 29, 34. # 37. 43. & 99. -

anneer deze plaats Stadsvrijheid verkregen had, is

dezelve onder de overige Steden des Kwartiers van Ny

megen gerekend geworden, en uit dien hoofde ook op

Kwartiers- en Lands dagen verſchenen, tot dat dezelve

door Hertog CAREL in den jaare 15o6. als een Hooge

Heerlykheid ter Leen is uitgegeven ;, van welken tijd

af dezelve door haare Heeren, even als alle andere E

delen het platte Land ter Staatsvergadering reprasſen

teren, ook vertegenwoordigd is geworden. Dus de

derzelve niet in de verleedene quaede jae

ren, (dat is in de Spaanſche troebelen, en 't begin der

Republijk) bij verzuyn van verſchijninge, van de

Landdagen zyn geweerd, en afgeſchoteld gelijk sLICH

TENHoRst ons verhaalt in zijn Toncel des Lands van

Gelder bl. 5o., maar reeds ſederd 1506 daar tce geen

recht hebben gehad, zijnde als toen door den Heer

vertegenwoordigd geworden. De oude Statuten

dezer plaats, zo als door Hertog wiLLEM van Gulick

in den jaare 1382 op den 7: Febrarij in geſchrift

gebragt, en door de volgende Hertogen beveſtigd zijn

geworden, heeft de Heer coNR. VAN DER vóoRDT

FIEck het eerst aan het licht gebragt, en met aanmer

kingen opgeheldert in zijne Academiſche Verhandeling,

onder den Titel van Specimen Academicum inaugura

le, ſiſtens Statuta Gannitenſta, huc uſque inedita, &#

animadverſionibus illuſtrata , te Utrecht in 1783. uit

gegeven, alwaar die Heer op Pag. 19. te recht aan

merkte, dat GEND reeds voor den jaare 1382. Stads

gerechtigheden of vrijheid moet gehad hebben, maar,

voegde hij er bij, quando libertatem illam civicam

acceperit, ignorare me ingenue fateor ob defectum ve

terum monumentorum , qu0 laboramus. Ofſchoon nu

wel de eerſte Brief, waar bij GEND Stads- vrijheid

gekregen heeft, thands of verloren is, of ten minſten

tot nog toe in 't duiſter verholen blijft, kunnen wij

egter uit dezen Brief, dien wij thands in 't licht ge

ven, gemakkelijk afnemen, dat die Libertas Civica, of

Stads- vrijheid, reeds door Graaf oTTo den III. om

trend den jaare 1233, of even te vooren, aan die van

GEND geſchonken zij geweest. Dus ook uit dien hoof

de deze Brief, tot opheldering onzer Gelderſche Hi

ſtorie, aanmerkelijk is.

Zzz - 14)



4IO

CHARTERBOEK D Es HERTOG DOMS GELRE,

sºzseses asyks evesº-zº-sºesxes"-sºkswe

13)

van hem weder te Leen.

Gerlach, Heer van Budingen, draagt op aan Graaf oTT o, onder zekere

voorwaarde, zijn goed in Villa Sewolt, of Selbolt, en ontfangt het zelve

In November, 1233.

Go (a) Gerlacus, Dominus de Bu

dingen, praeſenti (b) ſcripto prote

ſtor , quod Domino meo oTToNI , Comiti

Gelrenſi, univerſa (c) bona mea in Villa

Sewolt producentis marcis dedi, & eadem

bona ab ipſo Comite loco hominii recepi,

& (d) praenominata bona meis heredibus,

quibus voluero, jure Feodali concedere debet.

Pro eo vero, quod praefatus Comes ſaepe

dicta bona mihi conceſſit in feodo, (e) fide

lis homoſüusſum effectus. Teſtes ejus rei(f)

ſtunt: -

Dominus Henricus, primogenitus Ducis

Brabantiae.

Praepoſitus Aquenſis;

Dominus Wolterus (g) Bertolt;

Dominus Gerardus de (h) Zinzecke;

Dominus Gotfridus de (i) Perwys;

Dominus Gerardus de (k) Parsdunc;

Dominus Conrardus Pincerna (l) de Clin

genberg;

(a) Ego Gerlacus.] Twee jaaren te vooren had

reeds deze Gerlach beloofd, uit zijne eigendomlijke

goederen te zullen aan onzen Graaf ter Leen opdragen

een ſtuk Goeds ter waarde van 2oo Mark. Wij heb

ben dien Brief, gegeven in 1231. , hier voor reeds

eplaatst in deze Afdeeling onder Num. e.. Bladz.373.

# de daar bij gedane belofte voldoet hij nu bij de

zen Brief. De Afſchrijver van het MS. Regiſter A.

heeft zulks ook gemeend te moeten aantekenen, wan

neer hij agter dezen onzen Brief dit navolgende voeg

de: ,, Praedictus Gerlacus### fieri an

, no Domini MCCXXXI. apud Wormaciam.”

(b) Praeſenti ſcripto J , Praeſente ſcripto in de uit

gaaven. - Voor Ottoni heeft PoNTANÜs, volgends

zijne gewoonte, geſchreven. Othoni. Voor Gel

renſt hebben de beide uitgaaven, gelijk ook het MS.

A. Gelriae.

(c) Bona mea in villa Sewolt.J Mea bona in vil

la Selbolt, leest men in de uitgaaven. Het MS. A.

heeft ook Selbolt voor Sezwolt.

(d) Et# bona - homo ſuus ſum

effectus.] Hoe men met egte Charters ſomtijds heeft

omgeſprongen, en wat ſtaat men nu en dan op Af

ſchriften kan maken, blijkt uit deze woorden. Zeer

verminkt ten minſten moeten geweest zijn de Afſchrif

ten, die vAN DEN SANDE , en PoNTANUs gebruikt

hebben, want in hunne uitgaaven vindt men deze, en

de volgende woorden tot aan homo ſuus ſum effectus,

eheel uitgelaten en overgeſlagen, en men mist dus

in de uitgaaven de voorwaarde, waar bij de Opdrager

van dit Leengoed zig voorbehoud de vrije beſchik

king over 't zelve, om het na zijnen dood te kunnen

geven aan iemand zijner Erfgenaamen, wien hij wilde,

en dat de Graaf, als Leenheer, met 't zelve weder

moest beleenen den genen zijner Erfgenaamen, aan wien

hij 't zelve na zijnen dood zoude gegeven hebben;

meis heredibus, zegt de gever, quibus voluero, jure

Feodali concedere debet. Hoedanige , zekerlijk aan

merkingswaardige, voorwaarde de uitgevers, en voor

naamlijk vAN DEN SANDE, niet zouden hebben over

geſlagen en uitgelaten, indien zij dezelve in hunne

Et Dominus Henricus & Dominus Herma

nus Fratres de Liebesberc;

Et Dominus Henricus de Rudechem;

Et Dominus Fredericus de Hiedengercre;

& alii quam plures;

Et ad majorem hujus rei firmitatem & (m)

evidentiam huic Cartae ſigillum meum appendi

feci. Datum (n) Coloniae, anno Domini

cae Incarnationismilleſimo CC9XXXIIIo. [men

ſe Co) Novembri.]

Naar 't MS. in folio, genaamd Dat alt.

ſte Regiſtre, Fol. 17. Gecollationeerd

met een ander oud MS. Register, ge

teekend A. Fol 4, verſo, beide ºer

vintelijk in de Rekenkamer van Gel

derland. Ook, doch maar gedeelte

lijk, en zeer verminkt, uitgegeven

bij FRED. A SANDE , in Comm. in

Conſuet. Feud. Gelr. Tit. I. C. I.

P44 - 39. n. 3- en PONTANUs, Hiſt.#. Lib. Vi. P. 136. en 137. ſt

Afſchriften gevonden hadden ; ten min -L, M en LLL - -

dezelve in hunne Afſchriften al gevonden#
hadden, als onnoodig, te mogen overſlaan, zouden zij

Zulks, door een gewoon &c, 'er agter te zetten, te

kennen gegeven hebben aan hunne Lezers; daar men

nu in de uitgaaven alleen heeft, eadem bona ab #ſ,

Comite loco hominii recepi, atque eo nomine fidelis ##

mo ſuus ſun effectus, of:, gelijk PoNTANUs heeft uit

egeven, ſum factus. ,,Wij hebben gemeend dit uitge

atene uit onze twee vollediger Afſchriften thands hier

"# In 't M- idelis homo.J In 't MS. A. leest men, e -

lis homo ſuus ſum effectus. Doch dit##
is hier overtollig, en dus onnoodig. Het zou egter

kunnen zijn, dat de Afſchryver van dat MS. kwaa yk

et geſchreven heeft voor ei, en dat in 't oorſpronkelij

ke kan geſtaan hebben, ei fidelis homo ſuusſum effectus.

Doch, het zou vermetel zijn zulks te beſliſſen, zo lang

men den Brief zelf niet kan inzien.

(VD. Teſtes efus rei ſunt.] De uitgevers rekenden

onnoodig de naamen der Getuigen er bij te Voegen, en

hebben, door een &e...’er agter te zetten, denLezerge.

waarſchouwd, dat zij dezelve hebben overgeſlagen.

#ſtes bijg; feiſunt. &e, Datum, leest men alleen bij

hun ,,Wij hebben dezelve hier ook uit onze beide

Handſchriften weder bijgevoegd, en wel zo als wij de

zelve gevonden hebben, ofſchoon in een of anderennaam

ongetwijfeld eenige fouten zullen overgebleven zijn,

welke wij egter, bij gebrek van den oorſpronkelij

ken Brief, bij blootegisſingen niet hebben willen ver

anderen: de verſchillende lezingen onzer Afſchriften

hebben wij, om ons te bekorten, alleen hier onder ge

meld; een ieder oplettend Lezer kan dezelve fouten,

uit vergelijking van andere ſtukken, gemakkelijk ver

beteren.

%#? Bertholt.] In 't MS. A. Bercholt.

( #) De Zinzecke.] In A. de Zinzelre,

(i) De Perwijs.] In 't zelfde, Godefredus de Pe

7Upy",

(k) Parsdunck] Barsdunch, in A.

(l) Pin
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*

#

ſ;

i (l) Pincarna de Clingenberg.J In A. heeft men al

leen,# Pincenna, & gitam plures alii. De

Afſchrijver derhalven van dat Regiſter heeft de naamen

der volgende , alhier verder voorkomende, getuigen

insgelijks gemeent te mogen overſlaan. Wij hebben

# egter ons volledigst Afſchrift gemeend te moeten

VOlgen.

(m), Et evidentiam.] Deze woorden zijn in A. ook

overgeſlagen.
*

eerste sººrte-see'-rees te extree are sººrtessºrteeg rees steeg steeg 4-sa -

(n) Coloniae 1. In de Uitgaave van PoNTANUsont

breekt dit woord. -

,, (o) Menſe Novembri.] Dus heeft het MS. A. ge

lijk ookde beide uitgaaven. In het Afſchrift, waaruit

wij dezen Brief in zijn geheel hebben gegeven, wordt

deze dag-tekening niet gevonden. Wij hebben de

zelve uit A. en de beide uitgaaven overgenomen, en

hier agter geplaatst.

14.) ARNo LD de VII. , Graaf van Los of Loon, keurt goed, en bewilligt,

dat Goswyn, Heer van Borne, het goed Borne aan Graaf oT T o van

Gelre, opgedragen, en weder van den zelven ter Leen ontfangen heeft,

als een feudum ligium ; met uitzondering egter, van niet denzelven te

* * * *

- ; .
- * * * *

mogen of behoeven te dienen
- - te - * - - - - - -

* * *

f
-

RNOLDUs Comes de Los, & de Chiney,

univerſis, praeſentes literas inſpecturis,

Salutem & dilectionem. Noverint univerſi,

quod fidelis noſter Goeswinus, dominus de

Borne, recepit (a) feodum ſuum de Bor

r

(a) Recepit.] PoNTANUs, Hist. L. VI. p. 136.

verhaalt ons op het jaar 1233, onder anderen, ook

dit navolgende: ,, Quo eadem anno reperio, Gosvi

,, hum de Borne ditionem Bornenſem cum omnibus, eo

,, dem ſpectantibus , in feudum accepiſſe ad oTHONE

2, Comite, ea lege ac conditione, tut Gosvinus jam me

•, moratus Gelriae Comiti una cum omnibus, quos ſt

2, bi addidos hereaesque haberet, perpetuo paratus atque

3, auxiliaris ade/et adverſus quoscunque, excepto Los

,, ſenſium Comite.” De Briefzelf, waaruit PoNTANUs

dit gezegde heeft overgenomen, en waar in hij ge

volgd is door Jo. MANTELIUs Hiſtor. Loſſens. Lib. VZZ

f; i85., is mij tot dus ver niet in handen gekomen.

it dezen Brief egter, die in zich bevat eene toe

ſtemming van dat Leenverdrag, tusſchen Goswyn van

Borne, en onzen Graaf, toen ingegaan, blijkt ten vol

len, dat iets dergelijks tusſchen ## in dat jaar

heeft plaats gehad. Doch dat gezegde van PoNTA

NUs, in feudum accepiſſe ab Othone Comite, 't geen

sLICHTENHORST VI. B. , bl. 92. door wierd beleend

overzette, is onnaauwkeurig, want daar uit moet vol

gen, dat de Heerlijkheid Borne reeds toen ten tijd

een Leen van Gelderland geweest is, en dat Graaf

otTo dien Goswyn van Borne, 't zij bij verſterf van

den voorigen Leenman, 't zij bij een andere manier 't

recht van Leenopvolging in dat Goed gekregen heb

bende, daar mede op nieuws beleend heeft. Immers

accipere feudum , of beleend worden, gebruikt men

doorgaands van een nieuwe leenverheffing van een oud

Leen. Maar hoe ſtrookt dan deze onze Brief daar

mede? Om wat reden was dan de toeſtemming van

den Graaf van Los, of Loon, in dezen Brief noodzaa.

kelijk? Verder ; hoe kan men dan in dezen

Brief gebruiken het woord recepit ? Is recipereſ"
dum , en accipere feudum, dan een en het zelfde? -

Eindelijk dit Leen wordt in onzen Brief omſchreven,

als een feudum ligium. Kan dan de Ligeitas, of een

Ledigman van iemand te worden, plaats hebben in

oude Leenen - waar mede altoos de Opvolger beleend

wordt onder dezelfde voorwaarden, als zijne Voorzaat

beleend is geweest? Of heeft zulks alleen maar plaats

in nieuwe opgedragene Leenen, of in feuda obla.

ta?- Dit in aanmerking nemende, denke ik,

dat men de zaak in dezer voegen zal moeten, begrij

pen. Hier voor op Bladz. 273. hebben wij reeds op

gemerkt, dat de Graaven dikwijls door een ſom gelds

anderen aan zich verpligtten, en tot hunne Leenman

nen maakten, voor welk geld als dan die Leenmannen

- | | | | | |

In December 1234. - ;

tegen de Graaven van Loon,

- - - -
- - - - - - -

t

s * * * * * * * - - * - * *

* -

* *-

t* * * * - -

*

* * * * *

ne, & omne quod pertinet ad dictum feodum,

de nobili viro oTToNE Comite de Gelria

per voluntatem & conſenſum noſtrum , ita

quod inde debet eidem Comiti de Gelria

ſervire contra univerſos, ſicut (b) de feo

een ſtuk goeds opdroegen aan den Graaf, doch het

zelve weder van hem ter Leen ontfongen. Dit zal naar

alle gedagten in ons geval ook plaats gehad hebben.

Voor een zekere ſom gelds zal Graaf OTTO dezen. Gos

wyn aan zich verpligt hebben, om van hem als Leen:

man vervolgends dienst te hebben. Voor dat geld

draagt deze aan den Graaf op zijn goed, of Heerlijk

heid, Borne, en ontfangt het weder van hem ter leen.

Dit toont het woord recepit, 't geen hier gebruikt

wordt, ten duidelijkſten aan. In dien zin gebruikt men

dat woord altoos van opgedragene goederen, die

Leenhoorig gemaakt, en dan weder ter Leen ontfangen

worden. ## dezelfde wijze ſpreekt Gerlach, Éſeer

van Budingen, in den ſtraks voorgaanden Brief, bond

mea - dedi, & eadem bona ab ipſo Comite loco hd

minii recepi Meer voorbeelden is onnoodig aan

tehaalen. - Maar, indien Borne een vrij eigendom

lijk, of Allodiaal, goed was geweest, kon hij zonder

toeſtemming van den Graaf van Loon zulken opdragtge

daan hebben , doch dewijl Borne een Leengoed van

# Graaf was, gelijk het ook bij MANTELIUs Hiſt.

osſenſis Lib. %. p. 293. onder dé Fcuda Dominica

lia Comitatus Losſenſis opgeteld wordt, en gelijk ook

uit dien hoofde Graaf ARNOLD hem in dezen Brief

noemt fidelis noſter, kon deze Opdragt, of Oblatio

Feudi, aan onzen Gelderſchen Graaf niet anders, dan

met toeſtemming en goedkeuring van den Graaf van

Loon, geſchieden. Deze moest zulks toeſtaan, zou de

ze Opdragt van Leen van waarde en kragtig zijn.

Dit doet hij bij dezen Brief. Hij bewilligt aan den

Heer van Borne, dat hij 't zelve ter Leen moge op

dragen, en door zulks te doen zich verbinden, om als

Leenman den Graaf van Gelre in allen oorlogen te die

nen, en zich dus een Ledigman, of homo ligius, van

denzelven te maken, en zijn goed, als een feudum

ligium, vervolgends van hem weder te ontfangen en te

bezitten, met die uitzondering nogthans, dat hij den

zelven tegen de Graaven van Loon, indien tusſchen

hun eenige twist of oorlog mogte ontſtaan, als dan niet

zal mogen helpen, of ten dienſte ſtaan. Dit de

inhoud van dezen Brief zijnde, blijkt ten vollen, dat

PoNTANUs den Brief zelven, die dien aangaande tus

ſchen Graaf oTTo, en Goswyn van Borne in 1233, is

opgerigt, of niet verſtaan heeft, of ten minſten den

inhoud deszelven min naauwkeurig heeft opgege

Ven

(b) Feodo ligio.] Wij zullen in volgende Brieven

meermaalen melding gemaakt vinden van feuda ligia,
Zzz 2 eff
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do ligio, exceptis Comite de Los & he

redibus ſuis; &, quod hoc ratum habeatur,

praeſentes literas ſigillo noſtrofecimus robo

V

en homines ligii. Tot beter verſtand derhalven van zo

danige# merke men kortelijk op, dat men

oudstijds, en wel voornaamelijk in de eigenlijk gezeg

de feuda militaria een onderſcheid maakte tusſchen

een feudum ligium, en non ligium. . Dit onderſcheid

is voornaamelijk in gebruik geraakt in dien tijd, toen

minder magtige zich en hunnen goederen hebben begon

nen , optedragen aan de Leenbeſcherming, van een

magtiger Heer. Wanneer iemand zijn goed aan een

ander ter Leen op droeg, en dus zich overgaf aan de

beſcherming van den zelven, verbond hij zich van

zijnen kant weder, om zijnen Heer te helpen, en wel

of zonder, of met eenige uitzondering. Indien hij zich

zonder eenige uitzondering van iemand verpligt. had

zijnen Heer te zullen helpen en dienen tegen ieder

een, met wien hij in oorlog mogte geraaken, dan

werd hij eigenlijk genaamd een homo ligius, en hij

was verpligt, verbonden , of ligatus, (want van

ligare hebben de middeleeuwige Latynſche ſchrij

vers het woord ligius gemaakt,) zich als Vriend van

de Vrienden zijns Heers, en Vijand van deszelfs Vij

anden, te gedragen, gelijk ook zijn Heer wederkeerig

hem moest beſchermen tegen de onderdrukkingen van

ieder een zonder onderſcheid. Het goed, dat onder

die voorwaarde ter Leen was opgedragen en weder ont

fangen, werd dan eigenlijk een feudum ligium ge

naamd. Een zodanige Vaſal, die onbepaald zich ver

bonden had, zijnen Heer tegen iedereen, wie het ook

mogte zijn, te zullen dienen en helpen, werd ouds

tijds in 't Nederduitſch bij ons genaamd een Ledighman,

even als een zodanige, die vrij , los, of ledig, was

van alle leenverpligting en verbintenis aan iemand an

ders, dan alleen aan zijnen Heer. - In tegen

deel, indien de# van eenig goed ter leengeſchie

de met eenige bepaaling of uitzondering, en indien de
Opdrager uitdrukkelijk bij het ingegaane Leencontract

zich uitbedongen had, tegen dezen of genen zijnen

Heer niet te zullen helpen, indien hij met zodanig

eenen in oorlog mogte geraaken, dan was het eigenlijk

een feudum non ligium.- Doch dit oude onder

ſcheid dezer beide benaamingen is in vervolg van tij

den, toen men, zijne goederen aan een magtiger op

rari. Datum anno ab incarnacione Domini

M. CC. XXXIIII. menſe Decembri.

Naer, 't MS. Regiſter in folio, ge
teekend .A. ter Rekenkamer van

Gelderland berustende, Fol. 4.

verſo. - "

dragende, meer en meer uitzonderingen begon te maa

ken, verdwenen. Men zie onder anderen MoLLERUs,

Uſ. Praſt. Diſtinction: Feudalium Cap. III. p. 95.

en men heeft alstoen de benaaming van Feudum ligi

um verder uitgeſtrekt ook tot zodanige opgedragene

leenen, die oudstijds eigenlijk Feuda non ligia ge

naamd werden. En van dien tijd af heeft men ande

re benaamingen ingevoerd, en de gene, die zich zonder

eenige uitzondering tot Vaſal gemaakt, en zijn goed

ter leen had overgegeven, werd toen eigenlijk genoemd

een homo ligius integer, een Volledighman, en een zo

danig leen noemde men een Fcudun Ligium ſolidam,

terwijl de benaaming van Fcudum ligium, eenvoudig,

zonder bijvoeging van een ander woord, begonnen is

gebruikt te worden van een zodanig Leen, 't geen wel

opgedragen was aan iemand, doch met uitzondering

van den een of ander, tegen wien de Leenman zijnen

Heer niet zou verpligt zijn te moeten helpen en die

nen. - En in dien zin is het, dat wij in dezen on

zen Brief de benaaming van Feudum ligium moeten

nemen. Hier wordt uitgezonderd de Graaf van Loon,

exceptis Comite de Los & heredibus ſuis. Tegen den

zelven behoefde Goswyn van Borne den Gelderſchen

Graaf niet te dienen. Maar buiten dezen was hij, ten

opzigte van alle anderen, een homo ligius, een Le

dichman van denzelven, doch geen homo ligius inte

ger. Dan moest er geen de minſte uitzondering plaats

gehad hebben, gelijk hier plaats heeft. Was die uit

zondering hier niet geſchied, dan moest hij volgends

het gebruik van dezen tijd, alhier gezegd worden den

Graaf van Gelre te moeten dienen tegen allen, ſicut de

feudo ligio ſolido; en dan was hij geweest een homo li

gius integer een volledigh man van denzelven. -

Wij behoeven dit met bewijzen niet te ſtaaven,

Hier vooren in onze Aanmerkingen II. Afdeel, bl.

277. hebben wij zulks reeds getoond, en daar toe

voorbeelden uit onze Gelderſche Charters bijge

bragt , die insgelijks, tot tde regeering van onzen
Graaf OTTO den ## betrekkelijk zijn. Wij zullen

in 't vervolg ook verſcheiden Brieven ontmoeten,

waarin dat zelfde onderſcheid dezer benaamingen plaats

' Vindt.

&AA&*^AgºAA&SAA&SAA&SAAG-SAAGéSAA&#&AA&#&AA&AK&S MÁg &AA&SAA& SAA&S-Mé

15.) Verdrag tusſchen Graaf otto, en den Utrechtſchen Bisſchop, aangaande

de Stad Emmerik, met een Vidimus, of Transſumptum Judiciale van den

Officiaal van Utrecht, van den 17. November 1531.

Den 21 julij 1235.

, T TN nomine domini amen. Officialis Cu

, riae Trajectenſis, judex ordinarius,

, univerſis & ſingulis Chriſti fidelibus, tam

, praeſentibus quam futuris, praeſentes lite

, ras, ſive praeſens publicum transſumptum

, inſtrumentum, viſuris, lecturis, audituris,

, notum facimus per praeſentes, quod, ci

, tatis peremptorie coram Nobis omnibus &

ſingulis, ſila quomodolibet intereſſe putan

tibus, eorumque procuratoribus, ſi qui#

52
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99



E N GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. II. AFDEELING,
413

, fuerant in Civitate Trajectenſi pro eisdem,

, ad inſtantiam venerabilium, egregiorum, &

, circumſpectorum virorum , Dominorum

, Decanorum & Capitulorum Majoris, San

, cti Salvatoris, ſancti Petri, Sancti jo

, hannis, & beatae Mariae Eccleſiarum Tra

,, jecteñ., advidendum & audiendum inter

,, alias diverſas patentes literas, in Archivis

, dictae Majoris Eccleſiae Trajecten. reſer

,, vatas, & exinde extraétas, & coram No

, bis producendas, & noſtro de mandato ſin

, gulariter ſingulas, ac diviſim ſeu ſeparatim

, etiam tranſumendas, etiam quandam paten

, tem literam concordiae, factae inter Epi

, ſcopum Trajectenſem & Ducem Gelriae

, ſuper oppido Embricenſt, quondam Domi

,, ni oTToNIs Comitis, dum vixit, Gelr., de

, data anno domini milleſimo ducenteſimo

, triceſimo quinto in originali illius forma co

,, ram nobis produci & exhiberi, illamque ad

, opus dictarum quinque Eccleſiarum Traje

, êteſi., omniumque & ſingulorum aliorum,

, quorum interest, ſeu intereſſe poterit quo

, modolibet in futurum, tranſumi & exem

, plari, ac in publicam & autenticam tran

, ſümpti formam redigiper nos mandari, no

, ſtramque ordinariam & dictae Curiae noſtrae

, auctorſtatem pariter & decretum, ut eſt

, moris, per nos interponi, vel dicendum

, & cauſam rationabilem, cur id minime fie

, ri debebat, Nobis proponendum, & alle

, gandum, per certas noſtras citatorias lite

, ras, deſuperper Nos decretas, & in val

, vis rubeis, ſeu occidentalibus, dictae Ma

, joris Eccleſiae Trajecteñ. executas, ad cer

, tum peremptorium terminum , competen

, tem addiem videlicet & horam inferius an

, notatas; in quibus providus vir Magister

, Johannes Philippi, ſindicus ſive procurator,

,, ut aſſeruit, & eo nomine, praefatorum do

, minorum Decanorum & Capitulorum quin

, que Eccleſiarum Trajectefi. praeſatarum, co

,, ram nobis comparens dictas literas noſtras

, citatorias, debite in diétis valvis executas,

, coram Nobis exhibitas & productas, & et

, iam per Nos tranſumi mandatas, praeta

, étam etiam patentem literam Comitis prae

, fati, in pergameno conſcriptam , ac ſigillo

, rotundo ipſius Comitis de cera alba, infe

, rius in duplici caudula pergamenea impen

, dente, uti prima facie apparebat, & in ea

, dem litera narrabatur, debite ſigillatam &
e

(a) OTTO. cet.] PoNTANUs, Lib. VI. p. 138.,

maakt melding van dit verdrag in de navolgende woor

den: Reperiotum quoque (in 1235.) inter Epiſcopum Ul

trajectinum Othonem, & OTHONEM noſtrum, Gelriae

Comiten,# de liticula, quae haerebat ſuper

Oppido Embricenſi, tam Comitatum, quam Dioeceſin

ſpectans. Naderhand in 1261., ſchijnt dit Verdrag ver

anderd te zijn, en heeft de Bisſchop al zijn recht aan

den Gelderſchen Graaf afgeſtaan voor een jaarlijkſche

uitkeering van tien ponden. Ofſchoon wel die Brief

ons tot nog toe niet in handen is gekomen, leeren wij

zulks egter uit de navolgende woorden van onzen PoN

TANUs, Lib. VI. p... 148. Exſtant in Archivis Tra

jectenſtum Conventionis inter Epiſcopum Trajettenſem

, communitam , in dictis Archivis reſerva

, tam, & inde extractam, ſanam ſiquidem

, & integram, non viciatam, non cancella

, tam , non abraſam, neque in aliqua ſui

, parte ſuſpectam, ſed omnibus prorſus vitio

, & ſuſpicione, uti primo in ea intuitu appa

, rebat, carentem, per circumſpectum vi

, rum Magiſtum Wilhelmum de Trajecto ſu

, periori, notarium & Secretarium inſignis

, Capituli dictae Majoris Eccleſiae Trajectefi.

, ibidem praeſentem, & proptereajudicialiter

, comparentem ex Lbda quadam lignea, ibi

, dem per eundem Secretarium producta, in

, qua inter alias diverſas patentes Literas pro

, ductas eadem Litera hujusmodi etiam repo

, ſita erat, coram Nobis in originali illius

, forma originaliter ac facto realiter & in ſcri

,,ptis depromi ac exhiberi & produci petiit,

, & fecit. Cujus quidem Literae hujusmo

, di tenor de verbo ad verbum ſequitur, &

, eſt talis.”

oTTo (a) Dei gratia Comes Gelrñ. omni

bus Chriſti fidelibus in Domino ſalutem. No

verint univerſi, quod, diſſidentibus Domino

oTTONE Traiecten. Electo, & Nobis, ſuper

oppido Embricenſt, de conſilio amicorum no

ſtrorum in quandam formam amicabilem con

venimus, qui talis eſt.

Dominus oTTo Trajectefi. Electus nobis

oppidum Embricenſe in feodum contulit, quod

ab ipſo tenebimus cum aliis bonis, quae ab

Eccleſia tenemus, vaſallis, miniſterialibus,

litonibus, & jure, ſpiritualibus exceptis.

Nuncius noſter judicio praeſidebit in oppido

ſupradicto, & iudicabit, Judice Domini Ele

éti praeſente, cum praeſenseſſe voluerit; qui

ſi abſens fuerit, judex noſter nichilominus ju

dicabit, nec eum tenebitur vocare, neque ju

dicium propter ſuam abſentiam prorogare; &

quicquid emolumenti de judicio provenerit,

dominus Electus, & Nos, aequaliter divide

mus, ſalva ipſi & (b) Eccleſiae ibidem por

tione; qui noſter Judex nichilominus de o

mnibus, quae ratione judicii emerſerint, ſi

ne conſenſu nuncii Domini Electi poterit re

laxare.

Quandocunque etiam Dominus Electus, ad
idem

Henricum, & Comitem oTHoNEM codicilli, dati an
no milleſimo ſupra ducenteſimum ſexageſimo# qut

bus Epiſcopus Gelriae Comiti Othoni jus ſuum onne,

quod ipſi in Oppidum Embricenſe eſſet , permittere 42

transferre profitetur, nomine librarum annuarum, dat

cem. "Indien hij den Brief zelven er bijgevoegd had,

zou zulks denl## van oorſpronkelijke Stuk

ken niet onaangenaam geweest zijn, en men zou dan
daar uit mogelijk meer licht hebben kunnen ontfan -

gen, dan uit dit zijn gezegde. C

(b) Et Eccleſiae iſ idem J. Welk aandeel het ºa:
pittel van Emmerik zou trekken, was reeds tusſchen

Graaf oTToen 't gemelde Capittel bepaald bij#
2
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idem oppidum acceſſerit, judicio praeſidebit,

& judicabit, noſtro Judice eidem aſſidente,

cuius emolumentum ipſi & nobis aeque ce

det.

Ei quoque praeſenti Cives hospicia in

ſtramine & aqua, quae vulgariter Stroher

berge vocantur, ſolvere tenentur, ſicut ab

antiquo ſub praedeceſſoribus ſolvere conſue

Similiter moneta, Thelonium nundinarum,

arearum, in quibus aliqua utilitas vel quae

ſtus provenit, domino Electo & nobis omnia

cedent aeque. - * -

Si etiam ex induſtria noſtra aliqua fuerint

in terris vel aquis aedificanda, vel infra, vel

extra libertatem oppidi, & dominus Electus

a Nobis requiſitus aequales fecerit expenſas,

aequale ſortiemur in hiis, & in aliis, ſi quae

ſunt veladhuc emerſerint, emolumentum. Et

ſi requiſitus eas non fecerit, extunc nobis, et

non ei, omnia cedent, in quibus faciendis

ſilam tenemur requirere voluntatem.

Si quas etiam fecerimus petitiones, vel

precarias, in oppido jam dicto, Dominus E

lectus, & ego, in aequali erimus perceptio

ne earundem ; talibus exceptis, ſi fiam mi

les, vel filius meus; ſi uxorem duxero, vel

filius meus; vel ſoror mea nupſerit, vel liberi;

quae omnia nobis cedent , & non Domino

Electo.

Oppidani eidem in expeditione tenebuntur,

ſicut nobis, & contra quemlibet, me exce

pto. Et ſi Domino Electo placuerit milites

ſuos iſtuc mittere, poterit & extra oppidum
guerras movere. w

Praedicti etiam oppidani contra Trajectefi.

Epiſcopum nobis non aſſiſtent.

Et ſi aliquis impugnare vel injuriari volue

rit oppido praedicto, ad defenſionem illius

Trajecteſi. Epiſcopus nobiscum venire tenebi

tllT.

Ut autem rata haec permaneant , & in

convulſa , & ne aliquis ſucceſſorum meo

rum in .... m (c) valeat infringere , prae

ſens ſcriptum ſigilli mei impreſſione feci com
IIlUIllT1. w

drag, van 1233 , hier voor reeds geplaatst onder

Num. 9. bl. 388. -

(c) In . . .. m valeat.J. Het ſchrift was hier on

leesbaar. Mogelijk heeft er geſtaan, in futurum va

leat infringere. -

(d) B. Comite de Benethem.] Dat is, Balduino.

Men kan nu met dezen Brief vermeerderen de Lijst

der Charters, waar in deze Graaf Balduin, als Ge

tuige, voorkomt, zo als dezelve opgemaakt is door

den kundigen JUNGIUs, in Hist. Comit. Benthem. Lib.

III. C. 4. p. 248.

Acta ſunt haec apud Vorthuſen anno Do

mini milleſimo CCo. triceſimo quinto in cra

ſtino beatae Margaretae. Praeſentibus.

Domino Henrico de Lovania,

B. Comite (d) de Benethem,

Arnoldo de Wiſemale,

Henrico de Monte, ,

Gerardo de Iſehe, - '

Magiſtro Daniele Capellano noſtro,

Stephano de (e) Lamedorp,
Amilio de Inſula, t

Alberto de Wulven,

Bernardo de Dolre,

Gozwino de Davantria,

Henrico de Amersforde, -

Hugone de Fluten, & aliis quam pluribus.

, Qua quidem litera praeinſerta ſic (inter

alias diverſas patentes literas praetactas,)

, ut praemittitur, coram Nobis exhibita &

, producta, antefatus magiſter Johannes Phi

, lippi, Sindicus ſive procurator quo ſupra

, nomine, continuo eandem etiam literam ex

, ſcriptam hujusmodi ad opus diétarum quin

, que Eccleſiarum Trajectefi. , omniumque

, & ſingulorum aliorum , quorum intereſt,

, ſeu intereſſe poterit quomodolibet in fu

, turum, per nos tranſumi, tranſcribi, & ex

, emplari, ac in publicam & autenticam tran

79

, ſumpti formam redigi mandari, eidemque s

, literae, ſic tranſumptae, noſtram ordinari

, am, & dictae Curiae noſtrae, auctorſtatem

, pariter & decretum, ut eſt moris, per nos

, interponi inſtanter & debite petiit & poſtu

lavit. Unde nos Officialis, judex praefa

, tus, addictimagiſtriJohannis Philippi, quo

, ſupra nomine ſindici ſive procuratoris, in

, ſtantiam ſupradictos, ut praeſertur, citatos,

,, non comparentes, reputamus , & judica

,, mus merito, prout erant , quoad ſupra

, & infra ſcripta, ſuadente juſticia, contu

,, maces-, & in eorum contumaciam ean

,, dem literam praeſcriptam , tanquam ta

,, lem , ut praefertur , per providum &

,, discretum virum Franciscum Beyer, Cle

, ricum Trajecteñ. dioces. , publicum ſa

, cris Apoſtolica & Imperiali auctoritatibus,

, dictaeque Curiae Trajecteñ. cauſarum No

72

, tarium & ſcribam juratum infraſcriptum ,

,, ad opus diétarum quinque Eccleſiarum tra

,, jeêtefi, omniumque & ſingulorum aliorum,

, quorum intereſt ſeu intereſſe poterit quo

2, IſlO

(e) De Lamedorp.] Dus heeft de Notaris van on

zen Vidimus-brief afgeſchreven, doch kwaalijk. Onge

twijfeld heeft in den oorſpronkelijken Brief, dien hij

overſchreef, geſtaan, Stephano de Lancdorp, of Lanc

torp. In 't verdrag van 1233. bl. 39o. wordt hij ge

noemd Stephanus de Lantrop. In den Stadsbrief van

Emmerik, bl. 4oI. Stephanus de Lantorp, en in den

Brief aan Lochem van dat zelfde jaar bl. 409. Stefa

nus miles de Langkdorp.

w
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modolibet in futurum, tranſumi, tranſcribi,

& exemplari, ac in publicam & autenticam

tranſumpti formam redigimandavimus, man

damusque per praeſentes; volentes& aucto

ritate dictae curiae noſtrae decernentes,

quod huic praeſenti tranſumpto, ſive in

ſtrumento publico, de cetero ubicumque

locorum , & coram quibuscumque judici

bus, & in quibuscumque curiis eccleſiaſti

cis & ſecularibus, in judicio & extra judi

cium, ſtetur firmjter, illique detur & adhi

beatur plenaria, ac talis & tanta fides, qua

lis & quanta originali litterae praeinſertae

datafuit & adhibita, ac daretur & adhibere

tur, ſi originaliter in medium produceretur

& exhiberetur.

, Quibus omnibus & ſingulis praemiſſis,

tanquam rite & legittime factis & in eodem

Judicio noſtro coram nobis celebratis, no

ſtram ordinariam & dictae curiae noſtrae au

ctoritatem, ut eſt moris, interpoſuimus &

praeſentium tenore interponimus pariter &

decretum.

,, In quorum omnium & ſingulorum fidem

& teſtimonium praemiſſorum praeſentes lite

ras, ſive hoc praeſens publicum tranſumpti

inſtrumentum praeinſertae literae tenoren

in ſe continentes, ſive continens, exinde

fieri, & per praefatum Franciſcum, Nota

rium & Scribam infraſcriptum, ſubſcribi,

& publicari mandavimus, ſigillique officiala

tus dictae curiae Trajectenſis juſſimus & fe

cimus appenſione muniri. -

,, Datum & actum Trajecti in curia Epi

ſcopali Trajectefi., nobis inibi mane ho

ra audientiae cauſarum conſueta ad ſin

gulis jura reddendum & cauſas audien

dum pro tribunali ſedentibus, ſub anno

a nativitate Domini milleſimo quingente

ſimo triceſimo primo , indictione quarta,

die vero Veneris decima ſeptima menſis

Novembris, pontificatus Sanctiſſimi in Chri

ſto patris, & domini noſtri, domini CLE

MENTIs divina providentia Papae ſeptimian

no octavo, praeſentibus ibidem diſcretis vi

ris, magiſtris, Domino Adriano Buer, Ja

37

92

27

22

22

99

39

29

29

29

##

, cobo de Medenblick, & Johanne Boelen,

» etiam dictae curiae noſtrae Trajectenſis cau

, ſarum notaris & ſcribis, teſtibus ad

, miſſā vocatis pariter et rogatis.

prae

,, Et Ego Franciscus Beyer Clericus

99

99

33

99

29

29

99

29

39

39

99

99

33

»

99

32

99

99

92

99

29

99

22

93

22

39

99

99

29

29

22

29

29

99

29

Trajecteñ. dioc. Publicus ſacris Apo

ſtolica & Imperiali auctoritatibus ve

nerabilisque Curiae Trajectenſis ſu

pradictae cauſarum notarius, & ſcriba

juratus, quia praemiſſis omnibus et

ſingulis, dum ſic, ut praemittitur,

coram venerabili et egregio Domi

no Officialicuriae Trajectenſis ſupra

dicto, et per eundem, reſpective

agerentur, et fierent, una cum

praenominatis teſtibus praeſens inter

fui, eaque ſic fieri vidi et audivi:

idcirco de mandato ejusdem Domi

ni Officialis praeſens publicum tran

ſumpti inſtrumentum cum inſertione

totalis tenoris literae praeſcriptae,

manu alterius , me interea aliunde

occupato, fideliter ſcriptum, exin

de confeci, ac facta primitus col

latione et per me auſchultatione fi

deli et diligenti ejusdem praeſentis

inſtrumenti Tranſumpticum literao

riginalipraemiſſa, compertoque prae

ſens tranſumpti inſtrumentum cum

eadem litera originali praeſcripta de

verbo ad verbum concordare, pu

blicavi, et in hanc publicam for

mam redegi, ſignoque et nomine

meis ſolitis et conſuetis, una cum

appenſione ſigilli Offieialatus dictae

curiae Traiectenſis, ſignavi et ſub

ſcripſi, rogatus et requiſitus, in fi

dem et teſtimonium veritatis eorun

dem omnium et ſingulorum prae

miſſorum”.

Naar den Oorſpronkelijken perka

menten Brief, geſterkt met een

uithangend Zegel in groen Wasch,

beruſtende in de Archiven van het

Capittel van den Dom te Utrecht

in Lade. 99. No. 29.

16.)
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Huwelijksverdrag tusſchen wILHEM , Graaf van Gulich, en MARGARE

TA van Gelre, Zuſter van Graaf oTTo den III.

Den 12 Maart 1236.

N nomine Sanctae et individuae Trinitatis,

Amen. Quae geruntur. etc. quod ego

wiLHELMUs, Comes Juliacenſis, fide data

promiſi MA GARETAM, Ca) neptem illustris

Ducis Lotharingiae et Brabantiae, et Marchio

nis (b) Romani Imperii, ſororem Nobilis

(a) Margaretem, neptem. cet.] Dewijl zij alhier

uitdrukkelijk de kleindogter, Neptis, van den Bra

bantſchen Hertog HENRIK den I. genoemd wordt,

ſtrekt dit weder tot een nader bewijs van het geen

wij hier vooren reeds hebben aangemerkt wegens de

Moeder van onzen Graaf OTTO, bl. 3öo.

(b) Romani Imperii ] BRosIUs heeft in zijne uit

gaaf het woord Romani overgeſlagen.

(c) Ipſe Comes a Theodorico de Valckenborch. cet.]

In de uitgaaf van BROSIUs heeft meniſte, voor ipſe. -

Uit deze omſtandigheid nu blijkt ten duidelijkſten, dat

deze MARGARETA reeds te vooren aan den gemelden

Dirk, Heer van Valkenburg, wettig verloofd was, en

dat haar Broeder oT'To met eede zich verpligt had tot

voltrekking van dat Huwelijk zijner Zuſter met denzel

ven. oT'To moest derhalven eerst op eene wettige wij

ze van dien Eed ontſlagen zijn, en die trouwbeloften

te niete gedaan worden, zou dit Huwelijk met den

Graaf van Gulich, 't welk meer naar de ſmaak van

den Moederlijken. Grootvader ſchijnt geweest te zijn,

voortgang kunnen hebben. - Maar is nu zulksge,

ſchied? Heeft de Heer van Valckenburg onzen Graaf

ontſlagen van zijnen Eed, en dus afgezien van dat Hu

welijk? Is overzulks Margareta met den Graafvan

Gulich getrouwd geweest? - Veele zwaarigheden

doen zich hier op. - TESCHENMACHER Ann. Part.

II. p. 389., en MANTELIUs Hist. Loſſens, Lib. VI. p.

179 in# van vroegere Chronijkſchrijvers,

melden ons, dat deze wILHEM, de IV. van dien naam

onder de Gulichſche Graaven, getrouwd is geweest

met een Dogter van den Graaf van Los, of Loon; dat

hij bij dezelve verwekt heeft twee Zoons, Wilhem,

zijnen opvolger in 1247, en Walleramus, doch dat

dat Huwelijk voor die Graavin zeer ongelukkig is ge

weest, zijnde zij als verdagt van overſpel door haaren

Man gevangen gezet geweest, waar uit zij niet, dan na

doode van haaren Man verlost is geworden. De oude

Schrijver zelf van 't CHRONIcoN Magnum Belgicum

bij PiSTORIUs, Script. Rer. Germ. Tom III. Ed.

STRUvII p. 261. meldt ons, dat hij, op zijn doodbed

liggende, en vermaand wordende, om zich voor zijn

dood te verzoenen met zijne Vrouw, zulks geweigerd

heeft, en geſtorven is in ſinu cujusdam matronae, quam

viro proprio ademerat.- Indien zulks met de waar

heid ſtrookte, en indien werkelijk zijne Vrouw een

Graavin van Loon geweest zij, en dezelve hem over

leeft heeft, zou met recht deeze Brief moeten gerekend

worden door BUTKENs verdicht te zijn. Hertog HEN

RIK, en onze GraafoTTo, wisten immers in dien tijd

wel, of hij getrouwd was, en noch werkelijk een

Vrouw in léeven had, toen zij hunne Kleindogter en

Zuſter aan hem verloofden. En hoe kan hij dan bij

dezen Brief zich verbonden hebben, daar hij nog

een Vrouw in leeven had, om dezelve te zullen trou

wen voor 't volgende invallende Pinxterfeest?

Van elders egter blijkt, dat werkelijk een Kleindog

ter van den Brabantſchen Hertog, en welke tevens

een Zuster was van onzen Graaf OTTO, met een Graaf

uit het Huis van Gulich getrouwd is geweest. In het

ANoNYMI CHRONICON ducum Brabantiae, door MAT

THAEUS uitgegeven, vinden wij ten# van het

Huwelijk, en de daar uit geſprotene kinderen, van

Viri oTToNIS Comitis GELRIAE, poſtquam i

pſe Comes (c) a Theodorico de Valcken

borch de juramento ſuper matrimonio contra

hendo inter ipſum Theodoricum, & dictam

ſororem Comitis, per amicitiam, vel ſecun

dum Eccleſiaſtici Juris rationem, fuerit abſo

lu

den Brabantſchen Hertog HENRIK den I. dit navol

gende pag 36. en 37. aangeteekend: Filius vero ipſ

us, nomine HENRICUs, duxit in uxorem Mechtildim

de Bononia, filiam Mathei. Natique ſunt ei filius,

Henricus nomine, qui ci in Ducatu ſucceſit, & Gode

fridus de Lovanio Filia ejus Maria nupta eſt Otto

ni Imperatori. Aliam FILIAM accepit Comes Gelriae

GERHARD, de vader van onzen OTTo) cujus fuerunt

'ilti oTTo Comes Gelriae , Henricus Epiſcopus Leo

dienſis, & FILIA QUAEDAM CoMITIssA JULIACENSIS.

Die oude Schrijver, die in dezen een volkomen

geloof verdient, noemt wel niet dezelve Dogter bij

naam, doch uit vergelijking van die woorden met de

zen onzen Brief blijkt ontegenzeglijk, dat deze MAR

GARETA, en de COMITSSA JULIACENSIs van dien on

bekenden Schrijver een en dezelfde is. Moet nu hier

uit niet volgen, dat werkelijk ingevolge van deze Hu

welijks voorwaarde die echtverbintenis voltrokken is

geweest? Anders immers kon die Schrijver haar niet

genoemd hebben Comitiſa Juliacenſis. egens haare

geboorte kon zij dien tijtel niet voeren, maar wel

uit hoofde van haar Huwelijk met den Gulich.ſchen

Graaf wILHEM Doch dan zou hier uit moeten vol

## dat de Graavin van Los , of Loon, deszelfs eerſte

rouw geweest zij, en reeds overleden was, wanneer

hij, weduwenaar zijnde, en mogelijk een man van ruim

vijftig of meer jaaren, deze Margareta voor zijne

tweede Vrouw genomen heeft. Zulks is wel moge

lijk, maar hoe ſtellen wij 't dan met het verhaal van

die genen, die ons melden, dat zijn eerſte Vrouw,

de Graavin van Los, ten tijde van zijnen dood, nog

leefde, en toen eerst uit haare gevangenis verlost is ge

worden? Zulks moet dan bezijden de waarheid we

zen. Doch hoe is men aan zo een verdichtſel geko

men, en wat heeft aanleiding daar toe gegeven? -

Wij hebben niet noodig hier in uit te wijden. Wij

ſtemmen volkomen aan DITHMARUS in Not. 4. #!
TESCHENMACH. l. c. toe, dat de Monniken, die ons

voornaamlijk de Chroniken van dien tijd hebben nage

laten, aan dezen Gulichſchen Graaf veele dingen toe

geſchreven, en door veele leugenen zijne nagedagte

nis getragt hebben bij de nakomelingſchap te bezwal

ken, enkel uit haat tegen denzelven, om dat hij een

ijverig voorſtander geweest is van des Keizers rech

ten tegen den Paus, en zijne overheerſching, met

dat gevolg, dat hij door denzelven in de Kerkelijken

ban gedaan, en van de gemeenſchap der Kerke als een

onwaardig lid afgeſneden is geweest. Dit zij zo. Maar

ik kan niet begrijpen, dat cAEsARIUs HEISTERBACEN

SIs , een gelijktijdige Schrijver, en die voornaam

lijk den naam van dezen Gulichſchen Graaf met de

zwartſte kleuren heeft afgeſchilderd, zo onbeſchaamd

zou hebben durven wezen, om aan hem onder ande

ren ook toeteſchrijven het verſtoten, of gevangen zet

ten van zijn wettige Vrouw, indien niet zekere onmin,

en verkoeling tusſchen die Echtgenooten, uit wat re

denen dezelve dan ook moge geſprooten zijn, openlijk

had plaats gehad. Toen cAEsARICs zulks ſchreef,

was alles in verſchegeheugenis. Een zodanig verhaal,

al was het al met verzwaarende omſtandigheden door

hem vergroot, kon gemaklijk gelogenſtraft worden,

indien er niets waarheid aan geweest was. -#
W2
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lutus, in uxorem accipiendam & ducendam;

quod, poſtquam ipſe Comes Gelriae abſolutus

foret ab ipſo juramento, ut dictum eſt, ſi

non facerem, obligavi me memorato domino

Duci ad poenam mille marcarum eidem ſol

vendarum. Iſtud quoque matrimonium inter

me & dictam Margaretam uſque ad proxi

mum feſtum Pentecoſtes promiſi confirman

dum.

Praeterea cum Deo annuente matrimonium

interme & dictam Margaretam fuerit conſum

matum, ego contentus ero ſecundum dictum

memorati Domini Ducis in pecunia cum ipſa

recipienda, hac videlicet taxatione, quod de

mille marcis in pignore Comes Gelriae dictus

annuatim centum marcas Colonienſes in bonis,

vel in pecunia, mihi perſolvet, quousque mil

le marcae füerint perſolutae. Quod autem

ultra mille marcas filerit, hoc vero (d) per

conſilium Domini Ducis, & conſilium nobilis

Viri, Domini Arnoldi de Diest, per conſili

um Domini Henrici de Attencurt, nec non

per conſilium Magiſtri Danielis, ſhepedictus

Comes Gelriae in pecunia mihi perſolvet.

Praeterea Ego aſſignabo in dote dictae ne

wanneer CAESARIUs ons verhaaltde omſtandigheden van

zijn overlijden, brengt hij in Dialog. XII. Cap. 5. zij

nen dood op het jaar 1222. Hier in verdient hij volko

men geloofd te worden, te meer, dewijl hij in dat zelf.

de jaar, volgends FABRICIUs Bibl. med. & inf: Latin.

Tom. I. p. 319, of liever een of twee jaar laater, ten

minſten voor den dood van HoNoRIUs den III. en dus

voor den jaare 1227. volgends MANTELIUs Hist. Loss.

p. 18I , zijne Libri XII. Dialºogorum de miraculis,

viſionibus & exemplis ſtaae aetatis reeds heeft geſchre

ven. en dus in een tijd, dat ieder een wist, wanneer

hij overleden was, Indien wij dit in aanmerking ne

men, en hem ſtellen overleden te zijn in 1222, zul

len alle zwaarigheden ten opzigte van onzen Brief ras

verdwijnen, doch dan blijkt tevens, dat TescHEN

MACHER zich deerlijk vergiste, en twee Wilhems, Va.

der en Zoon, onder een verwarde, en dus aan den Va

der toeſchreef, 't welk zijne betrekking op den Zoon

alleen heeft. Beter begreep BRosIUS deze omſtandig

heden in zijne Annales Juliae Comitum Tom. I. p. 28,

die op 't gezag van CAESARIUS zijnen dood te recht

ſtelt voorgevallen te zijn in 1222, en dat zijn Zoon, in

echte verwekt bij de Graavin van Loon, en insgelijks

wILHEM genaamd, als toen, en niet in 1247. gelijk

TESCHENMACHER wil, hem in de regering is opge

volgd. Indien wij hem hier in navolgen, dan is dit

ons Huwelijks- contract ingegaan met den Zoon, en niet

met den Vader; dan zijn# niet meer verlegen of be

lemmerd met die Loonſche Graavin, welke de wettige

Vrouw van den Vader geweest is, en wij behoeven dan

Aaaa

pti Domini Ducis Juliacum, & de aliis bonis

meis per Juliacum jacentibus quadringentas

marcas annulatim recipiendas.

Ceterum ſi contigerit, quod Deus avertat,

dictam Margaretam absque liberis viam uni

verſae carnis ingreſſuram, tune poſt mortem

meam totalis pecunia, cum ipſa Margareta

mihi tradita, ad praeſcriptum Comitem Gel

riae, vel ad ſuos veros heredes, integrali

ter revertetur. In cujus rei teſtimonium prae

ſentem cartulam meo ſigillo duxi roborandam.

Acta ſunt haec anno Dominicae incarnatio

nis MCC. XXXVI. in die Beati Gregorii a

pud Lovanium.

CHRISTopH. BUTKENs, Troph. de Bra.

bant Tom. I. dans les Preuves du

Livre IV. Pag, 79. Ook uitgege

ven door JoANN. THOM. BRosiÜs,

Ann. Juliae Montiumque Comit. Tom.

1. pag. 32., als mede in het Recueil

des Traitez de Paix, Tom. I. p. 62.

n: 1o2., en in 't Corps Diplomatique

du Droit des Gens van DU MoNT ,

Tom. I. Part. I. p. 174.

geen oogenblik te twijfelen aan de echtheid van dezen on

zen Brief, en mogen op gezag van het oude CHRONIcoN

BRABANTINUM met volle recht dan ook ſtellen, dat

deze Zoon werkelijk dat voorgenomen Huwelijk met

onze Gelderſche Graavin in 1236 voltrokken heeft. An

ders kon de Schrijver van die Chronijk haar niet ge

noemd hebben een Gulichſche Graavin, Comitiſt ju.

lacenſis.- Ja maar, BROSIUs d.. l. p. 32. meldt,

dat dit Huwelijk geen voortgang heeft gehad, en op

pag. 34. ſchrijft hij, dat deze Wilhem tot een Vrouw

gehad heeft MARGARETA, Comitis Montenſis ADoL

FHI filia. In den eigen naam van die Vrouw is hij

niet mis. Alleen hier in vergist hij zich, dat hij de

ze Margareta## te zijn de Dogter van

den Bergſchen Graaf Adolph, daar hij dezelve hadde

moeten noemen een Dochter van den Gelderſchen

Graaf GERHARD. Voor dezen misſlag had hij zich

kunnen wagten, zo hij het meergemelde CHRONIcoN

BRABANTINUM, alwaar deze Gelderſche Graavin Mar

gareta uitdrukkelijk Comitiſa Juliacenſis genoemd

wordt, had geraadpleegd, uit welke benaaming hij dan

ook tevens zou gezien hebben, dat het Huwelijks

contract, bij dezen Brief aangegaan, wel degelijk zij

ne uitwerking heeft gehad, en dat over zulks onze

Graaf oTTo van zyne beloften, aan den Heer van

Valkenburg gedaan, moet ontſlagen geweest zijn, uit

welken hoofde BRosUs egter meende, dat dit huwe

lijk geen# had gehad.

(d) Hoc vero] In de uitgaaf van BROSIUs ontbreekt

het woord vero.
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De Villa Grunloe, of Grol, met de Rechtsdwang, Gruite, Wisſel, en an

dere rechten, door Graaf oTTo gekogt van Henrik, Heer van Borkulo.

Den 25. Meij. 1236.

N nomine Sanctae T&] individuae Trinita

tis, [Amen]. - OTTO, Dei gratia Comes

Gelriae & Zutphaniae, univerſis, Chanc (a)

literam viſuris in perpetuum. Cum ea, quae

fiunt a mortalibus, per teſtium & literarum

robur (b) capiunt incrementum, univerſa

amputatur materia calumniandi, ne doli occa

ſionem in poſterum habeant ſucceſſores.] No

tum Digitur] eſſe cupimus Tuniverſis,] quod

Nos erga Dominum Henricum de BURCKULOE

(a) Hanc literam. cet..] Dit, en al 't geen wij

verder in onze uitgaaf tusſchen twee haaken f ] gezet

hebben, heeft PoNTANUs, als onnoodig, aangezien, en

dus in zijne uitgaave uitgelaten. Wij hebben gemeend

uit onze twee Afſchriften dit gebrek te moeten her

ſtellen, door 't uitgelatene weder intevullen. In de uit

gaaven vindt men alleen, univerſis has literas lecturis

notum eſſe cupimus, quod nos. cet. Men ziet hier we

der uit, hoe willekeurig PoNTANUs ſomtijds in 't uit

geven van oorſpronkelijke Stukken te werk is ge
3an

(b) Capiunt.J In 't Afſchrift van den Preſident

VAN HELL leest men, capiant. -

c) Burckuloe.] Dus in de uitgaaven. Doch in on

ze beide Afſchriften, zo hier, als in 't vervolg van

dezen Brief, vindt men geſchreven , Borckloo, Borck

lo, Borckloe, en Burcklo.

d) Grunloe.] In onze beide Afſchriften, Grollo.

in 't vervolg leest men in dezelve, Grunlo, en Gron

lo. -

(e), Fermentum et monetam.] Kwaalijk leest men

in de uitgaaven van PoNTANUs, en zijnen navolger RoUS

sET, firmentum. Wij hebben uit onze Afſchriften de

waare lezing herſteld. Dat men hier fermentum, en

niet firmentun, moest lezen, heeftook de Heer SCHRAS

sERT reeds te recht aangemerkt Olſ. Pract. Tom II.

. 693. – Dat men verder door 't woord Moneta

alhier moet verſtaan het Cambium nummarium, of het

recht van den Wiſſel, hebben wij reeds hier vooren

aangemerkt, en betoogd, I. Afdeel bl 84., .

(f) Curtem vero Grunloc. cet.] Dus heb ik ge

meend uit de twee Afſchriften te moeten geven, en het

uitgelatene weder in zijn plaats geſteld. Zeer kwaalijk

heeft PoNTANUs uitgegeven, en de onderſcheidings

teekenen dus geſteld: titulo emptionis comparavinus

villam Grunloe, jurisdiſtonem , firmentum & mone

tam, areas, aquam & montem, curtem voce Grunloe:

molendinum cum una area a nobis tenet in foe

do & firmentum. cet. Doch welke bedorvene lezing

den geleerden Schrijver van den tegenwoordigen Staat

van GELDERLAND bl. 585 , in verwarring heeft ge

bragt. De zin dezer woorden komt eenvoudig hier op
uit. Graaf OTTO kº: de Villa Gronlo, het rechts

ebied, de Gruite, Wiſſel, en verder toebehoor van

ezelve, 't zy dan, dat men door Villa hier verkiest te

verſtaan een open vlek of Dorp; 't zij dat men oor

deelt, dat Gronlo te dezen tijde eene met wallen, of

gragten, verſterkte plaats, en dus een veſte, poirte,

of een, in middeleeuwig Latijn eigenlijk gezegd, Op.

pidum reeds geweest zij,, In beide betekenisſen ont

moet men dat woord. Ten minſten dit is zeker, dat

toen die plaats niets meer, dan een Oppidum, kan ge

weest zijn, want dezelve eerst in den jaare 1277 door

Graaf REINALD tot een Civitas gemaakt is, en toen

dezelfde Stads- vrijheid, als die van Zutphen, ver

kregen heeft, gelijk kan blijken uit den Brief zelf,

- - - -

titulo emptionis comparavimus villam (d)

Grunloe, jurisdictionem (e), fermentum &

monetam, areas, aquam, & montem. Cur

tem (f) vero Grunloe [montem & aquam

et] molendinum cum una area, eidem mo

lendino attinenti a nobis tenet in feodo, &

fermentum (g) quantum in ſua domo Burc

kuloe ſibi fuerit neceſſarium, nec proinde ali

quid ab eo, nec a ſuis nunciis requiretur.

Aqua vero noſtrum erit allodium tali condi

tione,

dien wij vervolgends op zijn tijd - orde alhier ook

zullen plaatſen. In, of digt bij deze villa, had de Ver

koper ook in eigendom eene Curtis, een Renthoeve,

welke denzelfden naam droeg. Het eigendom van de

zelve wordt ook bij dezen koop aan Graaf oTTo over

gegeven, maar met dat beding, dat de verkoper de

zelve weder van den Graaf met eenige verdere gerech

tigheden in Leenweer zoude ontfangen. Hiervandaan,

dat wij onder anderen in dezen Brief lezen; Curten,

vero Grunloe, - a nobis tenet in feodo.

(f) Et fermentum, guantum cet.] In de uitgaave

& firmentum, (ſive id frumentum eſt), quantum in

ſua domo. cet. PoNTANUs ſchijnt derhalven niet be.

repen te hebben, wat men door firmentum moest ver

ſtaan, wanneer hij er bij wijze van verklaaring tusſchen

invoegde, ſive id frumentum eſt, hebbende mogelijk

# dat men frumentummoest lezen, doch't geen

en zin nog duisterder zou maaken. RoUSSET heeft

zonder het minſte oordeel deze invoeging, of Paren.

theſis, in# uitgaave behouden, even als of het de

eigen woorden van dezen Brief waren, daar zij er door

#NTANUs ter opheldering alleen tusſchen in gevoegd
zijn. In ons eerſte Afſchrift leest men wel frumentu,

doch zulks moet een ſchrijfſeil zijn, voor fermentum,

# in 't Afſchrift van VAN HELL uitdrukkelijk
aat, en welke lezing wij ook zonder eenige bedenke

lijkheid hebben, gemeend te moeten volgen. Graaf

9 to had met de villa Grunlo ook tevens gekogt het

Gruitgeld ,,fermentum in middeleeuwig Latijn ge
naamd, of dat recht van belaſting, 't welk de Heer

van den Lande trok wegens het brouwen van Bieren ºn

't geen wij thands noemen de Bieraccijs. Maar onder

die gerechtigheden, welke hij weder aan den Verko.

per ter Leen uitgeeft, bevat hij ook 't fermentum; doch

niet verder, dan voor zo veel hij hetzelve tot zijn eigen

gebruik zou van nooden hebben op zijn Huis Boreke.

lo, quantum in ſua domo Burckulne ſibi fuerit necesſa
rium. Van dat - aldaar benoodigde, Bier zou hij

# belaſting, of Gruitgeld, betaalen, maar een zot

anige vrijheid zou hij ook vervolgends ter leenhou

den van onzen Graaf oTTo. Dit is de waare zin de

zer woorden. - Wat nu eigenlijk de Gruite ouds

tijds geweest zij, en dat het jus Grutae, anders ook

genaamd fermentum, of jus fermentatae cereviſiae ,

en in ons Oudduitsch, Gruitgeld, ook wel Konings

accij, of Ketelgeld, eene belasting op het brouwen
van Bier geweest is, en dat een zodanig recht over

zekere plaatzen ook dikwijls door de Graaven ter Leen

is opgedragen aan anderen, of voor zekere ſom gelds

verpand, of verpagt is geweest, zulks behoeven wij,

als genoeg aan ieder bekend, niet omſlagtig te bé

wijzen. ,,Men kan dien aangaande overvloedig berigt

vinden bij den Heer J. J. vAN HASSELT in de Be.

ſchrijv. der Stad Bommel bl. 2o- 58. - Verder

voor lenet in feodo, heeft ons eerſte Afſchrift, teneat

in feodo.

t
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EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. III. AFDEELING. 4I9

tione, ut, cum nos Grunlo non fuerimus, a

qua erit in cuſtodia [Domini] Henrici; ita

quod in ea poterit piſcari ad uſus ſuos.

Nullum etiam ibi molendinum a Nobis,

vel [ab] alio, locabitur, per quod ſuo mo

lendino videatur ingeri detrimentum.

In montem (h) autem cujuscunque ca

ſtrum operis, excepto aedificio lapideo, po

terit ſine noſtra contradictione collocare.

Quicunque vero exceſſerit (i) infra judi

cium Grunloe quocunque maleficio, Tet]

confugerit ſupra montem, in ipſo non obliga

bitur, nec arripietur, quamdiu in eo manſe

rit, ſed cum a monte receſſerit, juri (k) ſuo,

prout poterit, innitatur.

In bonis etiam (l) dicti Henrici non ha

bebimus largius jus hoſpitii, quam habuit Pa

ter noſter , nec petitionem faciemus largio

TCIII.

Item Homines Domini Henrici non recipi

entur in Villam (m) Grunloe, nec ibidem

manebunt ſine ſuo conſenſu & libera volun.

tate.

Si vero Dominus Henricus propter hanc no

ſtrae emptionis cauſam ab aliquo fuerit impul

ſatus, vel gravatus, Nos eidem conſilio &

auxilio fideliter aſſiſtemus.

Ut autem harum conditionum articuli in

perpetuum obſerventur, praeſentem (n) li

teram ſigilli noſtri munimine roboramus.

Huic facto (0) & ordinationi interfuerunt

2

-

(h) In montein autem cujuscunque caſtrum operis.]

Ons eerſte Afſchrift leest, in monte autem cujuscun

que operis caſtrum. Het tweede Afſchrift heeft ook

in monte. Mogelijk heeft dus in den oorſpronkelijken

Brief geſtaan. - -

(i) Exceſſerit. cet.] Dus hebben wij gemeend uit

onze twee Afſchriften deze woorden te moeten verbe

teren. PoNTANUs heeft uitgegeven, Quicunque zero

exceſſerit infra indicium Grunloe , quique maleficio

confugerit ſupra montem, in ipſo non obligabitur nec

accipiëtur, quamdite in eo matiſerit. Hoedanige le

zing ten eenenmaal onverſtaanbaar is,

k) Juri ſuo , trout, potgrit, innitatur.] Dus in

de uitgaaven, en ook in 't Afſchriftvan v. HËLL. Ons

eerſte Afſchrift heeft kwaalijk, ruri ſuo poterit inita

t/7',d (l) Etiam.] In onze beide Afſchriften, vero -

(# Villam.] In villa heeft men in de beide

ſchriften.

a: Praeſentem literam.] Wij hebben de lezing ons
zer Afſchriften hier weder herſteld. Gelijk in 't be

in dezes Briefs, zo ook alhier, heeft PoNTANUs dit

veranderd gehad in praeſentes literas ,, om dat hem

zulks fraaijer Latijn ſcheen te zijn, doch het komt

hier niet op de zuiverheid van taal aan. Duizend

maal vindt men het woord Litera in 't enkelvoudige

dus gebruikt in Stukken van de middeleeuw.

(o) Huic facto & ordinatione.] Wij hebben ge

meend hier weder de lezing van onze twee Afſchrif

ten te moeten volgen. PoNTANUs heeft uitgegeven,

huic sto & ordinationi, en hij teekende op den kant

aan , inſtrumento. alias facto”. . RoUssET heeft, op

zijn eigen gezag, inſtrumento in den text gebragt -

In de XIII. eeuw ſchreef men bij verkorting ftm , en

fio., voor factum, en fado. Menzie WALTHERI Lex

ic. Diplom. Col. , 125, 4. Uit die abbreviatie heeft

PoNTANUs gemaakt ſto , voor flo. Doch aan

merkelijk is het, dat wij voor ordinationi in ons eer

ſte. Afſchrift geſchreven vinden ademtioni. Zou men

ook mogen ſtellen, dat in 't oorſpronkelijke misſchien

zal geſtaan hebben, Huic facto ac emtioni interfuerunt?

Henricus, Dominus de Monte,

Rutgerus, Dominus (p) de Brempt,

Andreas Capellanus,

Frater Godefredus, . . -

Peregrinus, Canonicus Zutphanienſis;

Stephanus de Lantdorpe,

Gerlacus (q) Lucenshert,

Henricus de Burckloe,

Hermannus Wulff,

Frater ſuus Henricus Caſtel. Milites.

Bartoldus Lappe de Borckloe; et alii.

Actum & datum Zutphaniae anno Domi

nimilleſimoducenteſimotriceſimo ſexto. octa

vo Calend. Junii.

PoNTANUs, Hiſt. Gelr. Lib. VI. pag.

139. en uit denzelven ook bij RoUs

SET: Supplem. au Corps Diplomat.

du Droit des Gens van DUMONT, Tom.

1. Part. I. p. 92. Vermeerderd en

verbeterd uit een Copie, aan mij me

degedeeld door den Heer en Mr. AB

BINCK, Burgemeeſter te Grol; als

mede uit een tweede Afſchrift van

den Preſident vAN HELL, in deszelfs

Coll danea Privilegiorum Gelricorum

A/SS. Vol. 1. Pag. 1. waar onder ge

ſchreven ſtond : .,, de/e getrocken

,, vily'ten Xen Regiſterbouck van al

,, lerhande Brieven ende Titulen ,

•, ruſtende in die Rekencamer ons He

•, ren dess Keyſers t Arnhem, ge

», collationeert en de befonden accorde

», rende by niy, Jo. BoLL.”

Waar uit de Afſchrijver bij vergisſing dan gemaklijk
ademtioni kan gemaakt hebben. Ten minſten het is

een Koopscontract geweest, waar over de opgenoem

de als Getuigen geſtaan hebben, 't geen onze Graaf

oTTo met Henrik van Borculo aanging,

(p). De Brempt.] In onze beide Afſchriften heeft

men de Bremeth. - Vervolgends voor Godefre

dus, leest men in dezelven, Gotfridus, gelijk ook

voor Lantdorpe, Lancdorpe.

( q ) Gerlacus Lucershert. Henricus de Barckloe.f

Met Henricus de Burckeloe heeft Graaf oTTo dezen

koop aangegaan. Het is dus niet denkelijk, dat hij,

als Getuige, hier weder zou voorkomen, daar hij

zelve de Verkoper is. Zulks zou iets ongewoons

zijn, en ik weet mij niet een eenig voorbeeld te herin

neren, waar in zulks plaats heeft gehad. Weshalven

deze Henrikvan Borkelo, die hier als Getuige voorkomt,

of een geheel andere moet geweest zijn, dan die Hen

rik, met wien Graaf oTTo dit Koops- verdrag heeft

aangegaan; of deszelfs voornaam moet hier door de

Uitſchrijvers kwaalijk afgeſchreven zijn. Dit laatſte

komt mij niet onwaarſchijnelijk voor, temeer, daar on

, ze Afſchriften ook verſchillen. In ons eerſte Afſchrift

ſtaat, Gerlacus Luccus , Herthenricus de Borckloe.

In 't andere Afſchrift leest men, Gerlacus Luceus, hert

Henricus de Burckloe. In verſcheiden voorgaande

Brieven hebben wij onder de Getuigen reeds ontmoet

Gerlacus Luceus, of Lucius, eigenlijk Gerlach van

Heker of Hekeren, gelijk wij hier vooren reeds toon

den in onze Aanmerking, bl. 39o. (o), en ik twijfe

le niet, of men zal alhier ook moeten lezen Gerlacus

Luceus. Maar hoe nu gemaakt met Herthenricus? Is

zulks een gebruikelijke naam? of zal men dien mo

gen veranderen in Hedericus, Hartkerus, Hartiricus,

Hartwicus, Heidinricus, of Helinericus, alle bekende

naamen, voorkomende in de oude Naamlijst, door GoL

DASTUS uitgegeven in de Rer. Alemann. Scriptores,

Tom. II. p. Io I. en p. ro2 ? . Het veiligst is dit onbe

ſlist te laaten, tot dat men gelegenheid heeft den oor

ſpronkelijken Brief, of ten minſten oudere en naauw

keuriger Afſchriften, intezien en te raadplegen.
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42O CHARTERBOEK DES HERTO GDOMS GELRE

is te reserves te vrees testte vºries-testress-test-sees.

18.) Eenige Uittrekzels uit den Brief, waar bij Graaf oTT o de III. aan die

van Does B UR G Stads-vrijheden verleend heeft.

Den 1 Maart. 1237.

-

J77 Vrijheden (a) door oTTo die

V - darde, Grave van Gelre ende Zut

ph
C/2 in den jaere 1237. op den Saº

terdach nae Sanct Matthias, ſyn vermeerdert

met ſeer heerlycke poinčten ; , dat nae

, mentlyck die Burgeren derſelver Stede ge

,, vryt ſyn van alle arreſten, ofte becomme

, ringen, dienvolgens niet ſchuldich en ſyn

,, aen eenige plaetze buyten die Stadt bin

, nen den Lande te rechte te ſtaen, 't

, welck van Oudts, ende by die voornoem

de Handtveſte wort genoemt 1/eymael.

Mede dat die ſelve Burgeren den gant

ſchen Lande door ſyn gevryt van alle Tol

len , uytgeſondert den Toll te Lobede;

,, ende dat alle die geene, welcke ſich bin

, nen die Stadt qualick ende oeveldadich

, mochte aenſtellen ofte draegen, buyten die

Stadt gejaegt ſal worden; Gelyck ook al

le Burgeren ende Ingeſetenen, die ſich

misgaen in eenigerhande valſche maete, hoe

dieſelve oock mochte ſyn, geoordeelt en

de geſtraft ſullen worden nae die gewoon

, ten en de Wetten van die voorn. Stadt.”

ſtaende cyatºck by die voorn. Hantveſte

voor een byſûndere vryheyt naementlyck :

,, Dat by ſoo verre een Burger van dieſelve

, Stadt, tusſchen Sonnen op ende onder

, ganck in 't byſyn van genouchſaem getall
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(aS Welcke Vrijheden enz.] Wij zijn tot dus ver

zo gelukkig niet geweest, dat wij den Brief zelven,

waar bij Graaf oTTo, van de Stad, of Oppidum, DoEs

BORCH gemaakt heeft eene Civitas, eene vrije Stad,

en wel op dezelfde manier , . zo als hij, de Oppido

Arnhem civitaten condidit, volgends den Brief, hier

voor geplaatst Num. 11. bl. 494 of gelijk hij van

meer andere Vesten - of Poorten , vrije Steden ge

maakt, en aan dezelve het, jus Civitatenſe gegeven

heeft, in zijn geheel hebben kunnen magtig wor:

den. Dewijl wij dus voor als nog niet in ſtaat

zijn de eigen woorden van dien Brief hier te plaatſen,

hebben wij egter gemeend niet onaangenaam te zullen

zijn, indien wij, ter aanvulling van dit gebrek, deeze

# uit de Schriften der genen, die dien Brief

gezien of gebruikt hebben, alhier plaatſten - Wij

kunnen er ten minſten uit leeren, in welk jaar door

onzen Graaf oTTo aan die plaats Stads - vrijheid ver

leend is geworden, en men zal overzulks de lijst der

Steden, aan welke deze oTTo Stads- Vrijheid verleend

heeft, bij PoNTANUs Lib VI. p. 136. en sLICHTEN

HORST, VI. B. bl. 93. voorkomende, met DoESBURG

thands kunnen aanvullen – Hoe ver nu die Uit

trekzels wel, of niet wel, uit den Latijnſchen Brief

gemaakt zijn, en of men niet dezelve in een te rui

men zin ſomtijds heeft verſtaan en opgegeven, zal met

grond dan eerst kunnen beoordeeld worden, wanneer

men het oorſpronkelijke in zijn geheelen ſamenhang

»

,, van getuygen, eenich goedt cofte, ende

, naederhandt die rechte Eygenaer overqua

, me, ende 't ſelve goedt ſyne te weſen

, beweeſe, evenwel den Cooper niet ſchul

, dich en is het voorn. goet aen ſynen Eyge

, naar te laeten volgen, ten ſy tegens erſta

, dinge van die uytgelachte cooppenningen”,

ſtreckende ſich deſè vryheyd boven die ge

meene Rechten , mae die welcke ſbodanige

erſtadinge niet en vºort vereyſchet.

Ende 00ck gelettet. dat by die voornoem

de Handtveſte degſe Stadt wort genoemt

Oppidum, ende haere Ingeſetenen Cives:

dat mede ſommige oeveldaeden ter ſtraffe

werden geſtelt nae die gewoonte ende wet

ten derſelver Stadt, ſbo blyckt eerſtelyck,

dat Doesborch daer te bevorens al geweest

is eene vaſte ende bemuerde Stadt, ten

tweeden, dat dieſelve gehadt heeft eene be

veſtichde Burgerye, ende ten darden, dat

dieſelye doenmaels alrede nae haere hyſon

dere gewoonten ende Stadtrechten is gere

giert. -

Uit AD. HUYGEN, Beſchrijv. der

Stad Doesburg, bladz. 16. Men

zie ook SLICHTENHoRsTs Toneel

des Lands van Gelre, bl. 73

daar mede zal kunnen vergelijken. Dit ten min

ten blijkt, dat en de Heer HUYGEN, en sLICHTEN

HORST het waare onderſcheid tusſchen een Oppidum,

en Civitas, gelijk men toen ter tijd tusſchen die bei

de woorden maakte, niet genoeg opgemerkt hebben,

en daarom aan 't woord Oppidum eene ruimer betee

kenis, dan behoorlijk, hebben toegekend. Uit

de Latijnſche woorden verder van dezen Brief zo als

ons dezelve door den beroemden Groninger Hooglee

raar J. DE RHoER zijn opgegeven, als mede uit de

overige Uittrekzels, blijkt genoegzaam, dat deze

Stads- vrijheid voor een groot gedeelte geſchoeid is

geweest op den voet, op welken ook aan die van Zut

phen in 119O. de vrijheid, of omnis libertas cum in

tegritate rerum ſuarum, geſchonken is geweest. Zie

II. Afdeel. n. 7o. bl. 349. Dit is ook de reden,

waarom de Schepenen van Doesburg eertijds ter Hof

vaart naar Zutphen gingen, of in voorkomende duis

tere zaaken zich beleerden met, of, zoals men ouds

tijds ook zeide, een Ordel ten Hoffaert haalden van

die van Zutphen; gelijk ook ieder een van 't vonnis

van die van Doesburg mogte appelleren aan de Sche

pensbank van Zutphen, als hünne Hofſtad; zo als

reeds door mijn Zoon, RUTG, BoNDAM, is opgemerkt

in zijn , te Utrecht in 1778. uitgegeven, Specimen

juris Publici Belgici, de Provocationibus plerarumque

Urbitum Gelrtcarum ad Tribunal Zutphanienſe, pag.

19. & ſeq.
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A N DE R U IT T R E K ZE L.

Hier komt nog bij een zeker privilegie,

door oTTo, Graaf van Gelder en Zutphen,

in het jaar 1237. aan de Stad DoESBURG

geſchonken, waar in de Graaf, onder an

deren, zegt.

,, Opido noſtro DosEBURG talem impendi

, mus libertatem, quod nullus ipſi opido

, noſtro inhabitans cogi poterit ad duëllum,

, vel citari ad alium locum extra opidum,

, quod Heimal in vulgo dicitur.”

Uit... J. D. R. Verhand over het

Hijemael, in de Verhandelingen

van 't Genootſchap te Groningen

pro excolendo Jure Patrio, I.##

bl. 428.

in 1527. verbranden, Brief,

Beëedigde Kondſchappen, in 1532. afgegeven, wegens den inhoud van een,

waar bij door Graaf oT To den III. aan

die van DE UT IN cHE M dezelfde Stads-Vrijheid, gelijk die van Zut

phen hadden, geſchonken is geweest.

Y Burgermrn. (a) Schepenen ende

Raedt der Stadt DoETINCHEM doen

condt ende bekennen mit deſen apenen Brie

ve, dat wy met recht hebben doen baden,

vermits onſen geſworen Roedendrager, Gar

rit Huetinck, Willem ten Holte, Steven

(a), Wy Burgermrn. enz.] Geene van onze Hiſto

rieſchrijvers, voor zo ver wij ons herinneren kunnen

maaken eenig gewag, wanneer, of door wien, de Stad

DUETINCHEM tot een vrye-Stad verheven zij , en

Stadsgerechtigheid verkregen hebbe. Doch mijn Zoon,

RUTG. BoNDAM, heeft in zijn Specimen Academicum,

de Provocationibus urbium Gelricarum ad Tribunal

Zutphanienſe pag. 21. uit eene Reſolutie van den Ma

giſtraat van Zutphen van den 8 Mey 1632. reeds ge;

toond, dat men zulks moet toeſchrijven aan Graaf

9TTo den III, die, gelijk aan zo veele andere plaat

ſen, ook aan die van Deutinchem dezelfde Stads- vrij

heid geſchonken heeft, als de Stad Zutphen genoot,

en dat men daar aan moest toeſchrijven, dat ook, ge

lijk andere Steden, aan welke dezelfde vrijheid#
ſchonken was, de Stad Deutinchem insgelijks ter Hof
vaart naar Zutphen oudstijds gong. Doch de

Brief zelf, waar bij Graaf oTTo die vrijheid aan hun

geſchonken heeft, is niet meer in 't oorſpronkelijke

voor handen maar door eenongelukkigen brand reeds

in den jaare 1527, nevens andere Stads - brieven en

Charters voor altoos verloren gegaan , ten zij mis

ſchien dezelve in 't een of ander oud, doch aan ons

onbekend. Register mogte afgeſchreven zijn, en voor

als nog verholen liggen. Dit verlies egter van dien

eerſten Vrijheids-brief heeft, kort na dien ongeluk

kigen Brand, de toenmaalige Regeering dier Stad

gemeend op de best mogelijkſte wijze te vergoe

tºen , door beëedigde kondſchappen intewinnen van

die genen, die voor dien, brand Regenten der Stad

zijn geweest, en dus dien Briefgezien en gelezen had

den, om op die manier ten minſten den hoofdzaakelij

ken inhoud van dat Privilegie van Graaf oTTo voor

de nakomelingſchap te bewaaren. En van de getui

genisſen van die Regenten heeft men dezen, voor als

nog onuitgegeven, Briefgemaakt, en met Stads, en der

Getuigen: zegelen bekragtigd. En ten einde die Brief

door eerig onvoorzien ongeluk niet weder verloren

mogte raaken, heeft men denzelven in 1566. door de

Regeering van Zutphen ook laten vidimeren.

Aaaa 3

Velinck , Andries Huginck, und Berndt

de Gryſe , onſe mederaetsgeſellen, om te

ſeggen, wat oen wettich und kundich is, und

wat ſie geſien und geleſen hebben van de

Privilegien , vryheiden , und rechten, der

Stadt DOETINCHEM van den Greven ind Har
tO

Van deze kondſchappen nu heeft men zich, in plaats

van den verloren Brief zelf, altoos bediend, en daar

Op# zo menigmaal men meende, dat die ge

melde Vrijheid geſchonden werd. Ten bewijze hier

van kan ſtrekken het navolgend Extract uit het Memo

rien- en Reſolutien- Boek der Stad Zutphen, het welk

wij gemeend hebben, tot nadere verklaaring en ophel

dering van dit ons Stuk, in zijn geheel hier bij te moe

ten geven. Deszelfs inhoud is, als volgt.

,, Martis 8 Meij 1632.

,, Erſchenen in den Rhaede Hendrick toe Borcken

,, en Holbert van Haegen, reſpective Burgemeeſter en

,, Secretaris der Stadt Doetinchem , kragt vertoende

,, Inſtructie en Commiſſie, und Henrich toe Harckel,

,, Burgermeeſter der Stad LoCHUM zonder Commiſſie,

,, mitsgaders Adolph van Zuirhuis, Burgermeeſter

,, der Stad GROENLO , oock uyt kragt van vertoende

, Volmagt , en nevens hem zijnen. Mederaetsfrund

, Leonard Gardenier zonder Commiſſie, en hebben

,, een Eerſame Raedt deſer Stadt iterative verzogt,

, dat die Burgers en Ingeſetenen haerer Steden moegen

, gemaintineert worden bij haer Privilegien en imme

,, moriale poſſesſie van dien van alhier voor ſchade of

, ſchult niet te mogen gearreſtiert worden, haer bé

, roepende op die Unie, doorgaens in de Graefſchap

,, onderholden. Waer nevens de Gecommitteerde der

,, Stad DOETINCHEM voorſz. vertoent en laten lezen ,

, hebben ſeecker Vidimus, alhier in Ann. 1566. ge- -

,, vidimiert van eenige olde Kondſchappen, contine

, rende, ,, dat Graaf Otto, die Stad Doetinchem

,,,, gegeten heeft alle Privilegien, libertaten, regten,

,,,, und Municipalia, die van zyn Genade, oft zyn

,,,, Gen. Voorvaderen en Heeren, der Stadt Zutphen

99 »2 even waeren &#c. exceptis officio Schulteti, &?

99 99# in Lobeth.# Geſijck ook bij die Ge

, committeerde der Stad GRoENLo vertoent en lezen

, laeten is zeker Extract van zeker Privilegium, hun

•, bij# ( Dus ſtaat wel in mijn#
et WC
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togen van Gelre, ind Greven van Zuphen

verleniget ind gegeven ſynnen; ind waer de

ſegel ind brieve, daer van ſprekende, geble

ven ſynnen; ſeden ſie oir weten ind conde

daer niet van, dat en wolden wy van wegen

onſer Stadt, oire Borger, Ingeſeten, indgan

ſche Gemeynte, van oen niet lyden om duyſent

alde ſchilden ind ſchaede met recht. So kon

nen ſich Gerrit, Willem, Steven, Andries,

und Bernt voorſz. in den eerſten den ſchaden

onſchuldich, indtuygen daer beneven dorch

dwanck des rechten, dat ſie, als Gerrit,

Willem, Steven, ind Andries voorſz. als

Burgemeyſterind Schepen, ind Bernt voorſz.

als Secretarius in der tyt, voor den ongeluck

van den brande, dat DoETINCHEM verbran

de, tot meermaale by den anderen geweest

ſynnen, om der Stadts oirber ende proffyt

te vorderen, als dat zedelick ind gewoontlick

is, hebben ſie mede der Stadt Kisten, Schrie

me und Doeſen doorſocht ind viſitirt, ind al

daer gevonden goede, volzegelde, ongeviti

eerde Zegel ind Brieve, daerinne de Gre

ven ind Hartoge van Gelre, ind Greven van

Zutphen, der Stadt DOETINCHEM oir privile

gien, vryheyden ind Rechten gegeven, ge

93

» 22

- - -

-

confirmeert, indgeapprobeert hebben; byſon

der een Brieff met hangende Segel van Gre

ve oTTo, in Latyn geſchreven, welcke in 't

corte vermochte; , dat ſyne Genaden der

, Stadt Doetinchem uut genaden ind gunst

, gegeven hebben alle Privilegien, liberta

,, ten, rechten, und municipalia, die van

, ſyn Genaden, offt ſyn Genaden Voorya

, deren ind Heeren, der Stadt Zutphenge

, geven wehren, exceptis. Officio Schulteti

, & Theolomio in Lobith”. Und die voort

van den Nafurſten , als Hertouge ARNDt,

und Hertouge ADOLPH, lavelicker gedachten,

Aildevader ind Vader onſers allergenedichſten

het welk ik hier van bezit ; doch zulks is een Schrijf

fout voor Graave REINoLD. Wij zullen dien Brief

van Gr. REINoLD op zijn tijdorde vervolgends in deze

onze verzameling ook# , in Ann. 1277, ver

,, leent, bijkans desſelven inholts ; mit, inſtantelich

, anholden, dat haer Eerſaeme haer dezonthalven

, ſchriftelijk atteſten wilde mededelen; toe meer,

,, diewyl# in mora is, en ten einde ſy met

het gedaene Arreſt in Majo 1631. niet en mogen in

haer poſſeſſie en regt gepraejudiciert worden. En

hebben haer Eerſame daêr op toe antwort gegeven,

alzo deze zake haer onvermoet voorcompt, ende

aver ſulx daer toe nodige inſtrumenten in der yl niet

kunnen naeſien, oock niet in competenten getalle

zijn, dat oer Eerſaeme die avergevende Bewijsdom

men van die van DOETINCHEM, en GROENLoE mit

ten eerſten zullen naezien en examineren, en als dan

goed beſcheid en andwoordt toe laten coemen, met

verzoek, invall ſye noch enige Segelen , Brieven

ofte andere bewijsdommen mochten hebben van ee

nige Unie, ofte anderzins, haer in 't generaal, ofte

eene van hun in 't ſpeciael, verleent, dat ſy dieſel

ve by tyds willen ten voorſchijn brengen, en oer

Eers, communiceren, ten einde men derenthalven

ſich onderlinge in der goede (ſoo doenlik) moege
* * * * * * * ) - , , -
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, berichten en contentement geven. - - -

- - , Extraheert uitter Memorien en Re

,,ſolutien-boek der Stad Zutphen.
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lieven Heeren nu in der tyt, mit oir Gna

den ſegel ind Brieve van nyes geratificeert,

approbeert, und beſtediget hebben, ind nu

in 't leſte met ſegel ind Brieve onſes allerge

nedichſten Lieven Heeren voorſz., den Hooch

geboren , Durluchtigen, ind vermogenden

Furſten und Heeren CARL , Hartouge van

Gelre ind van Gulick, ind Greve van Zut

phen, Heeren to Groeningen, Omlanden,

toe Coeverde ind Drenthe; welke brieve t'ſa

men , leyder, verbleven ſynnen in onſer

Raetcamer als DoETINCHEM op ten goe

den (b) Vrydage in 't jaer van ſoevenen

twintich jamerlicken verbrande, ſo de brant

ſeer haaſt, und roeckeloes, toegenck. Ind

dattet ſo, ind niet anders, in der waerheyt

geſchiet is, hebben Gerrit, Willem, Ste

ven, Andries, ind Bernt voorſz. t ſamen,

ind yder beſonder, met oiren Schepen - ede

bewaert , als recht is ; ſonder argeliſt. In

kenniſſe der waerheyt hebben wij Burgemey

ſteren, Schepenen ind Raedt, onſer Stadtſe

gel onder an deſen apencn Brieff gehangen,

ind tot meere ſterckonge alre puncten voorſz.

hebben wy Gerrit Huetinck, Willem ten

Holt, ind Steven Velinck oick onſen ſegel

mede aen deſen Brieff gehangen; ind want

wy Andries Huyginck ind Bernt de Gryſe

deſen mael ſelven geen ſegel en hebben,

hebben wy gebeden Goſen Goltſinits ind An

dries van Covest oir ſegel, gebreck des on

ſes, voor ons hier mede aen to hangen, dat

wy Goſen und Andries voorſz. geerne ge

daen hebben, und hebben onſe Segelen be

neffens der voorſz. Segele mede aen deſen

apenen Brieve gehangen.

Gegeven in den jaeren onſes Hëeren Duy

zent vyffhondert twe ind dartich op (c) ma

nendach poſt Viti & Modeſti Martyr.

Was beſegelt met der Stadt Doetinchem

Gro

Insgelijks, wanneer in den jaare 164o, door de vier

Steden des Graafſchaps tegen de StadzUTPHEN, wegens

vermeende verkorting van haare Voorrechten en ge

rechtigheden, eene zwaare Procedure gevoerd werd,

hebben ook die van DEUTINCHEM, om te bewijzen, dat

zij dezelfde Stads- vrijheid, als die van Zutphen, had

den verkregen, deze kondſchappen, in plaats van den

verbranden Brief, aangevoerd, en een Copie daar van,

bij de Aanſprake onder de Documenten, overgelegd,

en gevoegd. - Wij hebben ons verpligt gevonden,

dewijl de oorſpronkelijke Brief zelve hier van voor al

toos ſchijnt verloren te zijn, die Copie daar uit te moe

ten overnemen, en ook in onze Verzameling te bren

gen. - Dewijl egter in die kondſchappen de Getui

gen niet uitdrukken het jaar en den dag, waar op

die Brief door Graaf otto gegeven is, zijn wij niet

in# in de juiste tijdorde dit ſtuk te plaat

ſen. Wij hebben best geoordeeld hetzelve alhier on

middelijk te laten volgen op de voorgaande Brieven,

waar bij aan andere Steden dergelijke Stads vrijheid

door denzelven Graaf geſchonken is geworden, of

ſchoon het kan zijn, dat deze vrijheid of vroeger of

later gegeven is geweest. -- Men zal nu verder uit

hoofde van dit Stuk ook de Stad DEUTINCHEM mo

gen rangſchikken onder 't getal dier Gelderſche Ste

den, welke hunne Stads- vrijheid aan oTTo den III.

verſchuldigd zijn.

## Op ten goeden vrydage ] Welke in 1527 in

viel op den 19 April. -

(c) Op Mannendach.] Den 17 Junij.

- -- -

- - - - ,,
- - - - V -

*.
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grote ſegel ende dan noch vyf andere ſege

len t ſaemen in groenen waſſe volcomen en

ongeledeert weſènde.

Gecollationeert tegen den originalen

franchynen Brief met ſes uithan

gende Segelen in groenen wasſe

beveſtigt, aen Franchyn ende ſè

gelen volcomen en ſonder raſure,

en is deſe daer mede accorderen

de bevonden, by my

H. VAN HAE GH EN.

Naar de MS. Copie, zo als evoegd is

agter de Aenſpraacke,## Hove

van Gelderland ingedient (door B.

SLUysKEN den 1 Decemb. 16.4o.) uit

den naem ende van wegen de Steden

Doesborch, Doetinchem, Lochum,
ende Groenlo, te ſamen. Leden van de

Graafſchap Zutphen, Op en tegen, die

Magiſtraat der Stadt Zutphen, mede

lidt van de voorſz. Graeffſchap, on

der de Documenten ſub. Num. a. be

ruſtende in de Secretarije der Stad

ZUTPHEN; en waar van ons door den

Heer en Mr. HERM. scHoMAKER een

Afſchrift is medegedeeld.

/

2o.) De Advocatie over de goederen

Q

wwgyw vv- ==5

*

van 't Capittel van Emmerik door HEN

RIK, Heer van 's Herenberge, afgeſtaan aen Graaf oTTo, mids dat gee

ne Eigenhoorigen van hem binnen Emmerik zouden mogen woonen, of

Stads- vrijheid aldaar genieten.

Den 13 April 1237.

Go oTTo Comes Gelrenſis praeſenti

ſcripto proteſtor, quod ſuper cauſa,

quae inter me ex unaparte, & mobilem vi

rum, fidelem & conſanguineum meum, Do

minum Henricum de Monte ex altera verte

batur, ſic ordinatum eſt. Ego (a) Ady0

f

(a) Advocatiam.] Gelijk alle Kloosters en Gees

telijke Geſtichten eenen wereltlijken Voogd, of Ad

vocatus, hadden, zo ſchijnen ook de Heeren van 's

Heerenberge oudstijds de Advocatie over de goederen

van de Kerk en Capittel van Emmerik uitgeoefend

te hebben. Wegens hunne nabijgelegenheid zullen

zij naar alle gedagten daar toe door 't Capittel telkens

verkoren zijn, doch zij ſchijnen, gelijk doorgaands#
beurde, hunne magt verder te hebben uitgebreid, dan

wel 't Capittel oordeelde te moeten plaats hebben.

Om dit voortekomen heeft het Capittel zich in de be

ſcherming van een# Heer onder zekere voor

waarden begeven, en daar toe in den Jaare 1233 ver

koren onzen Graaf oT.To, en wel voor altoos, en er

felijk, of in ejus##ſe perpetuoſubdiderunt, ge

lijk wij lezen in 't Verdrag zelf, hier over met Graaf

orTo gemaakt, 't geen men hier voor vinden kan on

der Num. 9. bl. 387. Dit moest natuurlijker wijze

aanleiding geven tot ongenoegen aan den Heer van den

Berge, die zich door dat Verdrag voor altoos ontſte

ken kon rekenen van 't voordeel, of de tertius ban

nus , dien hij uit hoofde van zodanige Advocatie an

derszins kon trekken. Hierkwam bij, dat kort daar op

Graaf Otto Emmerik tot een vrije Stad verklaarde,

en aan de inwoonders derzelvé eene Schepens - bank

verleende, voor welke zij te recht zouden ſtaan. Men

zie den Brief, hier voor# Num. Io, bl. 398.

Hier door kon hij insgelijks benadeeld worden, voor

naamelijk indien zijne eigenhoorige Lieden, Homines

## zich derwaards met de woon begaven, en

urgers dier Stad werden, waar door zij zich uit zij

ne Hofhoorigheid, en daaruit voortvloeiende Rechts

dwang, konden onttrekken. Dit een en ander heeft

aanleiding gegeven tot eenige geſchillen, die thands

catiam, quam (b) Dominus Henricus in

fra foſfatum Embricenſe habuit, ab ipſo cum

(c) bona voluntate ipſius conquiſivi, tali

conditione adjecta, quod nulli homines, do

minio vel juri ipſius Henrici (d) attinen

tes, ab iſto die, ut antea, in libertatem,

Em

door dezen Brief zijn weggenomen en vereffend, in

dier voege, dat de Heer van den Berge afſtand doet

voor altoos van zijn aanſpraak en recht, 't welk hij

mogte kunnen voorwenden op die gemelde Advocatie,

ten behoeve van Graaf oTTo;, terwijl in tegendeel

deze weder aan hem toeſtaat, dat niemand, die Hof

hoorig was aan den Heer van den Berge, tot Burger

van die Stad zou mogen aangenomen worden, of bin

nen de gragten van Emmerik zich met de woon zou

mogen begeven, en zich dus bevrijd rekenen van de

Hofhoorigheid van zijnen Heer Dit de hoofd

zaakelijke inhoud van dezen Brief zijnde, bemerkt men

ligtelijk, dat men het hier voorkomende woord Ho

mines niet in een ruimeren zin moet nemen voor alle

Ingezetenen, die onder de Heerlijkheid en het rechtsge

bied van 's Heeren Berge woonden, zo wel libert he

mines, als ſervi , of proprii homines, maar bepaaldelijk

alleen moet verſtaan, worden van de Homines proprit,

en dus van alle eigenlijk gezegde Hofboorige, 't zij dan
volſchuldige eigen Lieden, 't zij keurmeedige, 't zij

Malmannen, of tot andere hofhoörige rechten ſtaande.

Hier om is het ook, dat dezelve nader omſchreven wor

den door bijvoeging der volgende woorden, DoMINIo

vel JURI ipſtus attinentes. - Dit zij enoeg tot

recht verſtand van dezen Brief. o## het, dit
w# te# TE de uitgaa

ominus Henricus. In de uitgaaf van MIRAEe&## men , diëtus Henricus. ga

(c) Cum bona - voluntate ipſius.] Deze woorden

heeft MIRAEUs geheel overgeſlagen 5 gelijk ook in 't

vervolg het woord adjecta. . .

(d) attinentes.J Bij denzelven, gut - attinent,

en vervolgends in antea, voor ut anted.
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Embricenſibus conceſſam, recipientur, nec,

ad manendum infra munitionem, eandem in

trabunt.

Inſuper Embricenſes memorato Henrico

nullam prorſus injuriam in Comitia ſua ſive

bonis ſive rebus aliquibus, (e) ſibi & ſuo

dominio attinentibus, irrogabunt, nihil amo

do in praejudicium vel gravamen ipſius at

tentantCS.

Et in hujus rei evidentiam, & firmitatem

perpetuam, hanc chartam ſigilli mei muni

mine roboravi.

Teſtes vero, qui interfuerunt huic facto,

hi ſunt:

Dominus Otto Aquenſis & Trajectenſis (f)

Praepoſitus.

Dominus (g) Gerhardus de Randerade.

Dominus Goswinus de Millen.

Dominus Wilhelmus (h) de Huynen.

(e). Sibi & ſuo Dominio enz.] Hoe ſlordig en wil

lekeurig MIRAEUS in het uitgeven van oude Charters

is te werk gegaan, blijkt ook uit dezen Brief, wan

neer hij, met uitlating van al het overige, alleen gege

ven heeft, ſive bonis ſlve zebus aliquibus irrogabunt.

Teſtes vero. cet. Wat ſtaat kan men dan op zulke

Uitgevers, die zo willekeurig met echte ſtukken hande

len, maken?

(%) Trajectenſis Praepoſitus.] Naamelijk van de

Kerk te Maaſtricht, want DIRK VAN RANDENRODE

was te deſer tijde Domproost te Utrecht. Men zie

DRAKENBORCH Aanhangs. Op de K. O. bl. 17.

t

I2)
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Domiuus Fridericus de Rheden.

Et Miniſteriales;

Goswinus de Stralen;

Gerardus Dapifer;

Johannes de Zutphania; & alii (i) quam

plurimi.

Acta ſunt haec apud Caſtrum Gelrenſe

anno Domini milleſimo ducenteſimo trigeſimo

ſeptimo , menſe Aprilis & craſtino Palma

TUIIl.

EVER. WASSENBERG , Urbis Embri

cens Deſcript., Lib. I/I., Cap. 1. p.

9t. Ook, doch verminkt, en min

naauwkeurig, uitgegeven bij AUB.

MIRAEUS, Not. Eccles. Belgic. Cap.

176. Oper. Dipl. Tom. II. p. 754.

(g) Dominus Gerhardus. cet.] Te onrecht heeft

MIRAEUS zo alhier, als voor de naamen der drie vol

gende getuigen, die alle Mtlites, of Ridders, en geen

Miniſteriales, of Dienstluiden, gelijk de volgende, zijn

geweeſt, en overzulks terecht Domini, of Heeren, kon

den genoemd worden, het woord Dominus in zijne uit

gaaf weder weggelaten.

(h) De Huynen.J In de uitgaaf van MIRAEUs heeft
men, de Hoirne. -

(i) Alii quam plurimi.] Alii plures, bij den zel

ven. En vervolgends voor menſe Aprilis leest men

bij hem, menſe Aprili.

De Offerpenningen, et het Bezoekgeld , zo als door den Bisſchap in 't

Aartsdiakenſchup van de vE LUw E getrokken werden, als mede de Ker

ken van Anlo, en Ummen , door denzelven voor altoos gehecht aan de

dier Kerke.

Proostdije van S. Pieter te Utrecht, ten voordeele van den tijdelijken Proost

In Februarij. 1238.

O# Dei gratia Trajectenſis Electus,

univerſis praeſentem paginam inſpectu

ris ſalutem in omnium Salutari. - - - -

Innoteſcat cunctis Chriſti Fidelibus, tam prae

ſentibus, quam futuris, quod cum ad Prae

poſituram Eccleſiae B. Petri in Trajecto

nulli reditus pertinerent, & Praepoſitus Ec

cleſiae ejusdem, quicunque eſſet pro tempo

re, tum ratione dignitatis, tum ratione pro

curationis bonorum dictae Eccleſiae, expen

ſas graviores facere cogeretur, ex hoc quoque

Fratres diétae Eccleſiae in adminiſtratione

ſuarum Praebendarum annis ſingulis dispen

dium non modicum (a) patiantur : Nos

ex officii noſtri debito memoratae Praepoſi

(a) Patiantur.] De zin vereiſcht, dat men dus
leze,# ook, VAN RHYN in zijne Overzetting ge

oordeeld heeft dit te vertaalen door groote ſchade lee

turae in parte ſuccurrere cupientes & pro

videre, omnes denarios oblationum, qui ha

étenus nobis in Archidiaconatu in vE

LUA competebant, & circatum anni noſtri

biſſextilis, Eccleſias quoque in Anlo & in

Ummen cum ſuis pertinentiis Praepoſiturae

perpetuo annexuimus, ita quod nominati re

ditus, non Capitulo, ſed ſoli cedant Prae

poſiturae, ut Praepoſitus, qui fuerit protem

pore, de eis honeſtius ſuſtentetur, diétus

que Praepoſitus nec Capitulo Eccleſiae prae

fatae, nec cuiquam alteri, de praedictis re

ditibus ſervire tenebitur.

Sed cum nos debitum carnis ſolvere con

tigerit, ipſe, ſuique ſucceſſores, Fratribus

- - dictae

den. In de Uitgaaf van LINDEBORN ſtaat kwaalijk, po:

tiantur, zulks is maar een enkelde drukfout, dien

egter v. HEUSSEN ook gevolgd heeft.
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dictae Eccleſiae in memoriam noſtri unam (b)

libram Trajectenſis dein annis ſingulis exhibe

bunt in anniverſario noſtro.

- Ut autem hoc factum noſtrum majori vi

geat firmitate, nec a nobis vel noſtris ſucces

ſoribusin poſterum valeat irritari, praeſens ſcri

ptum ſaepedictae Eccleſiae porreximus, ſigilli

noſtri munimine roboratum. -

(b) Libram Traje&enſts.] Dus in de uitgaaven.

Ik denke, dat volgends de gewoone verkorting van

ſchrijven in 't oorſpronkelijke zal geſtaan hebben li

bram Trajecteit. voor libram Trajectenſem. Of dat

LINDE BoRN bij 't Afſchrijven van dezen Brief het woord

monetae door overhaaſting zal overgeſlagen hebben.

Datum Trajecti Anno M. CC. XXXVIIIo.

Menſe (c) Februario.

Jo. LINDEBORN, Hist. Episc. Daven

triens. Cap. XI S 8 p so4 en

uit denzelven bij v. HUi'ssEN, Hiſt.

Episc. Vol. II. in Hist. Epioe. Da

Z'erºtr. #' 183. In het Nederduitsch

- - - vertaald door H. vAN RHYN in de

- - - - - - -- Oudhed. en Geſticht. van 't Bisd.

' 1 van Deventer II D. bl. 508.

vAN RHYN vertaalde het, een pond Utrechtſche munt.

(c) Menſe Februario.J,,Volgends de aantekening

van LiNDEBORN heeft de Bisſchop deze gifte nader

beveſtigd in Vigilia Thomae Apoſtoli, of op den 2o

December, des Jaars 1245.

&AA&2AAK AA&AA&SAAS-SAA&SAA&&AA&#&A&#SAA&SA&&AASSAK&S AAS AA&S NA -

22.) Overeenkomst en verdrag, tusſchen den Brabantſchen Hertog HENRIK den

II., en wALTERUs BERTHOUT, Heer van Mechelen, waar bij, onder an

dere pointen, ook aan den Gelderſchen Graaf oTºro den III. overgelaten

wordt het verkiezen van een Overſcheidsman, in geval de daar toe ver

korene door wettige verhindering belet mogte worden zijne uitſpraak te

doen.

N nomine Patris & Filii & Spiritus San

éti. Haec eſt forma pacis & compoſi

tionis inter Illustrem Ducem Brabantiae &

Nobilem Virum, Dominum wALTERUM BERT

HOUT. -

Videlicet, quod omnes naves, piſces de

ferentes ante Antverpiam ad Mechliniam,

Jibere poterunt pertranſire, perſoluto tamen

telonio, ſi quo tenentur. Si quae vero naves

alias merces, vel alia bona, portaverint, cum

eo jure ſervato, tranſibunt ante Antverpiam,

quo hactenus tranſire conſueverunt. Quos

cunque veropisces illi de Antverpia emerint

ex altera parte de (a) Romerswale, vel ce

perint, ubicunque Mechliniae vendere pote

Illnt. -

Itaque nec ipſi, nec ementes contra ipſos

Antverpienſes, telonium ſolvere de ipſis pi

ſcibus tenebuntur. Quicumque autem de

Antverpia ex hac parte Romerswale piſces

(a) Romerswale.T Anders ook Reimerswale ge

noemd. Het is de oude Zeeuwſche Stad Romerswale,

op het Eiland Zuidbeeveland wel eer gelegen, doch

voor ruim anderhalve eeuw reeds door de Zee inge

zwolgen, en zodanig voor altoos verloren gegaan, dat

zelfs de ſtraatſteenen, en wat nog van poorten en mu

ren dezer Stad overgebleven, en onder de golven der

zee niet bedolven was, bij openbaare veiling ten be

hoeve der Schuldeiſcheren in den jaare 1632. verkogt

is geworden. • Onlangs heeft de kundige Heer

JAC. ERMERINs ons zeer naauwkeurig de lotgevallen

en eindelijken ondergang dezer ongelukkige Stad op

geteld, en bij een gezameld in deszelfs Beſchrijving van

de gewezene Stad Rommerswale, in 1788. te Middel

burg uitgegeven. Doch had die onvermoeide Onder

- -- - - - - - - - - - -

* *

- - - - - - - - -

Den 1 December 1238.

emerint, & eosdem piſces apud Mechliniam

vendiderint, ementes contra ipſos tale jus ſol

vere debent, quale jus haétenus ſolvere con

ſueverunt.

Si quis etiam aliquem de Antverpia incul

paverit de eo, quod pisces emerit ex hac par

te de Romerswale, Antverpienſis quisque ſu

per hoc, proprio juramento, ſe poterit expur

gare. -

Item Antverpienſes facient Mechlinienſibus

id, quod de jure tenentur facere eisdem, &

Mechlinienſes Antverpienſibus vice verſâ faci

ent id, quod de jure facere tenentur eisdem.

Item omne allodium, quod posſidet Do

minus Walterus Berthout , & quod homi

nes ſui ab ipſo tenent in feudum in terra Bra

bantiae, in Marchionatu de Antverpia, vel

alias in dominio Ducis, praeter villam de Ki

ni, portavit in manus Ducis & reſignavit,

& ab ipſo Duce recepit in feudum jam dictum

* allo

zoeker der Zeeuwſche Oudheden gedagtig geweest aan

dezen onzen Brief, zou dit ſtuk hem niet alleen een

vroeger bewijs, dan hij op bl. 2. voorbrengt, aan de

hand hebben gegeven, waar in gewag van dezelve ge

maakt werd, maar hij zou ook tevens niet geſteld

hebben, dat men de naam Reimerswale in laatere tij

den eerst veranderd heeft in Romerwale, ,, misſchien

,, om daar door het verdichtſel, dat zij van een ſtich

,,ting der Romeinen ware, geloof te doen krijgen”,

daar het uit dezen Brief, waar in het allereerst, voor

zo ver bekend is, gewag van deze plaats gemaakt

wordt, ontegenzeglijk blijkt, dat ze toen reeds al den

naam van Romers Wale, en niet Reimers- Wale,

droeg.

Bbbb . . . .
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allodium, ſalva eidem Waltero Berthout ſua

juſtitia alta & inferiori. Et quia dictus Wal

terus Berthout in manus Domini Ducis prae

fatum allodium reſignavit, recompenſationem

faciet ipſi (b) praedictus Dux, ſecundum

dictum Domini Arnoldi de Weſemale & Do

mini Henrici (c) de Attenhoven.

In nemore vero, quod Wavera dicitur,

Dominus Dux habet venationem, quando ſibi

placuerit. Et per haec nihilominus dictus

Walterus Berthout, & ſuccesſores ſui, &

homines ſui, qui aliquas partes diéti nemoris

ab ipſo tenent, & ſuccesſores hominum ſuo

rum, de dicto nemore, arboribus, & fundo,

ſeu feris dicti nemoris, voluntates ſuas ple

narie facere poſſunt, absque aliqua contradi

étione, vendere, ſi velint, & in uſus ſuos

quoScunque convertere.

Inſuper omnia Judicia alta & inferiora,

parva & maxima, quae ſupradictus Dominus

Walterus Berthout tenet, & quae homines

ſui tenent ab ipſo, idem Walterus Berthout,

& ſui ſuccesſores, a Domino Duce & ſuis

ſuccesſoribus in feudum tenent, & tenebunt

jure perpetuo. -

Et ſuper praemisſis Judiciis idem Dux prae

dicto Waltero Berthout veram & firmam wa

randiam praeſtabit & ſtabilem, & litteras ſuas

patentes ſuper hoc exhibebit eidem Waltero

Berthout, & litteras teſtimoniales hominum

ſuorum, videlicet Ducis de Limborch, Co

mitis GELRIAE, Comitis de Lon, Domini

Walerami de Limborch, & aliorum, usque

adeo quod ſufficere debeat.

Praeterea Chartas, Privilegia, & munimen

ta univerſa, quae idem . Walterus Berthout

habet (d) ab ipſo Duce, ſeu ab Antecesſo

ribus ſuis, a Romanis Imperatoribus ſeu Re

gibus obtenta, apud Haffligem per decem

annos a diéto Domino Waltero deponentur,

ſub teſtimonio competenti.

Si vero praediétam warandiam idem Dux

infra terminum fecerit antedictum , transactis

decem annis, idem Dux de diëtis Privilegiis,

Chartis & munimentis ſuam faciet volunta

tCIIl. -

Quod ſi infra eundem terminum controver

ſia moveatur dicto Waltero Berthout, ad cu

jus defenſionem Chartis, Privilegiis & muni

mentis indigeat ſupradictis, Abbas Hafflige

menſis & Conventus ea diéto Waltero Bert

hout reſtituent; & ſuper hoc litteras ſuas ei

dem Waltero Berthout dabunt patentes.

Inſuper feudum, quod dictus Walterus

Berthout hactenus a Domino Duce tenuit,

(b) Praedictus dux] In de uitgaave van 't Pla

caatboek van Braband heeft men het woord praedi

ſtus overgeſlagen.

(c) De Attenhoven.J. In die gemelde uitgaaf, ge

lijk ook bij MIRAEUS, leest men Henrici de Uttenho

ven. Mogelijk is hij de zelfde , die in den Brief

van 1236. hier voor Num. 16. bl. 417. voorkomt on

der den naam van Henricus de Attencurt. In een

Brief van 1233. bij BUTKENs, Preuv. du Livre IV.

des Trophees de Brab. p. 74. ontmoet men, onder an

dere getuigen , ook Henricus de Ottecur; doch ik

allodium ſüpradictum, Juſtitiam ſeu Judicia

praediéta, nec non deductiones navium, pro

ut ſupra dictum est, idem Walterus Bert

hout, & ſui Succesſores, a Domino Duce,

& ſuis Succesſoribus, in unum feudum jure

perpetuotenebunt. -

Super omnibus, autem diviſionibus, diſtin

étionibus, ſive (e) conſtitutionibus, inter

Dominum Ducem & Walterum Berthout

praediétos faciendis, compromiſerunt ipſi fide

praeſtita corporali in Walterum Cluenting,

Carolum de Arſchot ex parte ipſius Ducis;

& Henricus de Heiſèbruch, & Wilhelmum

de Echove, Milites, ex parte Domini Wal

teri Berthout: ita quod ipſi, inquiſita veri

tate, ſub juramento ſuo, & fidei interpoſitio

ne, de (f) praemisſis jus ſuum praebeant

unicuique juxta optimam füam conſcientiam.

Si quem autem arbitrorum justo impedi

mento contigerit eſſe detentum, qui non pos

ſit deciſioni negotii interesſe, alius loco ſui,

ab eo, qui illum elegit, ſubſtituetur. Si di

, éti arbitri in aliquo discordaverint, aſſument

Dominum Godefridum de Parweys , cujus

dictum & ordinationem Dominus Dux , &

Walterus Berthout, ſuper praemiſis in omni

bus obſervabunt. -

Caeterum, ſi dictus Dominus Godefridus

de Parweys impedimento juſto & legitimo de

tentus, praedictis intereſſe non poſſit, Domi

nus oTTo Comes GELRLAE ſubſtituet alium

loco ſui. Praedictivero arbitri dictum (g)

ſuum & ordinationem infra Dominicam proxi

mam Palmarum, ſecundum formam ſuperius

expresſam pronuntiabunt. Et ſi dicti arbitri

in dicto ſuo fuerint discordes, praedictus Go

defridus de Parweys ſuper ipſà diſcordia di

étum ſuum & ordinationem ſüam infra octa

vas Paſchae proximas pronuntiabit.

Sane notum ſit univerſis, quod praedictus

Dux conſanguineam ſüam MARIAM, primoge

nitam Sororis ſuae Comitisſae de Alvernia,

wALTERO BERTHOUT , primogenito Walteri

Berthout praedicti, tradet in uxorem legiti

mam, & cum ea dabit eidem Waltero mille

libras Flandrenſes annuatim percipiendas in

certis bonis & firmis, praedicto filio ſuo ſu

per hoc aſſignandis, quoadusque praedictas

mille libras perſolverit eidem. -

Praedictus vero Walterus Berthout dabit

dicto filio ſuo quingentas libras Flandrenſes

annuatim, percipiendas in certis bonis & fir

mis, praedicto filio ſuo ſuper hoc aſſignandis,

ea ſtabilitate, quod praedicta Maria, quid

quid juris Nobilis Matrona in bonis#
- 1ul 2

denk, dat men aldaar moet lezen H. de Attecur.

(d) Ab ipſo Duce] Duce ontbreekt bij MIRAEUS en

in het Brab. Pl, B. gelijk men ook vervolgends in

die beide uitgaaven heeft, ſive Regtbus.

(e) Sive] In die gemelde twee uitgaaven, vel. In

't Recueil en bij DUMoNT leest men ſeu.

(f) Praemiſis.] Bij MIRAEUs en in 't Brab. Pl.

B. heeft men promiſis, gelijk ook vervolgends ſui con

ſcientiam. voor ſuam conſcientiam.

(g).Suum.] Dit woord ontbreekt in die gemelde

twee uitgaaven.
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N

ſui, ſecundum conſuetudinem & legem Bra

bantiae obtinere conſuevit, in bonis praedi

ctis obtinebit.

Ut autem praemisſa omnia a nobis Walte

ro Berthout praedicto, & noſtris Succeſſo

ribus firmiter & inviolabiliter obſerventur,

appenſione ſigilli noſtri praeſentem Chartulam

fecimus roborari. -
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Actum & datum apud Lovanium in cra

ſtino B. Andreae Apoſtoli anno Domini

MCC. XXXVIII.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de Bra

bant Tom. 1. dans les Preuves du Lt

vre IV. p. 8o. Ook uitgegeven door

AUB. MIRAEUS Dipl. Belg. C. XCVII.

Oper. Dipl. Tom. I. p. 31 I. en 312.

en in het Placaatboek van BRABANT,

III Deel bl. 598., gelijk ook in het

Recueil des Traitez de Paix, & d'au

tres Actes Publics, Tom. I. n. Io4 p.

63, als mede in het Corps Diplom.

du Droit des Gens van DU MONT, Vol.

I. Part. I. p. 175.
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23.) GraafoTTo de III verbindt zich, nevens anderen, als Borge , tot nako

ming en voldoening van 't geen, waartoe de Heer van Mechelen zich by

het voorgaande Verdrag aan den Hertog van Brabant verpligt had, en be

looft verder, ingeval zulks niet geſchiedde, als dan, binnen Leuven, in

Leisting te zullen inrijden.

Den 1 December, 1238.

ALTERUS BERTHOUT , Advocatus in

- Mechlinia, univerſis praeſentes lite

ras inſpecturis ſalutem aeternam. Noverint

univerſi, quod nos (a) formam & com

poſitionem inter illuſtrem Ducem Brabantiae

& nos in craſtino B. Andreae Apoſtoli con

ceptam , & ſigillo noſtro munitam tene

mur eidem inviolabiliter obſervare, hoc idem

ipſi ſub interpoſitione fidei noſtrae, & ſub

poena duorum millium marcharum Colonien

ſium promittendo.

Nos autem, ſi cauſae, in dicta forma con

tentae, infra octavas Paſchae proximo adven

turi non fuerint adimpletae, & hoc per Nos

vel (b) per Arbitros a Nobis electos ſtete

rit, apud Loyanium veniemus, exinde nulla

(a) Formam & compoſitionem.] Dit is het ſtraks

voorgaande Verdrag, onder Num. 22. van deze Af

deeling.

(b) Per Arbitros.] In de Uitgaaf van DU MoNT ont

breekt hier het woord, per.

(c) Exceſſuri.] Rece/uri leest men bij MIRAEUs,

en in het Brab. Pl. Boek, het geen egter op 't zelfde

uitkomt. -

(d) De Echove.] De Hechove, vindt men in het

gemelde Placaat- boek.

(e) Spoſponderunt ] Dewijl onze Gelderſche Graaf

otto, benevens de overige Borgen, zich verbindt, om

binnen Leuven te zullen inrijden, en aldaar in leisting

te liggen, tot zo lang de Heer van Mechelen, als

Zaakwoude, aan zijne belofte voldaan, en het ingegaa

ne Verdrag voltrokken zou hebben, is uit dien hoof

de ook deze Brief voor de Hiſtorie en het Staatsrecht

van ons Gelderland opmerkenswaardig, om dat wij in

denzelven een der vroegſte voorbeelden ontmoeten,

dat onze Graven zich onderworpen hebben aan de Lei

ſting of inrijding en dus zich door een Pactum Ob

ſtagiale Voluntarium verbonden hebben tot nakoming

van een of andere belofte. Wat eigenlijk de Lcisting

tenus (c) exceſſuri, antequam eidem Do

mino Duci completa ſint ea, quae continen

tur in forma, ſeu compoſitione praedicta, vel

quouſque ſibia nobis de dicta poena, ſubfide

noſtra promiſſa, fuerit plenarie ſatisfactum.

Si autem aliquid de praemiſſis nos contige

rit non ſervare, fideiuſores, ſuper hoc ipſo,

Domino Duci dedimus, videlicet Dominum

oTToNEM Comitem de GELRIA , Dominum

Godefridum de Parweys, Dominum Arnol

dum de Diest, Dominum Arnoldum de

Weſemale, Henricum de IIeiſèbruch, Wil

helmum (d) de Echove, Nicolaum filium

Domini Peregrini militis. '-

Qui omnes praeſato Domino Duci, fide

interpoſita, ſimiliter (e)ſpoſponderunt,#
Ill11

of het inrijden in een eerzaame Herberge, welke doorden

Inmaaner aangewezen werd, en waar men op zijn el

en koſt moest inliggen, tot dat voldaan was, of nage

omen, 't geen men beloofd had, geweest zij, hoe

men verder de zaakwoude, en zijne medeleisters, eerst

tnmaande, en, indien zij niet inkwamen, als dan ge

woon was te overſchrijven, hoe verder dezelve in het

midden van deze Eeuw begonnen is ook onder onze

Nederlandſche Heeren, en in volgende Eeuwen, zelfs

tusſchen particuliere perſonen, zo elders, als ook in

ons Gelderland, in gebruik is geweest, en wanneer

eindelijk zodanige beloften bij een openlijke Wet ver

boden en afgeſchaft zijn, behoeven wij niet breedvoe

rig aantetoonen. Zulks is, ten opzigte van Gelderland,

volledig reeds bewezen door den Hoogwelgeboren Heer

Jo. ELIAs NICOLAUs BARON VAN LYNDEN tot Hoeve

laken, in deszelfs Academiſche Verhandeling, de Pa

éti Obſtagialis Voluntarii indole, effectu , & a'roga

tione, imprimis in Gelria, uitgegeven te Utrecht in

den jaare 1786. Te vooren had ook reeds de H. W.

Gebören Heer FR. GoD. BARON VAN LYNDEN, Heer

van Hemmen, de afſchaffing van die grote verderflik

ſnoede gewoente, in deſen Landen lang tyt gehantiert,

Bb b b 2 ge
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niſ nos omnia praedicta firmiter tenuerimus, ſtino B. Andreae Apoſtoli, anno Domini

ipſ apud Lovanium venient, moraturi ibi- MCC. XXXVIII.

dem, donec dicto Domino Duci ſatisfactum

fuerit de promiſſis, prout ſuperius eſt expres

ſum.

Ut autem univerſa ſupradicta inviolabiliter

obſerventur , nos ſigillum noſtrum una cum

ſigillis fidejuſſorum praedictorum praeſentibus

litteris appoſuimus. Actum & datum in cra

# de verbyndingen op Leyſtingen, bij het verbod

erzelver van den jaare 1473, omſchreven worden,

aangetoond in deszelfs Specimen juris Publici, de Ju

cHRISTOPH. BUTKENs, Troph de Bra

bant Tam. I. dans les Preuzes du Li

vre IV, pag. 81. Ook uitgegeven

door Agn. MIRAEtºs, Dipl. Belgic. Cap.

XCVIII. Oper. Dipl. Tom. I. p. 313.,
en in 't Placaatboek van BRABANT3

III. D. bl. 6co., als mede in het Re

cueil des Traitez de Paix & d'autres

Ades Publics , Tom I. n. Io4. B. pag.

64-, gelijk ook in het Corps Diploma

## du Droit des Gens van DU MoNT,

ol. I. Part. I. pag. 176.

diciis Gelricis antiqui & medii aevi, insgelijks te U.

trecht uitgegeven in 178I., pag. 2. &’. 3. in Not.

24.) Belofte, waar by Graaf oTTo de III. zich verpligt zynen Oom HENRIK den

II., Hertoge van Braband, tegen ieder een, en in allen gevallen, te zullen

helpen, en byſtandig zyn.

- Den 21 Februarij 1239.

TTo, Comes Gelrienſis omnibus &c.

Noveritis, quod nos fide data & jura

mento praeſtito promiſimus, quod nos Illu

ſtrem Virum, Kariſſimum Dominum, & (a)

Ayunculum noſtrum HENRICUM, Ducem L0

tharingiae & Brabantiae , contra omnes

mortales in omnibus cauſis, & agendis ſuis,

juvabimus, & eidem aſſiſtemus , & negotia

ipſius Domini Ducis per omnia, tanquam pro

pria noſtra negotia, promovebimus.

(a)Avunculum noſtrum.J MARGARETA, de Moe

der van onzen Graaf OTTO, was eene volle zuſter van

Hertog HENRIK den II. Wij hebben zulks hier voor

reeds getoond in onze aanmerkingen bl. 38o. Uit die

betrekking nu van bloedverwandſchap zal men zich

niet verwonderen, dat onze Graaf, behalven dat hij,

als Leenman van Brabant, ook daar toe van rechts

f

In cujus rei teſtimonium praeſentes lit

teras noſtras ſigillo noſtro duximus roboran

das. Datum & actum apud Turnhout Domi

nica, qua cantatur Reminiſcere. anno Domi

ni MCC. XXXIX.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de Bra

bant Tom. I. dans les Preuves du

Livre IV. pag. 82.

wegen in zekere gevallen verpligt was, bij dezen Brief

zich verbindt zijnen Oom van Moeders zijde tegen al

len zonder eenige uitzondering, contra omnes morta

les in omnibus cauſis ſuis, te zullen helpen, en bijſtand

te bewijzen, even als of hij een homo ligius integer,

een volle Ledigman, van Brabant was.

w

ſ

nn
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eerste verkeerde sººrteºrie-ººrzeesertees steeg stee-stesººrtestress,

25.) De Novale Tienden in Salland,
te Ommen, Heemſe, en Hardenberg, door

Bisſchop OTTO den III. geſchonken aan 't Capittel van Deventer tot we

deropbouwing der verbrande Kerk, mids dat daar voor zielmisſen jaar

lyks zouden moeten gedaan worden voor hem, alsmede voor zyne beide

Ooms van Moeders zijde, den Bisſchop oTTo den I. en den Domproost

- LoDEwvK, beiden Zoons van den Gelderſchen Graaf Otto den II.

Den 2 Februarij. 124o.

N nomine Domini Amen. oTTo , Dei

gratia Trajectenſis Electus, univerſis Chri

ſti fidelibus praeſentibus & futuris in perpe

tuum notum eſſe cupimus, quod viſa neces

ſitate & tribulatione Decani & Capituli in

DAVENTRIA , moti paſſione paterna propter

ipſius Eccleſiae miſerabile damnum & (a) in

cendium, perſonarumque detrimentum, ut id

Capitulum liberius ejusdem Eccleſiae repara

tioni efficacem adhiberet operam & laborem,

& pro impenſis, quas ad hoc opus multipli

citerfecit de ſuis propriis ſtipendiis, aliquam

ſaltem ſentiret retributionem, de conſilio Prae

latorum & Miniſterialium noſtrorum contuli

mus omnes decimas Novalium a Randersie

le inferius per omnes terminos & per totam

jurisdictionem Sallandiae, & interminis Vech

tae per Parochias Ommen, (b) Heymiss,

& Nietuſlede, quae ab electionis noſtrae tem

pore exortae ſunt & excultae, temporibusque

noſtris excoli poterunt & provenire, & dein

ceps in perpetuum in nemoribus, venis, pa

ludibus, paſcuis, & omnibus aliis quibuscun

que locis, ſitis in terminis antedictis, ad uſus

praedictorum Decani & Capituli, & in pro
'-

(a) Incendium ] Het afbranden dezer Kerk is voor

gevallen in den jaare 1235., indien men geloof geeft

aan zekere oude Aantekening, bij den Heer DUMBAR,

Kerk. en JWereltl. Deventer I. JD. bl. 41o. Dech

MooNEN, Chron, van Devent. bl, 18. ſtelt dit on

geluk geſchied te zijn omtrent het jaar 124o. , en

dus een jaar of wat laater.

(b) Heymiss, & Nieuſlede.] Heymiss is het tegen

woordige, tusſchen Ommen, en den Hardenberg, 2a11

de rechter zijde des Vechts gelegene, Heemſe. 'Dat de

laats, welke naderhand den naam van Hardenberg ge

tregen heeft, en nog heden draagt, oudstijds Nieu.

ſtede genoemd werd, is ook genoeg bekend. Men zie

#ors, Hist. Epiſc. Daventr. C. VII. S. 4.

. R 6.
P d:5 Ad allos panes J Men zie, het geen dienaan

gaande is aangetekend door DUMBAR, in 't K. en W.

Devent. I. D. bl. 267. -

(d) Fratris ſui, Domini Ludowici.]. Ofſchoon wel

deze Brief. wat deszelfs inhoud betreft, geene recht

ſtreekſche betrekking tot ons Gelderland heeft, ver

diende egter dezelve ten vollen eene plaats in deze on

ze Verzameling alleen om deze woorden, waar in de

Domproost LoDewYK uitdrukkelijk genaamd wordt een

Broeder, frater, van Bisſchop oTTo den I. en dien

de Gever van dezen Brief, OTTO, de III. van dien

naam onder de Utrechtſche Bisſchoppen , insgelijks

omſchrijft, als zijnen Oom van Moeders zijde, en

voorzaat, Avunculus noſter & Praedeceſſor. Van 't

prietatem ipſius Eccleſiae Daventrienſis in ani

mae noſtrae & noſtrorum remedium praede

ceſſorum, ita ut tertia pars ex his movis de

cimis cultis, & in perpetuum excolendis, ce

dat ad Decanum propter ipſius redituum tenui

tatem, duas vero partes alii Canonici aequali

percipiant portione, ad albos panes (c) Fra
tribus miniſtrandos. .

Statuimus etiam, ut de Decima jam dicta

in anniverſario noſtro viginti ſolidi, & in an

niverſario Ayumculi & Praedecesſoris noſtri

Domini oTTONIs, Electi Trajectenſis, quin

que Solidi, & Fratris (d) ſili Domini

LUDowIcI, Majoris Praepoſiti Trajectenſis,

quinque Solidi Canonicis praeſentibus exhibe

àIntllT. s

Ut autem haec rata maneant & perpetua

vigeant firmitate, praeſentem cedulam noſtioſi

gillo communiyimus & Eccleſiarum Trºjecten

ſium ſigillis feeimus communiri. Acta ſunt

haec Daventriae Anno (e) MCC. XL. in

die purificationis Beatae Mariae Virginis.

Teſtes: -

Theodericus (f) Praepoſitus, Henricus de

Breda, Decanus Eccleſiae majoris,

- * * Lu

*.

uiterſte aanbelang zijn deze woorden voor onze duis

tere Gelderſche Hiſtorie, en wel voornaamelijk, om

daar door de Geſlagt- Lijſten der Gelderſche Graaven

op een vaſter, en geregelder, voet te brengen, dan

tot nog toe door de Schrijvers geſchied is, bij wien

deze LODEwYK geheel onbekend is, terwijl het, en

uit dezen Brief, en uit andere ſtukken, thands onte

genzeglijk blijkt, dat deze Domprooſt LoDEwYK , een

Broeder van Bisſchop otto den I geweest zijnde,

dienvolgends ook een wettige Zoon is geweest van on

zen Gelderſchen Graaf Otto den II., en overzulks

op de Geſlachtlijſten der Gelderſche Graaven zal moe

ten gebragt worden. Wij hebben dit hier voor reeds

in 't breede getoond in onze Aanmerkingen, in de II.

Afdeel. bl. 286. en 3o3. e

(e) Anno MCC, XL.] Volgends de aantekening

van LINDEBORN heeft de Bisſchop in de maand ju

lij des jaars 1245. deze Gifte op nieuws beveſtigd,..

(f) Theodericus Praepoſitus cet.] Zeer kwaalijk

heeft LINDEBORN, in zijne uitgaave, de distinctien,

of onderſcheidingstekenen dus geplaatst: Teſles Theo

dericus praepoſitus, Henricus de Breda Decanus: Ec

cleſtiae Majoris Ludowicus, S Salvatoris , Reyma

rus S. Petri, Goszvinus. cet. vAN RHYN, door deze

kwaade onderſcheiding bedrogen, meende dat de naam

van den Proost van S. Salvator, of Oudmunſter, hier

overgeſlagen was, en zette overzulks, deze woorden

dus over: ,, de Getuigen waren Theodericus Proost,

,, Henricus van Breda Deken, Ludovicus Domproost

Bbb b 3 ,, (te
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Ludowicus, S. Salvatoris,

Reymarus, S. Petri,

Goswinus, S. Johannis,

Wolterus, S. Mariae Praepoſiti.

Walframus, S. Salvatoris,

Everardus, S. Petri,

Giſelbertus, S. Johannis, Decani Traje

ctenſes. -

Stephanus, Pincerna.

Suederus, & Henricus de Vorst.

Gerardus de Ervete, Scultetus.

Hugo de Vloten.

,, (te Utrecht,) N. Proost van S. Salvators - Kerk,

,, Reimarus Proost van S. Pieters - Kerk, enz.” Doch

op die wijze vervalt men in onoverkomelijke zwaarig

heden. Wij hebben geen de minſte bedenking ge

maakt, om die onderſcheidings - tekenen, die men

aan den eerſten uitgever alleen te danken heeft, in

onze uitgaave te veranderen, en hier in te volgen de

meening en gedagten van de Heeren, VAN DE WATER

in 't Utrechts Placaatb. 1. D. bl. 752 en DRAKEN

BoRCH in 't Aanhangz op de Kerk. Oudh. bl. 13 – 16.;

dewijl het zeker is, dat te dezen tijd THEODERICUs,

zSz zººººººº2%，

26.)

Johannes de Covoerde.

Pelegrimus de Putten.

Walterus Radingh.

Siedecus Haringh , & Stephanus frater

ſuus; Milites, & alii quam plures.

Jo. LINDEBORN, Hiſt. Epiſc. Daventr.

C. II. S. 1. pag. 73. en uit denzel

ven bij VAN HEUSSEN , Hiſt. Epi

ſcopat. Foeder. Belgii Tom. II. in

Hist. Epiſc. Daventr. p. 31. In het

Nederduitſch overgezet door VAN

RHYN , in de Oudhed. en Geſticht.

van Deventer, I. D. bl. 133

of DIRK van Randenrode, Prooſt, en HENDRIK van

Breda, Deken van 't Capittel van den Dom, en Lo

DEwYK Proost van Oudmunſter# is, gelijk de

overige alhier opgenoemde Prooſten en Dekenen der

overige Capittelen te dezen tijd ook die waardigheden

bekleed hebben. In 't breede kan men zulks bewe

zen vinden bij den Heer DRAKENBoRCH ter aangehaal

de plaats niet alleen, maar ook bl. 32. 9o. I 17. 138.

161: 184. 21.1. en bl 233. van het bovengemelde

Werk.

S28%%%E2eszºaxeage%%%%%%%%%%，zºººººººººººººººººººººººººººººººººzszºzeeze azeaxazºsºz &eazzzºazsºsººsCoZoºZoºZºC
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Getuigenis van Graaf oTTo, dat het Kaſteel van Daalem niet begrepen is

geweest in het gemaakte Vredesverdrag tusſchen den Aartsbisſchop van

Keulen, en den Hertog van Brabant.

- 1

Den 31 Augustus, 124o.

TTO, Comes GELRENSIS, omnibus prae

ſentes. &c.

Noverint univerſi, quod Caſtrum de Dae

lem cum omnibus ſuis appenditiis eſt exclu

ſum a forma pacis, factae inter Venerabilem

Virum coNRARDUM ſanctae Colonienſis Ec

cleſiae Archiëpiſcopum & ſuos coadjutores

ex una parte, & Virum Illuſtrem HENRIcUM

Ducem Lotharingiae & Brabantiae, Kariſſi

(a) Avunculum noſtrum.] Men zie, het geen wij,

mum (a) Ayunculum noſtrum, & ſuos co

adjutores ex altera. &c. Datum in VigiliaBeati

Egidii anno Domini MCC. XL.

cHRISTOPH. BUTKENs, Tropb. de

Brabant Tom. I. dans les Preu

ves du Livre IV. Pag. 82.

n

hier voor, reeds aanmerkten, bl. 38o. en bl. 428.

27.)
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27) Verdrag tusſchen Graaf Otto en den Prior van de Johanniter Orde, wegens

den afkoop van het aandeel, 't geen het Hospitaal der zelve binnen ARNHEM

genoot uit de Tollen van de Saterdaagſche Weekmerkt aldaar.

-
-

Den 5 October. 124o.

rater Henricus de Steinvordia, Prior

Hospitalis beati Johannis per Dyoc.

'1rajectinam univerſis hanc literam viſuris ſa

lutem in eo, qui ſalus eſt omnium.

(a) Discordia.] Uit welken bron dit misverſtand,

of deze oneenigheid, geſproten zij, zal men mogelijk

kunnen opmaaken, indien wij in opmerking nemen de

navolgende omſtandigheden, welke niet ongemaklijk

uit dezen aanmerkelijken Brief kunnen afgeleid wor

den , want uit denzelven blijkt, voor eerst, dat reeds

ten dezen tijde. en mogelijk lang te vooren, de Rid

ders der Johanniter Orde binnen ARNHEM een Hos

pitaal gehad hebben, het welk van wegen die Orde

door een Hoſpitaal - meeſter, Magiſter, beſtierd, en

eregeerd werd. Ten tweeden blijkt uit dezen

# dat reeds binnen ARNHEM in voorige tijden een

Vrije jaarmerkt, Nundinae, was ingeſteld, die ad fe

ſtum nativitatis Mariae, of op den 8 September, jaar

lijks gehouden werd. Ten derden uit een ande

ren Brief van den jaare 1251 , dien wij hier beneden

op zijn tijdorde insgelijks zullen uitgeven, komt te

blijken, dat die jaarmerkt gehouden werd ºp het

Kerkhof van 't gemelde Hospitaal van S. Jan, en bij

of omtrend de Kerk van 't zelve, want in dien Brief

uitdrukkelijk beloofd wordt, dat men in 't vervolg

niet beletten zal het houden van die merkt op het

gemelde Kerkhof, zo als men tot dien tijd toe ge

woon was geweest, of, gelijk de woorden van dien

Brief zelf luiden, nec de cetero impediemus forum,

quod uſque modo eſe conſuerat in Cimiterio ſtepra
dicto. Ten vierden. Voor het gebruik van dat

Kerkhof, en ledige plaatſen of pleinen, areae, welke

aan dat Hoſpitaal, en deszelfs emuniteit, of vrijheid,

behoorden, ſchijnt de Hospitaal - meeſter ten voordee

le van dat Geſtigt een zekere portie, of aandeel ge .

trokken te hebben uit de Tollen, die van de goede

ren, aldaar ter Jaarmerkt gebragt, betaald moeſten

worden. - Dit opgemelde is gemaklijk afteleiden

uit de woorden van dezen Brief, vergeleken met twee

andere Brieven van 1249, en 125 I., hier beneden ge

plaatst - Maar wat zullen wij verſtaan door de al

hier insgelijks voorkomende woorden Theolonium bea

ti Willebrordi. & in media quadrageſima, quod de

beret habere ipſa Domus Hoſpitalis tam de areis, quam

de ipſo Cimiterio Beati johannis, en welke Tol bij

dezen Brief thands afgeſchaft, , en vrijgekogt wordt

voor twintig ponden kleiner penningen? Waar in heeft

die Tol beſtaan? of waar uit is dezelve geſproten ?

Dit is mij duiſter. Doch wij zullen kortelijk onze ge

dagten dien aangaande voorſtellen, en dezelve aan 't

oordeel van deskundiger onderwerpen. Zeker is het,

dat reeds lang voor dezen tijd binnen ARNHEM ook

een Weekmerkt heeft plaats gehad. Denkelijk heeft

Arnhem te gelijk, met het recht van een vrije jaar

merkt. Ook het voorrecht van een Weekmerkt, alle Sa

turdagen te houden, tevens gekregen door gunſte van

een der Voorzaaten van onzen Graaf oTTo den III,

mogelijk van zijnen Vader GERHARD, of zelfs vroe

ger, van zijnen Grootvader oTTo den II. Dit ten min

ſten is zeker, en blijkt uit den Brief, hier voor ge.

plaatst onder Num. 1 I bl. 4o5., dat reeds voor 1233.

eene Saturdaagſche Weekmerkt, forum rerum vena

lium, binnen ARNHEM plaats heeft gehad. Die Week

merkt nu ſchijnt ook op 't Kerkhof en het omliggen

de plein , of areae, van dat Hoſpitaal gehouden te

zijn. De goederen, die weekelijks van buiten de

Stad ter merkt kwamen, ſchijnen ook een zekeren

Noverint univerſi, quod (a) discordia,

quae verſabatur inter dominum oTToNEM, Co

mitem Gelrenſem, ex unaparte, & nos ex

altera, amicabili compoſitione ſopita eſt in hunc

- - 1T1O

Merkttol betaald te hebben, waar uit dat Hoſpitaal

zijn aandeel trok, even als uit de goederen, ter jaar

merkt door vreemden aangebragt. Doch de goederen

der, ingezetenen van Arnhem, die op die Week

merkt ten verkoop gebragt werden, ſchijnen van dien

last bevrijd te zijn geweest, en ik denke, dat daar

omtrend tusſchen dat gemelde Hoſpitaal, en den Graaf

naamens de Stad eene ſchikking zal gemaakt zijn, en

wel zodanig, dat daar voor uit## VOOIT

dit hun aandeel in de weekelijkſche Merkttollen aan

de Hoſpitaal-broeders eene zekere ſom gelds vervol

gends jaarlijks zal betaald zijn, en wel in twee halfjaa

rige termijnen, op S. Willebrordus dag, of op den 7

November, en in media quadrageſima, op Halfvas

ten, of drie weeken voor Paſchen in ieder jaar; deze

gerechtigheid nu, of ſchatting, welke dat Hoſpitaal

wegens het gebruiken van hun Kerkhof en plein, tam

de ar eis, quam de ipſo cimiterto, jaarlijks in twee ter

mijnen, op die gemelde dagen, uit Stads ſchatkist

trok , in plaats van hun aandeel in de Tollen der goe

deren van de Burgeren, denke ik, dat men hier verſtaan

moet onder de benaaming van Theolonium Sancti lWal

lebrordi & in media quadrageſima. - In dit dag

licht nu ſommige hier voorkomende uitdrukkingen be

ſchouwende, zullen wij gemaklijk den oorſprong van

dezen twist kunnen naſpôoren, en den verderen inhoud

van dezen Brief te recht begrijpen. Wanneer naame

lijk onze Graaf otto, in den jaare 1233. de Stad, of

Oppidum ARNHEM, verhief tót eene vrije Stad, of

Civitas, gaf hij aan die van Arnhem niet alleen vrij

heid van alle Tollen in zijn land, (ipſi vero Burgen

ſes, zegt hij in dien gemelden Brief, ab omni exactto

ne Thelonei & ſolutione in terra & Comitia mea ſint

immunes) maar hij geeft ook aan de Vreemden, die

met hunne goederen te Arnhem ter Week- merkt

zouden komen, die vrijheid, dat dezelve van hunne

goederen geen Tol zouden behoeven te betaalen. Ac

cedentes, dit zijn deszelfs woorden, cum curribus &?

carrucis propter forum rerum venalium ſabbato, ſt

expediti non fuerint, die dominica recedant, & nullo

onere Thelonei premantur, quin ſalvis rebus corum ſal

vi recedant. Alle vreemden dus zonder onderſcheid,

die van buiten de Stad met hunne waaren en goe

deren de Saturdaagſche Week- merkt bezogten, raak

ten hier door bevrijd van de betaaling der Merkttollen.

Te vooren zelfs, ten einde meer en meer die week

merkt van leeftogt en eetwaaren tot gerief der Ingeze

tenen mogte voorzien worden, had reeds onze Graaf

oTTo , en ook zijn Vader, aan de Ingezetenen van ſom

mige Dorpen diezelfde vrijheid verleend. Dit wordt

niet onduidelijk, onzes bedunkens, te kennen gegeven

door deze woorden, Villae, quibus data eſt libertas a

diéto Comite vel a Patre ſuo bonae memoriae. Ander

zins kan ik niet zien, wat men door die Villae, en de

libertas, welke aan dezelve gezegd wordt gegeven te

zijn, op een voegzaame wijze, het verband, waar in

dezelve in dezen Brief voorkomen, in aanſchouw ne

mende, zou kunnen verſtaan. Door het geven

nu van deze Vrijheid van Tollen ten opzigt der goe

deren, die weekelijks ter markt gebragt wierden, ver

minderde ook het aandeel, dat het Hoſpitaal voor

heên uit de opkomſten dier Merkttollen genoot, en

geraakte dus dat voordeel eindelijk geheel te niet. Dit
mOGSt.
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modum. Videlicet quod Magiſter Hoſpitalis

in ARNEM in mundinis, ad feſtum nativitatis

beatae Mariae ibidem exiſtentibus, portio

nem, ſecundum quod de jure debet habere,

cum omni integritate recipiet, nec amplius

quicumque Magister dicti Hoſpitalis occaſio

ne ſupradictarum nundinarum a Domino Co

mite exigere poterit nec debebit. -

Inſuper Theolonium beati Willebrordi &

in media quadrageſima, quod deberet habe

re ipſa domus Hoſpitalis tam de areis quam

de ipſo cimiterio beati Johannis, totaliter re

miſſum eſt ipſi Domino Comiti annuatim pro

duabus libris parvorum, quas duas libras ſu

pradictas ipſe Comes redemit pro viginti li

bris parvorum, & domui jam perſolvit.

Item villae, quibus data eſt libertas a dicto

Comite, vel a Patre ſuo bonae memoriae,

theolonium ſolvent domui ſupradictae in hunc

modum. Videlicet, quod viginti ſolidi, re

cepti ab ipſo theolonio, a Domino Comite

poterunt (b) redemi pro decem libris parvo

rum, & ſic theolonium diétarum villarum do

mino Comiti quitum & liberum permanebit.

Et ut hujus forma compoſitionis a nobis

& noſtris fratribus praeſentibus vel futuris

permaneat inconvulſa, ſigillo noſtro praeſen

tem paginam communimus.

moest natuurlijker wijze aanleiding geven tot eenig

verſchil tusſchen Graaf OTro, en den Hospitaal - mee

ſter. Dit verſchil nu, en deze Diſcordia, quae verſa.

batur inter Comitem ab una parte, & nos ex altera,

wordt bij dezen Brief in diervoegen bijgelegd, voor eerst,

dat de Graaf de jaarlijkſche betaaling voor 't gemis van

het aandeel der tollen van degoederen, die door Ingeze

tenen der Stad ter merkt gebragt wierden, en welk aan

deel te vooren reeds bij twee termijnen op S. Willebror

dus dag en te Midvaſten, mogelijk ieder reis met één

pond kleine penningen, betaald werd, met twintig

ponden vrijkoopt, terwijl ten tweeden bepaald wordt,

dat voor 't gemis van 't aandeel der Tollen, wegens

goederen, die van buiten in de Stad ter merkt door

vreemden, aan wien door oTTo bij den Brief van 1233.

ook in 't algemeen vrijheid van Tollen gegeven was,

zouden gebragt worden, daar voor aan 't Hospitaal

tot ſchadeloosſtelling 's jaarlijks twintig Schellingen,

ſolidi, betaald moeſten worden, welke betaaling door

den Graaf voor altoos ook zou kunnen vrijgekogt wor

den met tien ponden, op welken wijze de Tol, die

door de Buitenluiden, uit de Dorpen ten platten

lande hunne waaren en goederen ter weekmerkt bren

gende, thelonium Villarum , oudtijds betaald werd,

voor altoos afgeſchaft en vrij zou zijn, Comiti quitum

& liberum permanebit. Ten opzigt verder van de

Jaarmerkt, en de Tollen van dien, wordt eindelijk ten

derden bij dit verdrag geen verandering gemaakt, maar

Teſtes hujus ordinationis ſunt

Frater Ghiſelbertus Magiſter domus in No

vimagio. - -

Frater Christianus.

Magiſter Daniel (c) cañ ......

Henricus Dominus de Monte.

Goſuinus Dominus de Millen.

Arnoldus & Gerardus fratres de Reden.

Gherlacus Luceus.

Andreas Capellanus Comitis.

Pelegrinus Cañ. Sutphanienſis, & alii.

Datum & actum Sutphaniae anno domini

Mo. CCo. quadrageſimo quarta feria post fe

ſtum Remigii.

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, waar onder hangt een lang

werpig Zegel in geel wasch, ervin

telijk in de Archiven van de Reken

kamer van GELDERLAND. Een Af.

ſchrift hier van vindt men ook in het

MS. Dat altſte Registre, ter Re

kenkamer insgelyks berustende, Fol.

118. alsmede in MS. Liber Copia

rum van den Heer H. w. BRANT

SEN, Fol, 207.

- -- -

bepaald, dat het Hoſpitaal zijne portie of aandeel in

dezelve zoude blijven behouden, zo als van oudsher

het zelve van rechtswegen had plaats gehad, ſecundum

quod de jure debet habere, zonder dat de Hoſpitaal

meeſter daar voor van den Graaf, die door een Tol

bediende die Tollen ſchijnt te hebben laten inzamelen,

iets meerder zoude mogen in 't vervolg eiſchen. -

Dit aanpart nu in de Jaarmerkts-tollen is insgelijks,

eenige jaaren laater, door gemelden Graaf otto vrijge

kogt, gelijk blijken kan uit de Brieven van de jaaren

1249 en 1251. hier beneden in hun tijdorde insgelijks

geplaatst. Dit zij genoeg tot het echte verſtand

van dezen en die twee gemelde Brieven, want het be

ſtek onzer aanmerkingen lijdt niet, om in 't breede over

de vrijheden der jaar - en week- merkten, en derzel

ver Tollen alhier te handelen.- - -

(b) Redemi] . Dus in 't oorſpronkelijke. Onze

beide Afſchriften hebben, redimi. - -

(c) Cah ...... J In den oorſpronkelijken Brief,

dien wij in onze uitgaave naauwkeurig gevolgd heb

ben, was het uitgelaten woord thands onleesbaar.

Wij hebben het dus liever willen uitlaten, dan bij een

loſſe gisſing het een of ander woord hier inzetten. In

onze beide Afſchriften vinde ik, Magister Daniel

Canonicus Amell. Wij laten aan deskundiger over,

om deze verkorte manier van ſchrijven van den naam

der plaats, alwaar hij Canunnik geweest is, nader te

verklaaren.

28.)
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28.) DIRK de VI., Graaf van Cleef, belooft den Brabantſchen Hertog ſchadeloos

te houden wegens de Borgtogt, welke deze op zich genomen had ter nako

ming van het Huwelijks verdrag tusſchen Graaf oTTo van Gelre, en MAR

GARETA van Cleef.

Den 24. November, 124e.

T# Dei gratia Comes Cliven

ſts, omnibus, praeſentes literas viſuris,

ſalutem & ſcire veritatem.

Notum facimus, quod nos Illuſtrem Vi

rum, Dominum noſtrum, HENRIcUM, Ducem

Brabantide, a fidejusſtone, qua ſe pro nobis

apud Nobilem Virum oTTONEM Comitem

Gelrenſèm ſuper conventionibus matrimonii,

inter ipſum Comitem & filiam (a) noſtram

MARGARETAM factis, obligavit, veluti pleni

(a) Filiam noſtram Margaretam.] Hier uit blijkt

ontegenzeglijk , dat deze MARGARETA , de eerſte

Vrouw van onzen Graaf oTTo den III., eene Dog

ter geweest is van den Cleefſchen Graaf DIRK den VI.

of, volgends ſommigen, den VII. van dien naam. On

ze Gelderſche Hiſtorieſchrijvers ſtellen haar ook

doorgaands eene Cleefſche, en geenzins eene Gulik

ſche Graavin, gelijk sCRIVERIUs meende in Not. ad

Chron. AQUILII pag. 2O., te recht hier in reeds te

gengeſproken door DITHMARUS in Not, ad TEscHEN

MACHERI Annal. Cliv. Part. II. pag. 223. n. 1. Men

zie ook, 't geen dien aangaande PONTANUs H. G. Lib.

VI p. 135. heeft aangetekend. EGBERT HoPP, in

zijne Beſchreibung dess Landes ſampt angehenckter

Genealogia der Graſſen zu Cleve, pag. 16I. noemt

haar ook eene Cleefſche Graavin, en ſtelt haar de oud

ſte Dogter van DIRK den VI. ; doch ADELARIUs RHo

TEN, in zijne Chronica der Furſten und Herren zu

Cleve, gedrukt in 1594., noemt haar fol. H. 2. de

jongſte Dogter.

Margretha, das jungſte Frewlein,

Ward dem Graffen von Geldren fein

Verehliht, und zum Gemahl gebn;

Fuhrten Christlich jhr gantzes lebn.

- Dat dit Huwelijk in 1241. moet voltrokken zijn,

kan men uit dezen Brief opmaaken. Zij is zon

der kinderen natelaten in 1251 overleden, volgends het

getuigenis van PoNTANUs Lib. VI. p. 142, en wel op

us (b) in literis noſtris, ſuper eisdem con

ventionibus factis, eſt expreſſum, abſolvemus,

& illaeſum & indemnem conſervabimus. &c.

Actum & datum apud Clive in Vigilia

Catharinae Virginis, anno Domini MCC.XL.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de

Brabant , Tom. I. dans les Preu- Z

ves du Livre IV. pag. 82.

den 1o Auguſtus van dat gemelde jaar, gelijk wij lee

ren uit het Doodboek der Abdije van Roermonde, aan

gehaald in de MSS. Collectanea Hiſtoriae Gelricae, in

de Cancellarije van den Hove, beruſtende, waar in

men p. m. 127. dit navolgende aantreft: ,, Uaores

,, Otho hic habuit duas, quarum prior (Obituarium

, Abbatiae Monialium Ruremondenſium ponit banc

, Margaretam obiſe anno 1251. Io. Auguſti) MAR

,, GARETA, Ducis Cliviae ſilia, nullam illi dedit ſo

,, bolem”. cet. • rs. -

(b) In literisj- Ofſchoon die Brief, of dat Huwe

lijks verdrag, ons tot dus ver nergens is voorgeko

men, en wij overzulks onkundig blijven van deszelfs

gehelen inhoud, weet men egter van elders, en PoN

TANUs heeft zulks ook aangetekend Lib. VT. p. 142.,

dat de Graaf van Cleeve daar bij beloofd heeft ge

had tot een huwelijks- gift aan zijne Dogter te zullen

medegeven duizend Mark, - zekerlijk eene aanzien

lijke ſom gelds in dien tijd. Voor deze duizend Mark

zal de Hertog van BRABANT zich tot Borge hebben

ingelaten, en dit is de reden, waarom de Cleefſche

Graaf weder dezen Brief aan den zelven heeft uitge

reikt, waarin hij hem ſchadeloos, belooft te ſtellen

voor de gevolgen, welke uit die Borg-ſtelling mog

ten voortvloeien. Dat ook werkelijk die dui

zend Mark aan onzen Graaf OTTO op zijn tijd betaald

zijn geworden, heeft DITHMARUs reeds bewezen in

Not. ad TEscHENMACHERI Ann. Cliviae Part. IF.

pag. 223. n. I.

Cccc 29)
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29.) Verdrag van Keizer FREDERIK den II, met verſcheiden Rijks-Fursten, on

der welken ook de Gelderſche Graaf, oTTo de III., tegen Paus GREco

RIUs den IX.

In April. 1241.

REDERICUs (a) Dei gratia Romanorum

Imperator ſemper Auguſtus , Hieruſa

lem & Siciliae Rex, univerſis, praeſens ſcri

ptum viſuris, in perpetuum. - -

Per praeſens ſcriptum notum eſſe volumus

tam praeſentibus, quam futuris, quod Nos,

attendentes devotae fidei veritatem , quam

Henricus Brabantiae, Mattheus Lotharingiae,

Henricus de Limburch, Duces; oTTo Gel

renſis, Arnoldus de Los, Wilhelmus Julia

cenſis, Comites; Walramus de Limburch,

& Henricus de Heinsberg, Barones, tam

Principes quam Fideles noſtri, tanquam lumi

na (b) Coronae meae, ad Nos & Imperium

haétenus habuerunt, & qualiter Majestati no

ſtrae, et coNRARDo filio noſtro, Dei gratia

(a) FREDERICUs.] Wat de aanleidende beweeg

oorzaak geweest is tot dit Verdrag en belofte, leert ons

MANTELIUs in deze navolgende woorden, die tot

eenige opheldering van dezen Brief zullen kunnen

ſtrekken. ,, Ille (Fredericus II.) animo volvens iter

,, Italicum, ad comprimendum Mediolanenſium, alia

,, rumque Urbium ſeditiones & tumultus, celeberri

,, mum Leodii habuit Conventum Principum veteris

,, Lotharingiae, Henrici Ducis Brabantiae, Mathaei

,, Ducis ſuperioris Lotharingiae, Henrici Ducis Lim

,, burgii, oTToNIs Comitis Gelriae, Arnulſt Comitis

,, Loſſenſis, Guilielmi Comitis Juliaci, Walerami de

,, Limborck Dynaſtae de Monjoie & Falckenborck,

,, Henrici Dynaſtae Heinsbergii, qui omnes una pro

, miſere voce, ſe in fide Conrardi Romanorum Regis,

,, ipſius filii, permanſuros, quamdiu ipſe aberit diſten

,, tus negotis Italicis,illisque viciſſim pollicetur Cae

,, ſar protectionem & auxilium contra qualemcunque

,, invaſionem et injuriam. Deinde ſi cum GREGORIO

,, IX. Romano Pontifice (quocum illigraviſſima inter

,, cedebat difficultas) contingat tranſigi, ipſorum . ho

,, noris habendam rationem, aut ſi cauſa fidelitatis &

,, ſervitii, Caeſari praeſtiti, damna incurrant, illa ſe

,, praeſtiturum; hisque conditionibus indulget, ut do

,, mi ſervent , nec ſe cum exercitu teneantur ſcqui

,, ultra Alpes.” -

(b), Coronae meae.] In de uitgaaf van MANTELI

US ontbreekt het woord, meae

(tº Satisfiat.] Satisfaciat leest men in die gemel

de Uitgaaf

(d) Cum Gregorio Papa Compoſitionem cet.] Zo

ver was zelfs de hoogmoed en heersch -zugt van de

zen GREGORIUs den IX. gegaan, dat hij niet alleen den

Keizer in den Kerkelijken. Ban gedaan had, of geëx

communiceerd, maar denzelven ook bij een Pausſchelijk

decreet vervallen verklaarde van den Rijks- Zetel.

Noverit, dus ſchrijft hij zelve in zijnen Brief, vol

gends het verhaal van MATHAEUS PARISIENsis in Hist.

ad Ann 1239, pag. 464 , aan den Franſchen Ko

ning, dilectus ſilius Eccleſiae ſpiritualis, illuſtris Rex,

& totum Francorum Baronagium, nos deliberatione &?

traſtata diligenti omnium fratrum noſtrorum condem

naſe & a culmine Imperiali abjudicaſſe FREDERICUM

Imperatorem. Gelijk ook in 124o. de Paus bij rond ge

zondene Brieven aan de Geeſtelijke Keurfurſten verzogt

heeft, in gevolge van dat Decreet eenen anderen Keizer te

verkiezen, doch te vergeefs: want, volgends het verhaal

in Romanorum Regem electo ſemper Augu

ſto, & regni Hieruſalem haeredi, inceſſanter

adhaerere deſiderant, ad honorem noſtrum,

pro conſervatione Coronae Romani nominis &

Auguſtae dignitatis, promittimus eis fideliter,

quod ipſos fovebimus pro jure ſuo, et ſi quis

contra juris aequitatem eos praeſumpſerit, vel

amodo praeſumeret invadere, qui juri parere

ſuper haec ſe opponeret, Coram nobis ipſis,

aut per modum concordiae amicabilis, aut juris,

vel virium noſtrarum brachio juvabimus proju

reſuo, donec ipſis de invaſione hujusmodi ad

honorem ſuum et Imperii ſatisfiat. (c).

Promittimus etiam iisdem Principibus &

Nobilibus Imperii, ſi cum (d) GREGORIo Pa

pa Compoſitionem facere nos contingat, quod

ad

van den ouden Schrijver der Hiſtoria Archiepiſc. Bremens.

C. 31 in de Script. Rer. Septentr. van LINDENBRoGI

Us pag. 98., quidam Principum ei reſcripſerunt, non

eſſe ſui juris Imperatorem ſubſtituere, ſed tamen ele

cium a Principibus coronare. In welke woorden van dat

Andwoord aan den Paus een ſchrijfſeil is ingeſloopen,

want men lezen moet, ſed tantum electum a Principi

bus coronare, en niet tamen, gelijk die beide woor
den honderdmaalen in de handſchriften onderling ver

wisſeld zijn geworden, De beroemde en oordeelkun

dige Heer Jo MEERMAN, in zijne Geſchiedenis van

Koning Willem , I. Deel, bl. 148. van dit andwoord

aan den Paus melding maakende, ſchijnt ook tantum

voor tamen gelezen te hebben, wanneer hij ons ver

haalt, ,, dat zij hem ſchreeven, dat hij ſlechts het

,, recht had een Keizer, door hen verkoozen, te kroo

,, nen, maer niet een anderen aanteſtellen”. -

Men behoeft zich derhalven niet te verwonderen, dat

ook de Keizer van zijnen kant alles bij de Duitſche

Rijksfurſten, voor dat hij, ter handhaving en verde

diging zijner rechten tegens den Paus, en zijne aan

hangelingen, naar Italien vertrok, zal aangewend heb

ben, om dezelve aan zijne belangen te verbinden , en

zich van hunne getrouwheid aan hem te verzeke

ren, als bij ondervinding wetende, van wat uitwer

king in deze bijgeloovige tijden de Pausſchelijke banblik

ſem bij veelen kon zijn. Ten bewijze hier van ſtrekt

ook deze defenſive Alliantie, of dit verdrag van we

derzijdſche hulp en bijſtand tusſchen den Keizer en de,

in dit ons ſtuk opgenoemde, Rijks Furſten, het welk

wegens deszelfs oudheid aanmerkelijk is, en waar uit

men niet onduidelijk kan afnemen, tot welk een hoog

te reeds te dezen tijde het aanzien, en de Landsfur

ſtelijke Hoogheid van onzen Gelderſchen Graaf geſte

gen was, als met welken, onder meer anderen, de

Keizer zich thands niet ſchaamde een Verbond van

wederzijdſche Verdediging aantegaan ; uit welken

hoofde hetzelve ook verdient in de Hiſtoria Foedertum

Belgii Foederati van den Heer A. KLUIT gebragt, en

de Index Chronologicus derzelve daar mede aangevuld

te worden. Dewijl nu deze onderlinge Allian

tie des Keizers en der opgenoemde Rijks-Furſten ee

niglijk ſtrekte tegen de ondernemingen en heerschzugt

van den Paus, en zijne aanhangelingen, zal zich nie

mand verwonderen, dat de Keizer ook hier bij zich

verbond, geen vreede, of verdrag, met denzelven af

zonderlijk te zullen maken, tenzij die Rijks-Furſten,
w CIl
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ad eandem aſſumemus cos, et eis pro conſer

vatione ſui nominis & honoris in eadem Com

poſitione cavebimus tanquam nobis

Inſüper, ſi occaſione ſervitii, Nobis im

penſi, aliquod gravamen incurrerint, ipſos

ad poſſe noſtrum inde eximemus, eosdem (e)

in hoc non deſerentes caſu aliquo emergente.

Praeterea ratione literarum, quas Majeſtati

noſtrae pronoſtro & Imperii ſervitio tradide

runt , Alpes tranſire , niſi fuerint volunta

rii (f), ipſos compellere non debemus.

Ad cujus rei teſtimonium perpetuo valitu

rum praeſentem paginam conſcribifecimus, &

ſigillo noſtrae Celſitudinis roborari.

en dus ook onze Gelderſche Graaf oTTo, in die ver

zoening met den Paus tevens begrepen, en overzulks

ontheft en bevrijd wierden van de gevolgen, die uit

den Paufchelijken Ban-blikſem, ten hunnen opzigte, an

derzins konden voortvloeien, en tegen welke zij af

zonderlijk. zonder medehulp en onderſtand des Kei.

zers - niet beſtand zouden zijn geweest. - Doch om

aan dit poinct te voldoen heeft het den Keizer aan ge

legenheid ontbroken, en een zodanige verzoening met

Acta ſunt haec anno Dominicae Incarnatio- ,

nis MCC. XLI., Menſe Aprili, indictione

decima quarta, apud Leodium.

cHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de Bra

bant Tom. I. dans les Preuves du Li

vre I V. pag. 8o. Ook uitgegeven

door JoAN. MANTELIUS, //tſt Los

ſenſis Lib. VII p. 187. en Jo. T OM.

BRos1Us, Annal. Juliae Comituun Tuin.

I. p. 33

den Paus heeft hij niet kunnen aangaan, dewijl GRE

GORIUS de IX. weinigen tijd hierna, en wel op den

21 Auguſtus van dit zelfde jaar 124 I. is overleden.

Men zie, onder anderen, l'Art de Verifier les Dates

Pag, 295.

(e) Eosdem.] Eos 7ue leest men bij MANTELIUs.

(f) Voluntarii. J Voluntarie, heeft de Uitgaaf van

BROSIUS. -

"-
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3o.) De Katen- of Koten - tol door de Abdis en 't Sticht van ELTEN, dan die van

DEVENTER, voor altoos in Erfpagt afgeſtaan.

'Den 1 Meij 1241.

N nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti,

Amen. Cum praeterita argumentum eſſe

ſoleant futurorum , ut (a) hujusmodi ca

lumniis occurratur, & memoriae (b), quae

labilis eſt, conſulatur, necesſarium eſt Scri

pturae adminiculum, quatenus per eam omnis

doloſtas (c) procul dubiopellatur, et felici

ter factorum ſeries perhennetur; nos igitur

Adelheidis Dei gratia Abbatisſa, //eilwig is

Decana, totusque Conventus Eccleſiae Alti

menſis, praeſentium literarum noſtrarum testi

monio nunc et in perpetuum notum fieri cu

(a) Ut huiusmodi calumniis J Deze lezing levert

geen voegzaamen zin uit. Ongetwijfeld moet men le

zen, ut- nominum calumniis occur ratur , gelijk, te

recht, bij MARTENA, en in de uitgaave van den Heer

LUMBAR, gevonden wordt. De uitſchrijvers hebben

zeer gemaklijk deze woorden onder elkanderen kun

nen verwiſſelen, indien dezelve bij verkorting ge

ſchreven zijn. Dat de gewoone Abbreviatten der

woorden homintain en hujusmodi genoegzaam niets ver

ſchillen, en gemaklijk de een voor de andere kan ge

nomen worden, blijkt uit het Lexicon Diplomaticum

van wALTHE RUS Col 155. en 157.

(l) Quae labilis eſ?.] Deze woorden ontbreeken in

de UItgaave van DUMBAR.

(c) Procul gººio pellatur.] Procul pellatur leest

men bij den zelven. -

(d) Theolonium, noſtrum in Cather.] Bij MARTE

NA, in Cºthen. In de Uitgaave van DUMBAR, thelo

neum in Coten. Dat de Cathentol, of Kotentol,

reeds in deniaare.973. aan de Abdij van Elten door

Keizer Otto den II. geſchonken is geweest, blijkt uit

den. Giftbrief zelf, hier voor reeds geplaatst in de I.

Aſdeel. num. 57. bl. 68-7o. alwaar wij in onze

-,

pimus omnibus praeſentibus & futuris, quod

(d) theolonium noſtrum in Cather, quod

libere (e) et jure noſtrae ordinationi vacavit,

Conſiglibus & Scabihuis, ceterisque oppida

nis Daventrienſibus, ad firmam contulimus,

& ad perpetuum pacºunt, ita ut, quicunque

pro tempore ibidem Conſules fuerint & Sca

bini, nobis (f) & ſuccesſoribus noſtris per

petuo viginti libras ſolvant Daventrienſis mo

netae praeter decem ſolidos in loco noſtro El

ten (g) in monte , & inſuper Abbatiſſie

Eltinenſi ſpecialiter, quaecunque pro tempo

- TG

Aanmerking (t) gemeld hebben, dat die tol, bij de

zen onzen Brief, in een altoos duurende Erfpagt aan de

Stad Deventer is uitgegeven geworden, en dat ten hui

digen dage daar voor als nog door die van Deventer

aan de Abdis van Elten jaarlijks betaald wordt eene

ſom van drie honderd en twintig Karels guldens en

vijf ſtuivers. - -

(e) Et jure] Et de jure, in de uitgaave van DUM

BAR, en dus leest men ook in den Reverſaal - Brief,

alhier onder Num.32. geplaatst.

(f) Nobis & ſucceſſoribus noſtris perpetuo viginti

libra, ſolvant Daventrienſis mon. | . In de uitgaave van

DUMBAR heeft men alleen, met uitlating der overige

woorden, Nobis viginti libras Daventrienſis monetae.

Hij moet overzulks een onnaauwkeurig afſchrift van

dezen Brief gebruikt hebben. In 't Afſchrift van

MARTENA ontbreekt alleen het woord ſolvant: te

recht, dewijl naderhand volgt, annuatiºn perſolvant,

welke woorden bij MATTtiAEUS weder ontbreken.

(g) In loco noſtro Elten in monte. cet.] Het Af

ſchrift van den Heer DUMBAR heeft hier wederver

ſcheiden woorden uitgelaten , want zijne Uitgaave

heeft, in loco noſtro Elten, & ſpecialiter Aºbatisſue
Cc cc 2 w in
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pore (h) & loco fuerit, ſeptem ſolidos Da

ventrienſium denariorum in compenſationem

piſcium & quorundam aliorum, quae ipfi di

cebantur dari eſſe conſueta, in die depoſitio

nis beati Martini Tannuatim (i) perſolvant.]

Quod (ii) ſi [infra eandem octavam Jaliquid,

ſicut dictum eſt, perſolvere neglexerint, ex

tunc idem theolonium ad nos libere reverte

tur, et, ſlcuti arbitrati ſunt dicti oppidani,

ſine citatione (k) per ſententiam excommu

nicationis et interdicti ad ſolutionem a nobis

compellendi ſünt, et, cum voluerimus, de

nunciandi.

In hujus (l) itaque rei firmitatem prae

ſens ſcriptum (m) noſtris ſigillis [Abbatis

ſae] et Conventus noſtri, et Eccleſiae (n)

conventualis S. Martini in Embrica, ad ha

bundantius teſtimonium, fecimus (0) et con

ſenſimus ſingula (p) et univerſa Concorditer

communiri. -

Teſtes quoque ſuerunt praeſentes, Gerhar

dus (q) Praepoſitus Tilenſis et Decanus S.

Petri (r) Trajectenſis, magiſtri, Henricus

inſt per ſeptem, ſolidos Daventrienſſum denariorum. Had

die kundige Mlan gedagtig geweest aan de uitgaave

van MATTHAEUs, of, zo hij maar den Reverſaal brief

van die van Deventer hier mede vergeleken had, zou

hij een zo gebrekkig Afſchrift niet gevolgd hebben

gehad. - Bij MARTENA leest men Eclihen, voor

Ellen.

(h) Et laco.] Dit ſchijnt een ſchrijffout te zijn

bij MARTENA, en in de Uitgaave van MATTHAEUS,

welke vAN HUEssEN gevolgt heeft. Waarſchijnlijk

heeft in 't oorſpronkelijke geſtaan, quaecunque pro tem

pore eo loco ſtierit. Het geen wij even te vooren vin

den, quicurgue pro tempore ibidem Conſules fuerint.

wordt hier door eo loco uitgedrukt.

(t) Annuatiºn perſolvant. cct.] De uitgaave van

MATTIIAEUS is hier bedorven, en gebrekkig, want

in dezelve leest men, in die depoſition is beati Mar

tini. Quae ſt aliquando, ſicut atétum eſt, perſolvere

reglexe, int. Wij hebben gemeend het Afſchrift van

MARTENA, en den Reverſaal- brief van die van De

venter, als mede de uitgaave van den Heer DUMBAR

jn dezen te moeten volgen, en het uitgelatene tus

ſchen [ ] weder op zijn plaats ingevoegd.

(ii) Quod ſi. cet. J Bij MARTENA leest men, quod

ſ; infra eandem octavam post feſtum beati Martini,

aliquando , ſicut dictum eſ? , perſoºvere negleaſerint.

Mogelijk is deze de volledige en echte lezing van den

oorſpronkelijken Brief. De Reverſaal - brief ten min

ſten heeft zulks ook.

(k) Per ſntentiam.] In de uitgaave van DUMBAR,

per ſenſºurain. -

(l) Jrngue] Vero, bij denzelven. - -

(m) Naſiris ſigilis & conventus. cet..] Het woord

je et toont genoeg aan, dat hier een ander woord door

overhaasting en kwaaijk afſchrijven van MATTHAEUs

is uitgelaten , naamelijk Albattſte. Zeker, en ge

noeg bekend is het, dat, daar het Convents-Zegel

aan dezen Brief gehangen is, ook het Zegel der Ab

dis alhier vereiſcht werd. Het is onnoodig zulks met

andere voorbeelden te ſtaaven. - Wij hebben het

zelve hier weder ingevoegd uit het Afſchrift, door

MARTENA gebruikt, als mede uit de uitgaaf van den

Heer DUMBAR , wiens Afſchrift egter voor het overi

ge hier weder zeer gebrekkig is, want men in die uit

gaave leest , noſtris ſigillis Abbatiſfae, &? Conventus

& quorundaim aliorum fccimus & conſenſtmus commu

72l/ 1 •

(n) Eccleſiae conventualis S.] Dus leest men in

het Landboek van MARTENA, (alwaar egter bij een

bloote drukfout conventuales, voor conventualis, in de

uitgaave gevonden wordt,) en bij VAN IIUEssEN, als

mede in de eerſte uitgaave der Analeſta van MATTHAE

Us, Tom. VI. p. 62. Edit. in 8. In de tweede, of

nieuwe, uitgaave in quarto, zijn deze woorden door

&

Canonicus Daventrienſis et Embricenſis, Hen

ricus de Vrenkenhorst Canonicus S. Petri

Trajectenſis et Eltinenſis, Arnoldus Canoni

cus Eltinenſis, Arnoldus Schecke (s) mi

les et judex Embricenſis, Mauritius miles,

Stephanus miles, et alii quamplures.

Actum (t) in Choro Elten anno ab in

carnatione Domini noſtriJeſu Chriſti CIO. CC.

quadrageſimo primo, Kal. Maii.

ANT. MATTHAEUs Analeâ. Tom. III.

p, 465. Edit. in 4 of Tom, VI. p. 62.

Edit. primae in 8 En uit denzelven

bijVAS HUESSEN Hist. Epiſcopat. Foed.

Belgii Tom. I. p. 294. Men vindt

ook in het Landboek van KEMPo vAN

MARTENA een Copie van dezen Brief,

zo als hetzelve uitgegeven is door

den Heer schwARTzENBERG in 't

Charterboek van VRIESLAND, II. D.

bl. 157. Ook, doch min naauwkeu

Iig , bij G. DUMBAR in 't Kerk, en

Wereltl. Deventer, I. D. bl. 466, al

waar men ook eene Nederduitſche O

verzetting hier van aantreft.

van MATTHAEUs met geen meerder naauwkeurigheid

behandeld is geworden, en in dezelve zo oneindig

veel drukfouten, en andere feilen, voornaamelijk ten

opzigte der jaargetallen, waar uit veel verwarring kan

ontſtaan, ingefloopen zijn, welke ſlordigheid over

# de waardije van den eerſten Druk niet vermin

Cft.

Co) Fécimus.J Bij MARTENA, facimus.

(p) Singula & univerſa.] ... Bij denzelven leest men

ſingule & univerſe, dat is, gelijk men nu ſchrijft, ſin

gulae & univerſte. Ik denke, dat dit mogelijk de

echte lezing zal zijn. De Abdis, Dekenin, en verdere

Conventualen van Elten, welke hier ſpreken, zijn im

mers Vrouwen, en zij betuigen, ieder voor zich, en

alle in 't gemeen eenpaarig, ſingulae, & univerſae con

cordſter, haare toeſtemming tot de bezegeling van de

zen Brief gegeven te hebben. De andere lezing, ſin

gula & univerſa, is zekerlijk eenigzins duiſter, en

ſtrookt - niet wel met het voorgaande praeſens ſcri

l tu//2.

(q ) Gerhardus.] Dus leest men bij MATTHAEUs;

docn geen Gerhard, maar eene Everard, is ten dezen

tijde Proost der Kerk van Tiel , en Deken van het

Capittel van S. Pieter te Utrecht, geweest. Terecht

derhalven heeft de Heer DRAKENBoRCH in het Aan

hangz. op de K. Oudh, bl. 16I. reeds vermeend, dat

men voor Gerhardus alhier Everhardus moest lezen

en herſtellen. Deze gisſing van dien oordeelkundigen

Man wordt ten vollen bevestigd door den Reverſaal

brief van die van Deventer, als mede door de Af

ſchriften van MARTENA en DUMBAR , alwaar men

te regt vindt, Everhardus, en niet Gerhardus. Meer

maalen zijn deze woorden onderling verwisſeld ge

worden door de uitſchrijvers. -

(r). Trajectenſis.] In de uitgaaf van DUMBAR vindt

men dit woord niet. Voor het volgende, Magiſtri,

leest men aldaar, gelijk ook bij MARTENA, en in den

Reverſaal- Brief, Magiſter , en voor de Vrenken

horst, de Vrekenhorst, of, gelijk MARTENA heeft,

Vregkenhorst.

(s) Arnoldus Schecke. cet.] De Heer DUMBAR heeft

uitgegeven Arnoldus Schockke miles & juder, Stepha

nus Schockke miles & alii quam p/ures. Dat hij egter

de uitgelatene woorden in zijn Afſchriftgevonden heeft,

blijkt uit deszelfs Overzetting van dezen Brief, alwaar

men leest, Arnold Schocke Ridder en Richter te Em

merick, de Ridder Maurits, Steven Schocke Ridder en

andere meer. - Dat men niet Artz. Schecke, gelijk

MATTHAEUs heeft, maar Arn. Schocke mogelijk lezen

moet, zou kunnen afgenomen worden niet alleen uit

den Reverſaal brief, alwaar hij, nevens de anderen,

ook als Getuige voorkomt, maar ook uit den Brief van

1233. hier voor geplaatst onder Num. Io. alwaar wij

bl. 4o I. onder de Getuigen ontmoeten , Arnoldus

onoplettendheid des uitgevers overgeſlagen. Jammer Stocko, of, gelijk te recht in de oude Vertaaling van

zekerlijk is het, dat die nieuwe uitgaafder Analeſta dien Brief ſtaat, Arndt Schocke. Wij denken, dat
die
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die Arndt Schocke dezelfde is, als de alhier genoem

de Arnoldus Schocke.

(t) Actum.] Datum &? actum anno Domi

nicae incarnattonis MCC. quadrageſimo primo, leeſt

men by den Heer DUMBAR. Het Afschrift van

MARTENA komt hier in over een met dat van MAT

T HAEUS, uitgenomen, dat het Elthen voor Elten heeft.

Men vindt aldaar boven dezen Brief dit hoofd

geſteld : ,, Copte van den Erfpachtbrief, dat die

,, Staait Deventer den Cathentol van den Cloeſter

,, to Elthen in Erfpacht ghenoemen heeft, veerthyn

,, jaeren min dan dre hondert.” De Uitgever maakte

hier op deze aanmerking: ,, Dus leest men in drie

,, van onze A/ſchriften, dog te onrechte, gelyk uit de
- 7. - 22 -

» Dagtekening geblykt.” Hy heeft dus niet begre

Pen, wat MARTENA daar mede gemeend heeft, niet

anders, naaimelyk, dan dat hy door die opgenoemde

jaaren heeft willen te kennen geven den tyd,# lange

te vooren die van Deventer reeds dien Tol in Erfpagtbe

zeten hadden, wanneer hy de Copie van dezen Erfpacht

brief in zyn Landboek van vRïESLAND bragt, want

veerthºn daaren min, dan drie hondert, of #86 jaaren

gevoegd by het jaar 1241, wanneer deze Briefgegeven

is, brengen ons tot omtrend den jaare 1528, den juis

ten tyd, wanneer MARTENA bezig moet geweeſt zyn

met dat zyn Landboek te verzamelen, 't geen hy met

het jaar 153o geeindigd heeft, gelyk te recht door

den Heer SCHWARTZENBERG is betoogd in deszelfs

Aanmerkingen op bl. 2o3. -
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31.) Versoek van de Abdis en het Convent van ELTEN aan den Bisſchop van

Utrecht, om deszelfs toeſtemming tot het in erfpacht geven van den Caten

tol aan die van Deventer.

Den 1 Meij 124 1.

enerabili Domino ſuo oTTONI Trajecten

ſis (a) Electo A. Dei gratia Abhd

tilſt, II. Decana, totusque Conventus El

tinenſis paratum obſequium cum ſuarum mu

nere orationum. Veſtrae ſignificamus Domi

nationi, quod cum Thelonei ordinatio ln Co,

ten libere nobis vacaſſet, tum pro eo, quod

Rodolfus miles longiſſimo tempore pactum

nobis exinde non perſolvit, tum ex proprio

ſuo arbitrio, arbitrando nobis idem theloneum

vacare, ſi, quod promiſerat, non perſolvisſet,

et ipſum nichil juris in eo poſſe de caetero vin

dicare, quod minime perſolvit, idem Conſu

libus et Scabinis caeterisque opidanis Daven

trienſibus contulimus ad firmam et ad perpe

(a) Traje&enſis, J Mogelyk Trajectenſt.

(bj , ogantes J Reeds van de vroegſte tyden af

heeft het den Abten van Klooſters, en andere Geeſte

lyke Perſonen, niet vrygeſtaan hunne Kerkelyke

goederen te verkopen, bezwaaren, of in een altoos

duurenden Erfpacht, aan iemand uittegeven, tenzij

dan zulks geſchiedde met algemeene ſtemmen, of ten

minſten met de meerderheid der ſtemmen, van 't

Convent, en onder goedkeuring en verkregene , toe

ſtemming des Bisſchops, onder wiens bewind zodanig

Klooſter behoorde. In het coNCILIUM EPAONENSE van

den jaare 517. Cap. 8. in de Collect Conciliorum van

PII. LABBEUs, Tom 1V. p. 1577. C. , vindt men

reeds, onder anderen, ook dit voorgeſchreven ; de

venditionibus, quas Abbates facere praeſiumpſerint »

forma ſervabitur, ut , qutdquid ſine Fpiſcoporum no

titia vérditum fucrit, ad peteſtatem Epiſcopi revoce

tur. Insgelijks werd in den jaare 538. bij het CGNct

LIUM AURELIANENSE III. Cap. 23, bij den zelfden

LABBEUS d.. l. Tom. V. p. 3o I. E. bepaald; Abba

ttbus, Presbytcris, ceterisque ministris , , de rebus

Eccleſiaſtici, - alienare vel obligare abſque per

misſu & ſtibſcriptione Epiſcopi ſui nil liceat. Quod

qui praeſiumpſerit, regradetur ( Lees, degradetur )

communione conceſſa, & quod temere praeſumptum aut

alienatum eſt , ordinatione Epiſcopi revocetur. Dit

beſluit dier Kerkvergadering heeft ook BENEDIctus

LEv TA woordelijk overgenomen, en ingelascht in zijn

Capitularium Lib. VII. ep 275. bij BALUSIUS

Capitul. RR. Franc. Vol. 1. p. 1986 ; als mede

GRATIANUs in zijn Decretum, C. XII. q, 2. c. 41.

In het CoNCILIUM GUASTALLENSE van den jaare 11o6.,

tuum paétum , ipſis in hoc praeſtantes per

omnia Warandiam. Rogantes (b) attentius,

quatenus ipſos propter Deum in poſſeſſionem

inducere velitis ejusdem nomine noſtro, et

praeſtare Warandiam, ipſi R. militi, ſicut de

cet, ſuper ipſo theloneo ſilentium imponen

do, et dictos opidanos in poſſeſſionem miſſos

conſervare. Datum Eltenis A. gratiae MCCXL.

primo. K. Maii. *

GERH. - DUMBAR , Kerk. en Weretl.

Deventer, 1. D. bl. 467. nevens

eere Nederduitſche Overzetting van

dezen Brief.

te vinden bij LABBEUs Concil Tom. X. p. 749 D.

bepaalde men inſgelijks, ut nullus Abbas, nullus

Archipresbyter, nullus# Eccleſiae, audeat

poſſesſiones Eccleſiae ſuae vendere, commutare, locare,

vel in feudum dare, ſine communi fratrum conſenſu,

vel ( dat is, et , want het woordje vel dikwijls dus

gebruikt wordt als een Koppelwoord ) Epiſcopi pro

priae Civitatis: alioquin ordinis ſui periculum patia

tur. De Roomſche Keizer ANASTASIUs heeft in

zijnen tijd zelfs al gewild, dat de vervreemding der

Kerkelijke goederen niet anders mogte geſchieden,

dan conſentiente ettam Epiſcopo lecorum , in quibus

conſuetum eſt fieri, gelijk wij lezen in L. 17 S 1.

Cod, IUSTIN. de SS. Eccles. Andere, en meerdere,

bewijzen hier van kan men aangehaald vinden bij DoU

JATIUs in Not, ad LANCELOTTI Inſt. Iur. Canon.

Tom. I. p. 561. Indien men nu op deze Ker

kelijke Inſtellingen acht ſlaat, zal men zich niet be

hoeven te verwonderen, dat ook de Abdis van Elten,

wanneer zij den Catentol, aan haare Kerk toehooren

de, aan de Stad Deventer in een altoos duurenden Erf

pacht afſtond, de toeſtemming en goedkeuring des U

trechtſchen Bisſchops moeſt verzoeken, gelijk zij

thands bij dezen onzen Brief doet. Men behoeft ook

niet te twijfelen, of de Bisſchop zal dit verzoek heb

ben toegeſtaan, ofſchoon de Brief, waarbij hij zulks

toegeſtaan zal hebben, thands niet meer voor handen,

ten minſten aan mij voor als nog onbekend, is. zulks

kan men genoeg afnemen uit de gevolgen, want de

Stad Deventer van dien tijd af, zelfs tot op den huidi

# toe, het geruſte bezit van dezen Erfpacht gehad

heeft.

Cc cc 3 32.)
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32) Reverſaal, door die van DEVENTER aan de Abdis van ELTEN gegeven, we

gens dat zij van de Selye den Catentol in Erfpacht hadden ontfangen.

Den 1 Meij 1241.

N nomine Domini noſtri Iheſu Chriſti

Amen. Ne pro defectu memoriae, quae

labilis eſt, juſte et recte facta in dubium ve

niant, vel quemcunque contrarium, ſive in

debitum, ſortiantur effectum, autetiam grave

patiantur proceſſü temporis diſpendium, ſive

detrimentum, neceſſarium eſt ſcripturarum be

neficium, ut earum teſtimonio praeſentibus

factorum ſeries declaretur, et calumpniandi

ſeu malignandi Omnis materia amputetur.

Notum itaque cupimus fieri univerſis Chri

ſti fidelibus , praeſentibus & futuris, quod

Nos Scabini, Conſules, caeterique opidani

in DAVANTRIA a Dominabus Aleida Abba

tiſſa, //eilipiga Decana, & a toto Conventu

Eccleſiac ELTINENSIs Theloneum in Coten,

quod ipſarum ordinationi libere et de jure va

care ſpondebant, Nobis (a) collatum ad fir

mam, & ad perpetuum pactum, accepimus,

ita ut, quicunque Davantriae pro tempore

Conſules fuerint et Scabini, Ipſis, et ipſo

rum (b) ſucceſſoribus, perpetuo viginti li

bras Davantrienſis monetae praeter decem ſo

lidos in loco Elten in monte, & inſüper Ab

batisſåe Eltinenſi ſpecialiter , quaecunque

pro (c) loco et tempore fuerit, ſeptem ſo

lidos (d) Davantrienſium in compenſatio

nem Piscium & aliorum , quae ipfi dice

bantur dari efſe conſueta, in die depoſitionis

(a) Nohis collatum.] De Erfpacht-brief zelve is

hier voor reeds geplaatst onder Num. 3o bl. 435.

( b) Ipſorum ſuccesſorilus, J Mogelijk is dit maar

eene vergisſing, in 't afſchrijven van dezen Brief be

gaan, of een drukfout, voor ipſtrum ſuccesſoribus,

gelijk in 't voorgaande te recht ſtaat ipſartan ordinatie

ont, en niet ipſorum. Het Eltenſche Klooſter was

een Vrouwen Klooſter, en werd door een Abdis en

Dekenin geregeerd.

(c) Pro loco & tempore.] In den Erfpacht - brief

ſtaat pro tempore et loco. Wij hebben in onze Aan

merking (h) bl. 436. gegiſt, dat denkelijk in 't

oorſpronkelijke zal geſtaan hebben, quaecungue pro

tempore eo loco fuerit. Mogelijk moet men hier ook

lezen, quaecunque eo loco pro tempore fuerit. Dit ten

minſten is zeker, dat de uitdrukking, quaecunqtéac pro

loco ſtacrit, geen voegzaamen zin uitlevert.

(d) Daventrienſium. ] Wij denken, dat door over

haaſting van den Afſchrijver, of Uitgever, het woord

denariorturn hier zal overgeſlagen en uitgelaten zijn.

In den Erfpacht-brief zelven, wiens eigen woorden

hier herhaald worden, heeft men Daventrienſium de

mariorum. Anders moeſt men hier hebben, ſeptem

ſolidos Davantrienſes, - - - -

(e) Perſolvent. ] Beterperſolvant, gelijk in den Erf

pacht- brief. - /- - - -

(f) Debent, ipſis: cet. T Misſchien ſtaat in 't oor

ſpronkelijke, emendari delent, et ipſis penitief com

penſari. De zin vereiſcht hier een koppelwoord.

(g ) Perteſlemur. ] Mogelijk moet men lezen,

proteſtcmur. De voorzetzels peren pro, voornaamelijk,

beati Martini annuatim (e) perſolvent.

Quod ſi infra eandem octavam post idem

feſtum beati Martini aliquid , ſicut dictum

est , perſolvere neglexerint noſtri Conſu

les & Scabini, extunc idem theloneum ad

dictas Abbatiſſam & Conventum libere re

VCTtetUlr.

Et arbitrati ſumus ſuper retentis, in omnes

Scabinos & Conſules, caeterosque opidanos

Davantrienſes, extunc excommunicationis &

interdicti ſententias currere, ſine citatione us

que ad ſolutionem a praedictis Abbatiſſa &

conventu perſequendas; & , cum voluerint,

denunciari facient excommunicatos et poſitos

ſub interdicto.

Inſuper etiam obligavimus Nos praedictis

Abbatiſſae & conventui, quod, ſi quid forte

injuriae, gravaminis & dampni ipſis ſuper hoc

facto ex parte Rodolphi militis illatum fuerit,

ea a nobis emendari (f) debent, ipſis peni

tus compenſari.

Praeſens ergo ſcriptum ſigillis opidi noſtri

& Eccleſiae Davantrienſis fecimus commu

niri.

Et ut fortius Nos ad praedicta (g) per

teſtemur et conſtituamus obligatos, ſigilla do

mini oTTONIS Trajectenſis Electi, et Praela

t0ruin, gui haberi (h) potenant, procuravi

InliS appOnl.

Te

indien dezelve bij verkorting, gelijk doorgaands ge

ſchiedt, geſchreven worden, zijn honderd maal door

de afſchrijvers verwiſſeld. Men zie, hier voor, onze

Aannuerk. bl 372. ( e )

(h) Poterant, procuravimus.] In onze Aanmerking

op den voorgaanden Brief bl. 457, hebben wij reeds

# , dat, zou deze Erfpacht van waarde zijn, de

isſchop dezelve met zijne toeſtemming moest bekrag

tigen, en goedkeuren. Ten dien einde heeft ook de

Abdis op dien zelfden dag, waar op van haaren

kant de Erfpacht- brief aan die van Deventer, en

door deze weder van hunnen kant dit Reverſaal daar

van aan de Abdis is uitgereikt en overgegeven, den

voorgaanden Brief aan den Bisſchop geſchreven, ten

einde hij dat Verdrag met zijne toeſtemming mogt

bekragtigen. Waar toe was nu zulks noodig, indien

reeds die van Deventer dat van den Bisſchop verkregen

hebben gehad? Of wist zulks de Abdis op den 1 Meij

niet, daar zij op dien zelfden dag dit Reverſaal van

die van Deventer ontving? Moest zij daar niet uit

zien, dat zij zodanig verzoek aan den Bisſchop, als

reeds van hem door die van Deventer verkregen, niet

behoefde te doen? Verder, wanneer die van De -

venter in deze woorden betuigen, reeds uitgewerkt te

hebben, dat, ter meerder beveſtiging van dit Verdrag,

ook de zegelen des Bisſchops, en der Prelaten, zo

veel zij daar toe hadden kunnen verkrijgen, (haheri.

(potcrant in den voorledenen tijd) onder dezen Brief

gehangen wierden ; (procuravinus apponi.) zou men

dan niet met recht mogen verwagt hebben, dat men ook

werkelijk die gemelde zegelen onder dezen Brief zou

ge'
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Teſtes quoque praeſentes fuerunt, Everhar

dus Praepoſitus Tilenſis & Decanus ſancti Petri

Trajectenſis; Magiſter Henricus, Canonicus

Davantrienſis & Emmericenſis; Henricus de

Vrekenhorst Canonicus Eltenſis; Arnoldus

Canonicus Eltenſis; Arnoldus Schockke Miles

et Judex Emmericenſis; Stephanus Schock

ke miles, et alii quam plures.

Acta ſunt haec in choro Eltenſi, ab incar

gevonden hebben ? Waar is eenig blijk daar van ?

Om kort te gaan, ik denke, dat de Afſchrij

ver hier weder door onoplettendheid een misſlag

begaan heeft, en dus, dat men zal moeten lezen ſigilla

Domini oTToN1s Traj. Electi, et Praelatorum , qui

haberi poterunt, procurabimus apponi. Op die ma

nier ſtrookt alles zeer wel met de twee voorgaande

Brieven, die nevens dezen op één en denzelfden

dag zijn afgegeven. De gehele verandering beſtaat in

eene letter in ieder der beide woorden, en wel van

zodanige letters, die in de Handſchriften dikwijls

onder een verwisſeld worden, en uit dien hoofde zal

ook niemand deze gisſing ſtout rekenen. Volgends

deze onze lezing nu hebben die van Deventer niet be

zorgt, maar zij zullen vervolgends bezorgen, dat de

Bisſchop, en de Prelaten der Utrechtſche Kerken,

zo al niet alle, ten minſten die gene , die zij daar

toe zullen kunnen bekomen, onder hun zegel en Brief

dit verdrag bekragtigen. Het verwondert mij, dat

de Heer Dumbar bij het overzetten van dezen, en den

natione Domini noſtri Jheſu Chriſtu (i) An

no MCCXLI. Kal. Maii.

o:## en VVereltl.

eventer I, D, bl. 467. met een

#duiſthe o#g van 't

ZCIVC,

voorgaanden Brief, niet bemerkt heeft de tegenſtrij

digheid, welke uit deze bedorven lezing tusſchen

die beide Brieven ontſtaat: daar het immers zeker is,

dat de Bisſchop op den zelfden eerſten Meij niet reeds

bekragtigd kan hebben# een verdrag, het welk

eerst op dien zelfden dag in zijn afwezen en buiten

zijn weten voltrokken is geworden. Geheel anders

zou het geweest zijn, indien ten zijnen overſtaan

en in zijne tegenwoordigheid het zelve was ingegaan,

doch dan kwam het verzoek der Abdis, bij den

voorgaanden Brief aan hem gedaan, geheel en al

niet te pas, en zulks was ten eenen maale overtollig

geweest - e

(i) anno MCCXLI.] Wij hebben gemeend het jaar

tal dus te moeten veranderen, ofſchoon men in de uitgaa

ve heeft anno MCCLXI doch zulks is maar een bloote

drukfout, want de Heer DUMBAR in zijne Nederduitſche

Overzetting het echte jaartal 124 I. opgeeft, en hij over

zulks ook dat jaar, en niet 1261, in zijn Afſchrift

ongetwijfeld gevonden heeft. ,

33) Uittrekzel uit het Vredesverdrag tusſchen Graaf OTTo den III., en DIRK,

den oudſten Zoon des Graaven van Cleeve, betreffende de Vrijheid van

den Tol te Urſoyen voor die van GELDERLAND,

den 2 Auguſtus, 1242.

* 1

Go THEODERIcUs, primogenitus Comi

tis Clivenſis , notum facio univerſis,

praeſentes literas inſpecturis; quod per ordi

nationem cariſſimi domini mei HENRIci, Du

cis Lotharingiae & Brabantiae, inter Domi

num Patrem meum, & me ex unaparte, no

bilem virum oTToNEM (Comitem Gelrenſem

ex altera, de omni controverſia & diſcordia,

inter me & ipſum Comitem, homines ( a )

patris mei, & meos, nec non dicti Comi

tis, habitis, pax et concordia in hunc mo

(a) Homines Patris mei, et meos.] Tot ophelde

ring dezer woorden, moet men aanmerken, dat DIRK

de V., de Vader van den gever van dezen Brief, ge

trouwd is geweest met Mechteld, eenige Dochter en

Erfgenaame van den Graaf van Dinslaken. Uit dat Hu

welijk is deze onze DIRK geſproten, en is, als zijnde

de Oudſte Zoon, na doode van zijne Moeder, dezel

ve opgevolgd in de regering over Dinslaken en on

derhoolige Landen. Schoon derhalven zijne Vader

noch leefde, en de regerende Graaf van Cleeve was,

moet men hem egter als thands regeerenden Heer over

Dinslaken beſchouwen. En uit dien hoofde is het,

dat men hier gewag gemaakt vindt niet alleen van de

Onderdaanen van zijnen Vader, Homines Patris mei,

maar ook van zijne eigen Onderdaanen, die hij al

hier hdmines meos noemt, naamelijk de Ingezetenen

van Dinslaken, die onder zijne Regering reeds ſton

den. Men zie verder, het geen wegens ,dezen oud

- -- - ----

dum ſunt reformatae , videlicet quod dictus

Pater meus, et Ego, noſtrique ſucceſſores,

ab hominibus praedicti Comitis Gelrenſis,

et eorundem ſucceſſoribus, de cetero nullum

theloneum, vel exactionem theolonariam, re

cipiemus ſeu recipi faciemus in thelone0 de

Urſoyen. etc.

, Oec mit (b) anderen vurwerden, de

, ſèn vurſ&.. punten nyet antreffende”.

Da

ſten Zoon van Cleeve, die reeds bij het leeven van zijn

Vader in 1244. overleden is, door DITHMARUs is aan

getekend in Not. ad TEsCHENMACHERI Annal. Cliv.

Part. II. p. 221

(b) Mit anderen vurwerden.] Het was te wen

ſchen geweest, dat de Verzamelaar van dat oude Re

iſter, waar uit wij dit Stuk thands geven, de moeite

ad genomen, hetzelve in zijn geheel afteſchrijven.

Doch het ſchijnt, dat zijn oogmerk alleen maar ge

weest is dit eene points wegens de Vrijheid van den Tol

te Orſoy uit dezen Brief aantetekenen, en der verge

tenheid te ontrukken. Even eens heeft hij gedaan met

een volgend Verdrag van den jaare 1271, waar uit hij

ook alleen maar dat Artijkel heeft uitgeſchreven, het

welk de vrijheid van dien zelfden Tol voor de Gel

derſchen betreft , en welk Uittrekzel wij insgelijks

hier beneden in zijne tijdorde zullen plaatſen. -

Schoon wij nu wel niet in ſtaat zijn, dit Verdrag in
- zijn
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CHARTERBOEK DE S HERTO GDOMS GELRE,

Datum et actum apud Lyram, feria ſexta

proxima ante vigiliam beati Laurentii. An

no domini MCC. XLII.

zijn geheel te geven, hebben wij egter gemeend dit

Uittrekzel alhier niet te mogen overſlaan. Wij zul
len ons intusſchen met hetzelve moeten vergenoegen,

,, Ende die ſegele van deſen brieve ſyn

, eyn deels aff, ende een deels gebroken”.

Naar 't MS. dat alſte Regiſtre, ter

Rekenkamer van Gelderland be

ruſtende, Fol. 46. verſo.

tot dat misſchien een ander gelukkiger is den Brief in

zijn geheel te ontdekken.

Verdrag, waar bij de Graaf van Hostaden, THEODERICUs, onder bemiddeling

van den Gelderſchen Graaf otto III. en van anderen, voor altoos afſtaat

al zijn recht op het Slot en Heerlijkheid van Dalehem, ten behoeve van

den Brabantſchen Hertog HENDRIK den II.

Den 23 Februarij, 1243. (1244)

Go THEoDoRICUs, Comes de Hoſtaden,

omnibus, praeſentes litteras inſpecturis,

ſalutem. Notum esſe cupio tam praeſentibus

quam futuris, quod, Venerabili patri (a)

Domino noſtro coNRARDo, Colonienſi Archie

piscopo, Dominis oTTONE Gelrenſt, filio (b)

Ayunculi mei, et HENRIco Seynenſi, Co

mitibus praeſentibus , mediantibus, & con

ſentientibus, pace & concordia faéta inter Il

luſtrem Dominum meum HENRICUM, Ducem

Lotharingiae & Brabantiae, & me, talem cum

dićto Domino Duce conventionem inivi; vi

delicet quod Caſtrum de Dalehem, quod ab

ipſo in feodum tenebam, cum omnibus ejus

attinentiis et bonis, ſive ſint Allodia , ſive

feodalia, vel alia quaecumque, cum homini

bus omnibus feodalibus, et miniſterialibus,

et quibuscumque aliis, ad dictum Caſtrum

ſpectantibus, in manus ipſius Domini mei

Ducis libere et abſolute de bona et ſpontanea

mea voluntate reportavi; et poſtea, facta mi

hi et meis haeredibus recompenſatione, vi

delicet redditus centuur marcarum Colonien

ſium denariorum, omni juri, quod in dicto

Caſtro, et praemiſſis omnibus habueram vel

habere poteram, haereditario jure, vel quo

modolibet aliter, effeſtucando, prome et pro

meis haeredibus, ad opus ipſius Domini Du

cis, et ſuorum haeredum, ſpontanee renun

tiavi per ſententiam dicti Domini Archiepisco

pi et ipſius Ducis hominum et meorum; ita

quod nulla deinceps mihi et meis haeredibus

(a) Patri.] . Dus ſtaat in alle de uitgaaven, doch

de ſamenhang der woorden en de zin vereiſcht, dat

men leze, venerabili Patre.

(b) Filio Avunculi mei.] Al was het alleen om de
ze woorden, waar bij de Graaf van Hoſtaden onzen

Gelderſchen Graaf oT'To III. noemt een Zoon van zij

nen Oom van Moeders zijde, verdiende deze Brief

een plaats in onze Verzameling, dewijl door deze uit

drukking een aanmerkelijke omſtandigheid in onze

Gelderſche Hiſtorie, ten opzicht der Geſlacht-lijſten

onzer Graaven, zal kunnen verbeterd, en nader opge

actio competat ad praedicta.

Super his omnibus praefato Domino Du

ci de jure debitam , et quantam poſſum,

praeſto Warandiam.

Bona quoque, ipſi Caſtro attinentia, quae

a Domino Duce de Limburg, ſeu ab aliis,

tenueram, ipſis reportavi Dominis effeſtucan

do ad opus Domini Ducis antedicti.

Et ut praemiſſà a me et meis haeredibus

inviolabiliter obſerventur, ſupplicawi Domino

et Patruo meo Archiepiſcopo Colonienſi, et

viris Nobilibus, (c) Seynenſis, GELRENsis,

et Loſſenſis, Comitibus, Godifrido Domino

de Parwes, Wilhelmo Domino de Altena,

Domino Wilhelmo de Grimberg, et Walte.

ro de Brunghorn, ut in teſtimonium et evi

dentiam praemiſſorum, ſigilla ſua una cum

meo praeſentibus litteris apponant, etc.

, Datum apud Ruremundam in vigilia Ma

thiae Apostoli, anno (d) DominiMCC.XLIII.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de Bra

bant Tom. I. dans les Preuves du Li

vre IV. pag. 85. En uit denzelven

ook uitgegeven in het Recueil des Trai

tez de Paix et d'autres Actes Publics

Tom. I. p. 66. alsmede in het Corps

Diplomatique du Droit des Gens, van

DU MONT, Tom, I Part. I. p. 181.

helderd worden. Wij zullen er gebruik van maken

ter opheldering van een volgend Stuk, hier beneden

geplaatst onder Num, 38.

(c) Seynenſis, Gelrenſis, et Losſenſis Comitibus.]

Dus wel in alle de uitgaaven. In 't oorſpronkelijke

heeft, naar alle gedagten, bij een gewoone verkorting

geſtaan, Seyneſt. Gelren, et Loſefi. Comitibus. de Uit

ſchrijver had daar van moeten maken, Seynenſt, Gel.

renſt, et Loſſenſt Comitibus, gelijk men lezen moet.

(d) MCCXLIII.] Anno 1244. Stylo Romano, vol

MANTELIUS, Hist. Loſſens, p. 190.

- 35)
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Voorwaarden, waar op de Brabantſche Hertog HENRIK II. het Slot en Heer

lijkheid van Daalhem van den Graaf van Hoſtaden ontſingen heeft, en tot

voltrekking van de Welke, onder meer anderen, ook Graaf oTTo III. van

GELRE zich als Borge ſtelt, en tot leiſting verbindt.

Den 23 Februarij, 1243. (I244.)

ENRICUs , Dei gratia Dux Lotharin

giae & Brabantiae omnibus , prae

ſentes litteras inſpecturis, ſalutem.

Noveritis univerſi, quod Nos cum dilecto

& fideli noſtro THEODORIco Comite Hoſta

denſi, kariſſimo Domino meo coNRARDo,

Dei gratia ſanctae Colonienſis Eccleſiae Ar

chiepiscopo, Seijnenſt & GELRENSI Comiti

bus praeſentibus, mediantibus & conſentien

tibus, ſuper Caſtro de DALEHEM, & omni

bus ejus attinentiis, hujuſmodi conventionem

& compoſitionem inivimus, quod idem Co

mes Hoſtadenſis dictum Caſtrum, quod a

nobis prius in feodum tenuerat, cum omnibus

ejus attinentiis & bonis, ſive ſint Allodia,

ſive feoda, vel alia quaecumque, cum homi

nibus feodalibus, miniſterialibus, & quibus

cumque aliis, ad dictum Castrum quoquomodo

ſpectantibus, in manus nostras libere & abſo

lute reportavit, & poſtmodum omnijuri, quod

in Caſtro & praemiſſis omnibus habuerat

vel habere poterat, (a) effestucavit, &

Warandiam, de jure debitam, nobis fecit &

faciet, quantum potest, & poterit; ſalvis bo

nis hominum noſtrorum de Dalehem, quae

nunc a nobis, & prius a Comite Hoſtadenſt,

tenuerunt. Eo excepto, quod nullus prae

dictorum hominum praeter noſtrum conſenſum

in eodem Caſtro faciet reſidentiam.

Nos vero, in recompenſationem praemis

ſorum, contulimus praedicto Comiti Hos

tadenſt in feodum redditus centum marcarum

Colonienſium denariorum; quarum quinqua

ginta aſſignabimus eidem in Allodio de Herle,

& reſiduas quinquaginta inter Aram & Ruram

ſuperius Juliacum, &c.

Inſuper, in recompenſationem dicti Caſtri,

(a) Eſ ſtucavit.l. Gelijk bij den ſtraks voorgaan

den Brief door denzelven geſchied is.

(b) Innocentium.] Dat is den 28 December naast
komende.

(c) Margaretae.] BUTKENs, Troph. L. IV. pag.

232. den korten inhoud van dezen Brief verhaalende,

noemt haar te recht, Margareta de Gueldres. Men

zie onze Aanmerk. op een volgend ſtuk, alhier ge

& ejus attinentiis ſupradictis, dare tenemur

duo millia marcarnm denarior. Coloniens.

legalium dicto Comiti, de quibus. mille eidem

Comiti infra crastinum Innocentium (b) a

pild Nuciam ſolvere tenemur; reſiduas vero

mille marcas infra crastinum Innocentium anni

ſubſequentis in eodem loco eidem ſolvemus.

Si vero praedictus Comes Hoſtadenſis ſine

prole deceſſerit, priusquam ſolutio dictae pe

cuniae facta fuerit; quidquid ex ea inſolutilm

remanſerit, praedicto Domino Archiepiscopo,

Frederico Praepoſito Sanctae Mariae ad gra

dus in Colonia, & Nobili matronae (c) MAR

GARETAE, matri dicti Comitis de //oſiaden,

& haeredibus dicti Comitis Hoſtadenſis, ſol

Vere tCINCIIlUIT,

Deinde conſtitui fdejusſores Seynenſem,

GELRENSEM & Loſſènſem Comites, Lova

niens. Bruxellens. Antverpiens. Thenens.

Leuwens. & de Busco Communitates; quae

Communitates (d) litteras ſuas patentes ſüper

fidejuffione praedicta memorato Comiti Hoſta

denſi, vel ſuis haeredibus, infra octavas Pa

ſchae inſtantis dabunt; ita quod, ſi, infra octa

vas Paſchae praedictas, praedictae litterae Com

munitatum eidem Comiti Hostadenſi non tra

derentur, & ſuper hoc praedicti (e) Comites

moniti fuerint, infra octo dies post ipſam mo.

nitionem Coloniam intrare tenebuntur, in

de non exituri, donec litterae Communita

tum praedictae dicto Comiti Hostadenſt tra

dantur. Si vero pro defectu nostro idem Co

mes //oſtadenſis ſub Domini noſtri Colonien

ſis Archiepiscopi, Ducis de Limbourg, Co

mitis Seinenſis, Comitis Gelrenſis, Comitis

Losſenſis diſtrictibus bonaalicujus de Commu

nitatibus noſtris caperet, & detineret, prae

dictus Dominus noſter Colonienſis, Nos,

Dux de Limbourg & Comites praedicti, er

83

plaatst onder Num. 38. bl. 444.

(d) Litteras ſuas.] Wij hebben dien Brief hier

beneden geplaatst onder Num. 37. bl. 443.

(e) Praedicti Comites] Dus leest men te recht bij

BUTKENs. In de twee overige Uitgaaven vindt men,

Comitis, voor Comites , 't geen ongetwijfeld aldaar een
drukfout is.
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dictum Comitem Hostadenſem, vel ſuos

haeredes, nullam conciperemus offenſam, nec

eidem ſuper hoc quaestionem moveremus.

Si vero in ſolutione dictorum duorum mil

lium marcarum, vel asſignatione dicti feodi,

defecerimus , & propter hoc dictus Comes

Hoſtadenſis aliqua damna incurrerit, Comites,

& Communitates, ſupradicti, Comiti Hosta

denſt de defectu & damnis, tanquam ftdejus

ſores, ſatisfacient, & indempnem obſerva

bunt.

Caeterum ſi memoratus Comes Hostaden

ſts in Allodio de Herle munitionem aedifica

re voluerit, ad hoc ei favorem impendemus,

&, ſi aliquis ſuper hoc ipſum prohiberet, nos

eidem Comiti ad removendam ipſam violen

tiam ſubveniemus.

Solutione vero dictae pecuniae, aſſignatio

ne dicti feodi, completis, Nos & praedicti

Fidejuſores ab obligatione praemiſa erimus

abſoluti, et praeſentes litterae noſtrae nobis

reſtituentur.

Et ut praemisſa inviolabiliter conſerventur,

praeſentem paginam ſigilli noſtri munimine du

ximus roborandam, adhibitis ſubſcriptis testi

bus.

Domino noſtro Conrardo, Colonienſi Ar

chiepiſcopo,

Seynenſi,

GELRENSI,

Et Loſſenſi Comitibus,

Domino G. Decano majoris Eccleſiae Co

lonienſis,

Henrico Praepoſito S. Severini,

Frederico Praepoſito ad gradus S. Mariae

in Colonia,

Dilecto conſanguineo noſtro Godefrido Do

mino de Perweys,

Wilhelmo de Grimberg,

Domino Rutgero (f) de Brenich,

Domino Waltero de Brunshorn,

Wilhelmo Domino de Altena,

Ottone, Domino de Wichrode,

Gerardo, Domino de Randenrode, & aliis

quam pluribus.

Actum & Datum apud Ruremundam anno

Domini MCC. XLIII. in vigilia Beati Ma

thiae Apoſtoli.

CHRISToPH. BUTKENs, Troph. de Bra

bant Tom. I. dans les Preuves du Li

vre IV. p. 86. En uit denzelven ook

uitgegeven in het Recueil des Traitez

de Paix et d'autres Actes Publics Tom.

1. p 66. als mede in het Corps Di

## du Droit des Gens van Du

MoNT Tom. I. Part. I, p. 181.

(f) Rutgero de Brenich.] In de uitgaave van DUMONT leest men Rutgero Brenich. e

36. De Aartbisſchop van Keulen, coNRADUs, geeft zijne toeſtemming aan het

verdrag wegens den afſtand van het Slot, en Heerlijkheid, van Daalhem,

het geen, onder bemiddeling van Graaf oTTo van GELRE, en anderen,

gemaakt was tusſchen den Graaf van Hoſtaden, en Hertog HENRIc II. van

Brabant, en hij ſtaat tevens af van al zijn erfrecht en gerechtigheid, welke

hij op dat zelve Slot mogte hebben.

Den 23 Februarij. 1243. (1244.)

ONRARDUs, Dei gratia ſanctae Colonien

ſis Eccleſiae Miniſter , Sacri Imperii

per Italiam Archicancellarius, univerſis prae

ſens ſcriptum inſpecturis ſalutem in Domino.

Praeſentis ſcripti testimonio protestamur, quod

nos inter dilectum & fidelem noſtrum HENRI

(a) Fratruelem noſtrum.j. Dat de Keulſche Aarts

bisſchop coNRADUs een geboren Graaf van Hoſta

den, # Hochſteden, geweest is, en dat hij overleden

is op den 28 September des jaars 1261, leert ons GE

LENIUs de Admir. magnitud. Coloniae Agripp. Lib.

I. pag. 49. Men zal zich derhalven niet verwonde

CUM, Lotharingiae & Brabantiae Ducem, et

THEODORICUM, fratruelem (a) noſtrum, Co

'hitem de Hoſtaden, mediantibus dilectis ac

fidelibus noſtris Henrico de Seynen, & otto

NE de GELRE, Comitibus, pacem fecimus &

Concordiam & hujusmodi conventionem, vi

de

ren, dat hij in dezen Brief den Graaf Dirk van Ho.

ſtaden noemt zijns Broeders Zoon,## Want

deze ook weder uit die zelfde betrekking hem in den

voorgaanden Brief onder Num. 34. bl. 44o. genoemd

had, Patruus, of Oom van zijns Vaders zijde,
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delicet quod dictus fratruelis noſter Caſtrum

de Dalehein , quod ab ipſo Duce in feodium

tenebat, cum omnibus ejus attinentiis & bO

nis, five ſint Allodia, ſive feodalia, vel alia

quaecumque , cum hominibus feodalibus &

ministerialibus, & quibuscumque aliis, ad di

ctum Castrum ſpectantibus, in manus ipſius

Ducis libere & abſolute, de bona & ſponta

nea ſila voluntate, noſtro ac dilecti fratris no

ſtri Frederici, Praepoſiti Sanctae Mariae ad

gradus in Colonia, conſenſu accedente, tota

liter reportavit in praeſentia noſtra; & post

modum omni juri, quod in dicto Castro, &

praemiſiis omnibus, habuerat, vel habere pO

terat, efſeſtucando, ad opus ipſius Ducis,

per ſententiam hominum noſtrorum & ipſius

Ducis renuntiavit ; ita quod nulla deinceps

eidem , vel ſuis haeredibus, actio competet

ad praedicta: ſuper his omnibus praeſato Duci

de jure debitam, &, quantam potest, prae

ſtando Warandiam. -

Bona quoque ipſi Caſtro attinentia, Guae

praeſatus fratruelis noſter a Duce de Lem

burg, ſeu aliis Dominis, tenuerat, ipſis re

(b) juri kaereditario ] Ouderlijke Erfgoederen,

bona avita & hereditaria, mogten oudstijds door den

bezitter niet vervreemd , of aan een ander afgeſtaan

worden, anders, dan met volkomene toeſtemming der

naaſte Erfgenaamen. Wij hebben reeds elders breed:

voerig zuiks bewezen. Indien men dit in opmerking

neemt, zal men gemaklijk reden kunnen geven, waar

om ook deze Brief noodzaakelijk was, zou de afſtand

en overdragt der Heerlijkheid Daalhem aan den Bra

bantſchen Hertog in rechten beſtaanbaar zijn. De

Graaf van Hoſtaden had wanneer hij deze Afſtand

- deed, geene Kinderen, of nakomelingen. Zulks blijkt

niet onduidelijk uit de woorden van den voorgaanden

Brief, ſi ſine prole dece/erit cet. Want, had hij kin

portavit Dominis, ea penitus effeſtucando.

Nos etiam, & praedictus fraternoſter, Pre

derict/s, Praepoſitus S. Mariae ad gradus in

Colonia , praedictis omnibus co/l/ëntientes,

omni juri (b) haereditario, quod nobis

competere poterat de noſtris progenitoribus

in praefäto Caſtro, bonis, & hominibus an

tedictis, ſimiliter effeſtucando renuntiavimus

de bona & ſpontanea noſtra voluntate. -

In cujus rei testimonium praeſentem pagi

nam noſtro fecimus ſigillo communiri.

Actum & Datum apud Ruremonde in vi

gilia Beati Mathiae Apoſtoli anno Domini

MCC. XLIII.

CHRISTOPH. BUTKENs Troph. de Bra.

bant Town. I dans les Preuve, dit

Livre / V. p. 85 en uit den zelven

ook uitgegeven in het Re, tºet/ des

Traitez de Paia & d'autres Aſics

Publics Tom I. p. 65 as me je in

het Corps Diplomatique du Droit des

Geus van DU MONT, Tom. I. Part.

1. p. 18I.

De Aartsbisſchop Conraad, en deszelfs Broeder, de

Proost Frederik, waren beiden Oouis van Vaderszijde

over hem. Zij waren derhalve , zo hij kinderloos kwam

te ſterven, zijne naaſte Erfgenaamen ten opzigte der

voorouderlijke goederen, die hij bezat. En uit dien

hoofde alleen is het, dat zij beiden ook in dezen

Brief niet alleen dien afſtand goedkeuren, maar ook

met halen, hand en mond, gelijk men zeide. da is

eſſeſfucando, afſtand doen van - en dus op een wetti

ge wijze aan den Brabantſchen Hertog overdragen al

hun erfrecht, of jus hereditarium, dat zij uit hoofde

van hunne Voorouders op dat goed, in geval de Neef

zonder lijfserven mogte komen te overlijden, als dan

van rechtswegen zouden kunnen en mogen voorwen

deren toen gehad, was die voorwaarde geheel overtol- den.

iig. Hij ſchijnt ook geen Broeders gehad te hebben.

A

e
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37.)

-

Leuven, Bruſſel en andere Steden ſtellen zich, nevens den Gelderſchen en

andere Graaven, als Borgen voor den Hertog van Brabant ter voldoening

van 't Verdrag, door denzelven aangegaan met den Graaf van Hoſtaden over

den afſtand van de Heerlijkheid en 't Slot van Daalhem.

w

-

-

Den 15 Maart, 1243. (1244)

/

Os de Lovanio, Bruxella, Antverpia,

Buſch0, Lewis, et de Themis Com

munitates notum facimus univerſis, tam prae

ſentibus quam futuris, praeſentes litteras vi

ſuris, quod ad petitionem kariſſimi Domini

noſtri HENRICI, Ducis Lotharingiae & Bra

bantiae, cum Nobilibus de GELRE, de Sey

(a) Litteris J Men zie de Brieven , zo als van

weerskanten zijn gegeven , hier voor onder Num.

men, et de Los Comitibus, pro eodem Do

mino Duce, erga Nobilem virum THEODORI

cUM Comitem de Hostaden ſuper conven

tionibus de Caſtro de Dalehem, inter ipſum

Dominum Ducem, & dictum Comitem Ho

ſtadenſem, faétis , prout liquidius in litte

ris (a) dictorum nobilium, videlicet Domi

Ill

34 en 35. bl. 440 en 44t geplaatst.
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ni Ducis, & Comitis, exinde confectis con

tinetur, nos conſtituimus fidejuſ/ores. In cu

jusfidejuſſionis teſtimonium, praeſentes litteras

ſigillis Oppidorum noſtrorum praedictorum fe

cimus communiri. Actum & Datum apud

Lovanium, Dominica, qua cantatur 0culi no

ſtri. Anno Domini MCC. XLIII.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de Bra

bant Tom. I. dans les Preuves du Li

vre 1 V. p. 87. En uit denzelven ook

uitgegeven in het Recueil des Traitez

de Paix & d' autres Actes Publics,

Tom, I. p. 67. als mede in het Corps

Diplomatique du Droit des Gens van

DU MONT, Tom. I. Part. I. p. 182.

ex-rze-º-eteeg steeg stereº-rº-ºnrºeregregeer-keer keer keeºrº Rºseº-Rexº-kººr

38)
Uittrekzel van een Brief, waar bij THEODORIcUs Graaf van Hosſtaden beloofde

te zullen bezorgen, dat ook zijne Moeder, MARGARETA van GELRE, afſtand

deed van al haar recht op de Heerlijkheid van Daalhem ten behoeve van

den Brabantſchen Hertog HENDRIK den II.

In den jaare 1243. (1244)

Lettre tirée des Registres de Brabant,

-
-

Niverſis , &#c. THEoDoRIcUs Comes

U ] Hoſtadenſis ſalutem in Domino. No

veritis, me kariſſimo Domino meo HENRIco,

Duci Lotharingiae & Brabantiae, promiſiſſe,

quod Nobilem matronam, kariſſimam matrem

meam MARGARETAM (a) infra inſtantem Men

(a) Matrem meam Margaretam.] De voorgaan

de vier Brieven, wegens den afſtand van de Heerlijk

heid van Daalhem, hadden in zoverre eenige betrek

king tot ons Gelderland, om dat wij in dezelven on

zen. Gelderſchen Graaf OTTO niet alleen als Bemidde

laar van dat Verdrag aantreffen, maar hij zelfs als

Borge, zich ingelaten, en tot het inrijden in leiſting

verbonden heeft , indien de Hertog van Braband

aan zijne belofte niet voldeed. . Dewijl derhalven

Graaf OTTo in die betrekking hier in gemoeid was,

waren wij ook verpligt uit dien hoofde die Brieven al

hier te plaatzen. Doch dit Uittrekzel zou in den eer

ſten opſlag kunnen ſchijnen geene rechtſtreekſche be

trekking tot oTTo, of Gelderland, te hebben, en men

zou kunnen rekenen, dat dit ſtuk daarom in deze on

ze Verzameling zou kunnen en behooren nagelaten te

zijn. Het tegendeel egter is waar, en dit Stuk, ver

eleken met de voorige Brieven, is voor onze Gel

erſche Hiſtorie van veel aanbelang, dewijl wij hier"

uit weder onze verwarde en duiſtere Hiſtorie in een

zeker poinſt, waar in onze Geſchied- Schrijvers dwaa

len en zich merkelijk vergiſſen , op een vaſter voet

zullen kunnen brengen. Laat ons zulks korte

lijk betoogen. Wanneer de Graaf van Hoſta

den de Heerlijkheid van Daalhem afſtond aan Brabant,

leefde zijne Moeder nog. Dezelve was, door haaren

overledenen. Man, aan dezelve Heerlijkheid gelijftug

tigt. Zou derhalven de afſtand van die Heerlijkheid

volledig zijn, moest # Ook ten voordeele van den

Brabantſchen Hertog afſtand doen, en renunciëren van

al zodanig recht van Lijftugt, of, gelijk BUTKENs,

d. l. p. 233. ſpreekt, a tout droict de Douaire au dict

Chasteau de Daelhem, qu'elle y pouvoit pretendre. Bij

dezen Brief nu belooft de Graaf, dat hij binnen den

hier bij bepaalden tijd aan den Hertog zal bezorgen

eene zodanige afſtand of renunciatie van zijne Moe

der. - Hij noemt dezelve MARGARETA. Maar

wie is die nu geweest? En uit wat geſlacht, of Graaf

ſem Auguſti renunciare & effeſtucare faciam

omni juri, quod habet in Caſtro de Dalehem,

& ejus attinentiis. &c.

l

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de

Brabant Tom. I. dans les Preu

ves du Livre IV. pag. 87.

lijk Huis, is zij geſproten? BUTKENs p. 233. noemt

haar Margareta de Gueldres. Zulks ## ten Vollen

blijken, indien wij hiermede vergelijken eene uitdruk

king, waar van zich de Graaf van Hoſtaden bedient

in den voorgaanden Brief Num. 34 bl. 44o. alwaar

hij onzen Gelderſchen Graaf oTTö noemt filius avun.

culi mei, een Zoon van zijn Oom van Moeders zijde.

Graaf GERHARD de IH. of, volgends onze rekening, de

IV. van dien naam, Vader van onzen oTTo III., was over

zulks een Broeder van zijn Moeder MARGARETA, en

diensvolgende is deze eene Dochter geweest van Graaf -

oTTo den II. en eene Graavin uit het Graaflijke huis

van Gelre, en dus te recht door BUTKENs genaamd

Margareta van Gelre. - Onze Gelderſche Hiſto

rie-ſchrijvers, AQUILIUs in Chron. pag. 18, PoN

TANUS Lib. VI. p 122. , en anderen, tellen wel on

der de Kinderen van oTTo den II. ook eene Dochter,

met naame MARGARETA , doch zij ſtellen, dat dezel

ve getrouwd zij geweest met een Graaf van BERGEN,

quae nupſit Bergen/ium Comiti. Doch het tegendeel

blijkt thands uit onderlinge vergelijking van deze twee

Stukken ontegenzeggelijk, en men zal haar vervol

gends moeten ſtellen getrouwd te zijn aan den Graaf

van Hoſtaden, den Vader van dezen Graaf DIRK. -

Aanleiding tot deze dwaaling onzer Schrijvers heeft

ongetwijfeld gegeven eene andere Gelderſche Graavin

MARGARETA, kwaalijk met deze onze MARGARETA

verwisſeld, en onder een gemengd, en welke ge

trouwd is geweest aan den Bergſchen Graaf ENGEL

BERT den I. Doch deze is niet geweest een

Dochter van oTTo den II., maar een Zuſter van den

zelven, en een Dochter van Graaf HENRIK van GEL

RE. Men zie AEGID. GELENIUs in Not. ad CAESA

RII HEISTERBACENSIS Vitam S. Engelberti Lib. I.

C. 2. pag. 7. & 14. Jo. THOM. BRoSIUs , Juliae

Montiumque Comit. Annal. Tom. II. pag. 9 en PON

TANUS Lib, VI. p. 1 Io.

39)
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Eenige Goederen, onder de Heerlijkheid Criekenbeek gelegen, door Graaf

ADOLPH van der Marck, en zijne drie Zoons, verkogt aan den Gelderſchen .

Graaf oTTo IIl.

Den 3 Maart. 1243.

N nomine ſanctae & individuae Trinitatis.

Nos (a) ADOLPHUs, Comes de Mar

cha, una cum dilectis filiis noſtris, oTTONE,

ENGELBERTO, nec non GERARDo, notum fa

cimus univerſis, praeſentem paginam in perpe

tuum viſuris, quod nos congregata manu uni

verſa bona noſtra, ubicumque ſita ſint hac

parte Reni, quae nobis hereditario jure a do

mino de Crikenbeke attinebant, ſive ſint allo

dia, ſive feoda, cum omnibus etiam pertinen

tiis eorundem bonorum, Curtim de Ruſſiſte

ren cum ſuis attinentiis, homines noſtros de

Iempene cum aliis fidelibus, miniſterialibtis,

& quoscumque alios homines, quali modo no

bis aſtringantur occaſione dominii de Criken

beke, noſtra ſpontanea voluntate illuſtri viro

domino oTToNI Comiti GELRENSI vendidimus

pro mille & ſeptingentis marcis Colonienſium

denariorum, renunciando et efſeſtucando, pro

ut debuimus, exceptis tamen hominibus no

ſtris de Werdene, bonis de Ditren, & bo

nis johannis de Hengeſthbech, quae a nobis,

& a poſteris noſtris, in feodum habebuntur.

Promittimus etiam, quod nos eidem Comi

ti Gelrenſt ſuper allodio praedicto faciemus

werandiam, prout juris fuerit, & jus exiget,

contra univerſos viventes, ſed contra MECH

TILDEM & filiam ejus, relictam piae memo

riae i)omini EvERARDI, quOndam kariſſimi ac

dilectiſlimi filii noſtri, eidem Comiti Gelren

(a) Adolphus Comes de Marcha T Indien men ge

loof geeft aan 't verhaal van T. scHENMACHER - Ann .

Part II. p. 264, zou deze Graaf aDoIPH eene Gel

derſche Graavin tot zijne Vrouw gehad hebben. Ex

MARGARETHA Geldra, zegt hij, oTToN is ſilia, GER

HA DI ſorore, quatuor filtos Eberhardum, Engelbertum

Gerhardum et Ottonen genuit. Dat hij zich in de naa

men dier vier Zoons niet vergiſte, blijkt thands uit de

zen, tot dusver onuitgegevenen, Brief, waar in zijal

1e met naamen ook voorkomen, alleenlijk had hij Otto

als den tweeden, en niet den laatſten, moeten ſtellen.

In die rangſchikking komt hij in dezen Brief voor,

als de eerſte of oudſte, na doode van zijn overledenen

Broeder Everard, en zulks blijkt ook van elders . Hij

heeft in 't eerst den Geestelijken Staat omhelsd ge

had, en is, volgends AEG. GE LENIUS in Not. ad CAE

sARII Vitant S., Engelberti p. 5. en TEsCH NM. d.

l. p. 45. die beiden, hier in, het verhaal van L) voLDUs,

Chron. Comit de Marka, in de Script. R. G. van

MEIBOMIUS Tom. I. p. 389. ſchijnen gevolgd te heb

ben, geweest. Eccleſiae Metropolitanae Leodienſis Ca

nonicus & collegii S Mariae Ultrajecti Praepoſitus.

Doch in de Lijst der Prooſten van de Utrechtſe Kerk

van S. Marie, bij DRAKENBORCH, Aanhangs. op de K.

oudh. ''l. 233., is deze Otto van der Mark geheel on

bekend. GERHARD voN sCHUEREN in zijn MS. Chro

nijk, aangehaald bij DITHMARUs in not. ad d.. l. p. 266.

noemt hem die Praest tho Ludich und Canonijck tot

ſi nullam faciemas werandiam, ſi alia bona de

Crikenbeke caſu contingente forte impetere

voluerint occaſione aliqua.

Item nos ſupradicti domini ADOLPHI, Co

mitis de Marcha, filii profitemur, nos eſſe

ſecutores feodales, ſi medio tempore dilectum

patrem noſtrum, dominum ADOLPHUM, ante

dictum Comitem de Marcha, mori continge

ret, adeo diu, donec dictus oTTo Comes GEL

RENSIs feodum ſuum ſuſceptaverit ab Archie

piſcopo Colonienſt, quicumque ille fuerit.

Conceſſimus etiam dictum feodum in hunc

modum, . ad opus nobilis viri domini oTTo

NIs Comitis GELRENSIS , domino Stephano

de Lancdorph, Godefrido de Elmth, Gode

frido filio Theoderici Advocati de Ruremun

de , militibus, quod ſi iſtorum trium unus

moreretur , antequam diétus oTTo Comes

GELRENSIS dictum feodum ſuſceptaret ab ante

dicto Archiepiſcopo Colonienſi, loco illius de

functi alium admittemus, quemcumque dictus

Comes Gelrenſis voluerit, & ſibi dictum feo

dum concedemus. -

Item quaecumqne bona, videlicet de bonis

de Crikenbeke, nos obligavimus, vel inpigno

ravimus, illa redimemus juſtitia, vel amicitia,

dicto OTTONI Comiti GELRENSI libere red

denda.

Ut autem haec noſtra venditio a nobis, &

a poſteris noſtris, rata & inconvulſa ſemper

per

Sanét Marien t” Utrecht. Dit ſchijnt beter met de

waarheid te ſtrooken. Dat hij na doode van zijn Va

der den Geestelijken Staat verlaten, en zich in een

Huwelijk begeven heeft, en uit hoofde van zijn eerſt

geboorte, als de oudſte in leeven zijnde Zoon, de Va

derlijke bezittingen zijnen Broeder, Engelbert, die de

Regeering na zijns Vaders dood had opgenomen, be

twiſte, is van elders genoeg bekend, en het zou bui

ten ons beſtek loopen, zo wij dit breedvoeriger hier

wilden toonen. - Doch wat de naam zijner Vrouw

betreft, is hij het rechte ſpoor bijſter, even eens, ge

lijk PoNTANUs zich vergiſte, wanneer hij, L b VI.

pag. 204. in zijn Geſlacht - tafel der Gelderſche Graa

ven uit het Huis van Naſſau dezelfde MARGARETHA,

Dochter van OTTO II., noemt de Vrouw van dezen

ADOLPH, conſors Comitis Marcae Adolphi. - Dat

zij getrouwd is geweest, niet aan dezen Graaf van der

Mark , maar aan den Graaf van Hoſtaden, hebben wij

in onze aanmerkingen op den ſtraks voorgaanden Brief

reeds betoogd. Veel waarſchijnlijker, zo niet ten vol

len zeker, is het gevoelen van anderen, die ſtellen,

dat deze ADOLPH eene Graavin van Loon, of Los , tot

zijne Vrouw gehad heeft. -- Men zie verder, 't

geen wegens dezen ADOLPH, en zijne Kinderen, breed

voerig bijeengezameld is door Jo. DIE D. voN STEI

NEN, in zijn Verſuch einer Westphaeliſchen Geſchich

te. I. Stuck Cap. 5. p. 119- i3o.

D dd d 3
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permaneat, praeſentem Cartam , inde con

ſcriptam, & datam, ſigillonoſtro duximus ro

borandam.

Nos vero praefati filii antedicti domini A

DoLPHI Comitis de Marcha, quia ſigilla non

habemus, uſi fuimus ſigillo ipſius patris no

ſtri.

\

Actum & datum apud Bensheym, anno

Domini milleſimo ducenteſimo quadrageſimo

tertio. Octava Mathiae Apoſtoli.

Naar den Oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, geſterkt met een uithan.

gend Zegel in groen Wasch, er

vintelijk in de Archieven van de

Rekenkamer van GELDERLAND.

&AA&&A4 &SAA&S AASSAAKS AA&SAASEAA5-3;&AA &#&AA&&AA<>AA&SAKRAAK &AA<&AKS

40.)

\

Borgtogt, door Graaf oTTo geſteld, aan ADOLPH Graaye van der Marck,

voor de nog onbetaalde Kooppenningen der goederen onder Criekenbeek.

'Den 3 Maart 1243.

Os oTro, Comes Gelrenſis, notum fa

cimus univerſis, praeſentes litteras vi

ſuris, in perpetuum, quod nos ſuper bonis de

Crekenbech , & Omnibus attinentiis eorum

dem, praeter ea, quae inferius excepta ſunt,

ſicut eſt parlamentatum inter nos & Domi

num Adolfum Comitem de Marcha, me

diantibus ex utraque parte noſtris amicis,

poſüimus ſidejuſ/bres, quorum nomina ſunt

haec. Godefridus de Perwis. Theoderi

cus de Milendune. Henricus de IZonte.

Wilhelmus de Altena. Arnoldus de Re

den. Rutgerus de Brenich. Theodericus

de Morſe. Henricus de Alpheym. Swethe

rus de Ringelenberch, & Swetherus filius

Advocatus (a) de Ruremunde , &ejus. -

Godefridus filius ejus. Gerhardus Advocatus

de Coloii. Hermannus de Oye. Stephanus

de Lancdorph. Godefridus de Elmth. Ger

hardus de Barsdunc, & Gerhardus Kedde,

pro (b) mille & trecentis marcis; ita quod

tribus terminis praeſentis anni, videlicet in

(c) proxima dominica post dominicam lae

tare, trecentae marcae, in feſto Walburgis

ſexcentae marcae, & in feſto Jacobi quadrin

gentae marcae, eidem Comiti de Marcha, ſi

ne indiciis & absque Omni Occaſione , pro

quibus eisdem fidejuſſoribus jacere non licebit,

perſolventur. Iſta praeſcripta nos, oTTo Co

mes GELRENSIs, aſſecuravimus principaliter ,

& praeterea fidejuſſores noſtri ſupra notati ea

(a) Advocatus de Ruremunde.] Den, eigen naam

van denzelven kunnen wij ontdekken uit den voorgaan

den Brief, alwaar gemeld wordt Godefridus ſilius

Theoderici Advocati de Ruremunde, -

(b) Pro mille & trecentis margis.] En egter in

den voorgaanden Brief getuigt de Verkoper, dat hij

aan den Graaf van Gelre die gemelde goederen verkogt,

heeft pro mille & ſeptingentis Marcis Colonenſium de.

nariorum. Ik denke, dat Graaf OTTo aan den Ver

koper, bij 't aangaan des koops, aanſtonds in geree

de penningen zal betaald hebben gehad vier honderd

mark, en dat hij voor de overige dertien honderd mark,

op de gemelde drie termijnen naderhand te betaalen,

dem fide data & manuum porrectione promi

ſerunt.

Bona vero in Diethern ſpectabunt ad Co

mitem de Marcha. Quae Henricus de Vol

muoiſ'ene in feodum ab ipſo tenebit.

Item Comes de Marcha retinuit ſibi bona

Johannis de Hengestbeke , licet fuerat de

bonis de Crekenbeke, quae idem jo. ab eo

dem Comite, & ſilis heredibus, de cetero

tenebit.

Bona autem feodalia, quae idem Comes de

Marcha hominibus, ſive miniſterialibus, in

feodavit, quibus warandiam per veridica verba

ſila praeſtaverit, de cetero a manu noſtra re

cipient ſüO jure, quod nos ipſis non denega

bimus. -

Si vero uxor quondam Comitis EvERHAR

DI, eidem Comiti de Marcha (d) primo

genitus, vel filia eorumdem, praeſata bona in

Crekenbeke impetierint, vel ſi quid juris in

eisdem ſe habere dixerint, vel probaverint,

idem Comes de Marcha nullam penitus ſuper

hiis warandiam nobis praeſtabit.

Praeterea Homines Advocatiae Werdinen

ſts univerſaliter eidem Comiti, ſicut antea,

permanebunt.

Prae

deze Borgtogt geſteld heeft. Op die manier zal men

gemaklijk reden kunnen vinden, en geven, van 't ver

ſchil, dat wij in deze twee Brieven aantreffen, ten op.

zigte van de Som dier penningen.

( c) Proxima Dominica, cet.J En dus op den 29

Maart dezes jaars. De tweede termijn dezer betaa

ling viel in op den daar aan volgenden 2 Meij, gelijk

de derde termijn op den 25 julij van dat zelfde jaar.

(d) Primogenitus] Dus ſtaat in den Brief zelf. De

ſamenhang dezer woorden vereiſchte primogeniti. De

naam zelf der vrouw van dezen Eerſtgeborenen, doch

reeds overledenen, Zoon is in den voorgaanden. Brief

uitgedrukt.
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e

Praedictam autem pecuniam eidem Comiti

de Marcha apud Caſtrum ſuum Blankenſtene

praeſentarifaciemus.

Nuncii etiam, qui pro eadem pecunia re

quirenda miſſi fuerint, in noſtro conductu

erunt; &, ſi eadem pecunia in itinere quo

cumque caſtl amiſſà filerit, extunc infra qua

tuordecim dies Fidejuſſores noſtri eandem ite

rato eidem Comiti ſine contradictione perſol
VCIlt.

Item Comes de Marcha redimet nobis bo

na de Crekenbeke, quae ipſe impignoravit,

aut cum juſticia, vel amicitia.

(e). Sigilli noſtri.] In de II. Afdeel, bl. 288. heb

ben wij reeds aangemerkt, dat men tot heden toe in 't

Onzekere is geweest, wanneer eigenlijk, en door wien

der Graaven, het oude Wapen van Gelre, zijnde drie

Mispelbloemen, veranderd is geworden in den Nasſau

ſchen Leeuw. Wij hebben aldaar reeds getoond, dat

oTT9 de II. in zijn Zegel niet alleen het oude wapen

van Gelre nog heeft gevoerd, maar dat zelf zijn Zoon

GERHARD de III, of volgends onze rekening de IV.

van dien naam, het zelfde oude Wapen ook behou

den en gebruikt heeft gehad op zijn Zegel, en wij

merkten toen op, dat de verandering van 't Zegel tot

latere tijden moest gebragt worden, dan men tot dus

ver gemeend, en geſteld had. Om zulks te bewijzen

hebben wij aldaar op Tab. I. reeds in 't koper laten

ſnijden het zegel van oTTo den II. zo als nog hangt

onder een Brief van 1203 , en waar van de Hoog Wel

geb. Geſtr. Heer W. A BARON vAN SPAAN tot Har

denſtein ons de goedheid gehad heeft eene naauwkeu

rige afteekening te bezorgen uit de Archiven van de

Abdij van BEEDBERG te Cleef, alwaar die oorſpron

kelijke Brief al nog voor handen is. Wij hebben toen

aar nevens gegeven Tab. I. n. 3. een afdrukzel van

een Tegenzegel van Graaf GERHARD, de Zoon en op

volger van oTTO II. en Vader van onzen oTTo III.,

zo als door BUCHELIUS in Not. ad HEDAM pag. 2oo.

reeds was uitgegeven en in plaat gebragt. Tot dus

ver toe was ons het Zegel zelf van dien. Graaf niet

# en wij moeſten ons toen behelpen met

dat Tegen - Zegel alleen, dat egter genoeg was tot

ons oogmerk om te betoonen, dat die GERHARD zich

ook nog bediend had van het oude Wapen, de drie

Gelderſche Mispelbloemen. Doch kort na de uitgaa

ve van die tweede Afdeeling heeft diezelfde kundige

Heer en onvermoeide naarvorſcher en opſpoorder onzer

Vaderlandſche Oudheden (wij er kennen met dankzeg

ing hier openlijk onze verpligting daar voor aan zijn

#g Welgeboren ) de goedheid gehad ons toetezen

den eene naauwkeurige Afteekening van een Zegel, dat

nog ongeſchonden bewaard is, en hangt onder den

Brief van den 16 Junij 1224,, in onze II. Afde l. bl.

334-337. geplaatst. Wij hebben ons verpligt ge

vonden die afteekening van dat Zegel hier op de ne

vensgaande Tab. II. onder Num. I. in 't koper te

moeten laten brengen en uittegeven. Om overtuigd

te zijn van de naauwkeurigheid dier Afteekening heeft

de Heer VAN SPAAN goedgevonden dezelve door dit

navolgende Gerichtelijk Attest, of getuigenis, te doen

bekragtigen.

,, Dat deſe twee bovenſtaende Zegels in alle dee

,, len conform ſyn aen den Originelen dyer welcken

,, is hangende aen eene roode ſyde koorde onder den

,, Brief der fondatie van de Adelycke Abdye van O.

, L. V. Munſter binnen deſe Stadt van den jaere een

, duyſent twee hondert vier en twintigh, en welcken

,, aen mij ondergesſ. op heden is verifoont, Betuyge

, mits deſen, Oirconde Ruremonde den 22 Meert,

93 1789.

(onderſtond)

,, Le Chevr. F. B. vAN DER RENNE.”

Men ziet op het zelve het wapenſchild verſierd met

de Mispelbloemen, en om deszelfs rand leest men,

GERARDVS DEIGRACIA GELRENSIS ETSVT

FANIE COMES. Het tegenzegel heeft tot omſchrift

In cujus rei teſtimonium & robur praeſen

tem paginam ſigilli (e) noſtri munimine du

ximus roborandam.

*, *

Actum & datum apud Bensheym anno do

mini Mo. CC9. quadrageſimo tertio. Octava

Mathiae Apoſtoli.

Naar den oorſpronkelijken Perkamer

ten Brief, waar onder nog 11angt

't Zegel in donker geel, of bruin

wasch, zeer gaafen ongeſchonden,

beruſtende ter Rekenkamer van

GELDERLAND,

SECRETVM COMITIS GERARDVS DE GELRE.

Wij hebben uit hoofde van het bovenſtaande Declara

toir reden om te gelooven, dat werkelijk dus op t 4e

gel zelve ook ſtaat, en het geen fout in onze Afteeke
ning is, dat men hier vindt, COMITIS GERARD VS,

voor GERARDI, gelijk de taalregel anderzins ver

eiſchte, en gelijk ook werkelijk op 't Zegel gevon

den wordt , 't geen wij hier voor Tab. 1. n. 3. op

bl. 288. uit BUCHELIUs hebben overgenomen. Denke

kelijk is het, dat men, 't zij om deze taalfout, 't

zij. Om andere reden, dat tegenzegel, waar van men

zich in 1224 bediende, heeft afgekeurd, en in 't vol

gende jaar 1225. een nieuw Zegel heeft laten vervaar

digen, en die fout verbeterd heeft. - Het ſtaat

dus vast, dat tot op de regeering van Graaf OT co den

III. het oude Wapen van Gelre door de Graaven niet

veranderd is geworden. Doch deze onze Graaf is de

eerſte, die in plaats der Mispelbloemen den Nas

ſauſchen Leeuw in zijn Wapen heeft begonnen te voe

ren. Dit toonen ontegenzeglijk de hier nevens gaande

drie afdrukſelen van zijn Zegel, waarmede hij zijne

Brieven gewoon was te bekragtigen. Het Afdrukzel

Num. 2. is het zegel, 't geen onder dezen onzen Brief

aan een Francijnen ſtaart nog gaaf en ongeſchonden,

in donker geel, of bruin, waſch gedrukt hangt. Het

andere afdrukzel, onder Num. 3. is ook in geel wa ch

gedrukt, en daar mede is geſterkt een Brief van Graaf

oTTo, op den 27 Maart 1259. gegeven, en hier be

neden in zijn tijdorde door ons te plaatzen, onder

welken Brief dit zegel aan groene zijden koorden hangt.

Wij hebben van dit laatſte het Contre - zegel ook gege

ven. Het eerſte heeft insgelijks wel een tegenzegel,

doch dewijl dat zelve minder duidelijk was uitgedrukt,

en de letters voornaamelijk van 't randſchrift voor 't

meerder gedeelte onleesbaar waren, hebben wij onnoo

dig geoordeeld het zelve hier bij te voegen, te meer

dewijl het vcor 't overige overeenkomt met het ande

re contre zegel. Wij hebben verder onder Num. 4

hier bij gevoegd het afdrukzel van een Zegel, zo als

gevonden wordt bij oLIV. VREDIUS , in zijne Geneal.

Comit. Flandriae p. 34, het geen hier in voornaame

lijk van de onzen verſchilt, dat men de naam vindt

geſpeld ODONIS, en niet OTTOVIS... Doch zulks

zou ook een onoplettendheid kunnen zijn van den af

teekenaar, welke de twee TT. voor een D., kan aan

gezien hebben, te meer indien zomtijds die letters wat

onduidelijk op 't Zegel zelve zijn uitgedrukt geweest.

Aanmerkelijk is egter het Contrezegel van di: ,,. Hier

# vindt men het randſchrift ET ZVTPHANIEN

'IS, daar op het onzen ſtaat otto GHELRENCIS.

Denkelijk is het, dat vREDIUs dit zegel gevonden

heeft onder een Brief van 1268 , waarvan hij ge

waagd in Probation. pag. 249 Het zou over zulks

kunnen zijn, dat onze otto in de laatſte jaaren zijner

regeering eerst dit randſchrift op zijne tegen-zegels

heeft begonnen te gebruiken, waar in hem zijne. Op

volgers zijn nagevolgd. - Indien men nu deze drie af
drukzels onderling vergelijkt, zal men uit de verſchillen

de figuur der letter H én h van het woordGHELREN

CISterſtond ontdekken, dat de ſtempels, dezer Zege

len verſchillende zijn geweest, waarmede deze in 't

wasch zijn gedrukt, gelijk ook weder dat van VREDIUs
verſchilt van de onzen. Hoedanig een verſchil van ſtem

pel in de zegelen van anderen ook dikwijls voorkºmt,

## genoeg bekend is – Dewijl men nu in deze
egelen op het wapen ſchild voor de eerſte reis den

klimmenden Leeuw, en niet meer de Mºrten:
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gelijk op de Zegels der voorige Graaven, ontmoet,
Zo is het thands een uitgemaakte zaak, dat de veran

dering van het Gelderſche Wapen niet vroeger, dan

onder de regeering van onzen Graaf Otto den III. ,

is ingevoerd. Wanneer nu, en door wien,

t M.,

Sº". E"gesº'-

Graaf van Gelre, en draagt

\\\{/a #%, 8 SSS'4/2

sººg $8% &sººg

hier in weder verandering is gekomen , en men de

twee klimmende Leeuwen in 't Wapen heeft inge

voerd, en beginnen te gebruiken, zullen wij in 't ver

volg toonen.

iſ /MJ -

#%Z S&#%.

SS'",

N\"W/

S&Z - S

Al \", t

\\\ %. S\""//- Sººg.
2 - ES - - - - - - - - - -

sS" SS -
S

3 ----

Sweder, Heer van Dingheden, wordt met zijn Zoon Leenman van den

voor twee honderd Mark Keulsch geld aan

denzelven, onder zekere voorwaarden, te Leen op zijn Hof in Weſtra

borke, en zijn huis de Rederbruke, met welke goederen de Zoon Weder

beleend wordt.

Den 7 junij. 1243.

Niverſis &#c. sUEDERUs (a) dominus

de Dingethe felicem utriusque vitae

ſucceſſum. Notum eſſe cupio univerſis, quod

ego effectus ſum homo viri nobilis Domini oT

ToNIs Comitis GELRIAE, tali interveniente con

dicione , quod diéto Comiti ſerviam contra

quemlibet hominem, niſi contra Epiſcopum

Monasterienſem & Comitem Cliven/ëm.

Si vero (b) acciderit, dictus Comes Gel.

riae contra Comitein Clivenſem , vel ſuum

filium, guerram haberet, promiſi extunc, quod

Comes Gelriae de domo mea in Rengelberg

nullum dampnum recipiet , & nichilominus

quietus ſedebo ſine adiutorioutriusque partis.

Si vero dictus Epiſcopus Monaſterienſis

contra Comitem Gelriae Comiti Clivenſi, vel

filio ſuo, in eorum guerra voluerit aſſiſtere,

extunc ſine guerra quietus ſedebo, nec Epi

ſcopo contra dictum Comitem Gelrenſem as

ſiſtam.

Proteſtor eciam , & confirmo hiis literis,

quod swEDERUs, filius meus ſenior, liber &

abſolutus eſt homo domini oTToNIs Comitis

Gelriae contra omnes viventes excepto ſilo

ediſicio (c) Monaſterienſi.

Ego autem Suederus junior, filius ſenior

domini Suederi, patris mei ſupradicti, quia

(a) Suederus dominus de Dingethe.] Den inhoud

van dezen Brief heeft PoNTANu s Lib. VI. p. 139 ons

kortelijk opgegeven in deze woorden ,, Mox biennio

,, circuter elapſo Sinderius Dominus de Dinghoch pol

,, licetur OTHONI Comiti opem adverſus quosvis ex

», ceptis certa conditione Monaſterienſium Praeſale ac

,, Cornite Cliviae ” SLICHTENHORST VI. B. bl. 94.

noemt hem ook Zinderen Heer van Dinghoch. Doch

zij bedrogen zich in dien naam Uit onzen Brief blijkt

thands de echte naam niet alleen, maar wij leeren tef.

fens uit denzelven de beweegreden, waarom hij zich

als Leenman van onzen Graaf ſtelt. en zijn goed aan

hem opdraagt. Hij had naamelijk daar voor twee hon

derd mark Keulsch geld ontfangen. - Voort 't ove

rige deze Sweder van Dinghede, en zijn Zoon Szveder,

ſchijnen dezelfde te zijn, als Sueters de Dingeth, &?

filius ejus Sueterus, die onder de Getuigen voorko

men in een Brief van den toenmaaligen Bisſchop van

Munſter THEoDoRICUs van den jaare 1221 In een

anderen Brief van Bisſchop HERMAN van den Jaare

12o1 ontmoeten wij ook eenen Suederus de Dingle

de Mogelijk is deze geen ander, dan de ook hier voor

komende oudſte Szoeder. Het zou egter kunnen zijn,

dat hij de Vader en Grootvader geweest zij van de hier

opgenoemde beide Sweders van Dinghede, Die bei.

ſigillum proprium non habeo, his literis pa

tentibus, & ſigillo patris mei, Omnia ſupra

dicta concedo, proteſtor, & affirmo.

Praeterea Ego Suederus ſenior, dominus

de Dingethe, dedi & aſſignavi domino meo

Comiti Gelrenſt Curiam meam in Weſtrabor

ke cum omnibus attinenciis ſuis, & domum

meam de Rederbruke ſuper ducentis marchis

Colonienſibus, & ita, ſi eadem bona minus

ducentis marchis valeant, extunc de meis bo

nis tantum ſuperaddam, quod ipſà bona va

leant plene ducentas marchas.

Bona eadem recepit Suederus, filius meus,

a Comite Gelriae in feodo, ſuper quibus ho

mo effectus eſt idem filius meus Comitis prae

dicti liber & abſolutus.

Super hiis omnibus firmiter a me & meis

ſucceſſoribus obſervandis praeſentem Cedulam

ſigilli mei appenſione roboravi.

Datum apud Dotinghem anno domini

M9. CC9. XL9. III. Octavo Penthecoſtes.

*

Naar 't MS. Regiſter in Folio, ge

teekend A., ter Rekenkamer van

GELDERLAND beruſtende , Fol.

IIII. verſo.

de Brieven vindt men bij JoD. - HERM- NUNNING,

#nt. Monaſteriens. Decuria I. p. 26c. en

. 2O2,
p (b) Acciderit, dictus cet.] De Afſchrijver van het

oude Regiſter, waar in wij dezen Brief gevonden heb

ben, ſchijnt een woord hier overgeſlagen te hebben.

Mogelijk zal in 't oorſpronkelijke ſtaan , ſi vero acci

derit, quod dictus Comes - guerram haberet, of,

ut – haberet.

(c) Suo edificio Mon.J. Dus heeft ons Afſchrift.

Doch ik erkenne gaarn hier mijne onkunde, en wee

te niet, wat zin het woord edific o hier uitleveren zal.

Mogelijk heeft de Afſchrijver zich vergist. Het zou

kunnen zijn, dat in 't oorſpronkelijke geſtaan heeft ex

cepto ſto dno. epo. Monaſterienſt , en dat hij door o

verhaaſting voor die twee verkorte woorden, dno. epo.,

geſchreven heeft edificio; daar hij had moeten vol uit

ſchrijven, excepto ſuo domino Epiſcopo Monaſterienſt.

Doch indien men op het verband dezer woorden

met de voorige let, erkenne ik gaarn, dat ook in die

lezing nog eenige zwaarigheid bij mij .. overblijft.

Best zal zijn zulks onbeſlist, te laten, tot dat men ge

legenheid heeft den oorſpronkelijken Brief zelf te raad

pleegen.

42)
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42- Beſtand, door bemiddeling, en onder Borgtogt, van Graafotto van GELRE,

en anderen, gemaakt tusſchen den Aarts-Bisſchop van Keulen, den Hertog

van Brabant, en hunne Helpers, ter eenre; en wILLEM Graave van Gu

lich, en zijne Helpers, ter andere zijde. w

Den 18 julij, 1244.

ENRIcUs Dux de Limborch et Comes

de Monte, oTTo Comes GELRENSIS,

et Gerardus Comes de Wasſenberge, omni

bus, praeſens ſcriptum inſpecturis , notum

facimus, nos apud Illuſtrem Principem Do

minum HENRICUM Ducem Lotharingiae et

Brabantiae multiplicibus precibus obtinuisſe,

quod inter venerabilem Dominum coNRAR

DUM, Dei gratia Colonienſis Eccleſiae Ar

chiëpiscopum, & praefatum Henricum Du

cem Brabantiae, Henricum Comitem Sey

nenſem, & eorum adjutores ex unaparte,

wILHELMUM Comitem Juliacenſem, Walle

ramum fratrem ejus, & eorum adjutores ex'

altera, legitimas treugas uſque ad Epiphaniam

Domini proxime venturam dedimus, tota die

Epiphaniae duraturas.

Protestamur etiam & dicimus, quod Wil

helmus, Comes Juliacenſis, reſtituet in con

tinenti Duci Brabantiae omnia ablata, quae

ad praeſens haberi posſunt; quae autem ha

beri hac vice nequeunt, illa perſolvet infra

feſium B. Remigii proximo (a) futurum.

Praefatus etiam Comes Juliacenſis de ex

penſis captivorum taliter ordinabit, quod ipſe

inde Domino (b) H. Duci Brabantiae re

tiabitur.

Nec idem Comes Juliacenſis Adolpho de

Marcha, Godefrido de Aresberge, et Theo

dorico de Iſenberg, diétis treugis durantibus,

aliquod auxilium impendet.

Adjectum eſt etiam, quod Nobilis vir, Do

minus Arnoldus de Diest, ubicumque ſibi

placuerit, in Brabantia esſe poterit, dum

modo Civitates, quae in Brabantia ſitae ſunt,

non intret, & conſpectui Domini Henrici

Ducis Brabantiae ſcienter ſe non praesentet.

(a) Proximo futurum.] In de Uitgaave van BRosIUs

leest men, proxime futurum. . .

(b) H. Duci.] Dus ſtaat bij BUTKENs. In de drie

-

Fratres vero praedicti Arnoldi de Diest

Brabantiam non intrabunt, ſed extra Braban

tiam undique treugas habebunt.

Eiſdem autem treugis Arnoldus Comes

de Los et Cyneio, et Nobilis vir Henricus

de Heinsberge, & eorum adjutores, ſub hac

forma ſunt incluſi; videlicet, quod Comes

de Los praeſato nobili viro Henrico de

Heinsberge, & ſuis, reſtituet, ſi quid per

eum, vel per ſuos, ipſi, vel ſuis, arreptum

fuerit vel ablatum.

Idem faciet Dominus Henricus praedictus

de Heinsberge dicto Arnoldo Comiti de Los

& de Cyneio, ſuper arreptis & ablatis ſibi,

& ſuis, reſtituendis. -

Praetaxatas vero treugas faciemus inviola

biliter obſervari, & omnium aliorum praedi

ctorum ſumus etiam fidejuſores.

In cujus fidejusſionis teſtimonium, prae

ſentes litteras ſigillorum noſtrorum munimine

duximus roborandas.

Actum & Datum apud Loithe juxta Venlo

anno Domini MCC. XLIV. Menſe Julio,

feria quarta ante feſtum Beatae Mariae Mag

dalenae.

cHRISTopH. BUTKENs, Troph. de Bra

bant Tom. I. dans les Preuves du Li

vre 1V. p. 87, en uit denzelven ook

uitgegeven in 't Recueil des Traitez de

Paix & d'autres Ades Publics, Tom.

M. n. Io9. pag. 67. als mede in het

Corps Diplomatique du Droit des Gens

Van DU MONT, Tom. I Part. I. p.

185. en bij Jo. THOM, BRosIUs, y#
liae Montiumque Comit. Annal. Tom.

M. pag. 33

overige uitgaaven is het woordvol uitgeſchreven, Hen
ſ/'ſCO ALVl/Cſ, mama

'Eeee - 43)
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43) De tiende van Zandwijk bij Thiel, door het Capittel van Oud-Munſter te

* *

* * * * * * *
w- * aldaar. . . . s A -

, v, -

v. ''

" Den 11 Augustus, 1244.
» * * *

* * * * * * *

't

YY Dei gratia (a) Decanus, et ja

WW e cobus Canonicus, vicemgerens Prae

poſiti in hac parte, totumque Capitulum San

éti Salvatoris in Trajecto omnibus, praeſens

ſcriptum inſpecturis Salutem in vero Salutari.

Univerſitati vestrae notum facimus, quod

2 , , - - - - - - /

* * * *
- -

- - -
* * * * * * n

* * * - 4 -

(a) W. 'Dei gratia Decanus cet.J Niet alleen

verdiende deze, tot dus ver onuitgegeven, Brief een

plaats in onze Verzameling, om dat wij hier in ontmoe

ten eene afſtand van de Tienden onder de Parochie

van het niet ver van Thiel gelegene Zandwijk, maar

dezelve is in andere opzigten ook van veel belang, de

wijl wij uit denzelven tevens onderrigt worden van deze

twee, tot dusver onbekende, Hiſtoriſche omſtandig

heden ten opzigte van de BETerwE. – want voor

eerst kunnen wij uit denzelven leeren, dat onder de

# van Graaf otto de Betuwe gemeten is ge
worden ij hoeven, en dus afgedeelt - terram Batuae

metiri fecit Comes oTto per manſos. Eene omſtandig

heid waarlijk, welke opmerking verdient, maar tevens

eenige duiſterheid in zich bevat. Want wie is die

Graaf oTro, op wiens bevef deze landmeting en af

deeling geſchied is ? Is het onze otto de III. geweest?

of is het -9TTo de IT. geweest? Zulks durve ik niet

beſlisſen. De uitdrukking, tempore, quo otto Comes

cet, kan zo wel den laatſten aanduiden, als den eerſten.

- Maar hoe zal men verder de zaak zelve verſtaan,

de afmeting naamelijk, 't zij dan, dat ze onder de Re

gering van onzen oTTo III. of ten tijde van otto II.

geſchied zij? Zijn dan de Landen der Betuwe voor

dien tijd onverdeeld geweest? En is eerst toen ten

tijd de Betuwe verdeeld geworden per manſos, en aan

ieder zijne landhoeve toegewezen ? Immers dit gaat

niet aan, daar het zeker is, dat, reeds veele Eeuwente

vooren, de Betuwe in Landhoeven, of manſt, verdeeld

is geweest. In een Brief van 725, in onze I. Afd, bl.

4. wordt reeds gewag gemaakt van Manſi , terrae,

caſae, en domus, welke eene Graaf EvERARD in de

Betuwe bezeten had. - Omtrend den jaare 793. geven

wALTHE RUs, en zijn Vrouw RICHLINT, aande Abdije

van Lorſch eene landhoeve met het daar op gebouwde

huis in de Betuwe, tradiderunt in Pago Batawe. in

villa Falburcmarca, hubam unam cum aediſicio ſuper

poſito. Zie 1 Afd. bl. 7. Dus in een derden Brief,

omtrend den jaare 8oo. bladz, 1o. ontmoeten wij ins

## manſum unum in Pago Batawa. Zie ook de

rieven in de I Afdeel. num. 17. bl 13., num. 27. bl.

27., mum 28. bl. 29., num. 31. bl. 32. , num. 35. bl.

37. - Doch waar toe meer voorbeelden aantehaalen ?

daar de zaak van zelfs ſpreekt, dat, zo lang de Betuwe

bevolkt is geweest, een ieder inwoonder ook zijne eige

ne landhoeven, of Manſ, gehad heeft. – Dit zeker

zijnde, hoe zullen wij dan dit moeten verſtaan, wan

neer hier gemeld wordt, dat de Graaf het land van

de Betuwe heeft laten afmeten bij Landhoeven, ter

ram Batuae mctiri fecit per manſos? En waar toe heeft

die afmeting en verdeeling geſtrekt? – Waar

ſchijnlijk komt het mij voor , dat deeze Afmeting

zal geſchied zijn, om des te beter order op het maa

ken en onderhouden der Dijken te ſtellen. 'Denkelijk

is het, dat men bij deze afmeeting opgenomen heeft

de grootheid der bezittingen, en de mergentallen der

Landhoeven, als mede de lengte en het roeden - getal

der dijken, waar door de Betuwe tegen overſtrooming

der Rivieren beſchermd werd, en dat men bij die

- • rº

e- w

" " - Utrecht, afgeſtaan ten behoeve van den Deken van 't Capittel van S. Jan
* * * * * e", " - • * * * * *

* * *
* *

', , '' * * * * * *

» - -- - - -,

k en * * * *

* -

Nos ab omni jure, quod habuimus, vel ha

bere videbamur, in Decima terrae cultae &

incultae in parochia de Zandwic, uſque ad

ſülcum, qui tractusfuit tempore, quo Domi

nus oTTo Comes GELRENsis terram Battlae

metiri fecit permanſos, per quem etiamſuleum
- - - - - - - - - - - lu- - -* -

* * * - - -- -.
* -

*,

gelegenheid aan een ieder. Eigenaar naar evenredigheid

van de grootheid zijn er landerijen en bezittingen zijnen

Hoefſlag in de Dijken zal toegelegd, en aangewezen

hebben, dien hij vervolgends zou hebben te maaken,

en te onderhouden, en aan welken last de Landen

thands door deze afmeting op een evenredige manier,

naar de grootheid van eens ieders landerijen, onder

hevig ſchijnen gemaakt, en dus Dijºpligtig, gelijk

men zegt, geworden te zijn, - Indien deze gedag

ten aan des kundiger niet onwaarſchijnlijk mogten

voorkomen, zal men tevens hier in kunnen vinden

een der oudſte ſpooren en voetſtappen onzer Dijk

rechten, en wel voornaamlijk, wat oorzaak gegeven

heeft tot het invoeren van het zogenaamde Boezems

recht. en het uitboezemen van onbeheerde, of, eigen

lijk gezegde, Bijſtere dijken door de zeven naaſte

Land- en Dijk - genooten. - Doch, ten tweeden,

leert ons deze Brief nog eene andere opmerkenswaar

dige gebeurtenis. Bekend genoeg is het, dat de Stad

THEEL, als mede het hier genoemde Zandwijk, ten

dezen tijde niet onder de Graaven van GELDERLAND

behoorde, maar aan de Hertogen van BRABANr. Men

weet ook, en zulks zal uit de echte Stukken vervol

gends genoeg blijken, dat lange jaaren hier na Thiel

eerst aan Gelderland gekomen is. Wanneer men

derhalven de Afmeting der Betuwe ondernam, heeft

men ook bij die gelegenheid de grenzen van het Bra

bantſche en Gelderſche grondgebied bepaald, en die

beide Territoiren door een ſcheidſloot , ſulcus alhier

genoemd, van een geſcheiden, en, gelijk wij hier le

zen, per## ſulcuin jurisdictio Ducis (van den Her

tog van Brabant) a jurisdictione Comitis ſeparatur.

# welke grensſcheiding, zekerlijk door Gevolmag

tigden van beide zijden, en met onderlinge toeſtem

ming, toen geſchied, en volbragt, onze Geſchied

Schrijvers egter, zo ver ik mij herinnere, geen 't min

e gewag gemaakt hebben Eindelijk indien wij

letten op de Perſonen , die in dezen onzen Brief

voorkomen, zullen wij nog eene andere omſtandig

heid hier uit kunnen opmaaken tot opheldering onzer

Hiſtorie. De eerſte, die hier voorkomt, noemt

zich, W. Decanus. Dat eene Wolfram van het jaar

1224 tot 1253, zo al niet langer, Deken van 't Capit

tel van Oudmunſter te Utrecht geweest zij, is zeker,

en blijkt genoeg uit de Lijst van den Heer DRAKEN

BORCH in 't Aanhangz. op de K. Oudh. bl. 127. -

De tweede, dien wij hier ontmoeten, jacobus, noemt

zich Canonicus, vicem gerens Praepoſiti in hac parte.

vAN HUEssEN, Hiſt. Epiſc. Traject. Tom. I. p. 6o.,

als mede DRAKENBoRCH, d. l bl. 91., en uit dezel

ven HoYNCK vAN PAPENDRECHT, Analect. Belg. Tom.

III. Part. 1. p. 189. ſtellen, dat deze JAcoBUs in het

jaar 1243. Proost van S. Salvator , of Oudmunſter

zou geweest zijn. en zulks alleen op 't gezag van ee

ne Geſchreven Lijst der Prooſten van BUCHEl I Us,

zonder eenig verder bewijs. Doch hoe ſtrookt het,

dat hij in 1243 reeds werkelijken. Proost van dat Ca

pittel zou geweeſt zijn, en dat hij zich in 't volgen

de jaar 1244, bij dezen onzen Brief nog zou no:
Cn
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jurisdictio Ducis a jurisdictione Comitis ſe

paratur, ceſſimus G. Decano (b) ſancti

Johannis in Trajecto, dictae Parochiae in

vestito, ſuisque ſucceſſoribus, memoratae

terrae decimam cum omni jure libere recog

noScentes. In cujus rei teſtimonium prae

ſens ſcriptum Eccleſiae noſtrae et venera

bilium R. ſancti Petri, et E. Thylen. Prae

poſitorum ſigillis fecimus ſignari. Actum An

den Verwalter, of waarnemer der rechten van die

Proostdije, vicem gerens Praepoſitt? Door deze uitdruk

king immers kan niet wel iets anders te kennen gege

ven worden, dan dat in dit jaar de voorgaande Proost

LODEWYK , die deze waardigheid ſederd verſcheiden

jaaren bekleed had, reeds overleden is geweest, en

dat deze JACOBUs, geduurende het openſtaan van die

waardigheid, en eer men eenen nieuwen Proost weder

had aangeſteld, intusſchen bij het Capittel zal aange

ſteld zijn geweest tot de waarnemig der Rechten dier

Proostdije, tot dat men eenen nieuwen Proost zou be

noemd en aangeſteld hebben. Dus hier uit blijkt,

dat BUCHELIUs, en anderen, die hem daar in gevolgd

zijn, zich vergisſen, wanneer zij dezen Canunnik van

Oudmunſter, als Proost dier Kerke, onder de overigen

optellen, daar hij niet anders kan gerekend worden,

dan alleen, geduurende het openſtaan, of vacature, van

die waardigheid, de rechten van den Proost naamens

dat Capittel te hebben waargenomen, en dus alleen

Stadhouder of Verwalter dier Proostdije geweest is.-

(S) S6%

no Domini Mo. CC°. XLIIII9. in craſtino

beati Laurentii. -

Naar den oorſpronkelijken Perkament n

Brief, bezegeld met drie uithangen

de Zegelen in wit wasch, doch voor

't grootſte gedeelte gebroken, ervin

telijk in de Archiven van 't Capittel

van s. JAN te Utrecht in Lade M.

No. 4.

\

Doch tevens zullen wij dan hier uit ook mogen opmaa

ken, dat de Broeder van onzen Gelderſchen GraafoT

To, naamelijk HENDRIK van GELRE , die , gelijk

genoeg bekend is, Proost van Oudentuiſter geweest is,

toen hij in 1247. tot Bisſchop van Luik werd aange

ſteld, tot die waardigheid, na het afgeven van dezen

Brief, en dus niet eerder, dan in de laatſte maanden van
het jaar 1244., of in 't begin van 1245. kan verko

ren zijn, en dat hij de onmiddelijke opvolger van den

Proost LoDEwYK geweest zij - e

(b) G. Decano,J Zijne naam is Giſelbert. Zie DRA

KENBoRCH, Aanh, op de K. O. b4 21o. Dus wordt

hij ook genaamd in een Brief van 1243, bij MAT

THAEUS in Fundat. Eccles. pag. 54. alwaar insgelijk

voor komen EvERARDUs als Proost van Thiel, en REI

NERUs, als Prooſt van S. Pieter , dien DRAKEN

BORCH, d. l. bl. 138. en anderen , REIMARUs noemen.

Deze twee zijn ongetwijfeld dezelfde, als de hier

voorkomende medebezegelaars van dezen Brief, R.

Sancti Petri et E. Thylcriſis. Pracpoſiti.

g， SQ7TD-D v 1 G -

vv- oºk SZNo «l Sº/9 - 5

44) De rechten der Laaten of Hofhoorigen van den Hof in Swarte broek, toebe

hoorende aan de Parochiale Kerk van Roermonde, door Graaf OTTO III.

bepaald en geregeld.
* -

Den 31 Auguſtus 1244.

Copia.

N nomine ſanctae et individuae Trinitatis,

ac in virtute aeternae Deitatis Amen.

Nos oTTo, Comes Gelrienſis et Zutphanien

ſts, ſalutem in Domino ſempiternam, & ad

perpetuam rei geſtae ſubſequentium cognosce

re veritatem. Ne ea, quae geruntur a fide

libus, in oblivionem deveniant, debent ſcri

pti teſtimonio roborari; ideo ſiquidem notum

eſſe cupimus univerſis, tam praeſentibus quam

futuris, quod cum magna diſcordia & contro

verſia inter Theodoricum Advocatum, Patro

num Eccleſiae Parochialis in Ruremunda,

ex unaparte, et quasdam perſonas ejusdem

Civitatis ex altera, verteretur ſuper Judiciis

& Juribus Litonum (a) ſeu manſionariorum,

& bonorum Litonalium eorundem, ad Advo

catiam ſpectantium, quam a nobis tenet in

feudo cum omnibus ejusdem attinenciis &

condependentis; nam quidam erant dicentes,

(a) Litonum.] De Copie, welke wij gebruikt heb

ben tot de uitgaave van dezen Brief,# kwaalijk

liconum, gelijk ook vervolgends liconalium ; 't welk

wij veranderd hebben in Litonum en Litonalium , ge

& tenentes, quod ipſe Theodoricus in domi

nio ſeu Judicio ſuae Advocatiae nullam habe

ret poteſtatem arreſtandi, ſexaginta ſolidos ex

inde petendi, emendas hereditarias accipiendi,

nec proprios Sanctos porrigendi, Litones ſeu

manſionarios ſuorum bonorum Litonalium co

gendi ad Judicium ſuae Advocatiae & praeci

piendi, nec aliqua altiora dominia, caſus, ex

cesſus, & forefacta de Jure judicandi, niſi

emendas quotidianas. Nos igitur ad perſcru

tandum & diſcernendum veritatem & ad de

ponendum omnem contentionem, ambiguita

tem & errorem, quae ſupra praediéta poſſent

in poſterum ſuboriri, cum Conſilio noſtrorum

Fidelium ac Conſulum , fecimus convenire

Scabinos noſtros cum ſenioribus hominibus ge

neraliter praedictae Civitatis, & Curtis in Swar

tebroeck; qui quidem cum communi concor

dia & unanimi aſſenſu & conſenſu, cum jura

IDCIl

lijk dit woord dus geſchreven altoos voorkomt. Wat
het Laatrecht, ofjus Litonicum is, en wie men door

Litones te verſtaan hebbe, is genoeg bekend.

Eeee 2
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mento, noc non tactis ſacroſanctis, unani

miter enarrarunt & proteſtarunt, quod ex re

latu ſuorum progenitorum, ſeniorum, & ante

ceſſorum, ſemper audiverunt, & pro vero in

tellexerunt, quod in domino (b) hujus Ad

vocatiae omnia ſuprema judicia, caſus, exces

ſus & forefacta , qui vel quae tangerent ad

necationem, peremptionem ſeu mortem cor

poris, noſtro dominio (c) pertinerent judi

candi, ſed ipſe Theodoricus & praedeceſſores

ipſius in dominio hujus Advocatiae de jure,

& ab antiqua conſuetudine, ſemper habue

runt poteſtatem omnes alios caſus, excesſus,

& forefacta ſuorum Litonum, ſeu manſiona

riorum , eorundemque bonorum Litonalium

conditiones promiſſionum, coram ſuis Litoni

bus factis (d) & obligatis judicandi, non

aliquorum alienorum, ſeu extraneorum, & de

eisdem jam dictis, in quantum attinent ad do

minium ſeu judicium Advocatiae, arreſtandi,

ſexaginta ſolidos extorquendi, emendas here

ditarias & quotidianas, ab his deſcendentes,

levandi penitus & accipiendi ad ſtatum ritum

aut curſum cujuslibet caſus et exceſſus, et il

los per ſuos praecones ac famulos expigno

randi, Inſuper Litones ſuorum bonorum lito

nalium praecipiendi, cogendi ad praetorium

ſeu judicium hujus Advocatiae, & conveniendi

omnibus temporibus ad hoc requiſitis ſeu opor

tunis, ipſe Theodoricus aut conſervator hujus

advocatiae vel aliusineorum nomine in tribuna

li aut judicio ipſos monendi, & ipſis monitis,

conſultis, & de cauſis coram ipſis dependenti

bus inſtructis & bene informatis ad eorum

optimam conſcientiam & intellectum revelan

di, proferendi ſua conſilia ſecundum rectum

judicium, formam, ritum, ſtatum & curſum

curtis de Swartbroek, quae caput eſt praedicto

rum litonum & demonſtrandi. Inſuper pro

teſtarunt, ipſos habere poteſtatem proprios

ſanctos tenendi vel noſtros Sanétos conceden

di per ſuos nnntios ſeu praecones attulendi

& ponendi ad judicium Advocatiae toties

quoties ipſi eis indiguerint ſed ſolummodo ad

opus ſuorum Litonum eorundemque bonorum

ſeu conditionum coram Litonibus obligatis

nullorumque alienorum aut extraneorum; e

(b) In Domino] Dus ſtaat in onze Copie , doch

men zal moeten lezen in Dominio.

(c) Noſtro dominio.] Het zijn voornaamelijk de be

kende Cauſae Regales , of de vier, bij HEINEccIUs,

Elem. Iur. Germ. Lib. III. S. 62. p. 415. dus ge

noemde, hohe zentfälle, welke aan den Rechtsdwang

van den Graaf, en zijne hooge Vierſchaar, alhier wor

den toegewezen, en overgelaten. Men vergelijke

het Verdrag met het Capittel van Emmerik van 1233.

hier voor geplaatst onder Num. 9. en het geen wij

dien aangaande aldaar hebben aangemerkt bl. 388. (l).

Het zijn Moord, Moordbrand, zwaare Diefſtal, Not

nunfte, of Vrouwenkragt, en dergelijke forfaićten, of

grove misdaden, welke met geene geldboeten konden

afgemaakt worden, maar reeds oudstijds aan den lijve

geſtraft werden. - - - -

(d) Fattis & obligatis.J ... Waarſchijnlijk moet het

voorkomen, dat de Afſchrijver van onze Copie hier

niet naauwkeurig genoeg geweest is, want, daar de

ze woorden hunne betrekking hebben tot het voor
º

N

tiam proteſtarunt noſtris foreſtariis aut nuntiis

nullam habere poteſtatem litones ſeu manſio

narios ſuper praedictis bonislitonalibus commo

rantibus ex parte noſtri praecipiendi cogendi

ad aliquas cauſas, nec aliquos caſus & exces

ſus expandandi, niſi ſecum ſumpto praecone

ipſius Advocatiae; ſed in communi platea ſunt

parte noſtri praecipiendi, pignorandi et co

gendi ad omnia noſtra dominia, ſervitia, jura

et judicia, ſicut incolae noſtri Cives Ruremun

denſes: Haec extant dominia, jura, judicia,

caſus, exceſſus et forefaéta hujus Advocatiae

quae praedicti Scabini cum Senioribus ſuis ju

ramentis tactis ſacroſanctis veraciter prote

ſtarunt quae idem Theodoricus et praedeces

ſores ipſius de jure et ab antiqua conſuetu

dine ſemper habuerunt, et quiete posſederunt.

Idcirco volentes et praecipientes, quod ipſe

Theodoricus aut conſervator hujus Advoca

tiae eadem dominia, jura, judicia, caſus, ex

ceſſus, et forefaéta, habeant teneant et pos

ſideant in perpetuum quiete et pacifice in o

mni modo et forma proteſtatis et ſuperius

lucide explicatis. Ut autem omnia prae

miſſà rata permaneant et inconvulſa et ne

aliquis ſucceſſorum noſtrorum vel civium

praedictorum repletus invidia praedicta domi

nia ſeu jura eiden Theodorico aut conſerva

tori hujus Advocatiae minuere valeant vel

omnimodis auferre, noſtro ſigillo et Scabino

rum de Ruremunda pro nobis et noſtris prae

ſentes literas tradidimus ſigillatas. Intererant

enim huic facto nobiles noſtri viri, Wilhel

mus Comes de Keſſele, Wilhelmus de Hoer

ne, Ludovicus de Randenrede, Goſwinus

de Milve, Florentius de Batenborch, Goſwi

nus de Boerne et Thomas de Driele et alii

quam plures fide digni. Datum et Actum in

Ruremunda, Anno Dominicae incarnationis

milleſimo ducenteſimo quadrageſimo quarto,

ſecundo Kal. (e) September.

, Praeſens Copia collata cum ori

, ginali, ſigillato duobus ſigil

, lis caereis, uno (f) rubro,

» al

gaande woord conditiones, en gevolglijk daar mede in

den, naamval moeten overeenkomen, had hij moeten

afſchrijven conditiones promiſionum, coram ſuis Lito

nibus faſt as & obligatas. Doch, dewijl hier

meer dergelijke taalfouten voorkomen, zou het kun

nen zijn, dat men dezelve niet aan den Afſchrijver,

maar aan den Notaris, als inſteller van dezen Brief,

toeteſchrijven had. Dit zal kunnen blijken, wanneer

men gelegenheid heeft, het oorſpronkelijke zelf, of

mogelijk een naauwkeuriger Afſchrift, in te zien.

(e) September.] Dus in ons Afſchrift, voor Sep
tembris.

(f) Uno# Ik twijſele zeer, of de Auditeur

der Rekenkamer, die deze Copie geauthentiſeerd heeft,

wel genoeg acht geſlagen heeft op 't Zegel. Alle ze

gels van onzen Graaf oTTo den III. , die mij on

der 't oog zijn gekomen, zo onbeſchadigde, als ge

ſchondene, zelfs ook de twee Zegels, die wij hier

voor in plaat hebben# , zijn gedrukt in Geel,

of, min of meer donker, Bruin wasch. In veel ":
t11•
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, altero viridi, ex rubris filis

, biſſinis dependentibus, inven

, ta eſt concordare per me Au

,, ditorem Camerae rati0nufſt

tijden ontmoet men eerst Zegels van rood wasch. Ik

denke derhalven, dat de Auditeur, wanneer hij dit ge

tuigenis afgaf, de donker bruine kleur van 't wasch

door overhaaſting te onrecht als rood zal hebben op

gegeven, te meer zal hij mogelijk gemeend hebben,

dat het in rood wasch gedrukt ware, en dat de rood

agtige kleur door lengte van tijd naar het bruine ver

anderd is geweest, om dat men in Brieven van laate

,, Ducatus Geldriae & Comi

, tatus Zutphaniae.

(Onderſtond)

,, D. VAN DE SANDE,

33 1636.”

Naar de op Perkament geſchreven

Copie, beruſtende ter Rekenka

mer van Gelderland.

re tijden, en voornaamelijk van de XV. Eeuw, gee

ne Zegels onzer Hertogen aantreft, als in rood wasch.

Dat men oudstijds wit, en geel, of bruin wasch tot

de zegels gebruikte, en dat het roode wasch van laate

re tijden is, dan waar in deze onze Brief gegeven is,

kan men, onder anderen, aangetoond vinden bij Jo

MICH. HEINEccIUs, de veterib. Germanorum Sigillis

Part. I. Cap. 6o. p. 51.

45) Een Tiende in Tilborch verkogt, en door den Brabantſchen Hertog van den

Leenpligt ontſlagen, en tot een vrij eigendomlijk goed afgeſtaan, aan 't

Convent van S. Geertrude te Leuven, ten overſtaan, onder anderen, ook

van Graaf oTTo, als Brabantſchen Leenman.

Den 6 December, 1244.

ENRIcUs, Dei gratia Dux Lotharingiae

& Brabantiae, univerſis ſalutem. In

noſtra praeſentia conſtitutus Nobilis Vir Gil

bertus de Tilborg, fidelis noſter, nobis ſup

plicavit, ut decimam, quam habebat in Pa

rochia de Tilborch, & quam a nobis in feu

dum tenebat, liceret ei vendere. Cumque

ab Hominibus noſtris, Paribus ſuis, in Curia

nostra judicatum fuiſſet, quod eam vendere

poſſet, ipſe eandem decimam Praepoſito &

Conventui S. Gertrudis in Lovanio vendi

dit, & eam ad opus eorundem in manus no

ſtras reportavit, werpivit, & effeſtucavit.

Nos ergo eandem decimam Praepoſito &

Conventui memoratis contulimus in eleëmoſy

nam, & eam allodiavimus. Hujus rei Teſtes

ſunt Fideles noſtri,

(a) Otto Comes] Ofſchoon de zaak, in dezen Brief

bevat, geene rechtſtreekſche betrekking tot ons Gel

## egter, dewijl wij alhier onzen Graaf

in de hoedanigheid van Brabantſchen Leenman, en

oTTo (a) Comes GELRENsis,

Godefridus Dominus de Perweis,

Ludovicus Bertout,

Gerardus de Jacia,

Leonius Castellanus Bruxellenſis,

Henricus de Attenhove,

Gerardus de Iſcha Dapifer,

Conſo Joannes de Monte,

Karolus de Arſchot, & plures alii.

Aétum apud Parcum juxta Lovanium, in

die B. Nicolai, anno M. CC. XLIV.

*## Notit.#
elg. Cap. 184. Oper. Diplom.Tom. II. p. 761. 'p 'p

als eenen van de Pares Curiae, ten wiens overſtaan

dit verrigt is, aantreffen, hebben wij uit dien hoofde

Vermeend dezen Brief alhier te moeten invoegen.

Eeee g 46)
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46)

(

HERMAN, Graaf van Loen, draagt op, te Leen, aan Graaf orto, den

III., de eigendom van zijn Huis Bredevoort, en ontfangt het zelve van

hem weder te Leen, en ſtaat tevens af zijn recht op de vier, tot zijn

Graafſchap behoorende, Parochie - Kerken, Hegberge, Nijdhen, Gronloe,

en Geijſteren, ten behoeve van denzelven.

Den 2 Augustus 1246.

TI I: (a) Dei gratia Comes de

LOEN, omnibus Chriſti fidelibus prae

(a) Hermannus, D. G. Comes de Loen.] Onder

de Gelderſche Edellieden, Nobiles, die neffens Graaf

oTTo mede met hunne eeden de Stads- vrijheid, aan

Arnhem in 1233. geſchonken, beloofd hebben te

zullen handhaavenen, en doen onderhouden, vinden

wij in den eerſten plaats genoemd Hermannus de Loen,

en wel geplaatst boven Henrik, Heer van Kuick, en

Henrik Heer van 's Heeren Berge; ten blijke, dat hij

van geen minderen rang, dan die twee gemelde, en

de verdere aldaar opgenoemde, Edellieden,#
is. Men zie dien Brief hier voor Num. XI. bl. 405.

Het komt mij ten uiterſten waarſchijnlijk, zo niet

volkomen zeker, voor, dat die Herman van Loon.

Loen, of Lon, een en dezelfde is, als deze Herman,

die zich in onzen Brief noemt Graaf van Loen, Co

mes de Loen. Hij is ongetwijfeld ook dezelfde, die in

een Brief van 124o. bij JUNGIUs in Cod. Dipl. pro

Hist. Benthem. num, 22. pag. 5o. genoemd wordt

Hermannus Nobilis de Lon. - Hij ſchijnt omtrend

den jaare I255. geſtorven te zijn, want in dat gemel

de jaar heeft zijn Zoon, insgelijks Herman genaamd,

dezen afſtand van zijnen Vader niet alleen voor goed

gekeurd, maar tevens de leenverheffing van Brede

voort gedaan bij zijnen Brief, hier beneden te plaat

zen, en door SANDE reeds uitgegeven Conſ. Feud.

Gelr., pag. 4o. ; doch alwaar hij zich niet Comes, ge

lijk alhier de Vader, maar Dominus de Loen noemt -

Onder de genen, die over de afgifte en bezegeling

van dien Arnhemſchen Vrijheids- brief als Getuigen

geſtaan hebben, ontmoeten wij bl. 406. ook Gerhar

dus de Loen. Dezelve komt ook voor onder de Ge

tuigen in een Brief van 1231. Num; 6. bl. 385. On

getwijfeld is deze of een jonger Broeder, of ten minſten

een nabeſtaande van onzen Graaf, Herman van Loen

eWeeSt. Tot het zelfde Adelijke geſlacht dezer

eeren of Graaven van Loon behoort, buiten alle

bedenking, ook die Godeſcalcus de Lon, welke voor

komt in een Brief van den jaare 1185. bij Jo. FRED.

FALKE, Cod. Tradit. Corbejens. Part. II. S. 1o4. p.

23o. , als mede nog een ## Godſcalcus de Lon,

die in den gemelden Brief van 124o, bij JUNGIUs,

d. l. pag. 54. onder de Getuigen, als een Nobilis ,

ook opgenoemd wordt. Dewijl deze HERMAN,

die zich hier noemt Comes de Loen, in dien Brief van

124o. den tijtel van Nobilis de Lon zich aanmaa.

tigt, blijkt uit die onderlinge verwiſſeling der woor

den Comes, en Nobilis, dat hij Heer geweest moet

zijn van een vrije , Hooge Heerlijkheid , of eigen

lijk gezegde Dynaſtia; hoedanige onafhangelijke Hoo

e Heerlijkheden, of Dynaſtiae, en in vroegere tij

en, en ook in deze Eeuw, waar in dit Stuk gege:

ven is, zeer dikwijls Comitiae, en Comitatus, ofGraaf

ſchappen, genoemd werden, gelijk ook de Heeren

derzelve zich zeer dikwijls den tijtel van Comites, of

Opperſte Rechters, op, en uit, wiens naam het rechts

gebied, zo in 't Burgerlijke als Lijfſtraffelijke, in zodani

gevrije Heerlijkheden uitgeoefend werd, gewoon waren

te geven. Op die zelfde manier wordt 's Heerenberge,

welke ten dezen tijde nog maar eene Hooge Heerlijk

heid was, in een Brief van 1237, hier voor Num.
2O. bl. 424.,,insgelijks genoemd Comitia. Meer

voorbeelden hier van bijtebrengen, is onnoodig. Zulks

ſentibus & futuris in perpetuum. Sciant igi

tur praeſentes & (b) poſteri, quod] ego

- - Her

is te over bekend. - Maar, waar is nu dit Graaf

ſchap, of liever Hooge Heerlijkheid, Loen, Lon, of

Loon gelegen geweest ? Bij onze Hollandſche

Geſchiedſchrijvers, en anderen, ontmoet men menigvul

dige reizen de Graafſchap LooN. Dat de Hollandſche,

doch ongelukkige, Graavin ADA is uitgetrouwd ge

worden aan eenen Graaf van LOON, is niemand onbe

WUISt, Maar die Graafſchap, gelijk ſomtijds een

min oplettende zou kunnen vermoeden, heeft geen

de minſte betrekking tot deze onze Graafſchap Lona,

Lon, of Loen. Die Graafſchap werd eigenlijk in de

Middel- eeuw genaamd Comitatus Loſſenſis, en des

zelfs Graaven Comites Lo/enſes, daar onzen Herman

zich noemt Comes de Loen, en niet de Los , zo als

zich de Graaven van die Graafſchap ſchreven. Ten

bewijze alleen ſtrekke ARNOLDUS Comes de Los, dien

wij hier vooren reeds ontmoet hebben in een Brief

van 1234., Num. 14. bl. 411. en die de VII. van dien

naam is geweest onder de Graaven van Loon, of ei

genlijk Los. - Die Graafſchap verder maakt thands

een aanzienlyk gedeelte uit van het Bisdom van / uyk,

daar in tegendeel deze Graafſchap of Heerlijkheid

Loon tegenswoordig tot het Bisdom van Munſter be

hOOrt. Om kort te gaan, deze Graafſchap, of

vrije Heerlijkheid, Loon, heeft oudstijds ongetwijfeld

gehoort tot, en is gelegen geweest in den Pagus HA

MELAND , van welken Pagus het grootſte gedeelte

thands onze Graafſchap ZUTPHEN uitmaakt. Men

moet dezelve overzulks zoeken op de grenzen van onze

tegenwoordige Graafſchap Zutphen, en in het Munſter

ſche gebied. Dat behalven Bredevoort de vier, al

hier ook opgenoemde, Parochien eertijds tot deze Co

mitia • Heerlijkheid , of Graafſchap, behoord heb

ben, leeren wij uit dezen onzen Brief, zoals wij den

Zelven thands in zijn geheel hebben uitgegeven --

Doch hoe ver het Distrikt van deze vrije Heerlijk

heid of Graafſchap zich oudtijds heeft uitgeſtrekt,

durve ik, wegens gebrek aan echte bewijsſtukken,

niet bepaalen. -- Dit is zeker, dat zij haaren naam

ontfangen heeft van eene, bij het Riviertje de Ber

kel gelegene, plaats Lona, of Lon, welke, naderhand

met eenige Stadsrechten, of jus Wichboldirum, be

ſchonken zijnde, hedensdaags Stadtloon, ter onder

ſcheiding van het Dorp Suidloon, genoemd wordt,

en een der kleine Steedjes is, welke behooren onder

het Munſterſche Ampt van Ahuijs, of Ahaus. De

wijl het egter eene afzonderlijke Heerlijkheid, of

Dynaſtie, in vroegere tijden geweest is, heeft ook dat

Wigbold noch hedendaags zijnen afzonderlijken Rich

ter, zonder dat de Amptman van Ahuijs eenigen rechts

dwang binnen dat Steedie, en deszelfs District, of

Wigbold, uitoefent. Men zie JoH. HoBBELINGs Be

ſchreibung des Stifts Munſter pag. 44. Van deze

plaats, alwaar de Heeren of Graaven van Loon hun

Kaſteel en gewoon verblijf gehad hebben, hebben zij

den geſlachtnaam van Loon of Zon, gevoerd, op de

zelfde wijze, als andere Edelen van de naamen hun

ner Kaſteelen ook doorgaands hunne geſlachtnaamen

ontleend hebben. JoHANNEs A BEERSCHwoRT in zijn

Westphalisch Adelich Stammhuch pag. 448. beſchrijft

ons Lona, of Stadloon, in dezer voegen ,, Civitas

,, Diocce/fs Monaſterienſis, quae olim ſedes fruit illu

a: ſtrium Comitum Lonenſium , quorum hodie ſtirbs
- ' u%-
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Hermannus de LoEN ad conſilium viro

rum (c) prudentum & familiarium meörüm

proprietatem domus meae Bredevººrt contuli,

dilecto Domino meo, Viro nobili, óTTONI

Comiti Gºd) Gelrenſi, quam videlicet (ge)

domum ab ipſo recepictim meis ſticceſſori

bus, jure feodali abij ſo ſüis ſticceſſori

bus (f) perpetuo poſiºendam. ,,

#rºeteren (g) de giëa hona volunt te jain

# of#G##
chias, Cºmicide' meae attinentes, videliº

cet (h) Hegberge, Nydhen, Grohloe cum

Geº/leren, cum omnibus ſuis attinentiis, con

donavi (i), ad uſus diëti Comitis integrali

ter divertendas, C: quidquid in eisdem Ju

ris habui, in manus ſaepediCi Comitis re

ſignavi.]

•,diſfit.” -- Dat nog hedendaags eenige overblijf

zels van dat oude Kaſteel binnen dit#
van de Kerk te zien zijn; -- dat verder, na doo

de van Hººgbold van Loen, laatſten Heer dier plaats,

en in 1312 zonder lijfserven geſtorven, deze Heerlijk

heid bij erfrecht gekomen is aan Otto, Heer van A.

hatfr, die de zelve, nevens Bredevoort, aan den Bis.

ſchop van Munſter verkogt heeft; -- dat hier uit

tusſchen den toenmaaligen Graaf van GELRE , en den

Bisſchop, twist en oneenigheden ontſtaan zijn, welke

eindelijk bij een verdrag, tusſchen hun in##
13-5y geſloten, in dezer voegen zijn bijgelegd, dat

'Bredevoort met zijn toebehooren, zou verblijven aan

den Graaf van GELRE en zUTPHEN ; doch dat de

Bisſchºp van MUNSTER voor zich, en zijn Sticht, de

Stad Loen: of Loon, zoude behouden; -- dit alles

leert ons de kundige J H. DIED. voN STEINEN, in zij

men Dritter netter anhang zu JoH. HoBELINGs Beſchry

lung des Stifts Munſter pag. 341., als mede in zijne

Weſtphaliſche Geſchichte , I. Theil , III. St. pag.

89o. -- Na dien tijd derhalven, dat deze- #.

ſchap, of Heerlijkheid, gedeeltelijk aan het Bisdom

van Munſter is ingelijfd geworden, en gedeeltelijk in

eigendom aan de Graaven van GELRE en zUTPHEN is

afgeſtaan, vindt men ook verder in oude Stukken geen

# meer gemaakt van de Heeren of Graaven van
OCW). -

(b) Hermannus -- et poſteri, quod.] Dit be

gin van den Brief hebben wij uit onze drie Afſchriften

weder herſteld. De Uitgevers hebben zulks als on

noodig aangezien en overgeſlagen, maar hebben dezen

Brief dus begonnen, Ego Hermannus Dei gratia Co

mes de Loen ad conſtlinm cet. - Voor & poſte

ri, heeft ons Afſchrift A. , als mede de Vidimus

brief, ac poſteri.

(c) Prudentum.J Prudentium leest men in A. -

Voor Bredevort heeft men in dat zelfde Afſchrift,

Bredervoert, en in de uitgaafvan SANDE Bredevoort -

Men zie verder, 't geen de Schrijver van den Tegen

woord. Staat van GELDERLAND bl. 418. aangaande

deze Heerlijkheid heeft aangetekend.

(d) Comiti Gelrenſt.J In de beide uitgaaven, als

mede in A., leest men, Comiti Gelriae.

(e) Quam videlicet domum.] Wij volgen hier de

lezing van onze drie Afſchriften. In de beide uitgaa

ven leest men, camque viciſſim domum. - --

(f) Perpetuo. ] In een onzer Afſchriften, per
Clt/6- - -

P (g) Praeterea, cet.] Het geen wij hier tusſchen

twee haaken IJ weder uit onze drie Afſchriften heb

ben ingevoegd, is door de Uitgevers overgeſlagen ge

weest als onnoodig; daar egter dit gedeelte van de

zen Brief van geen minder aanbelang voor onze Gel

derſche Hiſtorie en Staatsrecht is, dan het voorige.

Doch zo willekeurig hebben ſommige uitgevers ge

meend met echte Stukken te mogen handelen.

(b) Hegberge, Nydhen, Groenloe cum Geyſteren.]

Dus in het Afſchrift, 't geen voorkomt in het zoge

naamde Altſte Registre. De Vidimus Brief heeft H.

N. Grunlo & Geyſteren. Doch in 't Afſchrift van

het Regiſter A. ſtaat Hegberghe, Nijdhen, Grimlo

& Geyſteren. Doch dat Grimlo is mij onbekend -

De vier hier opgenoemde Parochien zijn de Kerken

van Eybergen, Neede, der tegenwoordige Stad Grol,

en Geyſteren, alle nog bekende plaatzen in de Graaf

In cujus rei perpetuam firmitatem praeſen

tem paginam ſigilliwmei zappenſione diligenti

us feci communiri.

Acta ſunt haec anno Domini MCCXLVIo

in craſtino Petri advincula- ,'; 5: : ( ) ! Af

fi iº :: VI eſ. ,, J. , fºtº, ºf , ter', 4 's ſl r r

#N r he Ms.## - hie R: ze

- irr ſlº ar het ,, 111 iOl10, altſ gis

ſtijlogº ré genaamd, Föl 35. Gecol! r:#d

fie.9 TCI oToiiiet het MS. Regiſter A. Fol, 5: als
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ſchap zUTPHEN gelegen, drie van welke thands nog
onder de Heerlijkheid van BoRKELo behooren.# zie

den Tegenwoordigen Stadt van GELDERLAND bl. - 4 i7.

- Waarſchijnlijk is het, dat deze vier opgenoemde

plaatzen oudstijds tot de Heerlijkheid, of Graafſchap

Loen behoord hebben, en daar van, 't zij bijverdeeling

aan een jongeren. Broeder, 't zij op een affaëFëTijanier,

naderhand met de Heerlijkheid BoRKELo zijn afge
ſcheurd. Dit ten minſten is zeker, dat in den

tijd, wanneer deze onze Brief gegeven is, het we

reldlijke gebied en rechtsdwang reeds in andere han

den was gevallen. Onze Graaf oTTo had reeds tien

jaar te vooren de Villa Grunloe, en de jurisdictio, of

het rechtsgebied over dezelve, bij een wettigen koop

aan zich verkregen van den toenmaaligen Heer van

Borkelo, volgends den Brief van 1236. hier voor on

der Num 17. bl. 418 reeds geplaatst. De drie o

verige plaatzen onder Borkelo toen, gelijk ook nog te

genwoordig, behoorende ſtonden onder het wereldlijk

rechtsgebied van den Heer dier. Heerlijkheid. Doch

het komt mij tevens zeer waarſchijnlijk voor, dat,

wanneer de tegenwoordige Heerlijkheid Borkelo, 't zij

bij verdeeling aan een jonger Broeder, 't zij bij wij

ze van een medegaave ten Huwelijk aan een Dochter

mit het Huis dezer Graaven van Loen, 't zij zelfs op

een andere manier, van die gemelde Graafſchap afge

deeld, en in handen van anderen geraakt is, -bij-die

overgifte en afſtand , egter, de regerende Graaf van

Loen zich het recht der Kerkelijke Voogdije, of Ad

vocatie, als mede het Patronaatſchap, of recht van

Callatie over die vier gemelde Parochien - zal voor

behouden hebben, welke Kerken hij derhalven bij de

zeh Brief te recht kon omſchrijven als toebehorende

aan zijn Graafſchap Loen, en daar van al nog afhan

gig, Comitiae meae attinentes, ofſchoon dezelve ten

öpzigte van het wereldlijke rechtsbeſtier reeds aan an

den en behoorden, VAN SANDE , en PONTANUs, niet

gedagtig aan dit onderſcheid tusſchen, het Kerkelijk

opzigt over een plaats, en het wereldlijk gebied over

dezelve, 't welk in handen van twee verſchillende

Heeren kan zijn, en tevens wetende,.. dat het rechts

gebied over deze plaatſen ten dezen tijd niet meer aan

de Graaven van Loen behoorde, ſchijnen met dit ge

deelte van onzen Brief uit dien hoofde verlegen ge

weest te zijn, en hebben mogelijk om die reden dit

aanmerkelijk gedeelte van den Brief met ſtilzwijgen
liever willen overſlaan, en agterlaten, dan hunne le

zers de zwaarigheden, welke zij daar in vonden, voor

ſtellen. Hoe verkeerd egter eene zodanige handel

wijze met oorſpronkelijke Brieven is, en welke ver

warring daar uit kan voordvloeien, begrijpt ieder een,

In tegendeel, indien wij dit onderſcheid in 't

oog houden, zullen wij geen de minſte zwaarigheid

hier in vinden, want dan, bij dezen Brief, niets an

ders, dan de Advocatie - of het Patronaatſchap over

die vier Parochien, of Kerken, aan onzen Graaf van

GELRE wordt afgeſtaan, daar hij te vooren reeds het

wereldlijk gebied, of jurisdictio, over GRONLQ zich

had verkregen, en de toenmaalige Heer van Borkel,

# overige drie plaatſen het wereldlijk gebied
VOerde, e

S'3 Condonavi.] Dus in twee onzer Afſchriften.

De Vidimus.Brief heeft condonamus. Welke lezing

men hier ook volge, zulks maakt in de zaak zelve.

geen onderſcheid. "
Een
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HERTOGDOMS GELRE,

Een Vidimus van den voorgaanden Brief, door de Abdis van Roermonde

afgegeven den

Os ſoror (k) Gertrudis, divina mi

ſeratione Monaſterii Beatae Mariae in

Ruremunde Abbatiſſa, Ordinis Cyſtercienſis,

Leodienſis Dyoceſis, univerſis, praeſentes lit

teras viſuris, notum facimus tenore praeſen

tium, proteſtantes, nos vidiſſe, & diligen

ter perlegiſſe litteras infraſcriptas, non can

cellatas, non abolitas, nec in aliqua ſui par

te viciatas in haec verba:

, HERMANNUs, Dei gratia Comes de

, LoEN”, cet.

(k) Gertrudis.] Jo, KNIPPENBERGH ſtelt haar de

VII. Abdis, en noemt ze Gertrudis de Revenack,

J

47)

w

24 Julij 1312.

Et Nos Abbatiſſa praedicta in teſtimonium

praediétarum litterarum, per nos viſarum &

lettarum, noſtrum ſigillum praeſenti Copiae

duximus apponendum.

Datum apud Ruremunde in vigilia Beati

Jacobi Apoſtoli, anno Domini milleſimo tre

centeſimo duodecimo.

A

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten, Vidimus - Brief, ervintelijk in

de Rekenkamer van GELDERLAND.

in zijne Hiſt. Eccles. Gelriae Lib. II. C. 1o, p. 8r.

Vrijheid, door den Utrechtſchen Bisſchop, oTTo III., op bevel des Paus ver

leend aan het Hospitaal binnen ARNHEM, om bij het zelve een Capel en

Kerkhof op hun eigen grond te mogen ſtichten, en daar in een Capellaan

te houden.

Den 29. November, 1246.

Tro (a), Dei gratia Trajectenſis Epi

ſcopus, praeſentia viſuris aeternam in

Domino ſalutem.

Noverint univerſi, quod, ex injuncta nobis

a Sede Apoſtolica auctoritate, dilectis in

Chriſto Filiis, Magiſtro & Fratribus Hoſpi

talis pauperum in ARNHEIM conſtruendi Ca

pellam in fundo proprio, & Cymiterium jux

taillam, ad opus Fratrum, ibidem degentium,

nec non et proprium habendi Capellanum

in ipſa, cui iidem Magiſter & Fratres ſuffici

entes redditus aſſignabunt juxta continen

tiam (b) Literarum Papalium, ſuper hoc

Nobis directarum, ſine juris alieni praejudi

cio, liberam conceſſimus facultatem.

(a) Otto cet.] Dewijl de Notariele, Vidimus-brief,

waar uit wij dezen Brief ontleend hebben, en thands

uitgeven, daar en boven tevens bevattede afſchriften

van twee andere Brieven van de jaaren 1255, en 1257.,

hebben wij gemeend, om ieder dezer drie Brieven in

hunne tijdorde te plaatſen, te kunnen volſtaan, indien

wij hier blootelijk den inhoud van dezen Briefgaven.

Wij zullen egter bij denderden Briefop het jaar 1257.

Datum Trajecti anno Domini Milleſimo

ducenteſimo quadrageſimo ſexto in VigiliaBea

ti Andreae.

Uit een, op perkament geſchrevenen,

Notarielen Vidimus - Brief van den 13

August., 1377, thands nog bewaard,

wordende in de Archiven van het S.

Catharinen Gasthuis binnen ARNHEM.

Een Afſchrift van die Notariele Adse

vindt men ook in 't MS. Regiſter in

folio, geintituleerd, Fundatie Brie

ven van 't S. Catharinen Gasthuis,

vergadert in 1636. Pag, 1-3., ins

gelijks aldaar beruſtende.

het Vidimus van den Notaris in zijn geheel uitgeven.

. (b) Literarum Papalium. J Die Pauſelijke Bulle

is ons tot dusver, nergens voorgekomen. 'Wij zijn

dus niet in ſtaat, dien Brief hier bij te kunnen voe

gen tot nadere opheldering van dit Stuk. Anderszins

zou men daar uit mogelijk ontdekken kunnen, hoe vee

le jaarlijkſche inkomſten het Hoſpitaal aan dien Ca

pellaan moest toewijzen.

48.)
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48.) ARNoLD, Graaf van Los, of Loon, ſtelt de uitſpraak zijner geſchillen met

Aleijde, Graavin van Auvergne, aan den Brabantſchen Hertog, en aan

Graaf oTTo van GELRE.

-

Den 26 Februarij, 1246. (1247.)

RNOLDUs, Comes de Los & de Chi

ny, univerſis, praeſentes literas viſu

ris, ſalutem.

Noverint univerſi, quod nos in dilectos (a)

Dominos noſtros, HENRICUM Ducem Lotha

ringiae & Brabantiae, & oTToNEM Comitem

GELRENSEM, compromiſimus , de omnibus

querelis, quae vertuntur inter Nos ex una

parte, & mobilem mulierem (b) ALEYDEM

Comitiſſam Alverniae ex altera, tali modo,

quod nos inviolabiliter obſervabimus, quidquid

inter nos amicabiliter, vel judicio, duxerint

ordinandum. -

In cujus Compromiſſionis teſtimonium ſi

(a) Dominos. T MANTELIUs, die tweemaal dezen

Brief in zijne Hiſtorie inlaschte, heeft p. 178. dus

ook gegeven, doch op de tweede plaats pag. 19I.

# hij het woord Dominos door overhaasting uitge

aten,

( b) Aleydem Comitiſſam Alverniac.] Zij is voor

de eerſte reize getrouwd geweest met Arnold den VI.

van dien naam onder de Graaven van Los. Na doo

de van dezen heeft zij zich weder in 1224 in een twee

de huwelijk begeven met wILLEM, Graaf van Auver

gne. Men zie MANTELIUs Hiſt. Losſens. Lib. VI. p.

177, die ons op pag 178. tevens leert, dat de ver

ſchillen, die bij dezen Brief door den Opvolger

van haar eerſten Man, ARNOLD den VII, aan de uit

ſpraak des Hertogs van Brabant, en des Graafs van

gillum noſtrum praeſentibus duximus âppo

nendum. - -

Datum LovaniiannoDomini(c) MCC.XLVI.

feria ſecunda poſt feſtum B. Mathiae Apo

ſtoli.

CHRIsTopH. BUTKENs. Troph. de Bra

bant, Tom. I. dans les Preuves du

Livre 1V. pag. 76. als mede twee

maal bij JoAN• MANTELIUS, ##
Loſſenſis Libr. VT. p. 178. en Ltb.

VII. pag. 19r.

GELRE overgelaten worden, voornaamelijk betroffen het

Huwelijks goed, het welk naar bij het aangaan van haar

eerſte Hnwelijk met den Graaf van Los , of Loon,

beloofd was. -

(c)#%# Volgends den Franſchen#
en dus in 1247. volgends den gewoonen ſtijl. Zulks

heeft MANTELIUS ook te recht opgemerkt, wanneer hij

pag. 191. agter den datum van dezen Brief, tot na

dere verklaaring, 'er bijvoegde ,, ſtylo Romano eraf

,, annus , 247”. Ofſchoon hij bij het eerſte uitge

ven van dezen Brief op&## 178. het jaartal 1246.

op eigen gezag veranderde in 1247., even als of dus

in 't oorſpronkelijke ook gevonden werd, zonder zij

nen Lezer dien aangaande te onderrigten. Voorzigti

ger handelde hij zeker op de tweede plaats.

*s-tessºrteer-tessºries te sºrteerless-tessºrteertes-teaº-eiser

49) Verdrag wegens de Graafſchap Bergen, tusſchen de Graavin ERMGARD, en

haaren oudſten Zoon ADOLPH, opgerigt door bemiddeling van den Gel

derſchen Graaf oTTo, en van anderen.

-

Den 15 junij. 1247.

Os coNRADUs, Dei gratia ſanctae Colo

nienſis Eccleſiae Archiepiſcopus, Ita

liae Archicancellarius, oTTo Comes GELREN

sis, Arnoldus Comes de Los, Wilhelmus

(a) Duciſſam de Limburg, Comitiſam de Monte ]

Deze, met naame Irmgard, of Ermgard, is geweest

een Dogter van ADOLPH den VI., Graaf van Bergen.

Zij is in 1217 getrouwd met HENRIK Hertog van

Limburg, uit hoofde van welk huwelijk zij alhier den

naam van Hertogin van Limburg voert. 'Na doode

van haaren Vader, die in 1227. op een kruistogt

naar het Heilige Land is omgekomen, is de Graaf

ſchap Bergen, dewijl haare eenigen Broeder, insge

lijks ADoi PH genaamd, reeds lange voor zijns Vaders

dood overleden was, bij erfrecht op haar vervallen,

waarom zij ook in dezen Brief, als de regerende

Graavin van Bergen, voorkomt. In een zekere Be
*

Comes Juliacenſis, omnibus, hoc ſcriptüm

inſpecturis, notum facimus, quod inter illu

ſtrem (a) Duciſſum de Limburg, Comi

tiſſam de Monte, & ADOLPHUM, print:
774

veſtigings-brief van f 227., insgelijks uitgegeven door

KREMER, d.. l onder de Urkunden Num. 52. p. 73

meldt ons Hertog HENRIK deze gemelde omſtandig,

heden. ,, HENRicus, Del gratia Dux in Limburg

, & Comes de Monte univerſis praeſens ſcriptum in

, ſpecturis. - Noverint igitur taºn praeſentat

, quam futuri, quod bonae meinoriae Comes Apºt:

, ÉHUs, cum ad'terram ſanctam proficiſceretur', Pºd

,, remedio animae ſuae Curtem in Merheim - Eccle

,, ſiae contulit Bergenſt. - Nos verd,##
,, dentia divina defuncto A. Comite (mogelij is dit

een ſchrijffeil, of drukfout, voor Comiti, ###
# xore noſtrayRMINGARDE, quondam ſillaſuº ': he

- D
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458 CHARTE RBOEK DES HERTO GDOMS GELRE,

nitum ipſius, Nobis mediantibus, talis ordi

natio intervenit, quod ipſa Duciſſa, & filius

ejus, compromiſerunt in Henricum de Lohu

ſin, Engelbertum de Bodelberch, Adol

phuin de Stanheym, Adolphum dictum Burc

júit, Adolphum de Elmere, & Albertum

Zobbonem, qui, exceptis feodis, quae de

bentur Caſtrenſibus, & aliis fidelibus, univer

ſos reditus & proventus totius Comitiae & ter

rae de Monte aequaliter in duas partes divident

& unam Duciſſae, & alteram Filio ejus praedi

éto tribuent, ſecundum quod Caſtris praedictis

magis ſünt convenientia & propinqua.

Nec etiam Ducºſſa in bonis Filii, nec Fi

lius in bonis Duciſſåe hospitabitur; nec eorum

aliquis bona, ſibi deputata in diviſione, alie

nabit ; & bona, quae cedunt in diviſionem

Duciſſae, ad Filium ejus Adolphum, poſt

obitum Duciſſae, revertentur.

Uxor etiam ipſius Adolphi, ſi ipſum, quod

abſit, ſine prole decedere contigerit, ſüam (b)

Lifsut, coad vixerit, in bonis, ſibi deputa

tis, obtinebit, & bona alia reſidua, quae in

,, hereditario ſucceſſimus, dićtam Curtem - una

,, cum praefaja uxore noſtra Yrmingarde ſaepedictae

2, Eccleſiae liberaliter & benigne contulimus, cet. -

Haar Echtgenoot HENRIK is overleden in den jaare

1246. nalatende twee Zoonen Adolph en Walram.

Men zie, onder anderen, de gemelde Bijdragen van

KREMER, Tom. III. p. 198- 206. ·- Na doo

de van haaren Man heeft de Moeder, aan haaren oud

ſten Zoon ADOLPH, die na haar dood de Graafſchap

Bergen uit hoofde van zijne eerstgeboorte moest erven,

reeds bij haar leven de helfte van die Graafſchap af

geſtaan, en alleen voor zich de opkomſten van de

andere helfte behouden. Dit leeren wij uit dezen

\\\"W2. SSS!"/2. SSS!"%. SSS! 3%. SN"/2. SN#/u. SW4/2
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partem ipſius Adolphi in diviſione ceſſerunt,

ad proprios heredes revertentur.

Debita vero, contracta uſque ad diem con

ſcriptionis hujus Cartae, ipſa Duciſſa ſolvat

duas partes, & praefatus ejus Filius tertiam

partem; & quilibet ipſorum ſatisfaciet de de

bitis Scultetis in parte ſuae diviſionis.

Quaecunque partium praedictarum ordinati

onem non ſervaverit, nos, cum vaſallis &

miniſterialibus Comitatus de Monte, auxilio

& conſilio ſervanti praedicta contra alium as

ſiſtemus.

Hujus rei veritatem ſcripto et ſigillis no

ſtris praeſentibus proteſtamur.

Actum apud Gotumsheym in craſtino Vi

ti et Modeſti, anno Domini M. CC. XL.

Septimo.

CHRISTOPH. JAcoB KREMERs Aka

demiſche Beitrage zur Gulch -

und Bergiſchen Geſchichte, III.

Band, in de Urkunden Num.

LAATV. pag. 94,

Brief, dien wij gemeend hebben in deze onze Ver

zameling niet te mogen overſlaan, om reden, dat het

Verdrag, bij dezen Brief vervat, onder anderen, ook

door bemiddeling en tusſchenkomst van onzen Gelder

ſchen Graaf oTTo is uitgewerkt, en hij bij 't zelve

zich ook verbindt, tot nakoming van 't zelve, den

eenen te zullen met raad en daad, conſtlio & auxilio,

bijſtaan tegen den anderen, die aan dit Verdrag niet

voldeed.

(b) Lifzut.] Dat men lezen moet Liſzuc, heeft

de Uitgever van dezen Brief reeds opgemerkt in het

Register van Eenige Druk-und andere Fehler, 't geen

agter zijne Uitgaave geplaatst is.

sºlº sº sºlº slºz. sº sºlº, sº ga.'
SSSE / SE#% s\}%. SNººg. SSWZ.#% S&#%.
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Brief van Paus INNocENTIUS den IV., aan den Utrechtſchen Bisſchop bevee

lende, om de Novale Tienden onder een jaarlijkſche uitkeering ter Leen

uittegeven aan Graaf OTTo, zo als zijn Vader te vooren, en hij vervol

gends, dezelve reeds genoten hadden.

Den 5 julij. 1247.

NNOCENTIUs, Epiſcopus, Servus Servo

- rum Dei, venerabili fratri, Epiſcopo

Traiectenſi, ſalutem (a) & apoſtolicam be

nedictionem. Habens dilectus filius, nobilis

1

(a) Salutem.] In eene geſchreven Verzameling

van oude Sukken, welke eertijds door den Elburg

ſchen Secretaris B. FEITH ten zijnen gebruike bijeen

gezameld is geweest, en thands onder mij berust,

bevindt zich ook op Fol. 47, een Afſchrift van dezen

Brief, het welk egter was afgeſchreven uit het zelfde

oude Register, waar uit wij dezen Brief hebben uit

gegeven, gelijk blijkt uit # volgende ondertekening

van den toenmaaligen Auditeur der Rekenkamer D.

VAN DE SANDE: ,, Praeſens Copia concordat cum

,, certo libro, ſignato in fronte ## A. Folio 2.

», verſo, ſervato in Archivis Camerae rationum Du

», catus Gelriae, cujus Titulus eſt, Greve Gerrits Pri

», vilegien. Teſte me. D. van de Sande” - Die

gemelde Copie egter heeft alhier, ſan&am & Apos

tolicam benedićtonem, doch kwaalijk, voor Salutem &?

vir, Comes GELRIAE, devotus noſter, conſcien

tiam remordentem ſuper eo, quod tam (b)

Pater ſuus, quam ipſe, Novalium decimas (c)

terrae ſuae, tuae Dyoceſis, multo tempore

tan

Apoſtolicam benedictionem, zo als uitdruklijk in 't ou

de Regiſter, waar uit die Copie genomen is, ſtaat,

en gelijk ook het gewoone formulier in ſoortgelijke

Pauſelijke Brieven altoos is. Men zie, om geen an

deren aantehaalen, alleen maar den Brief van denzelf

den. Paus aan den verkoren Bisſchop van Luik van den

8 Decemb. 1248., bij den Heer MEERMAN, Geſchied.

#n Kon. wILLEM, II. D. in 't Cod. Diplom. n. 46.

» 34O. --

(b) Pater ſaus.] Graaf GERARD, de Vader van

onzen Graaf Otto, had reeds omtrent den jaare 1215.

de Novale Tienden ter Leen ontfangen van zijnen Broe

der, den toenmaaligen Bisſchop van Utrecht, oTTo

den I. Den Brief daar van hebben wij hier vooren

reeds geplaatst in de II. Afdeeling Num, Io5.

(c) Terrae ſuae.] Dat men zulks alleen van de
J
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- tanquam proprium perceperunt, & adhuc idem

percipit, nobis humiliter ſupplicavit, ut ſuper

hoc ei ſalubriter providentes, quod illas de

noſtra permiſſione a te ſub penſione annua re

tinere valeat, ſibi concedere curaremus. Cu

pientes igitur ob ſincerae devocionis fervo

rem, quem ad Nos & Romanam Eccleſiam

habere dinoſcitur, proſequi gratia & favore,

Fraternitatem tuam rogamus, & monemus at

tente, per apoſtolica ſcripta mandantes, qua

tinus eidem in feudum ſub certa penſione an

Novale Tienden der VELUwE moet verſtaan, en niet

der andere Kwartieren van GELDERLAND, hebben wij

reeds getoond in onze Aanmerkingen op den gemel

den Brief, bl. 31 1. -

(d) III. Non. Julii.] Dus vinde ik in 't oude Re

giſter. In ons tweede Afſchrift ſtaat kwaalijk, nono

julii. Niet de thands gewoone, maar de Romein .

ſche Dagtelling gebruikte Paus INNocENTIUS IV. door

aands altoos in zijne Brieven. Indien men maar al

een de menigvuldige Brieven van dezen Paus inziet,

die door UGHELLUs in zijn Italia Sacra zijn uitge

geven, en in een Chronologiſche order in den Index

Diplomatum door NicoL. COLETUs in den Appendix,

of het Y. Tom. 1tal. Sacr. pag. 622-625. gebragt

zijn geworden, raadpleegt, zal men de waarheid van

dit gezegde bevinden. Zo ver ik mij thands herinne

ren kan, is mij maar één eenige Brief van den zelven

Paus voorgekomen, waar in dit geen plaats heeft.

Men vindt denzelven bij MURATORIUs Antiquit. Ita

lie. Medii aevi, Disſert. LYA Tom. XIV. p. 664.

Edit. anni 1778., alwaar men de gewoone, en niet

de Romeinſche, dagtekening ontmoet, Datum Romac

VII. Maji, Pontificatus noſtri anno ſecundo. Waar

ſchijnlijk egter komt het mij voor, dat, door over

haaſting van den Afſchrijver, of Uitgever, aldaar. Id.

of K. zal uitgelaten zijn, en dat in't oorſpronkelijke

zal geſtaan hebben, óf VIJ. Id. Maji, of VII. K.

Maji. Dat de Letter, K. het woord, Kalendas aan

duidt, behoeft geen bewijs. Zulks blijkt ten over

vloede ook uit het Lexic. Diplom. van WALTHERUs

Col. 191. Dewijl nu deze onze Brief III. Non.

julii, of, volgends onze gewoone telling, op den
vijfden julij, en wel in het vijfde jaar zijner Pau

ſelijke regering, Pontificatus noſtri anno# ge

geven is, hebben wij denzelven moeten brengen tot

het jaar 1247. , om reden, dat op den 25, Junij van

dat zelfde jaar het vierde jaar zijns, Pausdoms reeds

geeindigd was, en hij op den 5, Jilij, 1247;, reeds in

zijn vijfde jaar getreden was, als zijnde tot Paus ver

nua concedas decimas ſupradictas. Datum Lug

duni III. Non (d) Julii. Pontificatus noſtri

anno quinto.

Naer het MS. Register in Folio, ge

teekent A. beruſtende in de Re

kenkamer van Gelderland Fol. 2.

verſo ; als mede naar een Copie,

in de MSS. Collectanea Gelrica van

wijlen den Elburgſchen Secretaris

, B. FEITH , fol. 47.

koren op den 25 junij des jaars 1243. Zie de Schrij

vers van L'Art de verifier les Dates . pag. 295. -

Dat nu INNocENTIUs de IV. telken jaare Op den 25

junij een nieuw jaar zijner Regering begon te tellen,

zal kunnen blijken niet alleen uit onderlinge vergelij

king van de Datums van twee Brieven, uitgegeven

door HERGoTT, Geneal Diplom. Habsburgic: Tom. I/.

Part. I. p. 312. en 313. wler ééne in het elfde,

en de andere in het twaalfde jaar zijner regering

gegeven zijn, en die beide te recht door den Uitgever

tot een en het zelfde jaar 1254. gebragt worden, de

wijl tusſchen den 21 April en den 18 Augustus, op

welke dezelve gegeven zijn, een nieuw jaar der rege

ring begon, maar zulks blijkt ten vollen verder uit

een Brief, bij vAN HoNTHEIM Hiſtor. Trevirens. Di

plom. Tom. T. p. 73o.. van den 26 juni 1245. al

waar men vindt VI. Cal. julti Pontificatus noſtri an

no III. Indien dezelve maar drie dagen vroeger was

afgegeven, moest men aldaar vinden anno II. en niet

anno III., gelijk men het tweede, en niet het derde, jaar

vindt onder twee andere Brieven, bij UGHELLUs Ital.

Sacr. Tom. I. p. 136, en Toin. IV. p. 378., beide

voor den 25. Junii afgegeven, en dus Pontificatus

anno ſecundo, en egter ook door coLETUs in den ge

melden Index. Diplomat. p. 622 gebragt zijn gewor

den tot den jaare i245.- Ontegenzeggelijk blijkt

zulks verder uit een anderen Brief, door MURATORIUs

insgelijks uitgegeven d.. l. Tom XIII. p. 541. alwaar

men aantreft, Datum Lugduni ſexto Kalendas Augu

guſti Indictione V Incarnationis Dominicae Anno

MCCXLVII. Pontificatus vero Domini Innocentii Pa

pae IV. Anno quinto. Komt nu op den 27 julii het

zijfde jaar zijner Regering, dat met den 25 junij

daar te vooren begonnen was, over een met het jaar
1247. ingevolge van dezen Datum , moet daar uit

volgen, dat ook onze Brief, die insgelijks uit Lyon,

in diezelfde maand, ſchoon eenige dagen vroeger, en

in't zelfde vijfde jaar der Regering, gedateerd is, ook

tot dat zelfde jaar 1247. zal moeten gebragt worden.

SA/g*AgºAA&AAS SAAS-SAA&AA&AA&#&AA&##AK AA&AAººk SAA &> <sA/g

51.) Vonnis, in de Hooge Gerichtsbank des Bisſchops van Utrecht gewezen, waar

bij de Kerk van Zandwijk voor altoos gehegt werd aan de Decanije van het

Capittel van S. JAN te Utrecht.

Den 19 julij. 1247.

Tro, Dei gratia Trajectenſis Epiſcopus,

univerſis , praeſens ſcriptum viſuris,

vel audituris, ſalutem in verae ſalutis Au

étore.

Noverit Univerſitas veſtra, quod, conſti

(a) Heidenrico.] Hij is dezelfde, die bij MAT

THAÉUs in Fundat. Eccles. Lib. I. p. 204. Voorkomt

onder den naam van Henricus. Hij wordt de IX:

Abt van S. Paul geſteld in de Lijst der Abten bij

HoyNck, vAN PAPENDRECHT, Anal. Belg. Tom. III.

Part. I. pag. 315

tutis coram nobis Heidenrico (a) Abbate

ſancti Pauli ex parte una, & Johanne de Per

weys (b) Decano Eccleſiae Sancti Johannis

Trajectenſis ex altera, idem Decanus in figu

ra judicii propoſuit coram Nobis, quod,

cum olim bonae memoriae Giſèlbertus, De

C3

(b) Johanne de Perweys] Dus vinde, ik den ge

ſlachtnaau alhier geſchreven in den oorſpronkeli ken

Brief Johan van Perweys wordt hij ook genoemd bij

DRAKENBoRCH , Aanhangz. op de K. O. bl. 219.

Doch in de uitgaave van MATTHAEUS, als mede in 't

vervolg van dezen Brief, zelfs in het oorſpronkelijke,

Ffff 2 leest
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canus dictae Eccleſiae Sancti Johannis, con

ſanguineus Domini Giſelberti, quondan e
jusdem Eccleſiae Praepoſiti, Adam militem

de Luchurſt traxiſſet in (bb) cauſam co

ram Praedeceſſore noſtro felicis recordationis

wILBRANDo, Epiſcopo Trajectenſi, ſuper qua

dam parte Decimae in Utwick, quam idem

Miles detinuit occupatam , & quam nomi

natus Giſelbertus Decanus pleno jure ad

ſuam Decaniam aſſeruit totaliter pertinere,

dictus Miles Abbatem ſancti Pauli ejusdem

decimae nominavit in judicio Dominum & all

CtOICIIl.

Dicto vero (c) G. Decano jus ſuum pro

ſequente contra Abbatem & Militem nomina

tos, in plena Synodo Trajectenſi (d) dicta

Decima ipſi Decano, & Decaniae Sancti Jo

hannis in Trajecto, perpetuo adjudicata exſti

tit dictante (e) ſententia Praelatorum.

Praeſatus autem Epiſcopus, cupiens exſtin

guere omnem materiam rancoris & discordiae

inter partes, & providere utrique Eccleſiae,

videlicet Sancti johannis & Sancti Pauli,

in futurum, conſentientibus memoratis Abba

te & Decano, & Eccleſiis eorundem, inter

eos taliter ordinavit, quod partem illam Deci

mae in Utyrick, ſuper qua dictOS Abbatem

leest men Johanne de Perwys, gelijk hij dus ook ge

noemd wordt bij HOYNCK VAN PAPENDRECHT: d.. l.

ag. 263, die ons tevens wel meldt, dat hij, als De

# van die Kerk, aan den ſtraks alhier gemelden Gi

ſelbertus is opgevolgd, doch, voegt hij 'er bij, quo

anno ſucceſſerit , incompertum.

vindt men bij anderen# gemaakt van hem, maar

in een voorgaanden Briëf, alhier geplaatst onder Num.

43. bl. 451. ontmoeten wij denzelven nog, als De

ken, in den volgenden jaare 1244.; . zo dat hij niet

wel vroeger, dan in 1245. kan geſteld worden over

Ieden, en dezen Johan van Perweys toen aan hem

opgevolgd te zijn. Hoedanige ſtelling dan ook zeer

wel ſtrookt met den gehelen inhoud van dezen onzen

Brief.

(tb) In cauſam.] In den oorſpronkelijken. Brief

ſtaat eigenlijk cám., 't geen een verkorte manier van

ſchrijven is voor cauſam. Zie wALTHERI Lex. Dipl.

Col. 44. l. 4. Ten onrecht maakte MATTHAEUS daar

uit controverſiam, welk woord op een geheel andere

wijze verkort in de oude handſchriften geſchreven

voorkomt. -

(c) G. Decano jus ſuum proſequente.] Dus heeft

de oorſpronkelijke Brief. MATTHAEUS heeft den naam

vol uit geſchreven, en verder uitgegeven, Giſelberto

Decano jus futum perſ quente.

(d) Dida decima.] In de Uitgaaf van MATTHAEUS

ontbreken deze beide woorden , gelijk ook de ſtraks

volgende in Trajcáto aldaar door overhaaſting zijn o

vergeſlagen. Wij hebben uit het oorſpronkelijke dit

gebrek herſteld.

(e) Sententia Praelatorum.] Deze uitſpraak , of

vonnis, is gegeven geweest op den 4 Februarij des

jaars 1226 De Brief, daar van toen afgegeven, is reeds

aan 't licht gebragt door ANT. MATTHAEUS in Not.

ad ANONYMÜM de rebus Ultrajectinis pag. 158. De

oorſpronkelijke Brief hier van is nog voor handen,

en wordt bewaard onder de Archiven van 't Capittel

van s. JAN te Utrecht in Lade M. num. 3- en uit ver

gelijking van dien met de uitgaaf is mij gebleken, dat

MATTHAEUS den eigen naam van de plaats, waar bij

die Tiende gelegen was, zeer kwaalijk heeft afgeſchre

ven, en dus veroorzaakt, dat men dien Brief niet ver

ſtaan kan, of ergends op te huis brengen. In zijne

uitgaaf leest men, onder anderen, eo quod ipſe Abbas

& fratres ipſius, acquidam Laici nomine ipſorum,

in partem decimae ſuae apud Rewich manus mitterent

Tot den jaare 1243.

& Militem (f) memoratos Decanus conve

nerat, & quae ei ſententialiter adjudicata ex

titit, praelibatus Abbas, vel alius ejus aucto

ritate, perpetuo pleno jure absque calumpnia

poſſideret, & in ejus recompenſationem ipſe

Abbas, patronus (g) Eccleſiae in Santyric,

eandem Eccleſiam cum omnibus ſuis attinen

tiis perpetuo annecteret Decaniae Eccleſiae

Sancti Johannis praenominatae. Ita tamen,

quod, quotiens ipſam Decaniam vacare conti

gerit, Abbas Sancti Pauli ſupradictus, qui e

rit pro tempore, requiſitus a Decano ſancti

Johannis antedicti , ipſum absque contradi

ctione qualibet ad eandem Eccleſiam, inve

ſtiendum cura animarum ipſius Eccleſiae, loci

Archidiacono praeſentabit, Cui ordinationi

partes concorditer partIerunt.

Mortuo vero (h) praememorato Decano

Sancti Johannis, qui praefatam Eccleſiam de

Santiric ſic annexam Decaniae ſtiae (i) te.

nuerat, cum ipſe Johannes de Perrys, qui

eidem G. in ipſà Decania ſucceſfit, peteret

ſe ſecundum hujusmodi ordinationemad praeli

batam Eccleſiam de Santwic loci Archidiaco

no praeſentaria Domino / Heydenrico, tunc

temporis Abbate Sancti Pauli Trajectenſis,

idem Abbas id efficere recuſavit, & litem

conteſtando dixit, ſe non credere, quod me

IIlO

injurioſe. cet. Waar zal men dat Revoich vinden? of.

waar moet men het zoeken? En egter hier door heeft

hij oorzaak gegeven, dat niemand ligt eenig gebruik

van dien Charter in dien opzigte kon maaken, veel min

vermoeden, dat in dezen onzen Brief op dien Charter

gezien werd. Hij had moeten uitgeven, gelijk in den

oorſpronkelijken Brief, dien hij ook gebruikt heeft,

uitdrukkelijk gevonden wordt, in partem decimae ſuae

apud Utwich manus mitterent injurioſe, en niet apud

Rewich, 't geen onverſtaanbaar is. Het is dezelfde

Tiende bij Utwich. waar over in dezen onzen Brief

ook een nadere beſchikking thands wordt gemaakt.

Dit Utwich is het zelfde, als Uitwijk, of Uiterwijk,

eene genoeg bekende plaats, onder de Heerlijkheid,

of het zogenaamde Land van Altena, gehoorende, en

wiens Parochie, of Kerk, voor zo veel de Geeſtelijke

Rechtdwang betrof, oudstijds ſtond onder het Deken

ſchap van Woudrichem. Zie vAN HUEssEN, Hiſt.

Epiſc. Ultraf. Tom. I. pag. 335. -

(f) Memoratos.] Dus leest men in den oorſpron

kelijken Brief. In de uitgaaf van MATTHAEUs ſtaat

77267/707 (2lt1/72. "-

(g) Eccleſiae in Santzvic J Het is het nog heden

daags genoeg bekende, en niet ver van de Stad Thiel

gelegene, Zandwijk. Met recht mag men de Kerk

van die plaats rekenen één der oudſte Chriſtelijke Ker

ken, welke in deze Landen gebouwd zijn, indien het

waarheid is, dat reeds in den jaare 695 ter eere van

den Heilgen Vincent te Zandwijk eene Kerk zoude

gebouwd zijn, volgends het verhaal van SLICHTEN

HORST in zijn Tooneel des Lands van Gelre bl. 42.

Doch de Kerk van Zandwijk is door de krijgslieden, die

te Thiel in bezetting lagen, en mogelijk vreesden, dat

de vijand zich in dezelve zouden neſtelen, in den

jaare 1574. , geplonderd, verbrand, en ter nederge

rukt geworden, en de ſteenen van dezelve naar elders

gevoerd; ſedert welken tijd de inwoonders van die

ſtreek zonder Kerk zijn gebleven. Men zie ook vAN

HUEssEN Hist Episc. Ultraj Tom. I. p. 28o., en

FR. HALMA, Toneel der Nederlanden II. D. bl 386.

(h) Praememorato. J Bij MATTHAEUS leest men

praenominato. - * *

(i) Tenuerat.] Uit dien hoofde is het, dat wij in

den Brief van 1344., hier voor onder Num. 43. #l.

45o. denzelven Deken ook genoemd vinden, inveſt

tus Parochiae de Zandwic.
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we

:

morata Eccleſia de Santwic annexa eſſet per

petu0 (K Y praenotatae Decaniae Eccleſiae

Sancti Johannis Trajectenſis, &, ſi hoc pro

bare poſiet, paratus eſſet eum praeſentare ad

Eccleſiam antedictam.

Et cum memoratus Johannes Decanus,

prOUit ei delatum extitit & indictum, coram

Nobis in judicio ad ea probanda, ſecundum (l)

conſiletudinem approbatam Eccleſiae Traje

ctenſis, ſeptemt teſles, omni exceptione ma

jores, paratos haberet ad praeſtandum debi

tuſn juramentum, praememoratus Abbas re

miſt in hac parte eisdem teſtibus juramentum,

quod parati fuerant exhibere. - -

Et cum qlaereretur in ſententia , utrum

eandem vinn haberet in judicio remiſſio hujus

(k) Praenotatae.] Dus in het Oorſpronkelijke. In

de U1 gaat heeft men praenominatae.

(4) Sectitidum: conſuetudinem approhatam Eccleſiae

Trºfeſienſis ! Aanmerkenswaardig zijn, voorwaar,

deze woorden, om dat wij uit dezelve leeren, dat het

dºen en afleggen van den Eed met zeven Stolen on

der de Geeſtelijkheid van 't Utrechts Bisdom reeds

lang vºor den tijd - waar in deze Brief gegeven is,

denkelijk reeds in de XII. Eeuw, en mogelijk vroe

ger, in gebruik is geweest. Want zo het gebruik der

zelve niet reeds lange jaaren te vooren was bekend ge

weest, kon men dat gebruik, of die gewoonte, alhier

niet noemen eene conſtretzdo approba:a , een oude, en

voor heën gebruikelijke, en dus een wettige en voor

goed gekeurde gewoonte der Kerk van Utrecht. -

Wat eigenlijk de Fed met ſeven Stolen geweest zij;

bij welke gelegenheid dezelve en door de Bisſchop.

en, en ook door de Capittelen, of andere Geeſtelij

ke Corpora, ſomtijds is afgelegd geworden; en welke

plegtigheden daar bij plaats hadden, behoeven wij niet

aantetoonen. Zulks alles is ten vollen, en zeer oor

deelkundig , reeds betoogd door den Heer HIERoN.

vAN ALPHEN, in deszelfs geleerde Verhandeling over

den Eed der Utrechtſche Bisſchoppen, genaamd den

Eed met zeven Stolen, welke gevonden wordt in de

Iſ erken van de Maetſchappije der Nederl. Letterkunde

te Leyden , 11. Deel bl. 185 - 212. Alleen

merken wij, ten opzigt van dezen Brief, op, dat,

daar in denzelven het Capittel van s. JAN gezegd

word, volgends de oude gewoonte der Kerk van U

trecht, tot het afleggen van den hun opgedragenen

Eed, gereed gehad te hebben een zevental van on

wraakbare Getuigen , ſeptem teſtes omni exceptione

majores paratos habuiſſe ad praeſtandum debitum ju

ramentuin , men ongetwijfeld zulke uitdrukking moet

verſtaan van den gewoonen en plegtigen Eed met ze

z'cºn Stolen. Dat aan de Capittelen nu en dan

is toegeſtaan geworden dus hun regt te bezweren,

en op die manier hunne goederen, waar over geſchil

was, te behouden, heeft de Heer vAN ALPHEN in

die gemelde Verhandeling bl. 206. met twee voor

beelden van de jaaren 1228. en 125o geſtaafd, De

ze onze Briefnu levert, hier van, een derde bewijs op.

(m) Talis remisſio.] Zulks is reeds overeenko.

mende met de leer van den Rechtsgeleerden ULPIA

NUs in L. 9. S. 1. D. de jurejurando. -

(n) Traje&enſis J. MATTHAEUS heeft dit woord in

zijne uitgaaf overgeſlagen.

(o) Capitolio majoris Eccleſiae.j. Dus ſtaat uitdruk

kelijk in den oorſpronkelijken Brief MATTHAEUS

heeft zulks in zijne uitgaaf veranderd in Capitulo. -

Dat men nu en dan voor het woord Capitulum ook

Capitalium gebruikt, en dus die beide woorden in

één en dezelfde betekenis genomen heeft, leeren wij

uit de voorbeelden, hier toe bijgebragt in de Gloſſaria

van DU CANGE Tom. II. p. 264. n. 4., en van CAR

PENTIER Toºn I. p. 795. Maar zou men ook

een andere reden kunnen geven, waarom juist in de

zen Brief het woord Capitolium gebruikt is gewor

den? De zaak, waar over deze Brief is afgegeven,

is niet behandeld in een eigenlijk gezegd Capitulum,

of Vergadering van de Canunniken, of Geestelijkheid

Ff

modi juramenti, quam obtineret facta plena

probatio per eosdem, dictata eſt ſententia co

ram Nobis, quam Nos postmodum in judi

cio, praeſentibus partibus, protulimus in hunc

modum, quod (mr) talis remiſſio locum pro

bationis debitae Obtineret.

Quam ſententiam dicti Abbas & Conven

tus Sancti Pauli (n) Trajectenſis ratam ha

bentes recognoverunt ſaepedictam Eccleſiam

de Santwic perpetuo annexam praememoratae

Decaniae Sancti Johannis, & ſic ſaepeno

minatum Decanum ad eandem Eccleſiam de

Santwic praeſentavit , cura animarum ejus

dem Eccleſiae a loci Archidiacono inve

ſtiendum.

Acta ſunt haec coram Nobis in (o) Ca
p1

des Stichts alleen, maar dit Vonnis is uitgeſproken in

judicio, of in het Hooge Gericht van den Bisſchop

zelve. Dat Gerichte nu, of die Hooge Bank ſpande de

Bisſchop niet met zijne Geeſtelijkheid alleen, maar

daar moest ook een genoegzaam aantal van Stichtſche

Leenmannen en Dienſtmannen, gelijk ook uit Stads

Regering , of Schepenen, bij tegenwoordig zijn.

Men zie een zoortgelijken Brief van 1227. bij MAT

THAEUS in Not. ad ANONYM. de reb. Ultraj. p. 159.

alwaar men onder de Getuigen, behalven verſcheiden

Geeſtelijken, en uit de Ridderſchap, ook genoemd

vindt Schout en Schepenen der Stad, Suederus Scul

tetus & Scabini Civitatis & alii quam plures. Zulks

blijkt ook uit de naamen der Getuigen, in dezen Brief

opgenoemd. Onder dezelve komen voor niet alleen

de voornaamſten uit de toenmaalige Geestelijkheid,

maar wij ontmoeten hier ook de naamen van verſchei

den Ridders en Dienstmannen. Het is wel zo, dat

wij in dezen onzen Brief geen gewag vinden gemaakt

van Stadsregeering, of Schout en Schepenen. Ik weet

hier van geen andere reden te geven, dan deze, dat

mogelijk de Notaris bij het inſtellen van dezen Brief

-gerekend zal hebben genoeg te zijn, zo hij maar de

naamen der voornaamſte Geeſtelijken, en van zodanige

Dienſtmannen van 't Sticht, die tevens ook Ridders,

Milites , waren, opnoemde, en der overigen naamen,

die tegenwoordig geweest waren, begreep onder de

gewoone bijvoeging en ſlot, & aliis quam pluribus

iam Clericis quam Laicis. Onder die overige Lee

ken immers kan men rekenen, dat hij de overige

Stichtſche Dienſtmannen, die geen Ridders, of Mi

lites, waren, en ook de Schepenen der Stad zal ver

ſtaan hebben, te meer, daar het niemand onbekend

is, dat de Regeerders der Stad Utrecht te dezen tijde

alle ook S. Martens Dienstmannen gerekend wier

den. - De plaats nu, waar de Bisſchop ten over

ſtaan der drie Staaten binnen de Stad Utrecht zijne .

Hooge Bank ſpande, denke ik, dat het Groot Capit

telhuis geweest zij, even gelijk ook aldaar de gewoo

ne Vergaderplaats was, indien de drie Staaten s Lands

door den Bisſchip niet om het Hooge Gericht met

hem te houden, maar om over Staatszaken en andere

aangelegenheden des Stichts met hem te raadplegen,

bij een wierden geroepen. De plaats nu wordt in on

zen Brief genoemd Capitolium Majoris. Eccleſiae.

Deze benaaming zal niemand verwonderen, indien men

de betekenis, welke de Middel - eeuwige Schrijvers

ſomtijds aan het Woord Capitolium geven, gade ſlaat.

AELFRICUs in Gloss. Saxon, aangehaald bij DUCAN

GE in V. n. 3. ſette Capitolium over door Domhus,

't geen zamengeſteld is uit het oude Saxiſche woord

Dom, Doem , judicium, waarvan ons werkwoord doe

men, en verdoemen noch in gebruik is, en uit hus

of huis, en dus genoegzaam het zelfde is, 't geen men

nu zegt het Gerichtshuis of Rechthuis. - Indien
men verder let op het onderſcheid, 't geen men Ouds

tijds maakte tusſchen Capitolium en Capitulum , wan

neer men door Capitolium verſtond die plaats, tube

Senatore, conveniehant, en door Capitulum: "#Glatt

ſtrales, gelijk ons leert de Middel-eeuwige Schrij
ver van het Comprehenſorium Linguae Latinae, ge

drukt te Valence in Italie in den jaare 1478 in Voe,
ff 3 of
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pitolio majoris Eccleſiae Trajectenſis, anno

Domini milleſimo ducenteſimo quadrageſimo

Septimo. XIV. Kal. Auguſti. Praeſentibus,

Reymaro Sancti Petri.

Goszwino (p) Sancti Johannis,

Waltero Sanctae Mariae Praepoſitis,

Wolframo Decano Sancti Salvatoris;

Theoderico Bars Theſaurario,

Arnoldo de Colonia, Matheo & Wilhel

mo majoris Eccleſiae; item Jacobo, johanne

de Moſa, Henrico de Marſen, Theoderico,

et Magiſtro Alberto, Sancti Salvatoris; item

Reynero, Wilhelmo, Bertoldo, & Waltero

Sancti Petri Canonicis Trajectenſibus.

Item Capitulo Sancti Johannis praeſente;

& praeſentibus Magiſtro Heynrico de Sliwen

burch, Chriſtiano, Reymboldo, & Johanne

de Merlo, Canonicis Sanctae Mariae Traje

ctenſis.

Item Godeſcalco Gardiano, & fratre Men

zone Ordinis Fratrum minorum in Trajecto.

Item Miniſterialibus Eccleſiae Trajectenſis

Giſèlberto de Sulen,

Arneſto de Wlvinne, & Giſèlberto fratre

ſuo

Amilio (4) de Werdhe,

Barnardo de Dholre,

of, gelijk JANUs GENUENSIs in zijn Catholicon in V.

Capitolium opgeeft, Capitolium dicitur, quod ibi con

venicbant Senatores, ſtcut in Capitulo Clauſtrales, en

in V. Capitulum ſchrijft hij onder anderen, Capitu

lum etiam dicitur quandoque ille parvus locus , in

quem conveniunt Clattſtrales. - Zo zie ik geen

zwaarigheid, om te ſtellen, dat ook in onzen Brief

dit onderſcheid dier beide woorden, door den Bis

ſchop, of liever den Notaris, die dezen Brief ont

worpen heeft, zal in acht genomen zijn. De zaak im

mers, waar van in dezen Brief gehandeld wordt, is

niet voorgevallen in eene Vergadering der Geeste

lijkheid alleen, of in Capitulo, ubi conveniebant Clau

ſtrales, maar in judicio, in het Hooge Gerichte, al

waar de Bisſchop niet met de Geeſtelijkheid alleen,

maar tevens met zijne Leenmannen, of Ridderſchap,

en de Stads regering, en dus met zijne drie Staaten

's Lands, het hoogſte recht uitſpraken uitoefende.

En ik zie geen reden, waarom niet alhier, volgends

dit onderſcheid dier woorden, zulks gezegd kan wor

den geſchied te zijn, acta eſſe in Capitolio majoris

Eccleſiae, op dezelfde wijze, gelijk onze Utrechtſche

oude Schrijver JoANNEs DE BEKA het Stadshuis ,

of de Gerichtsbank van Schepenen dezer Stad, in

zijnen tijd, noemde judiciale Capitolium. Itaque ,

verhaalt hij op het jaar 1254, pag.87., Trajectenſes

- redierunt ad# apitolium, ſtatuentes

pro malefactore nimis arcanum ſcrutinium. – Kon

nu DE BEKA de plaats, alwaar de Schepenen der Stad

Stephano Pincerna,

Arnoldo de Schalcwic,

Philippo de Reininge, & fratre ſuo Ot

tone,

Gerardo de (r) Overvech,

Ludolfo de Overvech,

Giſèlberto de Overvech , & fratre ſuo

Splintero.

Giſèlberto Havezen,

Giſelberto de judifas,

Gerardo de judifas,

Giſèlberto de Vechten, Militibus; & aliis

quam pluribus, tam Clericis, quam Laicis.

In cujus rei teſtimonium praeſens ſcriptum

noſtro, & dicti Abbatis & Conventus, Prae

latorum praeſentium, et Eccleſiarum Traje

ctenſium ſigillis fecimus roborari.

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, beruſtende onder de

Archiven van 't Capittel van s.

n JAN te Utrecht in Lade M. Num.

2. Ook, doch min naauwkeurig,

uitgegeven door ANT. MATTHAEUS,

de Nobilit. Lib. II. Cap. 22. p.

4OI.

te rechte zaten, en hun gericht hielden, te regt noe

men judiciale Capitolium , waarom zou dan ook niet

in dezen onzen Brief de plaats, alwaar de Bisſchop

zijn Hooge Gerichte met zijne drie Staaten des Stichts

hield, te regt kunnen genoemd worden het Capito

lium majoris Eccleſiae, of de Vergaderplaats van 't

Hooge Gericht van zijn Sticht? - Ik wil egter niet

ontveinzen, dat men dit onderſcheid niet altoos even

naauwkeurig heeft waargenomen, maar doorgaands

het woord Capitulum in die beide betekenisſen ge

bruikt heeft, gelijk ook in de zogenaamde GEMMA

GEMMARUM, te Deventer gedrukt in 1495. Capitulum

vertaald wordt een Raadthuijs of Capittel. En dit

doorgaande gebruik zal zekerlijk aan MATTHAEUs aan

leiding gegeven hebben, om alhier ook het woord Ca

pitolio te veranderen in Capitulo, Ik denke egter,

dat op deze wijze de lezing van den oorſpronkelijken

Brief gemaklijk kan behouden worden.

(p) Goszwino.] Hij is die GooswIJN vAN AMSTEL,

die in den jaare 1249. den Bisſchoppelijken Zetel

heeft beklommen gehad, doch weinig. Maanden daar

na van denzelven weder afſtand gedaan heeft. Men

zie, onder anderen, DRAKENBORCH, Aanh. op de K.

O. bl. 185.

(4) Amilio - Barnardo.] Amelio - Bernardo

heeft men in de Uitgaaf van MATTHAEUS.

(r),Overvech.] Dus leest men in den oorſpronke

lijken Brief hier, en in den volgenden naam. De Uit

gaaf heeft kwaalijk, Overwech,

52)
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52.) Het Slot van den Brief, waar bij Graaf oTTo de reeds te vooren geſchon

kene Stadsvrijheid aan Emmerik weder op nieuws heeft beveſtigd.

Den 15 September, 1247.
*

, Tta Civitate muro, portis, turribus,

, & foſſis terram verſus egregie

munita, idem oTTHO ann0 1247. ad in

ſtantiam ipſorum Civium (a) primum

fundationis Diploma, ne ſub- & ob- repti

tie impetratum cenſeretur, ſequenti clau

ſula renovayit & firmayit.” -

Nos vero oTTo, Comes Zutphanienſis &

Gelrienſis, diëtorum Civium ſeu Opidanorum

meorum Embricenſium precibus inclinati,

(a) Primum fundationis Diploma J , Wij hebben

dien Brief, als mede eene Oude Nederduitſche Ver

taling van denzelven, hier vooren reeds uitgegeven

in deze Afdeeling Num. Io Bladz. 398. Wij wenſch

ten wel in ſtaat te zijn de hernieuwing en nadere be

veſtiging van dien Emmerikſchen vrijheids- brief ook

in zijn geheel alhier te kunnen geven. Doch,die

Brief is ons tot dusver nergends voorgekomen. Wij

hebben egter gemeend het ſlot van denzelven, voor

zo ver ons zulks door wASSENBERG is medegedeeld,

alhier inmiddels ook te moeten plaatsen, tot er tijd

een ander gelukkiger is, en dien Brief in zijn geheel

zal komen te ontdekken.

(b) Noſtro ſigillo militari.]. Aanmerkenswaardig

zekerlijk en ongewoon is deze uitdrukking. - Te wens

ſchen waare het geweest, dat WASSENBERG, die den

kelijk den oorſpronkelijken Brief gezien heeft, ons

dat Sigillum militare afgetekend had medegedeeld, of

ten minſten het zelve naauwkeurig beſchreven had,

indien het zelve nog onder dien Brief hong, en niet

door ouderdom reeds verloren of afgebroken zij ge

weest. Wij zouden dan, of uit het afbeeldzel, of

uit zijne beſchrijving, kunnen zien, of het afbeeldzel

van dat Sigillum militare het zelf ie was, als dat

wij aangetroffen hebben op de Zegels van onſen Graaf

of To, hier voor reeds in 't koper geſneden. Tab. II.

bl. 447. - Wij denken, dat het het zelfde zal ge

weest zijn, verbeeldende den Graaf te paarde met een

uitgetoogen zwaard. - Maar wat reden zal men dan

kunnen geven van deze benaaming? Wij zullen kor

telijk onze gedagten hier over mededeelen, en ter be

oordeling van deskundiger overlaten. - Het is

van elders genoeg bekend, dat oudstijds, onder den

Carolingiſchen Stam ,,de Graaven en Hertogen gene

zegelen onder hunne Brieven hingen , maar dezelve

met hunne Handtekening onderſchreven. Men zie,

onder meer anderen, MABILLON de Arte Diplom. Lib.

II. c. 18. S. 3. p 146. ten dien einde ook aangehaald

bij HERGoTT, Geneal. Diplom. Auguſtae Gentis Habs

burgicae Tom. I. p. 92. Hier vandaan is het ook,

dat wij in deze onze Verzameling I. Afd. n. 2. bl.

5. in een Gift- Brief van den jaare 72o. geen gewag

vinden gemaakt van de bekragtiging deszelven door

eenig opgedrukt Zegel, maar wel van de eigenhandi

ge ondertekening van Graaf, EBRoINUs, den gever

van dien Brief, wanneer hij in 't ſlot van denzelven ge

tuigt, Ego Ebroinus hoc teſtamentum coram me fa
&ium reliqui, & propria manu firmavi. ': dezelf

de wijze heeft Graaf wRACHARiUs zijnen Gift-brief

van den jaare 795, bl. 7. met zijne ondertekening al

leen bekragtigt, hanc Traditionem propria manu per

fecit ſubtusque firmavit. Dergelijke uitdrukkingen

ontmoeten wij ook in de Brieven van 796. , bl. 8.

van 797, bl. 9. van 799. bl. 1o, van 8oo bl. 11. ge

lijk mede in veele volgende Brieven. - Na het

uitſterven van den Carolingiſchen Stan, wanneer de

praeſens privilegium ſcripto & noſtro (b) ſt

gillo militari conſenſimus & fecimus reno

variapud Zutphaniam anno Domini milleſimo

ducenteſimo quadrageſimo ſeptimo, decimo

quinto menſis Septembris.

Uit EvER. wAssENBERGT1 Embri

ca, Lib. III. C. I. pag. 93.

magt en aanzien der Graaven en Hertogen van lang.

zaamerhand begon aantewasſen, en voornaamelijk na

dat hier te lande de Graaven reeds erfelijk geworden

waren, en zij dus op hunne eigen naamen met nabuu

rige Graaven en Heeren Verbonden, en andere Hande

lingen, aangingen, hebben zij ook de Brieven, die

zij daar van afgaven, begonnen met hunne Zege

len te bekragtigen , en zich te paarde met een uit

getoogen zwaard laten afbeelden, ten teeken van hun

ne territoriale ſuperioriteit over hun Graafſchap. Dat

zodaanig een gebruik voornaamlijk in de Xl. Eeuw is

doorgedrongen, leert ons, onder anderen, Jo. MICH.

HEINECCIUS de veterib. German. Sigullis Part. I. c.

1o. S. 1. p. 125. Hoedaanige zegelen men Sigilla

auctoritatis pleegt te noemen, waarvan daan ook een

Brief, met een dergelijk zegel bekragtigd, dikwijls

den naam van Praeceptum autoritatis draagt. Dat

dergelijke Zegelen , die een Ridder te paard ver

beelden, alleen gebruikt werden door den Hoogen A

del, als Hertogen Graaven, en Heeren van hooge

Heerlijkheden, Dynastiae , of Barontae anders ge

naamd, is genoeg bekend, terwijl die van laageren A

del, na dat de Kruistogten naar het Heilige Land zijn

ondernomen geworden, zich ook van Wapenſchilden

hebben beginnen te bedienen, en gevolglijk ook van

Zegelen, met welke zij hunne brieven bekragtig

den, met dat onderſcheid nogthans, dat zij zich niet

te paarde zittende lieten afbeelden, maar alleen hun

aangenomen. Wapen in de Zegelen uitdrukten. Dit

alles behoeft geen bewijs, als te over bekend. --

Wie nu onzer Gelderſche Graaven het eerſte is ge

weest, die een zodaanig Sigillum aućtoritatis, of,

gelijk laatere Schrijvers zulk een Zegel ook noemen,

een Sigillum Equeſtre, heeft gebruikt, durve ik, we

ens gebrek aan vroegere Stukken, niet bepaalen. -

anneer men deze navolgende uitdrukking, waar

van zich Graaf GERHARD in zijnen Brief van den jaa.

re 1118. in de 2 Afdeel. n. 19. bl. 167. bediende,

Chartam hanc conſcribi poſtulavi , quam Domini

venerabilis Epiſcopi oTBERTI ſigilli impreſſione aſtipu

lari ohtinui, in aanmerking neemt, zou men

dan daar uit ook mogen beſluiten, dat hij in dien

tijd nog niet een eigen Zegel gebruikte? ant Waalſ

toe anders den Luikſchen Bisſchop verzogt, om dien

Brief met zijn Bisſchoplijk zegel te bekragtigen? -

Het zij hier mede. zo het wil, dit is zeker, dat zijn

opvolger Graaf HENRIK reeds een ſigillum aućtorita

tis gebruikte. Wij vinden van 't zegel van denzelven

reeds melding gemaakt in een Brief van den jaare

1177. hier voor in de 2 Afdeel. n. 58, bl. 226 --

Dat zijne opvolgeren, oTTó de II., GERHARD de III.

of volgends onze rekening, de IV. alsmede onze tegen

woordige Graaf oTTo de III, dergelijke Sigilla eque

# gebruikt hebben, kan blijken uit derzelver af.

eeldzels Tab. I. bl. 288. en Tab. II. bl. 447.

Maar wat reden zal men nu kunnen, of moeten, ge
Veft 4
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ven, waarom# bepaaldelijk onze Graaf oTTo III.

in dezen Brie zijn zegel noemt een Sigillum militare,

daar hij in alle voorgaande Brieven, zo veel tot on

zer kennis zijn gekomen, alleen maar blootelijk ge

wag maakt van zijn Zegel, zonder eenige bijvoeging

van eenig ander woord, waar door hetzelve omſchre

ven of nader bepaald werd? Wanneer wij in
aanmerking nemen, dat, gelijk de Keizers en Konin

gen tweederlei zegelen gebruikten, een groot en een

#lein, of een Sigillum majeſtatis, waarin zij op hun

nen throon zittende verbeeld werden, en een Sigil.

ſum ſecretum, waarop alleen maar hunne Wapens uit

gedrukt waren, de Graaven, en andere hooge Leen

mannen en Rijks Furſten, even eens hebben beginnen

te gebruiken een groot, en een klein zegel, een, St
gillum Autoritatis, waarop zij te paarde en gehar

nast, met een uitgetogen zwaard , of ook wel met

een Vaandel of Standaart, afgebeeld werden, en een

ſigillum ſecretum, waar op men alleen maar het ge

ſlachtwapen ſtelde, of, gelijk MARQ. HERGoTT, Ge:
meal. Dipl. Aug. Gentis Habsburgicae Tom. I. pag

Io3. zich uitdrukt, in quibus inſignia gentilitia ſi

ſtebant; – Indien men verder acht geeft, dat de ge
woonte, om alleen maar het Wapenſchild, inſignia

gentilitia, op het Zegel uittedrukken, voornaamelijk

in de dertiende Eeuw , volgends het getuigenis van

Jo. MICH. HEINEccIUs , de Sigillis P. I. C. Io. S.

34. pag. 133. eerst onder de Graaven en andere Rijks

Furſten is ingevoerd, en in gebruik geraakt;

zou men dan ook mogen ſtellen, dat insgelijks onze

Graaf oTTo de IIl. deze, toen reeds in gebruik ge

raakte, en meer en meer veld winnende, gewoonte

in zijnen tijd zal nagevolgd, en over zulks zich het

eerſte van tweederlei Zegels zal bediend hebben ?

Zo ja, en indien men deze gedagten niet onaannee

lijk vindt, zal men gemaklijk reden van de benaaming

van Sigilium militare, alhier voorkomende, kunnen

geven . Dan moet men er door verſtaan zijn Groot

zegel, zijn Sigillum Auctoritatis , of, (gelijk in vol.

ende tijden, wanneer de Rijks Furſten in hunne

anden reeds eene volſlagen Landfurſtelijke Hoog

heid, eene## Territorialis omnimoda, uit

oefenden, zodanige Sigilla Auſtoritatis of Equeſtria,

gelijk cHRIRs HENR. EcKHARD in zijne Introductio in

rem Diplom. Sect. 11. S. 89. p. Io2- te regt aantoont,

ook genaamd zijn geworden,) zijn Sigillum Majesta

tis, of het zegel van Staat, in tegenoverſtelling van

zijn klein zegeſ, waar mede de dagelijkſche of lopen

de zaken van minder belang bekragtigd werden ; 't

geen men daarom ook te regt het Sigillum ad cau.

jas, ter onderſcheiding van 't Groot el, heeft be

ginnen te noemen.

De Privilegien der vrije Rijksſtad Duisburg bevestigd door Koning wIL

LEM, ten overſtaan, onder anderen, ook van Graaf OTTO van Gelre.

Den 25 Februarij. 1247. (1248.)

ILHELMUs (a) in Romanorum Re

gem electus ſemper Augustus, ve

ſtram nosſe volumus Univerſitatem , quanta

gratia , quanta benignitate , fideles noſtros

Burgenſes de Duisburg univerſos, qui nobis,

& noſtris, multiplex obſequium gratum post

noſtram electionem fideliter impenderunt, re

ſpeximus, quod ipſos unanimiter, cum re

bus ſuis ac Perſonis quOcunque tendentes in

ſuis negotiis, ſub nostram ſpecialem recepi

mus protectionem.

Hinc est, quod ad justitias corum, quae

antiquitus obtinuerunt, & ſub quamplurimis

noſtris Praedeceſſoribus firmiter & inviolabi

ter usque ad dies noſtros perduxerunt, (b)

roborandas pium animum intendentes pro ip

ſorum defenſione & juſtitia, per exactiones

(a) Wilhelmus, cet.] Dät, zo ras de Hollandſche

Graaf wILLEM, (door toedoen voornaamelijk van Paus

nNNocENTIUs, die Keizer FREDERIK, en zijnen Zoon,

den Roomsch koning, KOENRAAD, reeds van den

Throon door het Decreet van zijnen voorzaat Paus

GREGORIUs den IX gezet, voor vervallen van denzel

ven, imperio deſtitutus, gelijk JoHANNEs HocsEMIUS

in Henrico Gelrenſt Cap. II. bij CHEAPEAvILLE Geſt.

Pontif Leod. Tom. II. p. 275. hem noemt, reeken

de,) door eenige Duitſche Rijks-Furſten tot Roomsch

koning was verkoren, onze Graaf oTTo zich ook ter

ſtond aan zijne zijde gevoegd heeft, is reeds door

PONTANUs, H. Gelr. L. VI. p. 1a I., en den Heer

Jo. MEERMAN, Geſchieden. van K., wilLEM 1. D. 2.

B. bl. 236. te recht opgemerkt. Deeze Brief levert

daar van een onwraakbaar bewijs. In denzelven tref

fen wij, onder meer anderen, ook onzen oTTo aan,

als Getuige, en dewijl deze Brief door Koning wIL

LEM is afgegeven in caſtro apud. Werden, moet daar

uit volgen, dat onze Graaf dat beleg voor Keizersweerd

theloneorum diverſorum gravaminis obſtaculo,

devotis ipſorum precibus inclinati ad eviden

tioris circa ipſos gratiae & favoris indicium,

diligenter oculis noſtrae Pietatis perſpeximus

ea, quae ipſi noſtris conſpectibus exhibue

runt; cuncta videlicet ipſorum Privilegia cum

omnibus continentiis & juribus eorum, a plu

rimis Imperat. & Regibus Romanorum, no

ſtris Praedeceſſoribus, a multis retro actisan

nis, centum videlicet & amplius, tam pro

Avis ipſorum Burgenſium, quam Patribus eo

rum, indulta, & ad ipſos devoluta, pro ſua

defenſione ac libertate, omnique eorum justi

tia, & juribus, ab antiquo juste per ipſos &

per Patres eorum retentis, ſive infra jurisdi

ctionem ipſorum , vel extra, vel in terra,

vel in aqua, eundo, redeundo, & tam de

fo

heeft bijgewoond, en den nieuw verkoren Koning met

zijne krijgsbenden in het zelve heeft onderſteund en

bijgeſtaan. Om deze geſchiedkundige omſtan

digheid hebben wij gemeend dezen Brief, die anders

zins geene betrekking zo zeer tot ons GELDERLAND

heeft, in deze onze Verzameling niet te mogen over

ſlaan, te meer dewijl hier uit tevens blijkt, dat onze

Graaf zich, te dezen tijde, weinig meer ſtoorde aan

de defenſive Alliantie van den jare 124I., hier voor

geplaatst onder Num. 29. bl. 434. waarbij hij zo pleg

tig zich verbonden had zijnen wettigen Opperleenheer

en Furst, Keizer FREDERIK, getrouw en bijſtandig te

gens den Pauſchelijken aanhang te zullen blijven,

terwijl deze weder van zijnen kant hem plegtig be

loofd had, tegens alle ondernemingen zijner wederpar
tijen te zullen beſchermeu, en geen vergelijking, Of

vrede, met den Paus te zullen maken, tenzij hij ook

in dezelve begrepen werdt. – -

(b) Roborandas.] Het is een drukfout ongetwij.

feld, dat men in de uitgaave leest, roborandos.
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foreſto ſilo & nemore, cujus fundus ad ipſo

rum pertinet oppidum, quam de lapidibus &

lignis, in ipſo foresto ſibi licite & ſine cujus

quam contradictionead uſus ſuos, cum neces

ſe filerit, excidendis, ita ut nihil inde un

quam perſolvere (c) teneantur coacti vel

angariati, etiam de diverſis ſtructuris in oppido

praedicto vel circa forum vel atrium, ipſis ad

regalem utilitatem licentiatis, & de libertate

thelonei tam apud Caſtrum Werde, & alio

rum ubique locorum, tam in terra quam in

aqua, ſeu aſcendant ſeu deſcendant, ut libe

ri ſint & quieti ab omni iniqua & injusta &

violenta exactione , prout in ipſorum (d)

Privilegiis continetur expresſum, in argumen

tum & firmitatem hujus noſtrae confirmationis

& gratiae, praedictis Burgenſibus (e) im

penſis, praeſentem paginam, exinde conſcri

ptam, Bullae noſtrae regalis munimine (f)

percepimus communiri, cum testibus, qui in

terfuerunt, ſubnotatis, quorum haec (g) o
IſlIllſl.

(c). Teneantur.] De zin vereiſcht, dat wij dus le

zen. In de Uitgaaf ſtaat tencatur; doch ik denke, dat

zulks insgelijks een bloote drukfout is, hoedanige

DITHMARUS in zijn Cod. Dipl. meermaalen ongemerkt
o:# heeft.

(d), Privilegiis.] Men vindt dezelve bij DITHMA

RUs, d. l. Vum. 3-9.

(e) Impenſis. ] De zin vereischt, dat men leze,

gratiae, praedictis Burgenſibus impenſae.

(f)### Ik denke, dat in het oorſpron'

kelijke zal geſtaan hebben praecepimus. De voorzet

zels per, prae, pro, voornaamelijk wanneer, bij een

verkorte manier van ſchrijven, dezelve worden geſchre

ven, zijn honderd maalen door de ſlordige uitſchrijvers

onder een verwisſeld. Men zie, onder anderen, onze

Var. Leſtion. Lil'. II. C. 4. p. 161.

(g) Omnia.] Dit levert ons weder een bewijs van de

onoplettendheid, met welke de Afſchrijver, of uitge

ver, dit ſtuk behandeld heeft. Ongetwijfeld heeft ſn

den oorſpronkelijken Brief geſtaan, quorum haec

ſunt noa, bij verkorting voor nomina; gelijk de zin

vereiſcht, dat men leze. De Afſchrijver heeft zulks

aangezien voor oa , of oia, hetgeen de gewoone abbre

viatie is van 't woord omnia, gelijk wij ook betoogd

hebben Variar, Leſtion. Lib. II. C. 3. p. 134. , als

mede in onze Epiſtola Critica ad A. vEsTRINcKIUM,

geplaatst, in de Otia Literaria ad Iſalam Faſc. II.

ſp. 6o. Men zie ook wALTHERI Levic. Dipl. p. 23o.

l. 2o. p. 249. l. 5. en p. 244. l. 5.

(h), Theodoricus # De getalletter V. is onge

twijfeld door den Uitgever hier in gevoegd, om den

Lezer te verwittigen, de hoeveelſten Graaf van dien

naam deze THPopERICUs, onder de Graaven van Cleef,

geweest zij. In het oorſpronkelijke heeft dit kenmerk

niet geſtaan. Zulks was ten dezen tijde nog niet de

gewoonte , want, zo zulks reeds gebruikelijk was ge

weest, waarom noemde hem Koning wiLLEM dan in

de twee volgende Brieven n. 54, bl. 466. en Num. 59.

bl. 472. ook niet TH. V., doch maar blootelijk, TH.

. Comes Clivenſis? De eerſte Uitgevers dier twee

Brieven hebben zekerlijk getrouwer en naauwkeuriger

Gggg

Conradus Archiepiscopus Colonienſis.

Theodoricus V. (h) Comes de Cleve,

oTTo Comes de GELRE,

Wilhelmus Comes de Juliaco,

Walraven Dux Limburgenſis,

Adolphus Comes de Marchia & duo filii

ſui. -

Arnoldus Dominus de Diest,

Wilhelmus de Grimberg,

Henricus de Vorne,

Gilbertus (i) de Anieſtad,

Nicolaus Perſenogirus, fideles & familiares

noſtri.

Datum in Caſtro apud Werden in die S.

Walburgis Anno Dominicae Incarnationis 1247.

Indiét. 5. Regni nostriprimo.

JUST. CHRISTOPH. DITHMARUs ,

Cod. Dipl. Clivens. Num. Io.

P423 - 5

met de oorſpronkelijke Brieven gehandeld, dan DITH
MARUS met dezen.

(i) Gilbertus de Anieſtad, Nicolaus Perſenogirus.]

Weder een aanmerkelijk bewijs van de ſlordige onop'

lettendheid van den uitgever, die ons de echte naa

men dezer Getuigen ten eenen maale verdonkert, en

zelfs, uit twee verſchillende, éénen gemaakt heeft.

Hoe deze fouten moeten verbeterd worden, heeft ons

reeds de naauwkeurige Heer MEERMAN aan de hand

gegeven in zijne Geſch. van Kon. wILLEM I. D. 2.

B. bl. 248., wanneer Hij ons dit navolgende melde.

,, Eer de maand ten einde liep, was wILLEM weder

,, om voor Keizersweerd aan het hoofd zijner benden.

, Verſcheiden Duitſche Grooten waren hem hier met

,, hunne perſoonen en onderhoorige legermacht komen

,, helpen, gelijk ook eenige Hollandſche Vaſallen hun

,, nen Vorst dit teken van vriendſchap en getrouw

,, heid met genoegen hadden beweezen. Wij vinden

, althans, dat de Aartsbisſchop van Keulen, de Graa

,,ven van Kleef en van Gelder - en de Heeren -

,, Hendrik van Voorn, Gysbert van Amſtel, Nico

,, laas Perſyn, en Ogier (misſchien van Sclre,) wel

,,ke allen des Konings Leenmannen en Vrienden ge

,, noemd worden, hem om deezen tijd in het leger

,, omringden. Zij ſtonden den 25 Februarij getuigen

,, over een Gunstbrief, dien wILLEM voor de vrije

,, Rijksſtad Duisburg liet vervaardigen.” -- Deé

ze woorden van dien oordeelkundigen Schrijver leeren

ons te recht, hoe men de hier voorkomende bedor

ven afſchrijving zal moeten herſtellen, door te lezen

Gisbertus de Ameſtel, Nicolaus Perſyn, Ogirus, fidc

les & familiares noſtri. Nicolaas Perſyn is de

zelfde, die ook voorkomt in een Brief van# WIL

LEM van 1244. uitgegeven in het Cod. Diplom. n. 8.

II. D. bl. 321. Zou ook de hier voorkomende Ogi

rus mogelijk dezelfde kunnen zijn, als die Ogier,

welken. Koning wILLEM in twee brieven van 1252. »

insgelijks door den Heer MEERMAN uitgegeven in Cod.

Dipl. n. Io7. en 1o8. bl. 368., noemt, dilectus fidelis

noſter Ogerus de Hocka, die een Zeeuwsch Edelman

ſchijnt geweest te zijn?

.)S4



466 cHARTERBoEK Des HERToGDoMs GELRE,

#

st-a-e-resº-keer-geº-tesse-keer-fess-sess-sea-keel-º-ºe-ºe-ºe-ºe

54.) Ten overſlaan van Graaf oTro, en anderen, de Rijksſtad Duisburg door

Koning wILLEM verpand gan wALRAM, Hertog van Limburg.

Den 29 April 1248.

W ILLELMUs (a), Dei gratia Romano

rum in Regem electus & ſemper Au

guſtus, univerſis ſacri Imperii fidelibus graci

ciam ſüam & omne bonum.

Univerſitati veſtrae tenore praeſentium no

ſtra duxit Serenitas intimandum, Nos dilecto

ac fideli noſtro conſanguineo wALERAMo de

Lymbourch opidum noſtrum, dictum Dus

purg, cum Omnibus redditibus & proventi

bus, Nobis & Imperio ibidem cedentibus, ob

ſervicium contra inimicos Eccleſiae ſanctae &

noſtros, ac contra omnem hominem, nobis

ſine omni dolo fideliter inpendendum, in ele

moſinam & feodum pro mille & ducentis mar

cis titulo pignoris obligaſſe.

Dum autem Excellentia noſtra praemis

ſo (b) //altero, pracſatum (c) mille &

ducentos marcis cum integra ſumma perſol

verit, praetaxatum opidum cum omnibus red

ditibus & proventibus Nobis & Imperio ce

det libere & abſolute.

Quicquid autein praedictus Walterus, titu

lopignoris durante , in praefatis redditibus

collegerit, hane (d) ſummam non diminuet

praelibatam.

Volumus etiam, quod Conſuetudines appro

batae, & jura, quae opidanis de Dilspierg ab

e

(a) IWilhelmus.] Welke reden Koning wiLLEM

gehad heeft tot deze Verpanding, is door den Heer

MEERMAN reeds betoogd in deszelfs Geſchiedenis van

Koning wILLEM I. D. bl. 256 -- De vijl in't ſlot

van dezen Brief onze Gelderſche Graaf oTTo getuigt

bij het aangaan van dit Verdrag tegenwoordig geweest

te zijn, dicto tractatui interfwimus, en dus, onder

anderen, als een der Rijksfurſten, zijne toeſtemming

tot deze Verpanding gegeven heeft, leeren wij tevens

hier uit, dat hij op dezen tijd in 't Leger van Kon.

wILLEM voor Keijzers weerd, in Caſtris apud Wer

den, ter bemagtiging van 't zelve, als Leenman des

Rijks, zijnen Overheer heeft bijgeſtaan, en gehol

pen. Die hiſtoriſche omſtandigheid heeft ver

oorzaakt, dat wij gemeend hebben, dezen Brief, die

eigenlijk geene andere betrekking tot ons GELDER

LAND heeft, alhier ook te moeten plaatſen

(b) Waltero.] Dat de Schrijver van 't Brabant

# Register, waar uit de Heer MEERMAN dit ſtuk

et eerst heeft uitgegeven, door overhaaſting alhier

den naam kwaalijk heeft afgeſchreven, gelijk ook in 't

vervolg, blijkt zelfs uit de voorgaande woorden van

dezen Brief, alwaar hij te recht genoemd wordt Wa

lerantes de Lymborch. -- Dat Hertog HENRIK van

Limborch bij zijne Vrouw Ermgard , Erfgraa

vin van Bergen, twee Zoonen gehad heeft, met naa

men Adolph, en Walram, of Waleramus, en dat de

Moeder , na doode van haaren Man HENRIK, aan

ADoLPH de Regering der Graafſchap Bergen, onder

voorbehoed van de haive opkomſten uit dezelve ge

durende haar leven, heeft afgeſtaan, hebben wij uit

een voorgaanden Brief, bl. 457. reeds gezien. -

Dat wALRAM, voort na doode van zijn Vader, de re

gering van 't Hertogdom van Limborch verworven

heeft, gelijk hij ook in die hoedanigheid alhier, als

Imperio ſunt haétenus obſervata, nobis & i

pſis ſine diminutione qualibet obſerventur.

Ut autem contractus ſupradictus robur fir

mitatis ſine calumnia habeat, praeſentem pa

ginam conſcribi, & ſigilli noſtri fecimus mu

nimine roborari.

Nos , coNRADUs , Colonienſis Archiepi

ſcopus, TH. Clevenſis, & OTTO GELRENsis

Comites, dico tractatui interfitimus, unde

ipſum , prout dictus eſt in antecedentibus,

proteſtamur praeſenti ſcripto, ad mandatum

Domini noſtri wILLELMI, Romanorum Regis

illuſtris, ſigilla unanimiter (e) opponentes.

Datum in Caſtris apud Werden III. Ka

lend. Maji, indictione quinta (f) Anno Do

mini M . ducenteſimo XLVIll°. anno (g)

ſecundo regni noſtriprimo.

JoH, MEERMAN, Geſchied. van Kon.

wILLEM II. D, in Cod. Dipl. n.

XXIV. bl. 328. die dezen Brief het

eerst heeft uitgegeven ,, uit een Re

,, giſter berustende # de Reken

, kamer Z. K. K. M. in Brabant,

,, waar van de titel is. Hic inci

,, pitunt diverſa Privilegia Illuſlr.

,, Princ. Duc. Reg. & Imp. con

,, cesſ. Tel. 1o.”

regerende Hertog, voorkomt, is tevens zeker , of

ſchoon het eenigzins duiſter is, met wat recht, daar

hij de jongſte Zoon was, 't zij dan bij vrijwilligen af.

ſtand van zijn en ouderen Broeder, of op een andere

wijze, hij zulks verkregen moge hebben. Men zie

TESCHENMACHER Annal. Cliv. Part, II. p. 44I. en

BROSIUs Annal. Jul. Montitengue Commitum Tom. II.

pag. 17. als mede voornaamlijk CHRISTOPH. JAC. KRE

MERS Acad Beitrage zur Gilch-und Bergſchen Ge

ſchichten, Totn. III. pag. 2C6. -

(c) Pr cfatum mºlle &? ducentos# Dit

ſchijnt weder een ſchrijf-fout in het Brabantſche Re

giſter te zijn. De ſamenhang der woorden vereiſcht,

praeſata's mille & ducentas marcas - perſolverit.

(d) IIanc. J Mogelijk heeft weder de Schrijver van

dat gemelde Regiſter zich in dit woord vergist, en de

eene abbreviatie voor de andere genomen. Naar alle

gedagten ſtond in het oorſpronkelijke hc., dat is, hoc,

ſumman non diminuet praelibatam. Daar uit heeft hij

emaakt hanc. Welk woordje, indien bij verkorting ge

chreven werd, zeer weinig verſchilde van het andere.

Men zie wALTHERI Levic. Diplom. Col. 15o en 15 r.

(e) Opponentes.] Miogelijk is dit ook een ſchrijffout

in 't Brabantſche Register, voor apponentes.

(f) Inditione quinta. ] Eigenlijk moest men op

dit jaar hebben de VI. indićtie. Doch zulks is geen

fout van den Afſchrijver van 't Regiſter, waar uit

deze Brief is uitgegeven. In den ſtraks volgenden Brief

van Koning wILLEM vinden wij insgelijks de vijfde

Indictie. Terecht heeft reeds de kundige MEERMAN

d. l. II. D bl. 347. aangemerkt, dat alle Diploma

ta, die wILLEM , in 't begin zijner regering, als

Roomschkoning vervaardigd had, ééne Indictie te vroeg

gedagtekend zijn.

(g) Anno ſecundo regni noſtri primo.] De Holl:
e-, CIRG:

- --
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ſche Graaf wILLEM is op den derden October des jaars

1247. tot Romsch Koning verkooren. Zie MEERMAN

Geſchied. I. D. bl. 175. Hij was derhalven, toen de

ze Brief door hem op den 29 April des jaars 1248.

afgegeven werd, nog in het eerſte jaar zijner regee

ring. Dit zeker zijnde, hoe komt het dan, dat men

hier leest, anno ſecundo regni noſtri primo? Dit ſe

cundo is hier overtollig. Maar hoe komt er de Af

ſchrijver aan? Denkelijk heeft in 't oorſpronkelijke

geſtaan bij een verkorte manier van ſchrijven, anno u9.

regni noſtri primo. Hij heeft zulks aangezien voor de

getalletter I Io. en daar uit gemaakt ſecundo , en dus

in 't Regiſter geſchreven; daar hij die abbreviatie vol

uit had moeten ſchrijven, anno vero regni noſtri pri

mo, op welke manier deze zwaarigheid weggenomen

kan worden. -- Dat men bij verkorting u'. voor

vero oudstijds geſchreven heeft, blijkt niet alleen uit

het Lexicon Dlplomaticum van WALTHERUS Col. 425.

lin. 22.; maar men vindt ook in een Brief van 1 i34.

van K. LoTHARIUs II. , zoals dezelve in 't kooper ge

ſneden is uitgegeven in 't CHRONICON GOTTwicENSE

Lib. II. p. 527. Anno u° regni Regis Lotharii VIII.

Gelijk ook in een Brief van K. KoENRAAD III. van

1147. pag. 344. Anno u. Cunradi VIII. ,zelfs zonder

de bovengeſchreven letter o. Dezelfde verkorting us.

vindt men ook in een in 't koper geſnedenen Brief bij

wALTHERUs d. l. Tab. VIII. Hoe gemaklijk kan een

onoplettend Afſchrijver zulks aanzien voor iro. of/e-

cundo?

2S&%^)-Dºn a S7 2.2 zºa - -

55.) Pandbrief, waar bij de Rijksſtad NYMEGEN, de Burgt, en het Rijk van

Nymegen, door den Roomſchen Koning wILLEM verpand worden aan

Graaf oTTo den III.

Den 15 junij 1248.

Os (a) wILHELMUs, Dei gratia Ro

manorum in Regem electus & ſemper

Auguſtus, univerſis, hoc ſcriptum inſpecturis,

notum eſſe volumus manifeſte, quod Nos Fi

deli noſtro, & conſanguineo kariſſimo, oTTo

NI, nobili & egregio Comiti GELRENSI, qui

(a) Nos Wilhelmus. cet.T Wat den gehelen in

houd van dezen aanmerkelijken Brief betreft, waar

bij de Graaven van GELRE voornaamlijk, zo niet voor

de eerſte reis, (want men aan de echtheid van den

Brief van 1182., hier voor in de II. Afdeel. bl. 236.

door ons geplaatst, om veele redenen, in onze Aan

merkingen op denzelven reeds voorgeſteld, met grond

mag twijfelen, D eenig recht op de Rijksſtad NYME

GEN verkregen hebben , -- en wat eigenlijk aan

leiding gegeven heeft tot deze verpanding, behoeven

wij niet breedvoerig te toonen. Volleedig kan men

zulks betoogd vinden, onder meer anderen, bij JoH.

sMITH, in Oppido Batavor, ſºu Noviomag. pag. 66.,

de Heeren MEERMAN, Geſch. van K. wiLLEM I. D.

bl. 264.298. en II. D, bl. 186. ; vAN LEEUwEN, Not.

ad CHRON. TIELENSEpag. 21 I., en J. IN DE BEToUw,

in deszelfs Aanmerkingen op dezen Brief, als mede

in de Annales Noviomagi pag. 71.

(b) Novimagium.] Dus in ons oude Afſchrift. In

de Uitgaaven leest men Noviomagium.

(c) Quod eidem Caſtro attinet, & din cet.] Wij

hebben gemeend de lezing dezer woorden, zoals wij

dezelve in het oude Register gevonden hebben, te

moeten herſtellen. In de drie Uitgaaven wordt dus

gelezen: cum omni dominio, quod eidem Caſtro hacte

nus dignoſcitur attinere, cum hominibus nobilibus, fi

delibus, -- paſcuis , piſgationibus, cum pertinenti

bus &c., univerſis Dominii non ſolum obligavimus. cet.

De laatſte Uitgaaf verſchilt alleen hier in van de twee

voorigen, dat men aldaar vindt, cum pertinentibus &

univerſis Dominii, in plaats van etc. -- Ik erken

ne gaarne, dat dat &?, of, gelijk ons Afſchrift, en de

twee vroegere Uitgaaven hebben. &'c., mij hier ſtuit,

en zulks geen voegzaamen zin uitlevert. De Heer 1N

DE BETOUw vertaalde in zijne Overzetting deze woor

den, met de Edelon. Lheenmannen, Stedelingen. -

wateren, visſcherijen, en alle toebehooren van het

ebied. . Hij rekende dus dit &?, of &#c, overtollig.

n, zekerlijk, is het hier of overtollig, of het is

door de Afſchrijvers bedorven -- Denkelijk is in

den oorſpronkelijken Brief eene verkorte wijze van

ſchrijven, of zogenaamde Abbreviatie, gebruikt ge

weest, welke de Afſchrijver door overhaaſting voor

een &fc. heeft aangezien. Mogelijk moet men lezen,

ſe ſacroſanctae Romanae Eccleſiae, et noſtrae

Regiae Majeſtati per omnia reddidit obſequio

ſum & fautorem devotiſſimum, in recompen

ſationem ſui ſervitii, cASTRUM, quod voca

tur (b) NovIMAGIUM cum omni dominio,

quod eidem Caſtro (c) attinet & dinoſcitur

3U

cum proventibus juſtitiae univerſis ejusdem Dominii.

Dat de zin en ſamenhang dezer woorden zodanige le

zing vereiſcht, gevoelt een ieder. - Men denke

egter niet, dat deze verbetering al te ſtout is, en te

veel afwijkt van de bedorven lezing. De verkorting,

of abbreviatie, waar mede men oudstijds het woord

justitia gewoon was te ſchrijven, komt, in haalen en

trekken van de pen, zo na overeen, en heeft zo veel

gelijkenis, met de abbreviatie, waar mede men gewoon

was et cetera te ſchrijven, dat zelfs een naauwkeurig

Afſchrijver, indien hij niet op den ſamenhang en zin

der woorden juist acht geeft, zich daar in zeker gemak

lijk vergisſen kan, en de eene voor de andere nemen.

Zulks zal oogenſchijnelijk blijken, indien men onder

ling vergelijkt de abbreviatien, waar mede deze beide

woorden in de Charters, en oude Handſchriften, ge .

ſchreven voorkomen, zo als dezelve door WALTHE-

RUs afgebeeld, en opgegeven, worden in Lexie. Di

lomat. Col 185. lin. 2. en Col. 187. lin 21 , verge

# met Col. 447. Lin. 22. -- Deze verbeter

de lezing nu geeft een aanmerkelijke opheldering aan

den waaren zin en inhoud van deezen Brief. -

Koning wILLEM verpandt aan Graaf oTTo, voor de

gemelde Som van penningen, het Keizerlijke Paleis,

of Burgt, en Rijksſtad Nymegen, en zulks cum omni

dominio, dat is, met alle Heerlijk recht en gerechtig

heid, baaten, voordeelen, en allen rechtsdwang, zo

en in dier voege, als hij, als Opperhoofd des Rijks

en Heer dier Rijksſtad, over dezelve, en het onder

hoorige Diſtrikt, en dus ook over het zogenaamde

Rijk van Nijmegen, tot dus ver door zijnen Comes

Noviomagenſis , of den Burggraaf, had doen uitoefe

nen, en ten voordeele van zijne Schatkist daar uit ge

noten had. Waar in nu deze Heerlijke rechten

en gerechtigheden, en daaruit voortvloeiende baaten

en voordeelen beſtonden, wordt onderſcheidenlijk be

vat in de ſtraks volgende woorden, naamlijk eens deel,

tum, in de voordeelen, welke konden getrokken en

genoten worden uit de Leenen, die van dien Keizer

lijken Burgt afhingen, en wiens bezitters in tijd van

nood verplicht waren, als Burgtzaaten , denzelven,

met en benevens de Burgers der Stad, tegen allen vijan

delijken aanval te verdedigen, als mede uit de goede

ren der volſchuldige eigenhoorige , en vrijgelatene 3

38
Gggg 2



er

w

\

w

468 CHARTERBOEK DEs HERTOGDOMS GELRE,

attinere, tum in hominibus nobilibus, fideli

bus, miniſterialibus, oppidanis, ſervis, ma

numiſſis, agris, memoribus, pratis, aquis,

paſcuis, piſcationibus, turn in proventibus &c.

univerſis ejusdem Dominii non ſolum obliga

vimus pro ſedecim millibus marcarum puri

& legalis argenti, immo ad majorem cautio

nem conceſſimus (d) ſibi, et ſuis heredibus,

dictam pecuniam in feodum a Nobis, et Suc

cesſoribus noſtris, habendam, donec eidem

Comiti, vel ſuis heredibus, diéta pecunia in

tegraliter fuerit perſoluta, proventibus (e) et

fructibus ipſius Caſtri, quos etiam ex dono

ſibi et ſuis heredibus contulimus, in ſortem

non computandis, ſalvisque ſibi et ſuis here

dibus expenſis omnibus, quas circa dictum

Caſtrum in aedificiis Ivel (g ) munitionibus]

duxerit faciendas. -

Addicimus (h Y etiam, quod ſi dictus Co

mes viam univerſae carnis ſine filio ingreditur,

filiae ſitae ſeniori dictum Caſtrum cuin omni

bus ſilis attinentiis in forma praenotata re

1/direbit obtilleflduift.

In cujus rei evidentiam et cautelam prae

gelijk ook uit de landen, bosſchen, wateren, en vis

ſchërijen , doch anderdeels ook, tum in proventibus

jusſtitiae univerſis ejusdem Dominii , dat is in alle

voordeelen, welke uit den Rechtsdwang, wegens de

breuken zo van misdaaden, als anderszins, konden ge

trokken worden. Bekend genoeg is het, dat

twee derdens van de Breuken, dºor den Comes, of

Richter, welke uit naam des Keizers den rechtsdwang

uitoefende, aan de Keizerlijke Schat- Kist moesten ver

rekend worden, en dat de Richter een derde van die

geldboeten voor zich behield. Men zie, onder an

deren, de CAPITULARIA Regum Francorum van BA

LUziUs Tom. 1. pag. 259. en 538. als mede het Cor

pus jur. German: Antiqui van P. GEORGISCH pag.

1184. – Dewijl nu alle de opkomſten der rechts

dwang, proventus justitiae univerſi ejusden Dominii,

aan onzén Graaf alhier ook afgeſtaan worden, zullen

wij daar door voornaamlijk moeten verſtaan die twee

derde gedeeltens, welke anderzins aan de Koninglijke

Schatkist door den Burggraaf, of Richter, verrekend,

en nu vervolgends aan den Graaf uitgekeerd moeſten

worden -

(d) Conceſimus ſili. cet ] Dus in ons Aſſchrift In

de Uitgaaven heeft men, conceſſings, ei, & ſuis here

dibus, dictam pecuniam in fºodwin (Bij BUCHELIUs en

v. MIERIs, feüdum) habendanº a Nobis, & ſuccesſo

ribus naſiris, donec eiden, vel Comitibus ſuis heredi

bus diéta pecunia integraliter ſuerit perſoluta. In den

zin egter geeft zulks geen verandering,

(e) Proventibus & / uctibus.] In de Uitgaaven,

preventiºus vero et ſfructilus.

ſens ſcriptum conſcribi fecimus, et ipſtim no

ſtri et venerabilis Patris, Domini Petri, S.

Georgii ad velum aureum Diaconi Cardinalis,

Apoſtolicae Sedis Legati, ſigillorum munimi

ne roborari.

Actum et datum in Caſtris ante Aquis

granum, XVII. Kal. Julii, anno Domini mil

leſimo ducenteſimo quadrageſimo octavo,

V. (i) Indict.

Naar het MS. Regiſter in Folio, gete

kend A. beruſtende ter Rekenkamer

van GELDERLAND, Fol. 2. Ook uit

gegeven door BUCHELIUs in Notis ad

HEDAM p. 208, en uit denzelven door

FR. v. MIE R1s, Chart. van HOLL. I.

D. bl. 249. als mede door den Heer

Jo. IN DE BETOUW, Handvest. van

ZNymegen , bl. 82 - 88. alwaar men

ook dezen Brief in het Nederduitsch

overgezet kan vinden. bl. 89. gelijk

mede , bij H K, ARCKSTéE , Nymeg.

in de Aanmerk. n. 63, bl. 77. der

nieuwe uitgaaf van 1788.

(f) ggo: etian er ding/ibi & ſuis heredibus.] Dus

in 't Afſchrift. In de Uitgaaven van BUCHEL. en v.

MIERIs leest men, quos ev dono ſibi ac ſuis beredibus.

Bij den Heer IN DE B ToUw heeft men quos ex domo

ſibi ac ſuis heredibus. Doch dat zulks maar een bloote

drukfout is, blijkt uit deszelfs Overzetting.

(g) Vel munitionibuſ.] Dus leest men in alle de

Uitgaaven. In ons oude Afſchrift zijn deze woorden,

naar alle gedagten bij overhaaſting, of onoplettend

heid, door den uitſchrijver overgeſlagen. De

zin verder dezer woorden komt hier op uit, dat, bij

eene toekomſtige inlosſing van deze pandſchap, de baa

ten en voordeelen niet in rekening zouden gebragt

worden, of daar mede de hoofdſom zoude verminderd

worden, maar dat de uitgeſchootene penningen, die

de Graaf tot onderhoud van den Burcht en de ves

tingswerken betaald mogte hebben gedurende de pand

ſchap, hem zouden behouden blijven, ſalvis ſili ex

penſis , en over zulks niet zouden gecompenſeerd wor

den met de, daar uit getrokkene, opkomſten en voor

deelen, noch voor rekening van hem en ſijne Erven

zouden blijven, maar dat hem bij de inlosſing dezel

ve, boven de hoofdſomme, of pandpenningen, ook

door den Koning zouden moeten vergoed, en weder

gegeven worden. -

(h) Addicimus etiam.] Dus in het Afſchrift voor

Adjtcimus. In de Uitgaaven heeft men, addimus
ep -

(i) V. Indi&..] Dus ook in ons Afſchrift. Men zie

onze... Aanmerking C f) op den ſtraks voorgaanden .
Brieſ.
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56) Paus INNOCENTIUs de IV. vergunt aan Graaf OTTo, om een zijner Doch

teren te mogen uittrouwen aan iemand, die aan dezelve in den vierden

graad vermaagſchapt was.

Den 9 julij 1248.

HTNNocENTIUs Epiſcopus ſervus ſervorum Dei

Dilecto filio nobili viro Comiti GELRIAE

devoto noſtro Salutem & apoſtolicam benedi

étionem. Sincerae dilectionis affectum, quem

apud nos obſequioſae devotionis ſtudiis me

ruiſti, ad tuOs posteros extendentes praeſen

tium tibiatictoritate concedimus, ut liceat tibi

unam (a) de filiabus tuisalicui, non obſtante,

ſi quarto affinitatis ſeul conſanguinitatis gradu

ad invicem ſe contigerint, matrimonialiter co

pulare, ac eis remanere in matrimonio ſic con

tracto. Nulli ergo omnino hominum liceat

hanc paginam noſtrae Concesſionis infringere

vel ei auſu temerario contraire. Siquis atl- . .

(a) Unam de filiabus tuis.] Deze uitdrukkelijke

woorden van onzen Brief toonen ten vollen aan, dat

ten dezen tijde Graaf OTTo reeds Vader van meer, dan

eene Dogter moet geweest zijn. Wat reden zou hij

anders gehad hebben, om van den Paus voor eene

van dezelve diſpenſatie te verzoeken, ingeval dezelve

mogte komen te trouwen, met iemand, welke haar

in den vierden graad bewand was? Zal hier tevens niet

uit moeten volgen, dat eene dier Dogteren thands

zo oud moet geweest zijn, dat de Vader bedagt was,

of zelfs reeds in onderhandeling was getreden, om haar

uit te trouwen aan iemand, met wien zij volgends de

Kerkelijke rechten, zonder ontſlag van dezelve van

den Paus verkregen, te hebben, anderzins niet ver.

mogte te trouwen? Immers, indien hij op dezen tijd,

wanneer deze vergunning door den Paus gegeven werd,

bij zijne Vrouw, MARGARETA. van Cleef, welke

thands nog leefde, en eerst drie jaar hier na, naame

lijk op den 1o September des jaars 1251 , volgends het

cHRoNicoN TIELENSE pag. 219. , overleden is, gee

ne Dogters gehad had, zou dit verzoek geheel onge

past en onnoodzakelijk geweest zijn, om eene Diſpen

ſatie te verzoeken tot het huwelijk van eene Dogter,

welke hij nog niet had, en zelfs niet wist, of hij ooit

zou krijgen. - Dit nu uit dezen Brief noodzaakelijk

voortvloeiende, moet ook tevens daar uit noodzaakelijk

volgen, dat hij uit zijn eerſte Huwelijk zo al niet meer,

ten minſten eene Dogter, voor welke hij deze Diſpen

ſatie van den Paus verzogt heeft, moet gehad hebben, en

dat overzulks AQUILIUs in Chron, Gelr. p. 19., alsmede

tem hoc attemptare praeſumpſerit, indignatio

nem omnipotentis Dei & beatorum Petri &

Pauli apostolorum ejus ſe noverit incurſurum,

Datum Lugduni VII. Id. Julii Pontificatus

noſtri (b) anno ſexto.

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, geſterkt met het gewoone

uithangend Zegel van lood, op wel

kers eene zijde ſtond, INWOCEN.

TI VS. PP. IIII. beruſtende onder de

Archiven van den Huyze Hemmen.

e- 1

-

- T - ,

*

poNTANUs Lib. VI. pag. 142, en KNIPPENBERGH

Hist. Eccl. Gelr. pag. 82. zieh vergisſen, wanneer,

zij verhaalen, dat het eerſte Huwelijk van onzen Graaf
onvrugtbaar geweest zij, en dat hij alleen bij## tWeG

de Vrouwe PHILIPPA kinderen gehad heeft. Het tegen

deel van dien blijkt thands zonneklaar uit dezen Briefniet

alleen, maar het zelfde moet ook volgen uit de woorden

van den voorgaanden Verpandings: Brief van Nymegen,

waar bij Koning wILLEM uitdrukkelijk vergunt, dat

, zijne oudſte Dogter , indien hij geen Zoonen na

, liet, hem in dat Leen zou kunnen opvolgen”,

'fen dien tijde had hij nog geen Zoon, of Zoonen;

zijnen Zoon en opvolger, REINALD, heeft hij eerst uit

zijne tweede Vrouw verwekt. Dit leeren wij uitdruk

kelijk uit het gemelde cHONIcoN TIELENSE pag. 229.
alwaar men leest: Hic autem Otto p0ſtea &# doode

naamelijk van zijne eerſte Vrouw MARGARETA, en

dus na 1251.) dixit in uxoren PHILIPPAM de Simpoel,
de qua genuit REYNALDUM Camiten. Maar in

dien men ſtelt, dat hij toen alleen maar Dogters had,

zal men zeer gemaklijk reden kunnen geeven, waarom

Kon. wILLEM hem bij dien Brief uitdrukkelijk, ook

vergunde ſ dat zijne b# Dogter hem in dat Leen

ZOU OpVOlgCI).

#### ſexto.] Dat is, den 9 julij t248. Want

INNoćENTIUs op den 25 junij 1245. tot Paus verko

ren zijnde, was hij op den 26 juni, 1248 getreden

in het ſesde jaar zijner Regering. Men zie, 't geen

wij hier vooren reeds dien aangaande aanmerkten op

Num. 49. bl. 458.

Gggg 3 57)
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De pacht van een Renthoeve in Eltingen, gedurende twintig jaaren, ver

langd door den Abt en het Convent te Deuz aan den Ridder Rudolph.

Den 3o September 1248.

ALTERUs, (a) Dei gratia Abbas &

Conventus Tuicienſis, omnibus prae

ſens ſcriptum inſpecturis Salutem in Domino.

Ad notitiam univerſorum volumus perve

nire, quod, cum Nos de conſilio Conven

tus noſtri villicationem Curtis noſtrae (b)

in Eltingen Rudolfo Militi ad ſex annos con

tuliſſemus , & Othburgis , relicta Henrici

dicti Dorman, mala ſuggeſtione per Scabinos

Embricenſes coram Comite Gelriae, falſo ju

ramento, ipſos ſex annos optinuerit in dicta

Curte; & ex hoc idem R. dampnum non mo

dicum incurrerit; Nos, ab hujusmodi damp

no, de conſilio Conventus noſtri, ipſum exi

mere volentes, annos villicationis diétae Cur

tis ſibi prolongavimus , ſcilicet annos qua

tuordecim ad priores ſex annos. * - -

Ita videlicet, ut per hos XXti annos ſer

viat, ſicut in priori Inſtrumento per omnia

plenius continetur.

Fidejuſſores etiam, quos pro ſervicio ſol

vendo dedit, ſtabunt ad XXti annos; &, ſi

(a) Walterus.] In de Lijst der Abten van de Abt

dije van Deuz wordt hij de twee en twintigſte Abt

genoemd bij G. BRUSCHIUs , Chronolog. Monaſter.

Germ. pag. 564.

(b) Curtis noſtrae, in Eltingen.] Deze Curtis, of

Landhoeve, is oudstijds geweest het eigendom van den

Kleefſchen Graaf BALDRik, die in huwelijk had ADE

LA, Dogter van den Hamelandſchen , of Zutphen

ſchen Graaf wicHMAN den III. Die Echtgenoten heb.

ben deze Landhoeve nevens verſcheiden andere goe

deren geſchonken gehad aan den Keulſchen Aartsbis

ſchop HERIBERT, mogelijk tot vergelding van den

dienst, dien hij aan BALDRIK, en zijn Vrouw, bewe

zen had in den jaare 1oI6, wanneer zij bij den Kei.

zer, en de Rijksvergadering, aangeklaagd, en in rech

ten vervolgd werden, als ſchuldig aan den moord van

hunnen Broeder en zwager, wICHMAN den IV., en

voornaamlijk door toedoen en voorſpraak van gemel

medio tempore aliquem ipſorum decedere con

tigerit, alium loco ſuo ſubſtituet.

Adicimus etiam, ut, ſi agri Curiae alienati

aut extracti fuerint, illos pro viribus ſuis re

vocabit.

Si etiam idem R. in diéta curte ad aedifi

cia expenſas fecerit, evolutis XXti annis,

ſecundum conſilium familiae, & ſub juramen

to, a nobis expectabit recompenſationem.

Ut autem haec in finem ſuorum duraret

terminorum , praeſens ſcriptum ipſi tradidi

mus, ſigillis noſtri, & Eccleſiae noſtrae, mu

nitum.

Acta ſunt haec anno domini M°. CCo. XLo.

Octavo. In Craſtino Michaelis Archangeli.

Naar den Oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, waar onder nog hangt één

Zegel in wit wasch, zijnde het twee

de afgebroken, beruſtende ter Reken

kamer Van GELDERLAND.

den Aartsbisſchop van die aanklagte ter naauwer nood

zijn vrijgeraakt, en eindelijk met den Keizer weder

verzoend geworden. Men zie, 't geen wij we

gens dien moord, door de Suſter aan haaren Broeder

gepleegd, reeds hebben opgemerkt in ons Voorberigt,

Voor de I. Afdeeling geplaatst, bl. 4o-44. Zodanig

eene dienst vereischte immers eene wedervergel

ding. - Kort daar na heeft de Aartsbisſchop HE

RIBERT die aan hem geſchonkene goederen, en dus

ook deze Renthoeve in Etlingen, weder in eigendom

afgeſtaan en geſchonken aan de, door hem geſtichte,

Abdye te Deinz. Dit leeren wij uit den Brief van den

Aartsbisſchop HERIBERT van den jaare 1o18, uitge

geven door CHRIST. Jac. KREMER in de Akademiſche

Reitrage zur Gülch und Bergiſchen Geſchichte III.

Band, in de Urkunden Num. X. p. 13-16. Zederd

welken tijd die Abdije in 't bezit van deze Curtis ge
WCCSt 1S, -

58.)
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58.) Extract uit een Verdag van onderlinge vereeniging tusſchen den Bisſchop van

Luik, den Hertog van Brabant, Graaf OTTO van GELRE, en den Graaf

van Los.

Den 17 November 1248.

Atraiét (a) des Regiſtres de Bra

baht. -

HENRIcUs (b) Leodienſis Electus, HEN

RIcUs Dux Lotharingjae & Brabantiae, OTTO

Gelrenſis, & ARNOLDUS de LOS, Comites,

confoederati contra Omnes.

Teſtes: -

Otto Praepoſitus Aquenſis;

Magiſter Godefridus, Decanus S. Servatii

in Trajecto;

Dominus Guntherus (c) de Berlos;

Dominus Antonius de Momale;

Godefridus Dominus de Perwes;

Dominus Wilhelmus de Althena,

(a) Extraia J Dewijl ons tot nog toe de Brief

van dit onderlinge Verdrag niet is voorgekomen, en

wij dus niet in ſtaat zijn de woorden zelve van dat

Verbond in zijn geheel op te geven, hebben wij ver:

meend, dit Eatract, zo als hetzelve door BUTKENS uit

de Kegiſters van Brabant is medegedeeld, met ſtil.

zwijgen niet te mogen voorbijgaan, maar hetzelve al

hier ook te moeten plaatzen. Hoofdzakelijk kunnen wij

'er uit lëeren, dat in dit jaar onze Gelderſche Graaf

met de opgenoemde Vorſten een Verbond van onder

linge hulp en bij and heeft aangegaan; eene omſtan

digheid in onze Hiſtorie, waar van bij PoNTANUs op

Arnoldus Dapifer de Rochelaar;

Henricus Berthold;

Luduicus Dominus de Berlaer;

Arnoldus Dominus de Weſemale;

Walterus (d) Clutingus; & alii.

Datum apud Walsberge, feria ſexta post B.

Martini Hiemalis, anno DominiMCC.XLVIII. -

CHRITOPH. BUTKENs , Troph. de

Brabant Tom. I. dans les Pt eu

ves du Livre 1 V. p. 91. en MAN

TELIUs, Hist. Losſens. Lib. VII.

P43. I95.

dit jaar geen gewag gemaakt is.

(b) Henricus.] Op den Io O&ober des voorigen

jaars 1247. was deze HENRIK van GELRE, zi r de ge

weest de volle Broeder van onzen Graaf oT.To, tot

Bisſchop van Luik verkoren, en wel door toedoen

van den Roomſchen Koning wiLLEM, als mede van

den Hertog van Brabant. Men zie MEERMAN, Ge

ſchied. van K. WILLEM I. D. bl. 237.

( c) De Berlos. J. Bij MANTELIUs, de Berlo.

(d) Clutingus.] Bij denzelven heeft men, Clutin

gue

############################################## #RS ## ######

59.) Door den Roomſchen Koning wILLEM, als Overleenheer, aan Graaf oTTo

vergt/ndt, 0In het Huwelijksgoed van zijne Vrouw, MARGARETA, te ver

meerderen met duizend Mark jaarlijks, gedurende haar leeven, uit den

* * Tol van Lobede, dien hij van het Rijk te Leen hieldt.

- * *

e -

* *

WILLELMUs , Dei gratia Romanorum

Rex & ſemper Augustus, univerſis Im

reiſdelbus, hane litteram inſpecturis, gra:

tiam ſtam & omme bonum. | | |

Conſuevit liberalitas nosſtri culminis, ut

nobiles Imperii, & magnates, & ſpecialitis

eos, quos conſanguinitatis linea nobis jungit,

debeamus in ſuis petitionibus favorabiliter ex

audire, ut ad obſequendum Nobis & Impe

v - - - - , , º . . .

Den 26. December, 1248. -

rio promptius animentur.

, Noverint itaque tam praeſentes, quam

futuri, quod Nos de providentia Conſilii no

ſtri, ad inſtantiam & petitionem dilecti con

ſanguinei noſtri H. (a) venerabilis Leodi

enſis electi, de pleno conſenſu ac voluntaria

permisſione fratris ſui oTToNIs , Comitis

Gelriae, MARGARETAE conſorti ſuae, Comi

tisſue Gelrenſt, conſanguineae noſtrae, mille
v . //////"-

- - - - - - - - - -
* * * * * * *

ſchop van Luik verkoren was. Zie onze aanmerkin

gen op den ſtraks voorgaanden Brief. -

* - e- * . * * * * * * *

(a) H] HENRIK van Gelre, Broeder van onzen

Graaf otro, welke op den 10 October ta47 tot Bis:
* * **

* * * - - - - - -

»

*

- was - ,
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marcas Coloniens. aut Angliens. monetae de

dimus ad dotalitium ſtuum, quod vulgariter

dicitur (b) lifthuchit, ſingulis annis titulo

feudi recipiendas in theloneo, quod dictum

est Lobede , conſtituto ſuper Renum ſub

monte Altinenſi, quod & ipſe Comes a no

bis & Imperio jure posſidet feudali, ſi eam

post ejusdem Comitis mortem ſuperſtitem

eſſe contingat, tali pacto interpoſito et con

dicto, quod ſumma dictarum mille marcarum,

ipſà decedente, ad heredes ſaepedicti Comitis

revolvatur, ac heredesipſius Comitiſfae, ſiper

Comitem Gelrenſem prolem non habuerit, in

praelibata pecunia nullam juſtitiam obtinebunt,

nec habebunt exinde materiam querelandi.

In cujus facti noſtri ac conceſſionis memo

riam, acrobur in poſterum duraturum, praeſens

privilegium indulſimus Comitiſſae memoratae,

ſigilli noſtrl munimine roboratum.
- Teſtes hi ſunt : w

Heinricus, Illuſtris Dux Brabantiae;

##) Lifthuchit.J Dus in de Uitgaave, voor Lif
g t/C//te

(c) Milleſimo CC. XLVIIII.] Dus leest men in

de uitgaave van KREMER. Doch de Heer MEERMAN,

dien wij hier in gevolgd hebben, brengt dezen Brief

S& t/ % S&## %. SN % SNS % SNS! #2 SN %-
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Godefridus de Lovanio, patruus ipſius;

Th. comes Clivenſis, & Th. Filius ejus;

Waleramus, Dux Limburgenſis;

W. Comes Juliacenſis;

G. Comes de Nuwenar;

Gotefridus de Perwis;

Wilhelmus de Grinsbergis;

Henricus & Rutcherus, fratres de Kuich;

Willelmus de Althena;

Bertholdus & Gerardus, fratres de Oye,

& alii quam plures. -
-

Acta ſunt haec in Caſtro Novimagii anno

Domini milleſimo (c) CC. XLVIIII. Da

tum apud Novimagum VII. Kalend. Januarii,

indictione VI.

CHRISTOPH. JAC. KREMERs Akade

miſche Beitrage zur Gulch - und

Bergiſchen Geſchichte, Tom. III.

in de Urkunden Num. 8o. p. 1o2.

in zijne Geſchied. van K. wILLEM. II. D. in 't Cod,

Dipl. Num. 49. bl. 341. tot den 26. December 1248.,

hier in ook gevolgd door den Heer IN DE BEToUw,

Annal. Noviomag. pag. 72.

ik/,

%
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De tiende en het Patronaatſchap der Parrochie van Geiſeren, of Geiſteren in

# Overkwartier, tot een Leengoed, en de overige goederen in een vrijen

eigendom, door Bisſchop GoSEwIJN, als Proost, en door 't Kapittel van

s. JAN te Utrecht, verkogt aan Godefried en Sweder van Waichendung,

Ridders.

In den jaare 1249

C I R O GR A

N nomine Sanctae & individuae Trinita

tis , amen. GozUUINUs (b) Electus

Trajectenſts, Praepoſitus Eccleſiae Beati jo

(a) CIROGRAPHVM.] Boven aan dezen Brief

ſtond met groote letters dit woord, 't geen in 't mid

den door was geſneden, zo dat het onderſte gedeelte

dier letteren aan dezen Brief was gebleven, en dus het

bovenſte gedeelte van die letteren aan den gelijklui

denden tweeden Brief verbleven is, die wegens deze

verkoop aan den Kooper is uitgereikt geweest. Hoeda

nige uit één geſnedene Brieven men# indenta

tae, partitae, en chirographizatae gewoon is te noe

men, gelijk wij hier vooren in de II. Afdeel. n. 69.

bl. 248. ook reeds met een woord hebben aangemerkt.

Wanneer dit uit één ſnijden van gelijkluidende Brieven

door verſcheiden letteren, of één, of door meêr woor

den, in een doorgaand gebruik is geraakt, en tot wel

ken einde zulks voornaamlijk geſchiedde, kan men in

't breede aangetoond en bewezen vinden bij MABIL

LoN De ré Diplom. Lik. I. Cap. 2. p. 5. & ſeq. en

Lib. V. Tab. 42. p. 428., als mede, om geen meêr

anderen aan te haalen, door de Geleerde Benedictiner

Schrijvers van het Nouveau Traité de Diplomatique, I.

Part. Seſt. II. Chap. 6. p. 354-385. alwaar men

PH V M (a).

hannis, totusque Conventus loci ejusdem,

omnibus , praeſentem paginam intuentibus 2

aeternam in Domino ſalutem.

Fe

ook verſcheiden voorbeelden van dergelijke doorge

ſnedene Brieven in 't koper gegraveerd aantreft, ge

lijk ook de Heer A. KLUIT een en ander voorbeeld daar

van in plaat gegeven heeft in zijne Hiſt. Crit. Comit,

Holl. Tom II. Part. 2. Tab. III. en IV.

(b) Eleftus , Tra## Praepoſitus. cet.] Aan

merkelijk is zeker deze Brief uit hoofde, dat wij ai.
hier GosEwYN van Amſtel in twee hoedanigheden ont
moeten, en als verkoren Bisſchop, en als Proost van

S. JAN 3, welke laatſte Kerkelijke waardigheid hij reeds

zederd den jaare 1225. bekleed had. Zie DRAREN.

#ORCHs aanhangzel op de K. Oudh. bl. 185.

Deze onze Brief is gegeven in 't jaar 1249., zonder

dat dezelve eene dagtekening heeft - boch wan

#er wij in opmerking nemen, dat Bisſchop otto op
den 27 Maart deszelven jaars I249. eerst overle
den is, dat overzulks onze GosewYN van Amſtel niet

Yoor in de volgende Maand April kan tot Bis
ſcho verkoren zijn, en wanneer wij dan verder op

merken, dat Bisſchop HENRIK van Vianden niet in

1259 , gelijk men doorgaands ſtelt, maar reeds in

het
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Felix eſt ſcripturae cuſtodia; emergentibus

enim occurrit Calumpniis, &, terſa oblivio

nis nebula, rerum ſeriem nuda loquitur ve

ritate.

Noverint igitur tam praeſentes, quam fu

turi, quod Eccleſia noſtra, ſcilicet Eccleſia

Beati Johannis in Trajecto, quaedam habebat

bona cum Decima quadam , ſita in Paro

chia (c) de Geiſeren, Colonienſis Dioce

ſis; quae cum propter loci diſtantiam , ex

penſisque, per nuntios pro proventibus eo

rum faciendas, forent nobis minus utilia, fru

ctusque modicus noſtrae Eccleſiae praenomina

tae de ipſis derivaretur, unanimi conſilio, &

communi conſenſu, vendidimus ea Godefrido

& Sltethero , militibus, dictis de /Waichen .

dung, pro C. XXX. Marcis ſub forma prae

ſcripta, ut de pecunia praenominata utilitatem

majorem Eccleſiae noſtrae diſponeremus.

Eſt autem forma talis, quod Milites ſu

pradicti G. et S. Decimam de bonis dictis

ſingillatim cum jure Patronatus Eccleſiae de

Geiſèren memoritme a me Gosuuino, Electo

Trajectenſi, Praepoſito Beati Johannis, in

feodo receperunt, non alia, ſed Praepoſittl

rae ratione; &, quamdiu vixerint, ipſi, &

uxores eorum, quiete ac libere in feodo pOS

ſidebunt. -

Poſt obitum autem ipſorum heredes ſui vi

ciniores, ſive ſint maſculi, ſive feminae, de

praeſcriptis Decima, jureque Patronatus, non

poſſünt exheredari, ſed ſine exactione pecu

niali in ipſos facienda, & ſine exceſſu vel ju

re alio ab ipſis requirendo, quandocunque re

quirunt, ſive infra annum, ſive poſt, & hoc

propter locorum diſtanciam, ſi forte ſunt in

fra annos diſcretionis, vel alio aliquo occupa

ti impedimento, a Praepoſito noſtrae Eccle

ſiae, ſcilicet Beati Johannis, ſibi tam Deci

ma, quam jus Patronatus memoratum in per

petuum pro feodo porrigeretur; & ipſi Prae

poſito talentum monetae Trajectenſis ammini

ſtrabunt. Et haec fient ſine utriusque partis

contradictione.

het begin van de Maand julij van dit zelfde jaar 1249,

zo al niet vroeger, in zijne plaatſe tot Bisſchop is

aangeſteld geworden, gelijk uit een echt ſtuk van den

12 julij 1249, waar in deze HENRIK reeds als Ver

koren Bisſchop genoemd wordt, te recht door den oor.

deelkundigen MEERMAN , in zijne Geſchied van Kon.

wILLEM I. D. bl. 349 bewezen is, zo moet daaruit

volgen, dat deze Brief niet anders, dan in April,

Meij, of junij van 1249. kan gegeven zijn, zijnde

zulks de tijd, geduurende welken onze Gosewy N. al

leen zich den titel van Verkoren Bisſchop, Electus

Trajcátenſis, gelijk hij zich hier noemt, kon aanmaati

gen. Immers zo ras hij weder afſtand van die verkre

gene waardigheid in 't begin ongeveer van de maand

julij gedaan had, en een ander in zijn plaats was

aangeſteld, kon hij ook niet langer het Bisſchoppe

lijke Zegel gebruiken , het welk egter nog zeer

aaf en ongeſchonden onder dezen oorſpronkelijken

rief hangt aan een zijden koorde, en in groen wasch

gedrukt, voerende dit randſchrift. +. S. GOZWINI.

ELECT. TRAIEC TENSIS. – Dewijl hij nu niet

langer, dan drie maanden, of ten hoogſten vierdehal

ven maand den Bisſchoplijken zetel bekleed heeft,

en hij dus in dien korten tijd weinig gelegenheid ge

had heeft, om Brieven aftegeyen met zijn Bisſchop

lijk Zegel geſterkt, zal men zich niet verwonderen,

dat onder de Zegelen, door vAN MIERIs uitgegeven,

Si autem praefati Milites G. & S., quam

diu vivunt, aliquibus ſuis heredibus eandem

Decimam, & jus Patronatus, porrigi depo

ſcunt, hoe fiet ipſis ſine pecuniae requiſi

t1OI)C. -

Alia autem bona qualiacunque, ubicunque

ſita in Parochia de Geiſeren , cum homini

bus ad ipſam ſpeétantibus, ubicunque moren

tur, & cum Omni jure, de bonis praefatis

deſcendente, vendidimus eisdem Militibus,

ſibi, ac ſuis heredibus, pro libero allodio

in perpetuum poſſidenda.

Ut autem haec firma permaneant, & in

convolſa, nulliusque praeſumptu vel ignoran

cia revocentur, praeſentem paginam fecimus

conſcribi, ac ſigillorum meorum, GozUUINI

ſcilicet Electi Trajectenſis, quod habebam ra

tione electionis, quod habebam ratione Prae

poſiturae Eccleſiae Beati Johannis, ac Sigilli

totius Conventus noſiri ejusdem Eccleſiae

Beati Johannis impreſſione communiri.

Nulli igitur hominum omnino liceat huic

facto contradicere; ſed omnis contradictor e

jusdem odium Dei Omnipotentis incurrat ,

perpetuoque anathemate innodetur.

Acta ſunt haec anno Dominicae incarnatio

nis Mº. CCo. XLIX9. Praeſentibus, Engel

berto, Matheo, Jacobo, Theoderico, Egi

dio, Theoderico, Heinrico, Giskino, Ar

noldo, Hermanno, Winando, Stephano, Ca

nonicis Eccleſiae noſtrae; Arnoldo de Scalk

wig, Adam de Palude, Gerhardo de Veg

the , Feodalibus Eccleſiae Beati Johannis;

Bernardo de Dolren, Stephano de Sulen,

Giſſelberto Marſcalco, Stephano Pincerna,

Loue de Ruele, Stephano de Wig, Erneſte

de Wolven, Giſelberto fratre ejus, & aliis

multis.

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, geſterkt met drie uithan

gende Zegelen in groen Wasch, be

rustende onder de Archiven van 't

Kapittel van s. JAN te Utrecht in

Lade K. num. 14.

geen Zegel van dezen Bisſchop voorkomt, maar het

zelve aan dien Uitgever der Bisſchoplijke Munten en

Zegelen geheel onbekend is gebleven, waar door dus

deze Brief om het onderhangende Zegel dies te aan

merkelijker wordt. Doch opmerkenswaardig is

het verder, dat men onder dezen Brief tevens ook

vindt een tweede Zegel van dezen zelfden GosewYN,

naamlijk het welk hij als Proost der Kerke van s. JAN

gebruikte, en in welke hoedanigheid hij voornaanilijk

dezen Brief heeft afgegeven. Op het zelve vindt men

dit randſchrift. +-. S. GOZWINI PREPOSITI.

SANCTI. IOHANIS. IN TRAIECTO. -. Het

derde Zegel verder, onder dezen Brief als nog han

gende, en insgelijks, als de voorige, in groen waſch

gedrukt, is het Zegel van 't Capittel van S., JAN,
met dit omſchrift. S IOHANNES BAPTISTA.

(c) Geiſeren.] Dit Geiſeren, denke ik, is het, in het

Overkwartier van GELDERLAND niet ver van den Maas

ſtroom tusſchen Wansſum en Maashees gelegene ,

Dorp Geiſeren, of Geyſteren, gelijk als het bij PoN

TANUs op de Kaart van het Kwartier van Roermonde

genaamd wordt. Terecht derhalven kon de Proost

en het Kapittel van s. JAN deze Parochie, en de goe

deren, die zij aldaar bezaten, wegens de verre af

gelegenheid dier plaats, propter loci diſtantiam, in de
zen Brief, als minder voordeelig voor hunne Kerk be

ſchouwen, of als minus utilia, beſchrijven. -

61.)
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Het aandeel, het geen het Hoſpitaal der Johanniter Ridder- orde binnen Arn

hem uit de Jaarmerkts-Tollen aldaar gewoon was te trekken, afgeſtaan,

en verkogt door 't zelve aan Graaf oTro, voor 1oo Pond kleine pen

ntngen.

In den jaare 1249.

w

Os, (a) frater UDo, Magister Hoſpi

talis Sancti Johannis a Moſella per par

tes inferiores undique, & nos, frater GISEL

BERTUs, Magiſter domus Novimagienſis ejus

dem ordinis, notum facimus univerſis, has

litteras viſuris, quod nos juſte & legitime yen

didimus Nobili Viro, Domino OTTONI, C0

miti (c) GHELRENSI, omne jus (c) no

ſtrum, quod nos habuimus in Thelone0 ſilo &’

in (d) for0 ſilo aput Arnheym tum infra

cimiterium noſtrum tum extra cimiterium pro

centum libris parvorum denariorum ſibi & ſuis

heredibus in perpetuum habendum, in hunc

modum, ut cum nos ei litteras patentes (e)

ratihabitationis ſummi Magiſtri Hoſpitalis

Sancti Johannis eidem Comiti, vel ſuis he

redibus, praeſentaverimus, ab illo die ultra

(4) Nos, cet..] Men zie, ten opzigte van den in

houd van dezen Brief, het geen wij hier voor dien

aangaande reeds hebben aangemerkt op Num. 27. bl.

3 I.

4:h) Ghelrenſt.] In het Afſchrift vindt men, Comi

ti Gelriac. -

(c) Omne Jºus noſtrum.] PONTANUs, melding maa

kende van dezen Brief Lib VI. p. 142. verhaalt ons,

dat zij aan Graaf oTTo verkogt hebben jus ac juris

dictionem univerſam, quae ipſis fuerat in telonio ac

foro apud Arnhemtenſes. Hij nam zulks te ruim. Geen

rechtsdwang, of jurisdictie, heeft het Hospitaal daar

over ooit gehad. Alleen trokken zij een zeker gedeelte

uit die Markttollen voor 't gebruik van hun Kerkhof,

en dat recht verkopen zij bij dezen Brief. SLICHTEN

HORST VI. B. bl. 95. vertaalde het beter door, hun

recht over de Arnhemſche Tollen en Markten,

62.)

oéto dies nobis praedictas centnm libras ami

cabiliter pracſeñtabit, & perſolvet. In cujus

rei teſtimonium praeſentibus litteris (f) ſigil

la noſtris duximus appendenda. Actum & da.

tum Sutphaniae anno domini M°. CC°. qua

drageſimo nOno.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, waar onder nog hangt een ge

deelte van 't tweede zegel in wit

wasch , zijnde het eerſte afgebroken,

beruſtende ter Rekenkamer van GEL

DERLAND. Ook geregistreerd in het

MS. Register in Folio, getekend A.

Fol. V. verſo, ingelijks aldaar ervin

telijk.

(d) Et in foro ſuo.] Dus ſtaat in den oorſpronke

lijken Brief. In 't Afſchrift is het woord ſuo over.

geſlagen, en ſtaat, in foro apud Arncym ium infra

cymiterium, tuin extra cymiterium.

(e) Ratihabitationis J Dus, in plaats van ratiha

bitionis, en in 't Oorſpronkelijke, en in het Afſchrift.

Deze Brief nu van Ratihabitie is in Maart

des jaars 125 I. ook werkelijk hier van afgegeven, en

daar bij door den Generaal Meeſter en 't Gemeene

Capittel dier Ridder-Orde deze verkoop bekragtigd.

Wij zullen dien Brief hier beneden in zijn tijd orde

insgelijks plaatſen, en uitgeven.

(f) Sigilla noſtris] Dus ſtaat wel in 't oorſpron

kelijke. Doch dat dit maar een ſchrijffout is, ſchijnt de

oude Afſchrijver reeds begrepen te hebben, die te

# dit in zijn Afſchrift veranderd heeft in ſigilla
770// / /Z,

rºssºr Sa-sººrt-St

De Parochie-Kerk van Nijmegen te mogen afbreken, en verplaatsen, aan

Graaf OTTO vergund door den Aartsbisſchop van Keulen.

Den 14 November, 1249.

ONRADUs, Dei gratia Sanctae Colonien

ſis Eccleſiae Archiepiſcopus, Ytaliae

Archicancellarius, Apoſtolicae ſedis Legatus,

Nobili Viro oTTHONI Comiti GELRENSI, dile

éto fideli ſuo, Salutem in Domino. Cum,

(a) Ejusden loci caſtro.] Dus in den oorſpron

kelijken Brief. In de Uitgaave leest men, etdem laci

ſicut ex parte tua fuit propoſitum coram

nobis , Eccleſia Parochialis Oppidi No

vintagyenſts, Colon. Dioc., tibi ex eo ſit

multipliciter oneroſa , quod per eam ejus

dem (a) loci Caſtro , quod ad honorem

- Ro

Caſtro. -
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Romanae Eccleſiae (b) noſteris expugnas

we

(b) Quod - noſceris eapugnaſe.] Ik erkenne

gaarn, niet te begrijpen, wat eigenlijk de Aartsbisſchop

met deze uitdrukking heeft willen te kennen geven.

Het werkwoord expugnare betekent immers altoos,

overmeeſteren, veroveren, of met geweld zich van een

plaats meeſter maaken, tegen wil en dank van den be

zitter. In geen anderen, dan dezen zin, heeft men

altoos, Zelfs in laatere middel - eeuwige Schriften, dit

werkwoord gebruikt. Dus vindt men in het Glosſa

rtuin van PAPIAS te recht , Expugnare , overgezet

door proſternere, dtruere, debellare, gelijk ook in het

Comprehenſorium Linguae Latinae, door devincere,

debellare. Hier om ook vindt men in de Gemma Gem

maartum het zelve vertaald door Bevechten, Verzwin

nen. -- Maar hoe ſtrookt nu deze betekenis met

de waarheid der geſchiedenis? Heeft Graaf OTTo den

Burgt van NYMEGEN bevogten, en met de Wape

nen verwonnen, of vermeeſterd? Immers neen, want

uit den voorgaanden Pandbrief. Num. 55. bl. 467.

blijkt ten vollen, dat hem die Burgt en Rijksſtad voor

eene aanmerkelijke ſom gelds van deszelfs Overheer,

Koning wILLEM, verpand is geworden, en hij dus

eenzins dezelve met de wapenen heeft verkregen,

Hoe kan dan de Aartsbisſchop egter, in dezen Brief,

zeggen , dat hij ze overmeeſterd heeft , expugnas

ſe? Of wist dezelve dan niet, dat die plaats, naauw

lijks een jaar te vooren, aan hem bij een minlijk en

onderling verdrag in pandſchap was uitgegeven ,

tot zo lang hem de daar op geſchotene penningen

weder door den Koning zouden zijn te rug gege

ven, en die pandſchap weder afgelost zou zijn ?

Zulks kon onmogelijk aan den Aartsbis:
ſchop van Keulen onbekend zijn. Maar, dit

zeker zijnde, wat reden heeft hij dan gehad, om in

dezen Brief zo uitdrukkelijk te melden, dat het be

kend was, dat onze Graaf die Burgt overweldigd had,

quod ad honorem Romanae Eccleſiae noſceris expag

naſſe? En waarom voegt hij er uitdrukkelijk bij,

dat zulke overmeeſtering geſchied was ter eere van de

Kerk van Rome, of van den Paus, ad honorem Eecle

ſtad Romanae ? - Even deze zelfde woorden, den

ke ik, zullen ons mogelijk de waare reden van deze

geheele uitdrukking kunnen aan de hand geven, in

dien wij op de omſtandigheden van dezen tijd, en den

toenmaaligen toeſtand van zaaken acht geven. - Ik

voor mij begrijpe de zaak in dezer voege. -- De

Keizers, als Overheeren en eigenaars van NYMEGEN,

ſtelden ten dien tijde de Burg - graaven aan. Hier

aan zal niemand twijfelen. Keizer FREDERIk had

zulks ook gedaan, en de toenmaalige Burggraaf had

ongetwijfeld ook z: aanſtelling van K. FREDERIK

ontfangen, en bij de aanvaarding van dat Ampt aan

denzelven eed van getrouwheid gedaan, en zich dus

verpligt dien Burgt en Stad ten behoeve van den

Keizer met hulp der Burgtzaaten en Leen - mannen te

zullen bewaaren en verdedigen. - Men weet verder,

en zulks behoeft geen nader bewijs, welke hooggaan

de twiſten en oneenigheden ten dezen tijde plaats had.

den tusſchen den Roomſchen Stoel, en den Keizer,

in zo ver zelfs, dat FREDERIK door den PAUs gehou

den werd van zijn Rijk vervallen te zijn. Hier door

waren in 't Rijk twee partijen ontſtaan. Sommige

der Rijks Grooten hielden het met hunnen wettigen

Opperheer; doch anderen uit vreeze voor de banblik

ſem van den Roomſchen Stoel, en de gevolgen van

dien, trokken de partij van den Paus. Door hulp

dezer laatſten wist INNocENTIUs het bij ſommige

Vorſten zo ver te brengen, dat bij eenigen de

Hollandſche Graaf wILLEM, als een afhangeling van

denzelven, en van wiens blinde gehoorzaamheid aan

zijne beveelen hij zich volkomen verzekerd hield, tot

Roomſchen Koning eindelijk verkoren werd.

Dat onze Gelderſche Graaf oTTo ook reeds de partij

van K. FREDERIK had verlaten, en den Paus aanhan

gig was, blijkt daar uit, dat zelfs de Rijkskroon door

denzelven aangeboden is geweest aan hem, doch wel

ken hij uit een voorzigtige ſtaatkunde geweigerd heeft

aalmtenennen. Wij zullen ons derhalven niet be

hoeven te verwonderen, dat onze oTTo, zo ras zijn

Neef en Bloedverwand wILLEM die aangeboden kroon

had aangenomen, ook aanſtonds zich een yverig aan

hangeling en voorſtander van denzelven getoond heeft,

gelijk hij ook den nieuw verkoren Koning, zo in 't

beleg van Keizersweerd, als in dat van Aken, met zij

ne hulpbenden en magt onderſteund en geholpen

ſe, timetur in poſterum poſſe periculum

- vel

heeft.- Indien men nu op deze omſtandigheden

van tijden acht geeft, zal het dan wel onwaarſchijn

lijk, of ongerijmd, voorkomen, indien wij ſtellen,

dat, zo ras. Graaf OTTO zich openlijk voor 's Paulen

partij verklaard had, hij ook tevens alle middelen

zal in 't werk geſteld hebben tot afbreuk van de Kei.

zerlijke partij? Immers dit vereiſchte zijn eigen be

lang, en dat van zijne Landen. Terwijl nu NY -

MEGEN , en wel voornaamlijk de Burgt van dien, in 's

Keizers bezit tot nog toe was, en door deszelfs Burg

graaf bewaard werd, moesten natuurlijker wijze zijne

eerſte gedagten en voorzorg daar heen ſtrekken, om

den Burggraaf of van de Partij van K. FREDERfK tot

de zijne overtehaalen, of denzelven, zo hij aan zijn

Overheer in gevolge zijnen Eed getrouw bleef, met

geweld te dwingen, ten einde de Bezettelingen van

dat Kasteel geene ſtrooperijen daar uit in zijne na

bijgelegene Landen mogten aanrigten. - De toen

maalige Burggraaf ſchijnt getrouw aan zijnen Eed ge

bleven te zijn – Niets anders derhalvén kon oTTo

doen, wilde hij zich, en zijn Land, tegen die ver

moedelijke aanvallen en ſtrooperijen beveiligen, dan

zich meeſter te maaken van gemelde Kaſteel en Stad -

Ofſchoon nu wel alle onze Hiſtorieſchrijvers zwijgen

van eene zodanige overmeeſtering of inneming van

den Burgt, van NYMEGEN, egter dewijl uitdrukkelijk

in dezen Brief Graaf otto gezegd wordt dien. Burgt,

of Caſtrum, overmeeſterd te hebben quod noſteris ex

pugna/e, zie ik geen de minſte reden, waarom men

niet zou ſtellen, dat onze oT.To, zo ras hij zich voor

de partij van den Paus verklaard had, ook aanſtonds

zal gezorgd hebben, zich op de een of andere wijze

meeſter te maaken van dien Burgt. Dit vereiſchte zijne

ſtaatkunde en eigen belang. Hij ſchijnt zich daar

van reeds meeſter gemaakt te hebben, zo ras hij de

partij van K. FREDERIK verlaten had, en denzeiven

voor vervallen van den Rijks- zetel aanzag, zelfs eer

'er nog in diens plaats een ander Roomsch K. ing

door toedoen van den Paus verkoren was - Dit

blijkt, mijns bedunkens, uitdrukkelijk uit de bijge

voegde omſtandigheid, wanneer de Aartsbisſchop van

Keulen in dezen brief tevens betuigt, dat hij zich

meeſter van dat Keizerlijke Slot gemaakt had, ter ee

re van de Roomſche Kerk, ad honorem E. c.' 2 ze Ro

manae expugnaſſe. Dewijl NYMEGEN een vrije Rijks

ſtad was, welke onmiddelijk aan 't Rijk behoorde; de

wijl verder het Slot, of Burgt van dien, een Regium

Palatium, een Keizerlijk Paleis was. daer niemand

eenig recht op had, dan de Roomsch - Koning, of Ki

zer, kon onze oTTo op zijn eigen naam zich van 't

zelve geen meeſter maken. Dit zou een ingreep in de

Rechten van 't Rijk geweest zijn. Zinks verhºogt hij,

als een Rijks-Vaſal, niet te dºen. Wat dan? De vijf

volgends zijn thands aangenomen grondbeginzel geen

Keizer in 't Rijk was, dewijl volgends het Pauſelijke De

creet K. FREDERIK van den Rijksthroon vervallen ver

klaard, en in den Kerkelijken ban gedaan was, en over

zulks het Rijk zonder Opperhoºfd was, maakte hij

zich meeſter van 't zelve, om daar door den aanhang

van den Paus, dien hij thands ook omhelsd had, të

ſterken, en gevolgelijk ad honorem Eccleſiae Roma

nae. Hij heeft het zelve ter eere van den Roomſchen

ſtoel, en dus ten voordeele van den genen, die met

goedkeuring van den Paus tot Koning weder in plaats

van denafgezetten FREDERIK zou verkoren worden, in

zijn bezit en bewaaring genomen. - Indien nu deze

onze giſſing omtrend het rechte verſtand van de woor

den, die men alhier aantreft, aan deskundiger niet

geheel onwaarſchijnlijk mogte voorkomen ; - en in

dien men deze uitdrukking dus meent te mogen op

helderen, en verſtaan ; - dan ſchijnt tevens daar uit

te volgen, dat dit innemen van dien. Burgt moet voor

gevallen zijn reeds voor de verkiezing en aanſtelling

van Graaf wiLLEM tot Roomſchen Koning. Anders

kon oTTo niet gezegd worden ter eere van den Paus,

ad honorem Eccleſiae Romanae, zulks gedaan te heb

ben , maar dan moest hij zulks gedaan# in naam,

of ter eere, van den verkoren Koning, nomine, of ad

honorem electi Regis; en dan moest men alhier eene

zodanige, of dergelijke andere, uitdrukking vinden,

welke zulks aanduidde. Derhalven, zo ras Ko.

ning wILLEM verkoren was, ten wiens behoeve hij

die Stad en Burgt had vermeeſterd, moest onze Graaf

het bezit derzelve aan hem, als Overheer, weder in

Hhhh 2 rui
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vel (c) impedimentum aliquod provenire,

Nos, devotionis tuae precibus annuentes, ut

ipſam eccleſiam faciens demoliri transferas (d)

in locum alium competentem , tibi auctor

tate praeſentium indulgemus. Datum apud

ruimen, doch tevens was deze verpligt, aan hem weder

te vergoeden alle de onkoſten, welke tot die bemag

tiging waren aangewend , en uitgeſchoten. En het
komt ## onwaarſchijnlijk voor, dat die verplig

ting des

eene aanleiding zal gegeven hebben tot de kort daar

op gevolgde verpanding van die Stad en Slot aan den

zelven. Denkelijk is het dan, dat onder die ſestien

duizend Mark ſijns zilvers, waar op die Pandſchap

toen geſteld werd, die gemelde onkoſten zullen ge

rekend zijn geworden. - Op dien voet nu deze

omſtandigheid begrepen wordende, verdwijnt eens

klaps alle tegenſtrijdigheid, welke anderszins tusſchen

dezen Brief, en den gemelden Pandbrief kon ſchijnen

plaats te hebben, en op die wijze zullen verſcheiden

uitdrukkingen, welke in die Pandbrief voorkomen,

eenige ophelderinge kunnen ontfangen , en men zal dus

gemaklijk kunnen begrijpen, wat Koning wILLEM be
doelde, wanneer hij van oTTo melde, dat dezelve ſe

ſacroſan&ae Romanae Eccleſiae, & Regiae Majesta

onings tot ſchadeloosſtelling van onzen Graaf

Nuſſiam XVIII. Kl. Decembr. anno Domini

Milleſimo CCo. XLVIIIIo.

Naar den Oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, geſterkt met een uithan

gend Zegel in geel wasch, berus
tende in de Rekenkamer van GEL

DERLAND. Ook uitgegeven, en in

het Nederduitsch vertaald, door den

Heer IN DE BETOUW in deszelfs

Vervolg der Handvesten van NY

MEGEN, bl. 12o.

ti per omnia reddidit obſequioſum & fautorem devotis

ſimum; gelijk mede, dat die Pandſchap voornaamlijk

geſchiedde in recompenſationem ſui ſervitii. Die

dienstbewijzing, of ſervitium, zal dan voornaamlijk

ook hierin beſtaan hebben, dat hij dien Burgt aan Keizer

FREDERIK had ontrukt, en zich in 't bezit van denzel

ven had geſteld ten behoeve des Konings, die door toe

doen des Paus ſtond verkoren te worden, en dus daar

door aan denzelven eene aanmerkelijken dienst had

bewezen. - Het korte, beſtek onzer aanmerkingen

duldt niet, dat wij dit wijdlopiger betoonen.

(c) Wel impedimentum.] In de Uitgaave leest men,

& impedimentum.

(d) Transferas in locum alium.] Men zie, en ver

gelijke de geleerde aanmerkingen, welke de Heer IN

DE BEToUw wegens de eerſte Stigting dezer Kerspel

kerk, derzelver verplaatſing, en verdere lotgevallen,

ons medegedeeld heeft in zijne Handveſten van NYME

GEN bl. 348-352.

Extract uit zekere overeenkomst, waar bij de Bisſchop van Luik en de Her

tog van Brabant hunne onderlinge verſchillen compromitteren aan de uit

ſpraak van Graaf OTTO van Gelre, en andere Zegsmannen.

Den 5 januarij, 1249. (125o.)

Extraiét des Registres de Brabant.

ENRICUs, Electus Leodienſis, recon ſtrum Godefridum, & Engelbertum de Iſen

ciliatus cum HENRIco Duce anno

MCC. XLIX. in Vigilia Epiphaniae, &, quo

ad (a) diſſentiones, remittunt ſe ad Di

čium , pronunciandum per Viros Nobiles,

Kariſſimum fratrem Electi, oTTONEM Co

mitem GELRIAE , Euſtachium Dominum de

Rues, Gerardum de Marbais, Gerardum Da

piferum Brabantiae, Theodoricum Dominum

de Valckenborch, Viros Venerabiles Magi

(a) Quod ad diſſentiones.] . Waar in egter dit ge

ſchil beſtaan heeft, 't welk zij bij dit Compromis ter

beſlisſing hebben overgegeven, getuigt BUTKENs d.

l. Lib. IV. p. 253. niet te weeten. Indien men de

uitſpraak zelf kon inzien, zou zich zulks ontdekken

kunnen. Doch de Brief daarvan is of verloren, of

tot nog in 't duister verborgen. Dewijl egter onder

de wederzijds verkorene Zegslieden en Scheidsmannen

onze Graaf oTTo in de eerſte plaats voorkomt, heb

ben wij dit Extract, zo als het door BUTKENs uit de

\

broeck , Leodienſes Archidiaconi, qui hoc

pronuntiare debent infra octavas Paſchae pro

xime venturos. Datum & Actum anno &

vigilia ſupradicta.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de
Brabant Tom. I. dans les Preu

ves du Livre IV. p. 91.

Regiſters van BRABANT uitgetrokken, en opgegeven

is, gemeend alhier ook te moeten plaatzen, dewijl
het eeniger maate tot de geſchiedenis van dezen onzen

Graaf, en deszelfs verrigtingen, zal kunnen dienen.

#UrkENs niet te min zou, onzes oordeels, beter ge

daan hebben, zo hij uit die gemelde Registers die
4de van Compromis in zijn geheel had gegeven, dan,

# maar een kort Uittrekzel uit dezelve mede
C 1C.
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64.) - De Abt, en het Convent van Marienweerde, geven over aan Graaf oTTo

den eigendom van hunne goederen, en Renthoeve, of Curtis, te Zoelmonde,

en ontfangen dezelve weder in een altoosduurende Erfpacht.

Den 13 januarij, 125o.

ODOLPHUs, Dei providentia dictus Ab

- bas, totusque Conventus in Inſula Bea

tae Mariae, univerſis Chriſti fidelibus, tam

praeſentibus, quam futuris, praeſentem pagi

nam viſuris, Salutem.

Univerſitati veſtrae notum eſſe cupimus,

& praeſentis ſcripti atteſtatione proteſtamur,

quod nOS de voluntate communi, & conſen

ſu, bona noſtra, in Sulemunde ſita, cum o

mnibus ſuis attinentiis, pro utilitate noſtrae

Eccleſiae in manus domini oTToNIs Comitis

GELRENSIS reſignavimus . . . . . . . . & proprie

tatem praedictorum bonorum, prout huc us

que noſtra Eccleſia libere ac quiete poſſidet,

eidem contulimus, cum ſuis ſucceſſoribus im

perpetuum (a) habendum.

Sed ne Eccleſia noſtra de toto in poſterum

alienetur, & inmunis fiat ab eisdem bonis,

ipſam Curtim de Solemunde cum omnibus

ſuis (b) pertinentiis a praefato domino oTTo

NE Comite, & a ſuis ſuccesſoribus, in an

muum pacium ſtabile & perpetuum ... men

... conditione (c) optulimus, ita quod noſtra

Eccleſia ſibi, ſuisque ſucceſſoribus, quolibet

anno de praehabitis bonis tres denarios aureos

perſolvet, vel pro quolibet aureo denario per

ſolvet tres ſolidos Colonienſis monetae. Et in

hiis terminis ſaepefato domino Comiti , vel

(a) Habendum.] Dus ſtaat in 't Regiſter, waar

uit wij dezen Brief hebben afgeſchreven , voor ha

bendam

( ? Pertinentiis.] En overzulks ook de Hofhoo

rige Lieden, die in den Hof, of Curtis, te Soelmon

de behoorden. Doch deze zijn in den jaare 1259. door

denzelfden Prior, of Abt, en het Convent, weder o

vergegeven aan Graaf otto. Wij zullen dien Brief

hier beneden op dat gemelde jaar insgelijks plaatſen,

en mededeelen.

(c) Ottulimus.] Dit levert geen voegzaamen zin

uit. Ik denke, dat de Afſchrijver van ons Regiſter,

zich zal vergist hebben , en dat men lezen moet obti

nuimus, gelijk de ſamenhang en zin dezer woorden

vereischt.

(d) Perſolvendis.] Dus ſtaat in 't Regiſter, waar

ſuis heredibus, (d) perſolvendis, videlicet

in Paſcha den . unus, denarius aureus ſecun

dus in Pentecoſtes, tertius Denarius in Nati

vitate Domini.

In cujus rei teſtimonium praeſentem pagi

nam ſigillorum noſtrorum munimine duximus

roborandam.

Acta ſunt haec in (e) Novamagio in

Palacio, in Octava Epiphaniae. Anno Domi

ni MCCL”. praeſentibus hiis teſtibus,

Domina MARGRETA Comitiſſa GELRENSI.

Domina R. Comitiſſa Iuliacefi.,

Magistro Andrea, Comitis (f) Capel

lano.

Ghyſelberto, Comitiſſae Capellano. '

Mathia, Comitis Notario,

Henrico Plebano in Novimagio,

Ottone de Zube,

johanne de Bruchuſen,

Goſuino de Roichem,

Godfrido de Homele, militibus, & aliis

quam pluribus.

Naar 't MS. dat aliſte Regiſtre,

ter Rekenkamer van GELDER

LAND beruſtende , Fol. 119.

verſo.

uit wij dit Stuk geven. Doch de Afſchrijver van dat

zelve heeft zich vergist. Ik denke, dat in den oor

ſpronkelijken Brief zal geſtaan hebben, bij verkorting

van ſchrijven, perſolvendi s, of s'. hoedanig men

ſchreef voor ſunt. Zie wALTHERI Leaic. ,,Diplom,

Col 35o. De afſchrijver heeft bij overhaaſting, of

onoplettendheid, daar uit één woord gemaakt, ter

wijl hij vol uit had moeten ſchrijven perſolvendi ſunt,

gelijk de zin vereischt, . - -- -

(e) Novamagio.] Dus insgelijks in het MS. Re
gister. Doorgaands anders vindt men##ge

ſchreven, gelijk ook in 't vervolg van dezen Brief

(f) Capellano. cet.] Hieruit kan men dus opmaa

ken, dat de Graaf en Graavin, ieder één bijzonderen

Capellaan hadden, die in de Hof-Capel voor ieder

hunner de Miſſe las, en den Kerkdienst verrigtte.

Hhhh 3 - 65.)
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Vlaanderen en Henegouwen,

Koning wILLEM belooft den gemaakten Vrede met Margareta, Graavin van

onder anderen, ook door Graaf oTTo van

GELRE te zullen doen beveſtigen.

Den 19 Maij. 125o.

ILLELMUs , Dei gratia Rom . Rex ,

ſemper Augustus, univerſis. &c. Cum

nos (a) pacem, quam fecimus cum nobili

Domina MARGARETA, Flandriae & Hannoniae

Comitiſſa, firmiter & fideliter obſervare veli

mus, tenore praeſentium ſcire facimus uni

verſos, quod Nos, ut ad obſervantiam pacis

ipſius fortius aſtringamur, procurare & face

re tenemur, quod cariſſimi conſanguinei no

ſtri (b) H. Leodienſis Electus, Henri

cus (c) Dux Lotharingiae & Brabantiae ,

oTHO (d) Comes GELDRENSIs, [Theodori

cus] Comes (e) Clevenſis, per ſilas paten

(a) Pacem, quam fecimus.] Dewijl dat Vredes

verdrag geen de minſte# heeft tot Ons GEL

DERLAND, zou het buiten ons beſtek zijn geweest,

indien wij het zelve in deze Verzameling hadden wil

len brengen. Het was genoeg die Stukken alleen hier

te plaatſen, waar in onze Gelderſche Graaf oTTo te

vens betrokken is geweest. Het verdrag zelve, tot

wiens ſtrikte naarkoming onze oTTo zich onder an

deren ook verbonden heeft, kan men in zijn geheel

vinden bij vAN MIERIS, Charterb. van Holl. I. D.

bl. 258. en uit denzelven ook bij den Hoogleeraar A.

KLUIT d. Cod. Diplom. Num, 17o. pag. 575-586.

Men zie verder, hetgeen de Beroemde Jo. MEERMAN

wegens dat vredesverdrag heeft aangetekend en opge

merkt in deszelfs Geſchiedenis van Koning WILLEM,

I. D. 2. B. bl. 267-275. en 5 B. bl. 382 -393.

(b) H. Leodienſis Electus.] De verkoren Luikſche

Bisſchop HENRIK van GELRE heeft zulks gedaan op

den 3o November deszelfden jaars 125o. bij een afzon

derlijken Brief, die in dezelfde bewoordingen bevat is,

als waar mede zijn Broeder, GraafoTTo van GELRE,

insgelijks op dien zelfden dag dat Verdrag bij een an

deren Brief beloofde te zullen doen nakomen. De uit

gaaf van dien Brief van Bisſchop HENRIK zijn wij ins

gelijks verſchuldigd aan den Heer A. KLUIT, d. Cod.

Dipl. Num. 179. p. ##
(c) Henricus Dux "# Deze, als toen te Brus

ſel tegenwoordig zijnde, heeft op denzelfden dag,

waar op bij dezen Brief Kon... wILLEM aan de Graa

vin van Vlaenderen beloofde dit bij hem te zullen uit

werken, zulks werkſtellig gemaakt, en zijnen Brief

daar van afgegeven, die insgelijks te vinden is in 't

gemelde Codex Diplom. van den Heer KLUIT, Num.

'7## 586.

(d) Otho Comes.]. Den Brief, dien deze daar van

heeft afgegeven, zullen wij hier beneden in zijn tijd

orde plaatſen onder Num. 68.

(e) Theodoricus Comes Clev.] Denkelijk is het, dat

deze ook op verzoek van Koning wILLEM zich bij een

afzonderlijken Brief zal verbonden hebben om dat ge

melde Verdrag te handhavenen. Den Brief egter van

tal behoorde , anno Domini M. CC.

KLUiT heeft ree

tes litteras ſe ad id obligent, & bona fide

promittant dictae Comitiſſae, &c.

Actum Bruxellae, anno Domini M. CC.

quinquageſimo, quarto decimo (f) Kal. Ju

nii Ind. VIII. Regni noſtri (g) anno II.

FR. VAN MIERIs, Charterb. van HoL

LAND Tom. I. p. 282. uit OL. VRE

DII Probat. Geneal. Comit. Flandr.

Part. I. fol. 245. en uit denzelven

ook bij A. KLUIT Hiſt. Crit, Com.

Holl. Tom. II. Part 2. in Cod. Dipl.

n. 174- pag. 59O.

denzelven hebben wij tot nog nergends aangetroffen;

# ook ten deze opzichte niets bekend is gewor

en aan den Heer MEERMAN. Men zie deszelfs Ge

ſch. van K. WILLEM I. D. bl. 391.

(f) Quarto decimo Kal. junii.] Zonder eenige

bedenking hebben wij gemeend de lezing en verbete

ring van den Heer KLUIT ook in onze Uitgaave te

moeten volgen. vREDIUs en vAN MIERIs hebben de

zen Brief gebragt tot den 23 Meij des jaars I254. en

hebben dus de afſnijding, of comma, kwaalijk geplaatst

agter het woord quarto, als of hetzelve tot het jaar

uinquageſimo

uarto, Decimo Kal. junii. De VIII.jndictie, wel

ke wij hier ontmoeten, meende men te moeten veran

deren in de XIV., doch zij bedrogen zich door die

kwaade interpunctie. Want even die zelfde VIlI. in

dictie had haar moeten brengen tot het jaar 125o, en

niet 1254. - Daar verder en de Hertog van Bra

bant, en de Bisſchop van Luik, en de Graaf van

GELRE reeds in 125o. hunne opene Brieven diesaan

gaande hadden afgegeven, tot welke te geven K. wIL

LEM bij dezen Brief belooft dezelven te zullen verzoe

ken, en bij hun uittewerken, moet daar uit ontegen

zeglijk volgen, dat deze Brief in 125o. ook moetge

geven zijn. Zulke belofte immers kwam in 1254. nier

te pas, daar zij reeds vier jaar te vooren dat op zijn

verzoek hadden gedaan. -

(g) Anno II. J In de Uitgaaven , anno VI.
ds dit veranderd in anno II. 't geen

de Heer MEERMAN ook gevolgd heeft, d. l. II.

D. in de Cod. Dipl. Num, 71. bl. 354 . Ik heb ge

meend dit in onze uitgaave ook te moeten veranderen,

en ik denke, dat wij aan vREDIUs, (want vAN MIE

RIS is doorgaands gewoon zijne voorgangers blinde

lings, te volgen) alleen deze bedorvene lezing te dan

ken hebben, die, door een kwaade interpunctie in 't

echte jaartal bedrogen zijnde, de II. in een VI. op ei

gen gezag ſchijnt veranderd te hebben, als wetende,

dat in 1254. Kon. wILLEM niet in zijn II., maar in

Zijn VI. Regerings - jaar was, te rekenen na zijne

Krooning binnen Aken.

66.)
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66.) Het recht van Praeſentatie en

w

Collatie der Kerk van Selhurſt, als mede

van Heſle en Valdrik in den Tielerwaard, door den Proost afgeſtaan aan

het Kapittel van S. MARIE te Utrecht.
f

Den 15 junij. 125o.

uae geruntur in tempore, ne labantur

cum tempore, literarum ſolent apici

buSN-ac ore teſtium, perhennari.

Nos igitur wALTERUs, Dei gratia Praep0

ſitus Eccleſiae beatae Mariae Trajectenſis,

ſignificamus omnibus, tam praeſentibus, quam

poſteris , quod Eccleſias de Selhurst , &

de (a) Hesle, cum ſuo appenditio, ſcilicet

Valdric, ad quas praeſentatio, & in tempo

ralibus collatio, noſtrae Praepoſiturae hactenus

fuit annexa, ea poteſtate, qua nos eas con

ferre conſuevimus, confratribus noſtris, vide

licet Capitulo praeſatae Eccleſiae beatae Ma

riae Trajectenſis, contulimus de cetero libere

conferendas, in earum collatione nichil jurisno

bis, ac noſtris ſucceſſoribus, reſervantes, ut

dictorum fratrum redditibus, ſic aucmentatis,

defectui, quem patiuntur in temporalibus mul

totiens propter quosdam importunos bOnOrum

ſuorum ac indebitos invaſores, aliquando vero

propter tempeſtates, ac alios caſus infortuitos,

eo facilius conſulatur, cum ipſi, divinis co

tidie vacantes ac inſiſtentes officiis, prae ce

teris debeant merito retributionis ſolatio de

(a) De Hesle, l . Het tegenwoordige Hesſel, of

Heesſel, in den Tielerwaard, oudtijds ook Heſola ge

naamd. Zie hier voor onze Aanmerkingen, I. Afd.

n. 27. bl. 18 ( o) – Niet ver van Heesſel ligt ook

Varik, alhier Valdric genoemt, 't welk eene Kapel

toen ſchijnt gehad te hebben, afhangig van de Paro

chie - Kerk van Heesſel, en daarom in dezen Brief be

ſtempeld met den naam van Appenditium, of aanhang

van de Kerk van Heesſel, als de Moederkerk van de

- zelve, en dus daar onder behoorende.

, (b) Reymarus. Dat hij in den jaare 125o. nog

--- - - aS722

mulceri.

Cui facto noſtro (b) Reymarus, Prae

poſitus Sancti Petri, ad quem ſpectat collatio

altaris Eccleſiae de Selhurst, ac EvERARDUs,

Praepoſitus Tylenſis, ad quem ſpectat colla

tio altaris Eccleſiae de Heſle, pium praeben

tes aſſenſium, poſt noſtram reſignationem, pu

blice coram eis faétam, in qualibet earundem

Eccleſiarum unum ex praeſatis fratribus, ad

praeſentationem ipſorum fratrum, dono alta

ris , nomine ipſius Capituli, inveſtiverunt,

ac de eisdem canonice inſtituerunt.

Ut autem haec firma permaneant & incon

vulſa, praeſentem cartulam appenſione dicto

rum ſigillorum R. Sancti Petri, E. Tylenſis

Praepoſitorum ac noſtri fecimus communiri.

Actum anno domini M”. ducenteſimo quin

quageſimo in die Viti & Modeſti Martirum.

l Naar het Perkamenten MS. Liber Pi

loſus van 't KAPITTEL van S. MA

RIE te Utrecht, Pag. 1o1.

Proost van S. Pieter geweest zij , heeft DRAKEN

BORCH in 't Aanhangz. op de K. Oudh. bl. 138. al

leen op het gezag van een zekere geſchreven Lijst

gelneld, zonder egter eenig verder bewijs daar voor

bij te brengen. Door dezen Brief nu wordt die Lijst

in dit opzicht ten vollen bewaarheid, en geſterkt.-

Wij hebben dezen Reimarus, met en benevens den

Thielſchen Proost EVERAR DUS, ook reeds ontmoet

in een Brief van den II. August. 1244. hier voor

onder Num. 43. bl. 45I.

(S, GS/S- #= # 55

67.) De eigendom van het Huijs, of Caſtrum te Schalkwyck, gerichtelijk opge

dragen aan Graaf oTTo, door den Ridder Arnold de Schaelcwyc.

Den 14 September 125o.

Nclito viro, & dilecto Domino ſuo ,

OTTONI Comiti GELRLAE Ar. Miles de

Schaelcyſyc, fidelis ſuus, & cum debita fide

(a) Goiswino Militi de Rochem] . Hij is dezelfde,

als die Goſuinus dc Roichem, dien wij hier voor Num.

w

litate ſe totum & ſua ad obſequium. Nobi

litatem veſtram ſcire deſidero, quod, ſicut

promiſeram, dedi domino Goiswino (a) Mi

li

64 bl. 477 ook reeds als M//es, of Ridder, onder

de overige Getuigen hebben aangetroffen.
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liti de Rochem, ad opus veſtrum, in Judi

cio coram incolis terrae, ſicut moris eſt,

proprietatem (b) caſtri mei in ScalcWyc cum

area praeiacente, quae ſimul continent oéto

jugera, quae vulgariter morgen dicuntur; &

hoc firmavi, & complevi ſecundum morem

& conſiletudinem terrae ; quod proteſtoro

praeſencium teſtimonio literarum. Aétum die

(b) Proprietatcm caſtri mei.] Door welke op

dragt van eigendom dus het Huis Schalkwijk een Gel

ders leen werd. De zoon van dezen ARNoLD, Ghiſel

lert genaamd, ſchijnt dit Leen omtrend den zelfden

tijd, of niet lang daar na, vergroot te hebben met

twee Landhoeven, na bij dit Caſtrum, of Heerenhuis

gelegen. In een oude Lijst van Stigtſche Goederen,

aan GELDERLAND Leenroerig, te vinden in het MS.

Regiſter A Fol. IX. ſtaat onder anderen aangetekend:

Item Giſelbertus de Scalczvyc obtulit duos manſos curu

domo ſua. Ook in een andere ſoortgelijke, doch breed

voeriger, oude Lijst, zo als voorkomt in het MS dat

alsſie Regiſ/re Fol. 126., en ook bij MATTHAfUs de

jnre Gladii Cap. XV. p. 267. vinden wij dit navol

gende: Giſelbertus de Sca/cvvyck filius Arnoldi. Ipſe

Arnoldus contlulit domino ( Comiti, voegt er het MS.

bij) duos manſos cum donio, ſuae domui vicinos, valde

->xia e-&S

68.)

exaltationis Sanétae Crucis , anno Domini

MCCL .

Naar 't MS. dat altſte Regiſtre, ter

Rekenkamer van GELDERLAND be

ruſtende, Fol. 123. verſo.

lonos, quum (MS. , quando) ei obtulit domum ſuam.

Dat deze woorden door de Afſchrijvers bedorven zijn,

lijdt geen twijfel. Ik denke, dat de woorden ipſe Ar

noldus kwaalijk uit hun plaats verzet zijn, en dat men

dezelve dus verplaatzen moet, en lezen: Giſelbertus

de Scalettyk, f/itus Arnoldi, contulit Domino Comiti

duos marſos cum domo, ſiuae domui vicinos, valde bio

nos, quum ipſe Arnoldus ei obtulit domum ſuam. Door

domum ſtaan, moet men verſtaan het Huis Scalczyk zel

ven, dat volgends dezen Brief door ARNOLD aan den

Graaf is opgedragen. Doch niet hij, maar zijn zoon,

Giſel vert, heeft die twee Hoeven met het daar opgebou.

de Boerenhuis opgedragen, volgends de aangehaalde

Lijst uit het MS. A. Door deze verplaatſing nu dier

woorden ſtrijdt en deze oude aantekening niet met

onzen Brief, en die twee Lijſten komen dan ook on

derling hier in wel overeen.

Graaf oTTo verbindt zich te doen naarkomen het Vredesverdrag, tusſchen

Koning wILLEM, en MARGARETA van Vlaanderen gemaakt, en belooft 3y

me hulp en bijſtand aan dien genen der beide partijen, die door den an

deren daar in verkort, of benadeeld mogte worden, te zullen bewijzen.

Den 3o November. 125o.

/

TTHO , Comcs GELRENSIS , univerſis,

praeſentes Litteras inſpecturis, ſalutem.

Noverit univerſitas veſtra, quod, cum ſuper

quaeſtione inter Sereniſſimum Dominum W.

Regem Romanorum illuſtrem, & FLORENTI

UM, germanum ipſius, ex una parte, & no

bilem matronam M. Flandriae & Haynoniae

Comitiſſam ex altera, ſuper juribus & aliis,

quae utraque pars ad ſe pertinere dicebat in

terra Zelandiae, mediante venerabile patre,

Domino P., Albanenſe Epiſcopo, Apoſtoli

cae ſedis Legato, Pax ſit reformata inter eos,

prout in eorum Litteris, exinde confectis, ple

nius continetur, Nos, ad (a) petitionem

dicti Domini Regis, ſuper dictae pacis conſer

vatione praeſentes Litteras noſtras damus, pro

mittentes Nos praeſentium teſtimonio Litte

rarum, ſi dictam Pacem alteram dictarum par

tium infringere contingeret, vel venire con

tra eam, ſervanti Pacem contra infringentem

auxilium & conſilium praeſtituros. Datum

apud Montes in Haynonia in die Beati An

(a) Ad petitionem dićti Domini Regis.] Den Brief,

waarbij Koning wILLEM beloofd heeft te zullen be

zorgen, dat, onder anderen , ook de Gelderſche

Graaf het ingegane Verdrag met MARGARETA van

dreae anno Domini M° CC° quinquageſimo.

, Collationné à l' Original en Par

, chemin, ſtellé du ſcel, en par

, tie rompu, du dit Othon, pa

, reil à celui repreſenté dans

, VREDIUS planche 34. étant dans

, la Tour des Chartes de la Cham

, bre des Comptes du Roy a Lil

, le, par nous Ecuier Seigneur

, de Maillart, directeur & Gar

,, de des Chartes de la Chambre

, des Comptes du Roy à Lille le

, 12. May 1776.

, GODEFRoy”

A. KLUIT , Hiſtor. Crit. Com. Holl.

Tom. II. Part. II. in Cod. Dipl.

n. 178. p. 595.

Vlaanderen bij eenen Brief zou beloven te handha

Venen, hebben wij hier voor reeds geplaatst onder

Num. 65. bl. 478. Men zie, het geen wij aldaar heb

ben aangemerkt.

69.)
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69.) Reverſaal- brief, bevattende de voorwaarden, op welke het Capittel van s.

PIETER te Utrecht het Patronaatſchap van de Kerk van Buurmalſem heeft

afgeſtaan aan den Abt en 't Convent van Marienwaard.

Den 2o December, 125o. "

ODOLFUs, Dei patientia Abbas (a) to

tius Conventus S. Mariae de Inſilla,

univerſis, praeſentia viſuris, notum eſſe vo

lumus, quod nos omne Jus Patronatus Ec

cleſiae de (b) l/alſèn ſiſperiore, cum (c)

poſſeſſoribus & areis ac aliis attinenciis, ex

(a) Abbas totius Conventus.] Dus vindt men in de

Uitgaaf. Maar waarom noemt zich Rodolf hier Abbas

totius Conventus, of, gelijk vAN RHYN die woorden

vertaalde , Abt van 't gantſche Convent van Marien

waart ? Zijn er dan ook Abten over een half Con

vent, of over een derde gedeelte van een Convent?

Heeft niet ieder Convent alleen maar eenen Abt, en

niet twee of meer ? Dit zeker zijnde, blijkt tevens,

dat de Uitgever of kwaalijk den oorſpronkelijken Brief

heeft afgeſchreven, of een laater bedorven Afſchrift

heeft gevolgd. Ongetwijfeld heeft in den Brief geſtaan,

Abbas, totusque Conventus, en niet totius. Op dezelfde

manier, onttºoeten wij denzelven in een voorgaanden

Brief van dit zelfde jaar, alhier onder Num. 64. bl. 477.

geplaatst. Rodolphus Abbas totusque Conventus. cet.

(b) Malſen ſuperiore.] VAN HÜEssENd. l.p 568. ver.

ſtaat er door het tegenwoordige Buurmalſem. oudstijds

Borchmalſem, dus genoemd, om dat het onder de Graaf

ſchap Bur en thands behoort, ter onderſcheiding van Gel

dermalſem het welk aan de overzijde van de Linge, niet

ver van dit Buurmalſen, in den Tielerwaard gelegen is.

(c) Cum posſesſoribus l. Mogelijk is dit een ſchrijf

fout voor posſesſionibus. Ik twijfele, of het uitgege

vene posſesſoribus hier wel plaats kan vinden, ſchoon

mij niet onbewust is, hoe het zelve door anderen zou

kunnen uitgelegd worden , doch ik vreeze, dat zoda

nige uitlegging hier niet te pas zou komen.

(d) Quod circa ea & omnia jura Synodalia

perſolvemus.] Deze woorden leveren geen voegzaa

men zin uit, en ik erkenne niet te begrijpen, waar op

de woorden circa ea zullen zien. . VAN RHYN zette

dit in zijne Nederduitſche Vertaaling wel over door

de woorden, omtrend het bovenſtaande. Doch niets

gaat er voor in dezen Brief, 't geen betrekkelijk

hier toe is. Daar en boven, dewijl er volgt, ET o

mnia jura ſynodalia perſolvemus , toont, onzes

bedunkens, dat Koppelwoordje ET ten duidelijkſten

aan, dat voor af een ander woord moet geſtaan hebben,

dat een zekeren last of ſchatting betekent, welke we

gens die Kerk ook moest betaald worden. De Abt

van Marienwaard getuigt bij dezen Brief, dat het Pa

tronaatſchap over de gemelde Kerk door het Kapittel

van s. PIETER aan hem, en zijn Convent, was afge

ſtaan onder deze uitdrukkelijke voorwaarde, dat de

gewone lasten, die het Kapittel, als Patronen der zel

ve Kerk, tot dusver betaald had, nu voortaan door

hem, en 't Convent, wegens die Kerk zouden moeten

betaald worden. Welke waren nu die rechten? Wij

ontmoeten hier het zogenoemde Synodaticum, of de

jura Synodalia , en die rechten, welke aan den Aarts

diaken, onder wiens bewind die Kerke behoorde, bij

zekere gelegenheden moesten betaald worden, alhier ge

noemd jura Archidiacono loci pertinentia . Maar waren

'er, behalven deze opgenoemde, geen meêr lasten tebe

taalen? Zou dan ten laste van 't Kapittel verblijven het zo

genaamde Viſitatie geld, dat om de drie jaaren ten min

ſten moest betaald worden aan den Biſchop ? Immers,

daar bij dezen onzen Brief het Kappittel het recht

van Patronaatſchap geheel en al aan den Abt afſtond, is

het meer, dan waarſchijnlijk, dat het zelve recht niet,

dan met alle zijne lusten en lasten zal opgedragen zijn,

cepta Decima majore & minore, a Viris Ve

nerab. Decano & Capitulo s. PETRI Traject.

ſecundum litteram eorum, nobis ſuper hoc

porrectam, recepimus, tali accedente condi

tione, (d) quod circa ea & Omnia jura Sy

nodalia , & Archidiacono loci pertinentia,

quae

en over zulks, dat de Abt, behalven het Synodati

cum, ook ten laste van zijn Convent zal aangenomen

hebben te betaalen alle de onkosten, welke, op de ge

woonlijke Kerken -viſitatien kwamen te lopen. -

Dat de Bisſchoppen, jaarlijks, of wanneer hun zu'ks

noodzakelijk ſcheen, ten minſten alle drie jaaren eens,

of zelf in perſoon, of door hunne Aartsdiakenen, de

Kerken van hun Sticht moeſten rond reizen, en viſite

ren, is genoeg bekend, en behoeft geen bewijs. Die

Kerk, alwaar zij kwamen dat Kerkelijk onderzoek te

doen, was verpligt alsdan den Bisſchop, of den Prae

laat, met zijn gevolg, te verpleegen, dat is, eeten en

drinken, als mede hooi en haver voor hunne paarden ,

gelijk ook huisveſting en ſtalling te bezorgen. Dit

noemde men procurare, of procurationem exhibere E

piſcopo. Men zie, onder anderen - nouJATIUS in Not.

ad LANCELLOTTI Inſtit. J Can. Toºn. I. p. 5o6. -

Men moest niet alleen den Bisſchop, of Aartsdiaken,

maar ook zijn geheel gevolg verpleegen, 't geen ſom -

tijds in een groote ſtoet van bedienden beſtond. Zulks

ſtrekte doorgaands tot een aanmerkelijk bezwaar voor

eene, vooral geringe, Kerk ten platten lande. Zelfs,

om dit misbruik voortekomen, ten einde dat gezel

ſchap van gasten niet al te bezwaarlijk mogte worden,

heeft men reeds in den jaare 1 179. daar voor eeniger

maaten getragt te zorgen in het CoNCiLiUM - LATE

RANENSE HI. Cip. 4. , en als toen bepaald, dat

een Bisſchop niet meer, dan ten hoogſten dertig

paarden met de benoodigde Knechten in zijn gevolg,

mogte hebben , of, zo de Viſitateur een Atarts

diaken was dezelve niet meer, dan zeven paarden

met zich mogte medevoeren, als mede dat zij geene

kostbaare maaltijden mogten eiſchen , maar, met het

een hun werd voorgezet, te vrede moesten zijn.

# woorden van die algemeene Kerkvergadering, zo

als dezelve bij LABBEUs, Concil. Tom. X, pag., 15 Io

voorkomen, zijn deze: ,, Grave nimis et emendatione

,, fore dignum dignoſcitur, quod quidam fratrum &

,, coëpiſcoporum noſtrorum ita graves in procuratiºni

, bus ſuis ſubditis exiſtunt, ut pro hujusmodi (viſita

, tionis) cauſa interdum ornamenta Eccleſiaſtica ſub

, diticómneilantur exponere, et longitemporis victum

, brevis hora conſumat; quocirca ſtatuinus, quod -

, parochias viſitantes - Epiſcopi vigintivel trigin

, taevectionum numerum nequaquam excedant, Archi:

, diaconi quinque aut ſeptem; Decani, conſtituti ſub

, ipſis, duobus equis exittant contenti. Nee cum ca

, nibus venatoriis & avibus proficiſcantur, ſed ita pro

, cedant, ut non, quae ſunt ſta, ſed quae Jeſu Chri

, ſti ſunt, quacrere videantur, nec ſumptuoias epur

, las quaerant, ſed cum gratiaruin aſtione reciplint 2
, quod honeſte & competenter fuerit illis miniſtra

,, tum.” Zelfs volgends de syNoDUs ExONIEN

sis van den jaare 1287. Cap. 4o bij denzelven LAB

BEUs, Concil. Tom. XI. p., 1296. is niet alleen be

paald, ,, ut in equis, familia, vict talibus: & al is

, neceſſariis ſe habcant per omnia moderate”, maar te:

vens ook verboden, op die maaltijden, geene vreemde

gaſten te mogen nodigen : ,, ſirmiter probibenius" »

leest men aldaar, ,, ne ad procurationem ſuam pr38

-, ſumant extraneos invitare”. - Deonkosten, welke

I iii op
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quae dicti Decanus & Capitulum ſolvere con

ſueverunt, omni quaeſtione ſecluſa, ex nunc

in antea perſolvemus.

Item cum inter nos & Epiſcopos de novo

op zodanige verpleeging, of procuratio, van den Wi

ſitateur, liepen, heeft BoNIFACIUs de VIII. reeds toe

# dat door de Kerken voor een ſommegelds zou

en mogen afgekogt worden. Men zie DoUJATI Us d.

l. pag. 5o7. - Deze onkoſten nu, of ook die af.

koopspenning, welke bij iedere viſitatie aan den Bis

ſchop, of Aartsdiaken, in plaats van die maaltijden of

verpleeging betaald werd, noemde men in den Middel

eeuw in 't Latijn, Circata, en Circatus, dat door DU

CANGE in Glosſ. Tom. II. p. 63o. te recht wordt ver

klaard door Cenſus, qui ſolvitur Epiſcopo, aut Ar

chidiacono, ab Eccleſtis , pro viſitatione, ita dictus a

circumeundo, quod En ſcopi , aut Archidiaconi, Dige

ceſs ſuas circumeundo viſitent, alwaar men verder

menigvuldige voorbeelden van 't gebruik dezes woords

in dien zin kan vinden. In dien zelfden zin gebruikte

men ook de Spreek wijs, circare Eccleſtam, voor vi

ſitare. Dus leest men in een Brief van den jaare 828.

, ſºulvo pacto, quod pro circanda parrochia ſemper

,, tertio anno no' is dojictur,” bij MURATORIUS, An

tiq Ital, medii as vi Diſ/ert. 62. Tom XII., pag. 632.

nov. Edit. Dus vindt men ook in een anderen Brief

van 847, bij den zelven d. l. Diſ. 28. Tom VI. p.

2o. ,, Et pro omni juſtitia eainde tibi - per me -

,, per ſingulos annos in menſe Martio cenſum dare &?

,- per/b/vere debcam argentijn , ſolidos viginti, bonos

,, denarios expendtºiles , de tertio in tertio anno,

,, quando circatas ad conſignationes faciendum de Ple

,, be in Plebes veſlras feceritts'. In welke woorden

conſignationes facere niets anders betekent, dan aan de

gedoopte Leden van zodanige Gemeente, of Kerk, het

Chr. sina , of het ſacramentum confirmationis , het

, Vromzel, of Vormzel, toedienen, en dezelven Vro

men of Vormen. Zulks was een der voornaamſte oog

merken, waar om de Bisſchop verpligt was in perſoon

die Kerken - viſitatie te doen, want het Sacrament des

Vormzels door geen Geestelijken van minder aanzien,

maar alleen door iemand van Bisſchoplijken rang, bui

ten noodzaake, mogte toegediend worden, gelijk te o.

ver bekend is. Men zie alleen maar EDMUND MARTE

NE, de Antiquis Eccles. rittbus Torn. I. p. 241. –

Alhoewel nu de gemelde Kerken - viſitatien in 't Sticht

van UTRECHT in zekere gevallen, zo als dezelve ein

delijk bij een, tot nog, zo ver ik weet, onuitgegeven,

onderling Verdrag van den 13 September 1344, nader,

tot voorkoming van alle twiſten dien aangaande, be

paald zijn geworden, ook door den Aartsdiaken kon

den geſchieden, vermogt egter dezelve het Sacrament

van het Vormzel bij die gelegenheid niet te bedie

nen, maar hij moest daar toe den een of anderen Bis

ſchop verzoeken, met wien hij de voordeelen, die daar

van kwamen, als dan ook deelde. Dit leeren wij uit

het ,, op perkament geſchreven, en in 't Capittel van

ST. PIETER beruſtende coDEX STATUTORUM Eccleſiae

Trajecten/is, alwaar men op Fol. V. verſo, onder an

deren, ook dit navolgende vindt: ,, Haec ſtunt Jura

,, Archidiaconatus Praepoſiturae /Westfriſiae in Eccle

,, ſta Trajectenſt Inprimis GODEBOLDUs, quondam

,, pizc memoriae Epiſcopus Trajecten/is, dedit Eccle

,, ſtate Trajcátenſt, & Praepoſito IVestfriſtae, & ad opus

, ipſius Praepoſiturae, & ad onera ipſius ſºuſtinenda,

,, Jurisdictio em ſpiritualem / beram & alſolutain,

,, perpetuis temporibus evercendam per terram West

,, friſiae. Item hoc dedit diſtus Epiſcopus - quod

,,Praepoſitus poſit in ſeptennio bis” (de Kerkviſitatie

moest ten minſten alle drie jaaren eens geſchieden, en

dus met het ſevende jaar moest dezelve voor de twee

de reize geſchieden.) ,, ſua exercere ſynodalia, mul

,, étas & focnas ſuscipere & abſolvere delinquentes.

,, Item dictus Dominus Epiſcopus contulit & conceſit

, Praepoſito, inibi pro tempore eaſſistenti, poteſtatem

,, ſecum ducendi quolibet ſeptennio, dum ſili place

,, ret, & ſibi viſum foret expedire, ad candem Prae

., poſtturam Epiſcopum unum Catholicum , ad ea,

,, quae ſunt ordints & conſecrationis, evercenda, &?

,, eunden reduce, e, & emolumenta, exinde prove

», nientia, cum coden: Epiſcopo, ſic duéto, percipien

,, da”. - Dat de Proost, of Aartsdiaken, hier toe

eenen Bisſchop kon verzoeken, dien hij wilde ,

blijkt uit die zelve onuitgegevene sTATUTEN Fol.

-

Fraternitas ſit contracta, in perpetuam Frater

nitatis hujus memoriam, ſingulis annis & an

niverſario Epiſcopi BERNOLDI libram unam ad

conſolationem (e) noſtro Conventu perſolve

ImulS,

LXXXIII. verſo , ,, Praepoſitus Friſiae poteſt quem

,, cumque Epiſcopuin infra terminos Friſiae invitare,

,, & Eccleſias & altaria conſecrare, reconſiliare , &?

,, confirmare per eundem, ſine licentia Epiſcopi Tra

,,jecten/is.” Uit het geen wij kortelijk, want

om breedvoeriger de oude rechten der Kerkelijke Wi

ſtatien thands te behandelen, lijdt ons beſtek niet,

dien aangaande alhier hebben aangevoerd, blijkt ten

vollen, dat zodanige Viſitatien ten koſte der Kerken

geſchiedden, 't zij dan, dat ze den, Viſitateur, en zijn

gevolg, met huisveſting, kost, en drank verpleegden,

en dus denzelven defroijeerden, 't zij ze die onkosten,

en dat defroijement, met een zekeren penning gelds af

kogten. Terwijl nu bij dezen onzen Brief de

Abt van Marienwaard, als toekomſtige Patroon,

op zich neemt de betaaling der Synodale rechten, die

de Aartsdiaken uit die gemelden Kerk kon genieten,

is het ook zo al niet zeker, ten minſten ten uiterſten

waarſchijnlijk, dat hij ook die onkosten, welke op

het viſiteren dier Kerk liepen, tot zijnen laſte zal ge

nomen hebben. Ik denke overzulks, dat in den oor

ſpronkelijken Brief zal geſtaan hebben, tali accedente

conditione, quod circatam & omnia fttra ſynodalia -

perſolvemus. De onkundige Afſchrijver verſtond dat

woord niet, en heeft dus circa ea, 't geen hier onver

ſtaanbaar is, gemaakt uit circata , of circatu, gelijk

hij geſchreven vondt voor circatam, of circatum. Op

die wijze is het volgende koppelwoordje et ook niet

overtollig. Aan deze onkosten nu, die op de

Kerkviſitatien liepen waren alle Kerken onderhevig,

ten zij dezelve daar van bij een uitdrukkelijk Privi

legie des Bisſchops ontheft waren. – Wanneer in

den jaare 1121. de Kerk van Warnsfeld door den Bis

ſchop afgeſtaan werd aan 't Kapittel van s. PIETER,

werd dat zelfde Kapittel bij den Giftbrief uitdrukke

lijk ontheven, en vrij verklaard, van die onkoſten.

,, Fecimus etiam ,” zegt Bisſchop GoDEBoLD, ,, ipſam

,, Eccleſiam liberam a circatu Epiſcopi, ab oblatis,

,, ab omni Epiſcopali debito, niſi ſi Epiſcopus ibi prae

,, ſens Symodum habeat, & duas marcas pro ſervitio

,, habeat”. Men zie dien Brief hier vooren in onze

II. Afdeel. Num. 22. bl. 17o. Wij hebben ge

meend die gemelde woorden alhier ook te moeten uit

ſchrijven, om dat in dezelve de twee gewoone lasten,

waar aan alle Kerken gemeenlijk onderhevig waren,

de Circatus, en het Synodaticum , bij een gevoegd

en opgeteld worden, even eens, gelijk dan ook in de

zen Brief, indien men onze verbetering goedkeurt,

circata, of circatus, en de jura Synodalia bij een

gevoegd voorkomen -

(e) Noſtro conventu perſolvemus.] Met hoe wei

nig oordeel, en hoe onkundig, vAN RHYN zijne over

zettingen van oude Brieven ſomtijds maakte, blijkt ook

uit deze woorden, welke hij dus vertaalde: Vorders

- zullen wij - alle jaaren op het jaargetij van

den Bisſchop Bernoldus aan ons Konvent tot vertroo

ſtinge betaalen een pond. Hij heeft dus gemeend,

dat men lezen moest noſtro Conventui perſolvemus, en

niet conventu , gelijk vAN HUESSEN heeft uitgegeven.

Maar wat zin doch levert zodanige verbetering, en daar

op ſteunende vertaaling, uit? Wie moest dat pond

jaarlijks betaalen? Immers de Abt en het Convent
van Marienwaard. Maar aan wien zou zulks betaald

worden? aan ons Convent, meldt de Vertaaling. Zou

dan 't Convent aan zich zelf betaalen? Wat zin is

dat? De meening zekerlijk is, dat dat pond jaarlijks

door het Convent, en uit deszelfs opkomſten, ev no

ſtro Conventu, gelijk men had moeten lezen, zo men

al in de lezing eenige verandering meende te moeten

maaken, zoude moeten betaald worden aan het Capit

tel van s. PIETER, dat het Patronaatſchap dier Kerk

had overgegeven aan 't Convent onder die voorwaar

de, dat de Canunniken van 't zelve jaarlijks daar voor

van het gemelde Convent een pond gelds zouden ge

nieten; tot betaaling van 't welk de Abt en het Con

vent zich bij dezen Brief verbinden. Maar waar toe
zou dat geld jaarlijks door 't Kapittel van s. PIE

TER gebruikt worden ? Ad conſolationem, zegt de

Brief; dat is, dat de Canunniken, wanneer zij de

gewoone Kerkdienſten en de Zielmisſen voor de rust
- Van
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mus, & (f) ſuper his omnibus, ſine quae

ſtione qualibet obſervandis, dicto Decano &

Capitulo, eorumque ſucceſſoribus, nos & no

ſtros ſucceſſores praeſentibus litteris perpetua

liter obligamus.

van den Bisſchop BERNoLD op zijn jaargetijde zou

den hebben volbragt, als dan, dien avond, zich voor

dat pond gelds zouden mogen vrolijk maaken met een

teuge wijns. In dien zin gebruikte men het woord

Conſolatio. Men zie het Gloſſarium van DU CANGE

in V. Tom. II. p. 993. Of nu het enkele woord ver

Acta ſunt haec anno Domini M. CC. quin

quageſimo in Vigilia Beati Thomae.

vAN HUESSEN, Histor. Epiſcopat.

Foed, België. Tom. I. p 568. In

het Nederduitsch ook overgezet

door VAN RHYN in de Kerk. Hust.

en Oudhed II. Deel bl. 359.

trooſting, dat wij in de Overzetting van vAN RHYN

ontmoeten, zulks genoeg uitdrukt, laten wij over

aan de beoordeling van deskundiger.

(f) Super his..] In de Uitgaave, ſuper hos, doch

# is maar een drukfout, dien wij veranderd heb

Il,

er -, C-Cºx-S z- Cr7S2-S - - »

(9,- RSC- RJG #299,- +R)

f

7O. De Afkoop van het aandeel, dat het Hoſpitaal der Johanniter Orde binnen

ARNHEM, voor het gebruik van hun Kerkhof, uit de Jaarmerkts- tollen ge

woon was te trekken, bij den Hoogmeeſter en het Algemeene Capittel dier

Orde bekragtigd en goedgekeurd. -

In Maart 1251.

Rater (a) CLEMENs, humilis Praece

ptor domus Hospitalis (b) Ihrlem per

Alemaniam c), Boëmiam , Moraviam &

Poloniam, univerſis, praeſentes literas inſpe.

cturis, Salutem in omnium Salvatore.

Univerſitatem veſtram ſcire volumus, quod

Nos de conſilio & unanimi conſènſit fra

trum & Capituli generalis vendidimus No

bili Viro, Domino oTTONI Comiti GHELRIAE,

ſuisque heredibus, imperpetuum omne jus &

conſuetudinem, quod vel quam actenus ha

buimus, vel uſque in hOdiernum diem habere

potuimus in Thelone0 aput Arnheym infra Ci

miterium & extra, pro pretio centum libra

rum Daventrienſium, nec de cetero impedie

(a) Frater Clemens.] De Week -en Jaar merk

ten pleegden binnen Arnhem gehouden te worden op

het Kerkhof, en de bijliggende pleinen, of areae,

van het Hoſpitaal der Johanniter Orde aldaar. Voor

welk gebruik van dat Kerkhof en plein het gemelde

Hoſpitaal een zeker aandeel, of portie , genoot uit de

Tollen, die door den Graaf getrokken werden, van

de goederen, die aldaar op de Week - en Jaar- merkten

gebragt en verkogt werden. Het aandeel in de Week

zherkts tollen had onze Graaf reeds vrijgekogt in 124o.

Negen jaar ongeveer daar na heeft hij ook van het Hos

pitaal vrij gekogt het aanpart in de Tollen van de jaar

merkt. Maar zou die Afkoop wettig en van kragt

zijn, moest de zelve geſchieden met toeſtemming en

goedkeuring van den Hoogmeeſter en het Algemeene

Kapittel dier Orde. Die toeſtemming nu wordt bij de

zen Brief gegeven, en bevat dus in zich de ratihabºtio

Summi Magiſtri Hoſpitalis S. johannis, welke bij

den Afkoops - brief der laarmerkts tollen van 1249.

beloofd was aan onzen Graaf uitgereikt en overhan

digd te zullen worden. -- Meer behoeven wij

tot opheldering van dezen Brief niet aan te voeren.

Zulks hebben wij gedaan in onze Aanmerkingen op

die beide Afkoops - Brieven van 124o. , en 1249. ,

hier voor in deze Afdeeling reeds geplaats Num.

mus forum, quod uſque modo eſſe conſue

verat in cimiterio ſupradicto.

Huic autem contractui interfuerunt,

Frater Conradus Praeceptor ejusdem domus

in Colonia.

Frater Gheldolphus.

Frater ( dj Ceſarius de eadem domo.

Item frater Albertus, Lector fratrum Prae

dicatorum in Colonia.

Frater Gherardus, dictus Heymo, Ordinis

fratrum minorum.

Otto Praepoſitus Aquenſis. -

Engelbertus (e) Decanus beatae Mariaë

Traejectenſis. - -

Arnoldus dominus (f) de Disth.

Ruth

27. bl. 431. en Num. 61 bl. 474. Bij PoNTANUs Lib.

VI. p. 143. wordt ook melding van dezen Brief ge
maakt. . *

(b) Ihrlem J. Dus in den oorſpronkelijken Brief,

bij wijze van verkorting, voor Ihcruſalem, Zie WAL

THERI Lev. Diplom. Col. 17o. In de beide Afſchrif

ten ſtaat Theroſol. , 't geen op 't zelfde uitkomt , .

(c) Boëntam Moraviam.j - In het tweede Afſchrift,

Germaniam & Mortaziam. Men ziet hier uit, met

hoe geringe oplettendheid oude Afſchriften ſomtijds

gemaakt zijn. -

(d) Frater Ceſarius cet ] Dit, en het volgende,

tot aan het woord minorum, is door overhaasting in

ons tweede Afſchrift uitgelaten,

(e) Engelbertus.] In de Lijst der Dekenen van S.

MARIE, bij den Heer DRAKENBoRCH, in 't Aanhang3.

op de K O. bl. 26o. komt deze Engelbert nog, als

Deken, voor tot in den jaare 1267. Doch in een on

uitgegeven Brief, die geregistreerd ſtaat in het MS. ”

Liber Piloſus van 't Kapittel van S. Marie Fol. 1 13:

heb ik denzelven nog, als Deken, aangetroffen in het

aar 1272. • • 2 •j (f). De Disth.] Ons eerſte Afſchrift heeft de Dijst;

doch in 't tweede Afſehrift leest men, de Wijsch.
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Ruthgerus dominus (g) de Bronch. & alii

quam plures fide digni.

Sed ne aliquis ſücceſſorum , vel fratrum

noſtrorum, hoc factum noſtrum laudabile va

leat infringere, praeſentem ſcedulam proinde

conſcriptam tali noſtro ſigillo dignum duximus

roborandam.

Actum & datum apud Coloniam anno Do

(g) Dominus de Bronch. et alii.], Dus vinde ik

geſchreven in den oorſpronkelijken. Brief. Doch in

A. ſtaat, Dominus de Brennen, en in het Allſte Re

########### a###

mini Milleſimo ducenteſimo quinquageſimo

primo. Menſe martio.

Naar den oorſpronkelijken perkamen

ten Brief, geſterkt met een, aanroo

de zijden koorden uithangend, Ze

gel in rood wasch, berustende in

de Rekenkamer van GELDERLAND.

Men vindt dit Stuk ook geregiſtreerd

in het MS. Regiſter A. Fol. 5. ver

ſo, alsmede in 't MS. Regiſter, ge

intituleerd, dat Altſte Regiſtre Fol.

118. verſo; insgelijks aldaar ervin

telijk.

giſtre heeft de Afſchijver geſchreven , Dominus de

Dornich.

71. De eigendom van een Area in Crikenbeke, in de Parochie van Loith, tot op

bouwing van het Klooſter 's Graavendal, door den Keulſchen Aartsbisſchop

CONRADUS afgeſtaan aan Graaf oTTo van GELRE, en door dezen daar voor

aan denzelven weder opgedragen, en te Leen ontfangen den eigendom van

een Area, genaamd Deversdunch, in de Parochie van Greverode.

In junij 1251.

TOs coNRADUs, Dei gratia Sanctae Co

lonienſis Eccleſiae Archiëpiſcopus, ſa

cri Imperii per Italiam Archicancellarius, No

tum eſſe volumus tam praeſentibus, quam fu

turis, quod nos, pium propoſitum & ſanctum

deſiderium dilecti noſtri, & fidelis, nobilis

viri oTTONIs Comitis GELRENSIs, quod ha

bet ad conſtituendum (a) Clauſtrum or

dinis Ciſtercienſis, favore benivolo proſequi

cupientes, ad honorem Dei, & ſanctae Ge

nitricis ejus, aream in Crikenbeke, ſitam in

parrochia Loithe, in qua olim Caſtrum con

ſtructum fuerat, de conſenſu & bona volun

tate Priorum & Capituli majoris Eccleſiae in

Colonia, liberaliter ad dicti clauſtri conceſſi

mus conſtructionem.

Idem autem Comes GELRIAE , in recom

penſationem proprietatis praefatae areae, pro

(a) Clauſtrum ordinis Cistercienſis.T. Dat op ver.

zoek en aanraaden voornaamelijk van zijne Huisvrouw

MARGARETA Graaf oTTo reeds in dit jaar het Kloos

ter 's Graaven Dal in de Parochie van Aſperden,

niet ver van Goch, heeft begonnen te ſtigten, verhaa

len PoNTANUs Lib. VI. p. 142 en KNIPPENBERCH

Hist. Eccles Gelriae Lib, II. C. II. pag. 84. , of.

ſchoon het zelve eerst, na doode van zijne Vrouw,

(de welke op den Io September dezes# I25 r. ge

zegd wordt geſtorven te zijn,) en wel in den maand

van junij des jaars 1255. volbouwd, en ingewijd is

geworden, gelijk blijkt uit den Stigtings-brief van dat

gemelde jaar, dien wij in zijn tijdorde hier beneden

zullen plaatzen. Dit verhaal nu wegens het be

gin van dat Klooster wordt ten vollen geſterkt door

dezen, tot dusver onuitgegevenen Brief, daar bij onze

Graaf aan den Aartsbisſchop opdraagt, zijn eigendom

lijk goed Deversdunch, en 't zelve weder te leen ont

prietatem areae, quae dicitur Deversdunch,

ſitam in parrochia Greyerode, reſignavit, &

a Nobis, & a poſteris noſtris, ſicuti prius a

liam tenuit, in feodo retinebit.

Ut autem haec noſtrae conceſſionis gratia

rata & firma ſemper permaneat, praeſentem

paginam ſigilli noſtri, & Capituli Eccleſiae

majoris in Colonia, munimine duximus robo

randam.

Actum & datum in Nuxia anno Domini

milleſimo ducenteſimo quinquageſimo primo,

menſe Junii, praeſentibus,

Domino Gozewino, majori Decano in Co

lonia,

Conrado, Praepoſito Sti Gereonis.

Henrico Praepoſito Sanctorum Apoſtolo

TUITl

Phy

fangt, in plaats van eene Area in parochia Loithe,

of Leut, welke hij tot dus ver van de Kerk van Keu

len te Leen gehouden had, doch welkers vollen ei

gendom bij dezen Brief door den Aartsbisſchop aan

onzen Graaf wordt afgeſtaan ad dicti Clauſtri con

ſtructionem, Hoedanig eene afſtand van den eigendom

onze Graaf noodig had, wilde hij dat goed tot de

ſtiging van dat gemelde Klooſter aanleggen; het zij

dan, dat hij die area aan dat Klooster in eigendom

heeft afgeſtaan, het zij dan, dat hij dezelve verkogt

heeft, en de daar voor ontfangene penningen gebruikt

heeft tot de opbouwing van dat Klooster. Dit laat

ſte komt mij wel het waarſchijnlijkſte voor, om re

den, dat men anders in den Stigtings- brief van 1255.

deze Area ook zou opgeteld moeten vinden onder de

overige goederen, die door oTTo aan dat Nieuwe

Klooster geſchonken zijn geweest.
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Philyppo Theſaurario majoris Eccleſiae in

Colonia.

Godefrido Praepoſito Eccleſiae Monaſte

rienſis in Eifflia.

Godefrido de Mulsvorde,

Willelmo de Stoleche, Canonicis ſupradi

ctae Eccleſiae majoris, -

Et magiſtro Godeſcalcho, Notario domini

Archiepiſcopi Colonienſis.

Domino Walt. Duce de Lymburg.

Comite de Monte.

Comite Keſſelenſi.

-

'-

- f IA/. Ax t %." º - ! 'Nº
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Domino Gerardo de Rannenrode.

Domino Gerardo de Waſſenberg,
Domino Frederico de Sleida.

Domino de Authena.

Et Domino Theoderico de Milendunch, &

aliis quam pluribus.

Naar den oorſpronkelijken Per

kamenten Brief, ter Reken

kamer van GELDERLAND be

rustende.

S\\""/ S&#%. \\\"/2. SNN'ſ SNS" />. S&#%

2%#%$#%$#%#%sººg ºz

72.) Verdrag, door bemiddeling van Graaf oTTo gemaakt en overeengekomen tus

ſchen den Hertog van Brabant, en de Stad en Burgers van Keulen.

Den 13 December 125 I.

ENRIcUs, Dei gratia Dux Lotharingiae

& Brabantiae , univerſis, praeſentes

Litteras inſpecturis, ſalutem.

Univerſitatem vestram ſcire volumus, quod,

mediante (a) Viro Nobili, dilecto conſan

guineo noſtro & fideli, Domino oTTONE, Co

titite GELRIAE, inter Nos, & Dominos ter

Tae noſtrae, ex parte una, & Cives Civitatis

Colonienſis ex altera , usque in hodiernum

diem ſedata est omnis querimonia ſive querela, & amicitia perpetuata. A

Ita ſcilicet, quod Cives & Mercatores Co

lonienſes undique in terra noſtra, & domi

nio, cum rebus ſuis, & perſonis, eundo, re

deundo, atque morando, ſine calumnia, &

arreſtatione ſalvi ſint & ſecur1; &, e conver

ſo, Homines terrae noſtrae, Civitate & Li

bertate Colonienſi, tam in aquis, quam in ter

ris, ſoluto thelonio debito & conſueto.

Item ordinatum esthinc inde, quod in ter

ra noſtra, ubi Cives Colonienſes debita con

traxerint, conventiones ſcu pactiones fecerint,

ibidem ſtabunt juri & ſententiae Scabinorum,

ſive ſecundum legem patriae tractabuntur.

Similiter & homines noſtri de debitis ſuis,

conventionibus, ſeu pactionibus in Civitate &
Libertate Colonienſi. va

Nec occaſione ipſorum debitorum, conven

tionum vel pactionum alter alterius res, vel

perſonas, in Civitate Colonienſi, vel in ter

(a) Mediante viro nobili.] Wij volgen hier de

Uitgaaf van DU MONT. In 't Placaatboek van BRA

BANT ſtaat, mediante vero Nobili, cet. Doch zulks

ſchijnt maar een drukfout te zijn – Dewijl nu de

Ze Overeenkomst door bemiddeling van onzen Gelder

ſchen Graaf Otto bewerkt is, vonden wij ons uit dien

hoofde verpligt dezen Brief alhier ook te moeten

plaatzen.

(b) Agcipere poterit vel arreſtare.J Mogelijk is
dit een ſchrijffout van den eerſten Uitgever, gelijk

hij zich ook ſchijnt vergist te hebben in het vervolg van

dezen Brief, wanneer hij afſchreef, acciperet velpu

niret. Ik denke dat in 't oorſpronkelijke voor acci.

ra noſtra, C b) accipere poterit vel arreſtare.

Caeterum, ſi contigerit (quod Deus aver

tat) quod Reverendisſimus Pater, Dominus

noſter, Dominus Colonienſis Archiëpiſcopus,

& Nos discordaremus, quod, propter hoc,

diéta non impediretur ordinatio & concordia;

nec alter ſuper alterum occaſione ipſius discor

diae acciperet vel puniret, verum remanerent

hinc inde, tam in terra noſtra, quam in Civi

tate Colonienſi, cum rebus ſuis & marcandi

ſis, absque timore, ſub bono conductu & ſe

curitate.

Et ut hoc in perpetuum firmiter obſerve

tur, in teſtimonium & firmitatem perpetuae

amicitiae , & ſedationis discordiae , ſigillum

noſtrum praeſentibus appoſuimus, una cum ſi

gillis Oppidanorum noſtrorum de Lovanio &

de Bruxella. *

Datum Lovanii, menſe Decemb. Anno

Domini 1251. in die Beatae Luciae, Virgi

nis glorioſae.

Placaatboek van BRABANT, I. Deel

5. Boek, Tit. I., C... 1. bl. 545.

en uit het zelve ook bij DU MONT,

in 't Corps Diplomatique du Droit

des Gens Tom. I. Part. I. pag.

I99.

pere en acciperet, zal geſtaan hebben arripere, en ar

riperet. De ſpreekwijs arripere aliquem, of res all

cujus , gebruikten de middel - eeuwige Schrijvers voor,

iemand in zijn perſoon of goederen bekommeren, aan

houden, of de hand op leggen, anders ook, vasthou

den, of arreſteren. Zulks behoeft geen bewijs, als
te over bekend. In dien zin komt het ook voor in

een Brief van 1236. hier voor Num. 17. bl. 419.

quicunque vero excesſerit – non obligabitur nec arri

pietur, quamdiu in eo manſerit Ik kan mij niet

herinneren, dat men in dien zin het werkwoord acci

pere gebruikt heeft.
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pewerde tot een Leengoed.

Gyſelbert van Govengoye draagt op dan Graaf oTTo zijn Huis bij Gas

Den 28. December, 1252. (1251)

I# (a) Ghyſelbertus de Goyengoye no

tum facio univerſis, praeſentes literas

viſuris, quod ego contuli doinum meam apud

Gaspelverde, & totum allodium meum, ſicut

jacet infra foſfatnm meum (b) exteriorem

ibidem, Viro Nobili, Domino (c) oTTONI,

Comiti GELRIAE, in hunc modum, quod ego

Domum illam & dictum Allodium cum meis

heredibus in perpetuum ab ipſo Comite &

ſuis (d) ſucceſſoribus in feodum obſervabo,

& cum dicta domo ſerviam eidem Comiticum

corpore meo contra quemlibet, praeter (e)

Dominum meum Trajectenſem Epiſcopum &

Eccleſiam Trajectenſem; praeſentium teſtimo

nio literarum.

(a) Ghyſelbertus de Govengoyel post ANUs noemt
hem Gisbertus. In ons tweede Afſchrift ſtaat: Gyſel

Eus Geuengoye. Mogelijk heeft in 't oorſpronke

iijke geſtaan Gyſelbertus utelt, Gaye. Hij kan dan de

zelfde geweest zijn, als die Ghiſelbertus de Goye, dien

ik aangetroffen hebbe in een anderen onuitgegeven

iBrief van dit zelfde jaar 1252, in het MS. Liler #t-

jºſia, van 't Kapittel van S: MARIE pag: 92. Uit dan
Goye, of uten Gay, 2 is dezelfde familienaam , als

# Gºye. In een Brief van 1328. in dat zelfde Per

kamenten Regiſter pag. 96. ontmoe;e ik Giſel recht

# G#e, die denkelijk een klein. Zoon van dezen

(#ſcjiert de Goye geweest is. De familie der Cºen

&#, is te dezen tijde, en vervolgends in 't Sticht

van Utrecht zeer bekend geweest, doch de geſlacht,
naam van Govengoye, of Geuengſy4,3, is ºnlº." veel

ik weet, nooit voorgekomen - Dit zij egter maar

een losſe en blootegisſing , -

b) Fosſatum meuin exteriorem.] Dus in ons eer
ſte. Afſchrift, en in beide Uitgaaven. 1n 't MS. A.

vindt men exterius. Het is wel,Zº, dat men door

gaands foſatum in 't onzijdige geſlacht gebruikte, eg
ter vindt men ook in de middel - eeuwige ſchriften

fºſfatus, en zelfs foſſº gebruikt. Voorbeelden

daar van worden opgegeven bij, Nicole BIGAtºs, in
Glosſ Agrtmens. Zag 394: Ed. W. Goesir, en in het

Gidſ. M. &. I. L. van De CANGE , Tom. III. p.

“#, Domino.] Dit woord ontbreekt in de beide

Uitgaven, als mede in 't MS. Regiſter A.
(d) Et ſuis ſucc-l Et a ſuis ſucc, in het MS. A.

-> " - Fos FANUs heeft verder feudum, voorfcodum,

uitgegeven.

(e) Praeter Dominum, cet.] Dus in onze beide

Actum & datum apud (f) Novimagium

anno Dom. (g) MCCLII'. die Sabbati post

nativitatem Domini. -

Naar het MS., geintituleerd dat alt

ſte Regiſtre, Fol 6o Gecollatio

neerd met het MS. Regiſter, gete

kend A. Fol. 5. verſo, beide be

ruſtende in de Rekenkamer van GEL.

DERLAND. Min naauwkeurig uitge

geven bij PoNTANUs, Hist. Gelr.

Lib. VI. p. 143. als mede bij SAN

DE, ad Cons. Feud. Gelr. Tract. I.

Tit. 1. c. I. n. 21. pag. 38.

Afſchriften. In de beide uitgaaven vindt men, prae

ter contra Dominum , cet. PoNTANUs egter heeft de

volgende woorden Epiſcopum & Eccleſian, Trajecten

ſem in zijne uitgaave overgeſlagen, om wat reden, be

grijpe ik niet.

(f) Novimagium.] Noviomagum in de beide Uit

aaVCI1 •

9, (g) Anno Dom. MCCLII,l, Dus en in de Uitgaa

ven, en in onze beide Afſchriften. Wat reden

ALTING , Not. Germ, Infer. Tom. MI: p. 66. , hier

in nagevolgd door FR. HALMA in zijn Tooncel der Ver

eenigde Nederl. 1. D. bl. 347. A., gehad moge heb

ben, om dezen Brief te brengen tot het jaar 1255.,

begrijpe ik niet, tenzij hij zich mogelijk vergist heb

be in 't afſchrijven van dat jaartal voor 1252. -

Liever zoude ik dezen Brief, volgends onzen heden

daagſchen ſtijl, brengen, tot den 28. December 1251.,

en niet 1253. om reden, gelijk ook de Heer Jo. VAN

DE wATER in zijn Voorreden voor 't Utrechtſche Pla

caat boek, 1. D. bl. 24. betoogd heeft, dat zo wel in

GELDERLAND, als in UTRECHT, oudstijds het jaar

altijd begon, en a/gong op Korsmis nagt ten twaalf

uren, gelijk men met zo veel woorden, ten opzigte

van UTRECHT, aangetekend vindt in de Coſtumen der

Stad UTRECHT, ten tijde des Hertogs van Alba bij

een gezameld in 157O., Art. 1. Utr. Plac. B. III.

D. bl. 366. Op Kersdag derhalven, of den 25 De

cember, begon men een nieuw jaar te tellen, de agt en

twintigſte, December gevolgelijk van 125 1. volgends

onzen ſtijl, die het jaar met den eerſten Januarij be

gint, moest, volgends die oude wijze van rekenen, ge

# worden tot het jaar 1252 , gelijk wij hier ook

VIIlClCIl,

74.)
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74) Extract uit zekeren Brief, waar bij vrijwaaring beloofd wordt aan den Her

tog van Brabant, wegens dat hij voor 't geld, het geen Graaf oTTo van

GELRE voor de Leenverheffing van de Graafſchap Pontieu aan den Koning

van Vrankrijk moest betaalen, zich als Borge had ingelaten.

Den 9 Februarij 1252. (1253.)

Extraićt (a) des Chartes de Brabant.

Os oTTo Comes GELRIAE notum facimus

univerſis, quod, cum Dominus Au

bertus de Hangest pro nobis conſtituerit ſe

plegium & debitorem de quatuor millibus li

bris Pariſienſibus , ſolvendis Domino Regi

Franciae, pro relevio (b) Comitatus de Pon

tivo &c. Et Dux HENRIcUs eſt fidejus/or

Comitis de dicta ſumma apud eundem Att

bertunt, ratione cujus Comes promittit ſerva

(a) Eatraiét.J Dit uittrekzel, door nUTKENs ons

medegedeeld, hebben wij gemeend alhier te moeten

plaatſen, tot zo lang de Brief zelve in zijn geheel voor

den dag moge komen. Wij hebben ze tot dusver

nergends aangetroffen. Mogelijk zou uit den gehelen

inhoud van den zelven, tot opheldering der verrigtin

gen van Graaf otto, en gevolgelijk ook van onze

Gelderſche Hiſtorie, eene aanmerkelijke opheldering

kunnen gehaald worden, waar omtrend wij thands meer

in 't onzekere blijven. Intusſchen kan men nazien,

't geen ons BUTKENs dienaangaande verhaalt, Troph.

re indemnem Dominum Ducem.

Datum apud Compendium die Veneris an

te diem Cinerum anno Domini (c) MCCLII.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph.

de Brabant Tom. I. dans les

Preuvcs du Livre IV. P43.

92.

de Brabant Tom. I. p. 254.

(b) Comitatus de Pontivo.] Men zie , onder an

deren, 't geen wegens dezen Pagus Pontivus, of Graaf.

ſchap van Pontieu aangemerkt wordt bij vALESIUs,

Notit. Galliarum pag. 455.

(c) MCCLI/ ] Ik denke, met BUTKENs, dat men

hier den Franſchen Stijl gebruikt heeft. Dus men

waarſchijnlijk dit ſtuk, volgends het hedendaags ge

bruik, moet brengen tot den 9 Februarij des jaaus

I253

*#reggs grotere groteegºrrºe-ºrrºe-ºorges Sºrºs &egro& Sºns &se rºokse roºg-ºr-5-ecºr 45
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75.) Graaf oTTo belooft onder handtaſting aan den Bisſchop van UTRECHT eene

altoosduurende vriendſchap en bijſtand tegen alle aanvallers, en verpligt

zich, alle ſtruikrovers, dieven, of kwaaddoenders, die hij mogte agter

volgen, ter ſtraſſinge aan denzelven te zullen doen overleveren.

In den jaare 1253.

Os oTTo Comes Gelrenſis notum faci

musuniverſis praeſentes .......... in

cluſis manibus noſtris ad manus reverendipa

tris ac domini noſtri . . . . . . . . . . . . amicitiam

(a) Nos Otto.] Een gedeelte van dezen Brief is

verloren gegaan, zijnde het eene gedeelte 'er afge

ſcheurd, of afgeſneden. Wij zijn dus niet in ſtaat de

zen Brief in zijn geheel te geven. Het nog overig

zijnde gedeelte hebben wij egter gemeend niet met

ſtilzwijgen te mogen voorbijgaan , maar alhier te moe

ten plaatſen, om dat men bij onze Gelderſche Hiſto

rieſchrijvers, of bij anderen, voor zo ver wij ons her

inneren kunnen, van een zodanige belofte, of ver

drag, door onzen Graaf oTTo in dit jaar met den U

trechtſchen Bisſchop ingegaan, geene de minſte mel

ding vindt gemaakt. Den hoofdzakelijken inhoud kan

men uit het thands overig zijnde gedeelte gemaklijk

perpetuo ſervaturum. Eidem contra quosli

bet in terra Tr. . . . . . . . . . . . . . ac terram ſilam

impugnare volentes totis viribus aſſiſtemus. Si

bi . . . . . . . . . . . . impenſuri. Addicientes a"
1

opmaaken. De aanvulling van het verloren gedeelte

laten wij aan de gisſingen van deskundiger over. Een

oude, doch laatere , hand heeft, van buiten op dit

ſtuk, den inhoud aangetekend met deze woorden :

,, Accoordt van alle quaetdoenders te ſtraffen. Oock

,, tot gemeine coſten den anderen bijteſtaen wordt be

,, looft bij den Graave van Gelre an den Bisſchop”.

– De Brief verder bevat vijftien regels aan ſchrift,

en het onderſte perkament van 't nog overig zijnde

gedeelte heeft zeven gaten, waar door zekerlijk zo veel

zegelen gehangen hebben, die ook alle thands afge

broken en verloren zijn,
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ſi latro. für. aut aliquis malefactor . . . . . . . . . . .

..... fuerit inſecutus coram noſtro iudicio il

lum arreſtando. & ipſum cum Ver . . . . . . . . . .

... Nos aut noſtri judices qui ibidem vice no

ſtra praeſünt illum malefactor . . . . . . . . . . . . . . .

noſtri Epiſcopi pro ſuis meritis iudicandum. Si

vero quod abſit contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . non

obſervaverimus. arbitramur nos eſſe fidei vio

latores. Rogantes . . . . . . . . . . . . . . . Diis. de

Althena. Rutgerus Diis de Bremth. Theode

ricus Dñus de ................ Alardus de

Buren Wolterus de Keppele Nobiles. Otto de

Svole ............. Wilhelmus de Vurdele.

Everardus de Heikere. Bertoldus de Arnh....

NN,hſ, S\""/2 SNS" //- SSS'42. SN"/2. SNS" //- SN"/2

s"gs"-s"zs": "asººg ººg

76.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . noſtri Epiſcopi promiſerunt

nobis contra ſepediétum Epiſcopum nec auxi

lio nec e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gamus. In cu

ius rei teſtimonium ſigillum noſtrum una cum

ſigillis pr. . . . . . . . . . . . . . . . . gerstlo. Anno do

mini Mo CC". quinquageſimo tercio.

Naar den oorſpronkelijken Perka

menten Brief, doch wiens eene

gedeelte afgeſcheurd, en verlo

ren is, beruſtende in de Archi.

ven van het Domkapittel te U

trecht in Lade CX/. num. 8.

V! // NN'/2. SVW'/2 SNM)"// sº 2 sºlº \"al 4/
SNS% SNS #%- SNylº 2 SS)/% SN7% S&#1% SN, 2%
SSS %S & sº 2 % s” (2 %. %s 7%2 sº 2

Verdrag tusſchen Graaf oTTo van Gelre, en wALRAM, Hertog van Lim

burg, onder anderen, over het met wagens en karren vervoeren van wijn

in elkanders Landen door de Burgers van Roermonde.

Den 9 Maart, I253

Os (a) wALRAMUs, dux de Limburg,

notum facimus univerſis, ſcriptum in

1pecturis & audituris, quod Omnis controver

ſia, quae ventilabatur inter Illuſtrem Virum,

Dominum Comitein oTToNEM Gelriae ex

parte una, & Nos ex altera, mediantibus a

micis noſtris & ſuis, taliter eſt ſopita, & or

dinata, quod Burgenſes dicti domini Comitis

Gelriae de Rurmunde cum curribus, & ca

rucis, nulla vina deducent, a feſto Beati Re

migii usque ad quindenam poſt Paſcha Domi

ni, ultra Moſam; & dicti Burgenſes dictiCo

mitis poſſunt ſine calumpnia de nobis, & no

ſtris, tantum vini omni tempore apud Rur

munde adducere, quantum complacebit eis

dem. -

Transactis vero antedictis quindecim diebus

post Paſcha , antedicti Burgenſes de Rur

munde libere poterunt ducere vina cum cur

ribus, & carucis, ultra Moſam uſque feſtum

beati Remigii ſuperius annotatum, ſed nullum

muſtum.

Item dicti Burgenſes de Rurmunde peralve

os Moſae omni tempore in conductu Comitis,

quousque extenditur, & alii, ſine calumpnia

cum vinis ſuis, & aliis rebus ſuis, poterunt

adſcendere & deſcendere.

(a) Walramus.] Men zie, wegens dezen wALRAM,

onze Aanmerkingen hier voor op Num. 49. bl. 457.

en Nn V54. (b) bl. 466.

( b) " 'olaret.J Uit het volgende ſubtraxerit blijkt,

l

Item quicquid tranſit a Lurke inferius Co

mitis poterit tranſire per terram libere.

Item ſi aliquis filerit areſtatus, vel deten

tus in terra dicti Comitis, qui nobis condu

ctum noſtrum (b) violaret, vel furtive ſub

traxerit , de illo faciet nobis praedictus Co

mes iuſticiae complementum.

Praedictos vero articulosſine mala arte fa

ciemus obſervari.

In cujus rei teſtimonium praeſentibus lite

ris ſigillum noſtrum una cum ſigillis noſtrorum

conſanguineorum, domini Henrici de Lutzel

lenburg Comitis, Domini Gerardi de Lut

zellenburg, Domini Adulſt Comitis de Mon

te, Domini Wilhelmi Comitis juliacenſis,

Domini Walrami de juliaco, Dominide Was

ſènberg, Domini Johannis de Ryperſcheit,

Domini Henrici de Ryperſcheit, Walr. de

Monijoije, fecimus apponi.

Datum anno Domini Mo. CCo. LIII0. Do

minica, qua cantatur iny0cayit. t

Naar het MS. Register in Folio,

geteekend A. ter Rekenkamer

van GELDERLAND beruſtende ,

Fol. V. verſo & VI.

dat in 't oorſpronkelijke, naar alle gedagten, ſal ge

ſtaan hebben violarit, en niet violaret, gelijk ons Af
ſchrift heeft.

77.)
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77.) ARNOLD, Graaf van Los, draagt op aan den Graaf van GELRE zijn Kasteel

Stocheym, en andere eigendommelijke Goederen, en ontfangt dezelve we

der erfelijk te Leen voor zich en zijne Erfgenaamen.

Den 4 junij. 1253.

Os ARNOLDUs, Comes de Los, & (a)

de Chineio, univerſis, praeſentes lit

teras inſpecturis, ſalutem & ſcire veritatem.

Ad notitiam omnium, tam praeſentium,

quam futurorum , volumus pervenire, quod

Nos a Nobili Viro, dilecto domino noſtro,
Comite

& conſanguineo, oTTONE Gelrenſt recepi

mus (b) in feodum Caſtrum de Stochem

cum ſuis pertinentiis, villam de Dilſen

cum ſuis pertinentiis, & omne Allodium,

quod in praeſenti die poſſidemus a Stochem in

ferius, in quibuscumque locis Allodium no

ſtrum extendere (c) dinoſcatur, ab ipſo Co

mite, & ſuis heredibus, hereditario jure pos

ſidendum; de quo feodo dicto Comiti homa

gium fecimus, & noſtri veri heredes & ſuc

cesſores diéto Comiti, & ſuis ſucceſſoribus,

de dictis Allodiis homagium facere tenebun

tUlf.

Recognoſcimus etiam ab ipſo Comite rece

piſſe in feodum de Allodio noſtro apud Vuſt

heherke (d) ad valorem quinquaginta marca

rum annuatim in certis reditibus; quod feo

dum noſtri heredes, Comites de Los, a di

(a) De Chineio.] In 't MS. Regiſter A. vindt men

de Chiney.

(b) Recepimus in feodum.] PoNTANUs Lib. VI. #
144 maakt gewag van dezen Brief in deze navolgende

bewoordingen: ,, In fidem quoque ſuam recepisſe ab

,, oTHONE Comite profitetur ARNoLDUs Comes Losſen

,, ſis Caſtrum ſuum Stochemenſe una cum villa de

,, Dilſen, aliaque permulta, factis de eo Codicillis,

,, qui dati feria 1 V. ante Pentecoſten , anni jam me

,, morati 1253'' MANTELIUS , Hist. Losſens. Lib.

VII. pag. 195. ſchijnt dit niet begrepen, of verſtaan

te hebben, want, uit PoNTANUs deze opdragt mel

dende, voegt hij er bij , ,, qua ſignificatione dicat, in

,, ſuam recepiſſe fidem ſuum Caſtrum, non plenecapio,

, cum Stockhemium bactenus fuerit Comitum Alodi

,, um.” Ongetwijfeld is het tot dusver een vrij ei

gendomlijk goed geweest, doch dien eigendom heeft

de Graaf van Los opgedragen aan den Graafvan Gel

re, en hij heeft dat huis of Kaſteel weder te Leen ont

fangen , en tot verzekering van zijne getrouwigheid

hulde en eed aan den zelven gedaan. PoNTANUs kon

zulks te recht uitdrukken door recipere in fidem ſtam,

't geen immers het zelfde is, als recipere in feodum.

Had hij deze laaſte uitdrukkinggebruikt, en het eigen

woord van dezen Brief behouden, liever, dan zulks in

beter Latijn uittedrukken, zou mogelijk MANTELIUs

aanſtonds begrepen hebben, dat hij zulks moest ver

ſtaan van zodanige Leengoederen, daar van men den

eigendom opdraagt, en dezelve dan ten Leenrechte we

der ontfangt. Voor de Stochem heeft het Af

ſchrift de Stocheym.

(c) Dinoscatur.] Dinoscitur heeft het Afſchrift.

(d) Vustheherke.1 In het gemelde Afſchrift vindt

men geſchreven, Wustherke. -

(e) De Breemt.J In 't Afſchrift de Bremich. Voor

cto Comite de GELRE, & ſuis ſucceſſoribus,

in feodum recipere tenebuntur.

ſt Hiis factis interfuerunt dilecti fideles no

T1,

Dominus de Altena.

Dominus de Borne.

Dominus (e) de Breemt.

Wolterus miles de Leude.

Et Philippus de Sceldeke miles. 9 •

In cujus rei teſtimonium praeſentibus litte

ris ſigillum noſtrum duximus apponendum.

Actum & Datum apud Trajectum feria

Quarta ante Pentecoſten. Anno domini

M". CC'. L. tertio. Superſcriptionem (f)

approbamus. Datum ut ſupra.

Naar den oorſpronkelijken perkamen

ten Brief, geſterkt met een Zegel

in geel waſch, berustende ter Re

kenkamer van GELDERLAND. Ook

geregistreerd in het MS. in Folio,

getekend A. , insgelijks aldaar er

vintelijk, Fol.6. Gedeeltelijk ook in

het CHRONIcoN TIELENSE pag.222.

het volgende de Leude, vindt men aldaar, de Lude,

gelijk ook voor de Sceldeke, de Woldeke.

(f) Superſcriptionen approbamus. Datum ut.ſu

pra,T Dit bijvoegzel ſtaat in den Oorſpronkelijken

Brief. Tot recht verſtand van zodanige Clauſul moet

men weten, dat, wanneer de Secretaris , of No

taris, in het ſchrijven van Brieven het een of ander

woord bij overhaaſting, of onoplettendheid, overſloeg,

hij dan het uitgelatene woord ter plaatzei, daar het

behoorde, tusſchen de regels invoegde, en bijſchreef,

gelijk in dezen oorſpronkelijken Brief ook geſchied

was met het woord Comite, dat, tusſchen de regels in,

daar boven geſchreven ſtond, zo als wij hetzelve ook
daar tusſchen met kleindere letters in onze Uitgaa

ve hebben laten zetten. Doch , ten einde door der

gelijke tusſcheninvoeging en bovenſchrijving, waar

door ſomtijds de zin en meening merkelijk kon ver

anderd worden, niemand mogte denken, dat zulks door

vervalſching van een ander er bijgevoegd was, gebruik

te men veeltijds die voorzigtigheid, dat men in 't ſlot

van zodanigen Brief, om zich te beter van de echtheid

van dien in 't vervolg verzekerd te kunnen houden, zul

ke bijvoeging met een of ander woord melde, en voor

goedkeurde. Het zelfde was men ook gewoon te doen

indien men ſomtijds één of meêr woorden, als te vee

en overtolliig, ofook kwaalijk geſchreven, weder, had

moeten uitdoen en doorſchrappen. Hoedanige door
halingen de Gevers dier Brieven dan ook op 't einde

betuigden, dat met hun voorweten en goedkeuring ge

ſchied waren, om daar door insgelijks dies te meer ge

loof aan zodanige Brieven te geven. Een en ander

voorbeeld van zodanige gewoonte zullen ons in het ver

volg nader voorkomen. - Dit ſlot nu, 't welk in

den oorſpronkelijken Brief ſtaat, vindt men niet in 't

Afſchrift. De ſchrijver van dat Boek, waar in#
Kkkk rief
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Brief geregistreerd is geworden, heeft het overgeſla

gene woord Comite op zijn plaats, daar het behoorde,

ingevoegd, hij had dus niet nodig in zijn Afſchrift

deze clauſul, Superſcriptionem approbamus, datum ut

ſupra, 'er bij te voegen. Was zulks door hem 'er

bijgevoegd, zou men niet hebben kunnen begrijpen,
wat men daar mede had willen bedoelen.

##############

De Amptman, of Meyer van den Hof te Apeldoorn, door het Capittel van

S. Marie te Utrecht beleend met een Thinsgoed in Hoſeren.

Den 25 Augustus, 1253.

Ecanus, totumque Capitulum Eccleſiae

beatae MARIAE Trajeétenſis, univerſis,

praeſentia viſuris, aeternam in Domino Sa

lutem.

Noverint univerſi, ac ſinguli, quod Ge

rardus de Hoſeren, in praeſentia noſtra con

ſtitutus, abſolute & libere reſignavit jus &

proprietatem bonorum in IIoſeren, juxta ſuum

puteun ſitorum, quae jure cenſuali ab Ec

cleſia noſtra tenebat, & nos dicta bona, de

communi conſenſu, ad reſignationem dicti Ge

rardi, contulimus Arnoldo (a) villico no

ſtro in Apeldorne, ſuisque heredibus, eo ju

re, quo Gerardus ea habuit, perpetuo poſſi

denda. -

Cum vero memorata bona per mortem al

(a) Arnoldo, villico noſtro.] Hij is geweest een

Zoon van Altetus, die insgelijks Villicus, Amptman,

of Rentmeeſter van wegens het Kapittel van s. MA

RIE geweest is, en aan wien in den jaare 1228. de

Curtis, of Hof, te Apeldoorn in een Erfpagt is uit

gegeven geweest, volgends den Erfpagtsbrief, hier

voor reeds geplaatst in de II. Afd n. 136. bl. 366.

Men zal zich derhalven niet verwonderen, dat wij

hier zijn en Zoon insgelijks, als Villtcus, of Ampt

man, van den Hof te Apeldoorn aantreffen. Die hoe

danigheid bekleedde hij uit hoofde van dien Erfpagt.

Oudstijds noemde men den Villicus van dien Hof te

Apeldoorn in 't Nederduitsch ook Meyer. In een zeer

oude Lijst der Heren Tienden van Sinte Marien tot

Utrecht op Veluwe, zo als met een oude hand van de

XIV. Eeuw geſchreven gevonden wordt in het zogenaam

de perkamenten MS. Liber Piloſus van s. MARIE pag.

3o., vinde ik onder anderen ook dit navolgende aan

getekend , , ,, Item ſoe wie dat Meyer is in den

,, Hof tot Apeldoren, die is Houtrichter in die Mar

•, ke”. Zie hier beneden Num. 94.

(b), Gregorii Martyris.] In de Lijst van de ge

woonlijke vaſte Feestdagen der Roomſche Kerk, van

den Hiſtorieſchijver J. wAGENAAR , bl. 6. ontmoe

ten wij vier, in de Lijst der Heiligen, gevoegd agter

de Primae Lineae Collegit Diplomatico - Hiſtorico-Po

litici van den Heer A. KLUIT Tab. II. p. 21. vinden wij

opgeteld zes, doch, wat meer is, in den Index San

ctorum, agter het Martyrologium Romanum van BARO

NIUS gevoegd, vindt men zelfs zestien onderſcheidene

GREGORIUSSEN opgenoemd, wier nagedagtenis op ons

derſcheidene dagen van het jaar, hier of elders, in

de Kerkg gevierd werd. Dit aantal van Heiligen, van

den zelfden naam, maakte mij in den eerſten opſlag

eenige twijfeling, op welken dag en maand bepaalde

lijk ik dezen Brief alhier behoorde te plaatſen On

der die verſchillende Gregoriusſen zijn er weinig ei

genlijk gezeide Martelaaren geweest. En, die al on

der hun den marteldood ondergaan hadden, zijn de zo

danige, die bij de Kerk van ÜTRECHT nooit gevierd

zijn geworden. Onder de Feestdagen, die in ons

Sticht gevierd werden, vindt men maar één eenigen,

toegewijd aan den Utrechtſchen Bisſchop GREGORIUs,

den opvolger van BoNIFACIUs. Die Feestdag viel jaar-,

terius ad alterum devolvuntur, quicumque

poſſesſor erit dictorum bonorum , Capitulo

noſtro triginta ſolidos Daventrienſis Monetae

pro Hergewado perſolvet,

In cujus rei teſtimonium, & munimen,

praeſens ſcriptum eſt ſigillatum ſigillo Eccle

ſiae noſtrae Sanctae MARIAE Trajectenſis.

Datum & Actum Anno Domini Milleſimo

CCo. L. tercio, in die beati (b) Gregorii

Martyris.

.Uit het Perkamenten MS. Liber

Piloſus van 't Kapittel van S.

MARIE te Utr. Fol. 133.

lijks in op den 25 Augustus, en op dien dag hebben

wij gemeend dezen Brief ook alhier te moeten rang

ſchikken. Het is wel zo, dat de eertitel van

Martelaar , waar mede GREGORIUs in dezen Brief

praalt, eigenlijk op dien Utrechtſchen Bisſchop niet

toepaſſelijk is, als hebbende geen marteldood onder

gaan, gelijk zijn Voorzaat BONIFACIUS, maar zijnde,

gelijk uit BEKA, HEDA , en andere Schrijvers, ge

noeg bekend is, door een natuurlijke dood uit het le,

ven gerukt. Dewijl hij nevens LEBUINUs voornaame

lijk zich toegelegd heeft, om 't Christen geloof in O

verysſel, en daar om ſtreeks, verder voortteplanten,

verdiendt hij eigenlijk den naam van Confeſſor, en

niet van Martyr. Onder dezen eertitel heeft men ook

den 25 Augustus bepaald, als een Feſtum ſemiddplex

Sancti Gregorii Epiſcopi Ultrajectenſis & confeſſoris,

in de Officia Sanctorum Archiepiſcopatus Ultrajectenſis,

gedrukt te Leuven 1023., pag. 104. Op gelijke wij

ze vinde ik op den 25 August. in de ORDINARIUs Ca

nonicorum Capituli S LEBUINI in Daventria, zoals

ten dienſte van dat Kapittel in 1484. op perkament

geſchreven is, en thands door mij bezeten wordt, dit

navolgende aangetekend: ,, VIII. Kl. GREGORII Con

,,feſſoris Epiſcopi Trajectenſis. De hoc Sancto omni

,, Feria cantatur, ſed non in Dominica , tunc enim

,, de co ſolum Collecta dicttur, quia in Dominica pro

,, wima ante Egidii eſt Dedicatio ſummi Altaris no

,, ſtrae Eccleſiae. Eſtque ſolemne feſtuin Canonico

32 rtlf/2. Proceſſio fiat ſolemnis in Cappis ſeri

, cis poſt Sextam”. - Daar nu in onzen Brief die

GREG5RIUs genoemd wordt Martyr, en niet Confeſſor,

zulks zal niemand verwonderlijk voorkomen, die weet,

dat die beide woorden in de Middel - eeuwen door

de Schrijvers dikwijls onder elkanderen verwiſſeld wor

den, en dat zij, die eigenlijk Confeſſores geweest zijn,

ook in een oneigenlijken zin meer maalen den eertitel

van Martyres dragen. Voorbeelden van die ruimere

betekenis kan men vinden bij DU CANGE in V. Mar

tyr. Tom IV. pag. 57o. Te minder zwaarig

heid heb ik nog gemaakt, om dezen Brief alhier te

rangſchikken op den 25 Auguſtus, om dat hij met de

beide eertitels van Martyr en Confeſſor zelfs vereert

is geworden in den oRDINARIUs Perpetuus Traje&en

ſis Dioceſis, docens qualiter annue ſingulis "#
ſit Vff 2
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ſtivis, Dominici;, & Ferialibus, Horae Canonicae ſunt

ſervandae, gelijk de Titel van dat zeldzaam voorko

mende Boek is, en dat op order van het Kapittel van

Utrecht gedrukt is geworden Anno Domini milleſimo

quingenteſimo tertio in profeſto Nativitatis Johannis

Baptiſtae. In dien Ordinarius vindt men den 25 Au

guſti dus bepaald. VIII. Kl, Gregorii Epiſcopi & Mar

tyris Trajectenſis & Confeſſoris, de hoc Sandto omni

eria cantatur, ſed non in Dominica - Heeft nu

de Algemeene Kerk van Utrecht hem aldaar den eer

naam van Martyr gegeven, kon immers het Kaptt

tel van s. MARIE hem ook met dat zelfde recht in

dezen Brief Martyr noemen.

79) De Graaf van BENTHEM draagt op, en ontfangt weder te Leen, zijn eigen

domlijke Goederen Malſen, en Mauderik, en ſtelt zich, uit dien hoofde,

een Ledichman van den Graaf van GELRE.

In September, 1253.

/

Os (a) oTro, [Comes] de Benthem,

notum facimus univerſis, praeſens ſcri

ptum inſpecturis, quod Nos bona noſtra vo

juntate (b) Nobili Viro oTToNI, Comiti

GELRENSf, contulimus totum allodium no

ſtrum, ſicut iacet ab Aſperen ſuperius, quam

[longe] terra ejusdem Comitis tendit & du

rat, videlicet (c) Malſène cum omnibus ſuis

attinentiis, tum in Hominibus, tum in Mini

ſterialibus, & cum omnibus juribus ſuis im

perpetuum habendum.

(a) Nos otto, cet.J vAN SANDE heeft wel dezen

Brief in zijn geheel gehad, doch hij heeft op twee

plaatſen van zijn Commentarius gebruik van denzel

ven gemaakt. Dit heeft veroorzaakt, dat PoNTANUs

alleen uit SANDE het voorſte gedeelte van dezen Brief

met het ſlot in zijne Hiſtorie heeft ingelast, en het

agterſte gedeelte overgeſlagen. De volgende Uitgevers

hebben wederom PoNTANUs gevolgd, tot dat einde

lijk de Heer JUNGIUs, ofſchoon hij in 't eerſte de Uit

gaaf van vAN SANDE had gevolgd, en dus net agter.

ſte gedeelte van dezen Brief, als een Fragment van

een anderen Brief, ook had opgegeven, naderhand

egter een vollediger Afſchrift magtig geworden zijn

de, daar uit ons den geheelen Brief in zijne App. Dipl.

gegeven, en dus de twee verſtrooide, en door V. SAN

DE kwalijk van een geſcheurde, brokken weder tot

een geheel gemaakt heeft. Dat Afſchrift egter van

den Heer JUNGIUs was ook niet volledig, en onnaauw

keurig afgeſchreven, hebbende de Afſchrijver van dien

door onoplettendheid niet alleen verſcheiden woorden

overgeſlagen, maar zelfs twee geheele Perioden,

of volzinnen, uitgelaten. Dit overgeſlagene zijn wij

eindelijk in ſtaat geweest, uit onze twee oude MSS.,

waarin wij dezen Brief geregistreerd gevonden hebben,

aantevullen in onze Uitgaave.... En, ten einde met een

opſlag van het oog mogte blijken, waar in onze Uit

aave verſchilde van die van den Heer JUNGIUs, heb

en wij het uitgelatene, en hier weder aangevulde,

tusſchen twee [j gemeend te moeten ſtellen. -

(b) Nobili viro Ottoni Comiti Gelrenſi.J Dus en

in de Uitgaave van JUNGIUs, en in onze twee MSS,

uitgenomen, dat in 't Regiſter A., voor Gelrenſt ſtaat

Gelriae. Bij VAN SANDE, en in de overige uitgaaven

vindt men, Nobili Viro, Domino Ottoni Comiti Gel

rienſt, of Gelrenſt.

(c) Malſene- imperpetuum habendum J Dus

bij JUNGIUs, en in ons eerſte Afſchrift. In ons twee

de Afſchrift ſtaat , Malzen cum omnibus attinentiis

ſuis, tam etiam hominibus quam etiaan miniſterialibus

& cum omnibus juribus ſuis etiam perpetuum haben

dum. De eigen naam van de plaats, dien wij hier ont

moeten, is bij VAN SANDE, PONTANUS2 en anderen,

ten eenen maale verduiſterd, want in derzelver Uit

w

Similiter contulimus eidem (d) Comiti

Curiam noſtram in Maudrick cum omnibus

ſuis pertinentiis & iuribus. Praeciſe etiam

contulimus antedicto Comiti Gelrenſi totum

noſtrum allodium, ubicumque illud iacet in

terra ſua.

Praedictum autem allodium Nos, & Succes

ſores noſtri, in feodum tenebimus a praedicto

Comite, & [a] ſuis ſucceſſoribus, & proinde

effecti ſumus ligius homo, quod Teutonice

dicitur Ledichman , ejusdem Comitis GEL

REN

gaaven vindt men manſionemcum omnibus ſuis attinentiis,

tum in hominibus, tum: in miniſterialibur cum omnibus

juribus ſuis in perpetuum habendam. Maar heeft eene

manſfo, of manſus, eene gemeene bouw-of land hoeve,

Ook homines, of Leenmannen, en miniſteriales of Dienst

mannen, die van die Land - hoeve afhangen? Eene vrije

Heerlijkheid kan Leenmannen en Dienstmannen hebben,

of ook Agterleenen, indien de Heerlijkheid zelfleenroe

rig van een anderen is. En dewijl hier het Allodium, of

den eigendom van Malſene, met zijne onderhoorige Leen

mannen en Dienſtmannen aan den Gelderſchen Graaf

opgedragen, en van denzelven weder in leen weer ont

fangen wordt, moet dezelve te vooren eene vrije ei

gendommelijke Dynaſtie, of Heerlijkheid, van het

Graaflijke Huis van BENTHEM geweest zijn. - Dat

men nu door dit Malſene moet verſtaan de Heerlijk

heid Gelder Malſem, zal niemand in twijfel trekken,

ofſchoon dezelve ten tijde van deze opdragt zich vrij

verder ongetwijfeld zal uitgeſtrekt hebben, dan die

tegenwoordige Heerlijkheid thands beſlaat.

( d) Comiti curiam noſtram in Maudrick] In ons

tweede Afſchrift , Malderich. In de Uitgaaf van v.

SANDE heeft men, Comiti Gelrienſt curiam noſtram in

Mauderik. In de Uitgaaf van PoNTANUs, en der o

verigen, die hem volgen, is zelfs de gedagtenis van

dit Maudrick ook geheel en al verduisterd, en men

vindt aldaar: Stmiliter contulimus eidem Comiti Gel

rienſt totum noſtrum allodium, cet. met uitlating van

al het tusſchenſtaande. Weder een bewijs, hoe ſlor

dig PoNTANUs met de oorſpronkelijke ſtukken nu en

dan omſpringt. Ongetwijfeld is het hier voor

komende Maudrick, Malderich, of Mauderick, het te

enwoordige, aan den linken oever des Rijns tusſchen

heenen en Wijk te Duurſtede in Neder - Betuwe

gelegene, Dorp en Heerlijkheid Maurik. - Of

nu dit Maurik ten tijde der Romeinen reeds bekend

zij geweest onder den naam van Mannaritium, ge

lijk SIMLERUs in Not. ad ANTONINI Itinerarium pag

369, CLUvERIUs Germ. Ant. Lib. II c. 36., en an

deren, denken, durve ik bij gebrek van meerder be

wijs niet beſliſſen. Men zie ook hier over ALTING,

Not. Germ. infer. Part. II. p. 91. en den Schrijver

van den Tegenw. Staat van GELDERL. bl. 267.

Kkkk 2
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CHARTERBOEK DES HERTO GDOMS GELRE,

RENsis contra quoslibet, praeter (e). [con

tra] Dominos noſtros, Lyidelicet] Domi
num (f) Archiëpiſcopum Bremenſen, Epi

ſcopum Trajecïenſem, Epiſcopum Monaſte

rienſem , & Epiſcopum (g) Osnabrugen

ſem.

Adicimus (h) etiam, quod ſi praedicto

rum Dominorum noſtrorum aliquis eOrum in

iuſte vellet gwerrare praedictum Comitem Gel

renſem, [Nos eidem Comiti contra ipſum as

ſiſtemus & juvabimus. Memoratus etiam (i)

Comes Gelrenſis, ſi praedictorum Domino

rum noſtrorum aliquis eorum iniuſte Nos vel

let gwerrare,] Nobis aſſiſtet contra ipſum,

prout Dominus ſuo fideli tenetur & ligio ho

IIll111.

Item ſi feodum noſtrum , quod in terra

ejusdem Comitis iacet, vendere voluerimus,

illud praebebimus Domino, a quo illud te

nemus, &, ſi illud voluerit emere, [placet

nobis (k), quod, ſi illud noluerit emere,

& ſaepedictus Comes Gelriae illud voluerit

emere,] ipſe propinquius erit ademendum il

lud pro denariis illis, quos alter inde vellet

dare ad forum, quod Teutonice dicitur Lant

coep, quam alter.

( e) Practer contra Dominos.] Dus ook bijv. SAN

DE, doch bij PoNTANUs, en die hem volgden, heeft
- men, praeterdteam contra Dominos.

Cf) Videlicet Dominum.] Deze woorden ontbreken

in de Uitgaaven van v. SANDE en PoNTAN., gelijk

ook bij anderen, die de Uitgaaf van PoNTANUs heb

ben nagedrukt.

&#) E: Epiſcopam Osnabrºl. Het woord Epiſco
uin is insgelijks bij PoNTANUs overgeſlagen.

(h) Adigings etnam cet.] . Deze twee volgende Ar
tikelen tot aan het ſlot van dezen Brief , of tot aan

de woorden, In cujus rei teſtimonium 2 cet: heeft V.

sANDE, als tot zijn oogmerk, waartoe hij het voor

gaande van dit Stuk, Comm. p. 4O., aanhaalde, zo

zeer niet dienende, met ſtilzwijgen overgeſlagen, en
daar door veroorzaakt, dat PoNTANUs, en de overi

e Uitgevers, even gebrekkig, en verminkt, dezen

# hebben uitgegeven, tot dat eindelijk JUNGUs d.

J. p. 362. dit uitgelatene weder herſteld, heeft uit

een vollediger Afſchrift, zodanig egter, dat in het

zelve als nog ontbreken de woorden, die wij uit on

ze twee Afſchriften eindelijk hier ook tusſchen twee

[ ] weder ingevoegd hebben, zonder welke de zin en

inhoud van dit gedeelte des Briefs ten eenen maale

onverſtaanbaar is. -

(i) Comes Gelrenſis] In ons tweede Afſchrift, Co

mes Gelriae. -

(k), Placet nobis cet.J, Deze, alhier tusſchen IJ

ingevulde woorden ontbreken en in de vermeerderde

Uitgaaf van JUNGIUs, en zelfs ook in ons eerſte Af:

ſchrift. Wanneer een en het zelfde woord tweemaal

kort na elkander volgt, gelijk alhier voluerit emere ,

en aanſtonds weder voluerit emere, is niets gemeener,

dan dat een Afſchrijver, zijn oog latende vallen op

het laatſte, de tusſchenſtaande woorden door overhaa

ſting overſlaat, en vergeet. Menigvuldige bewijzen

van dergelijke misſlagen zouden wij kunnen bijbren

gen; doch zulks is te over bekend. Deze onze Brief

zelf geeft ons een bewijs daar van, want in het voo.

rige Artikel door het herhaalde woord gwerrare ver

oorzaakt is, dat het tusſchenſtaande in zommige af.

ſchriften ook is uitgelaten. Eeven eens is het hier

ter plaatſe gegaan. Wijhebben gemeend, het uitgela

tene hier ook te moeten invullen uit ons tweede Af

ſchrift, of het Register A., alwaar dus gelezen wordt,

gelijk v. SANDE, die dit Artikel in zijn Comm, p. 292.

ook heeft medegedeeld, dus in zijn Exemplaar ook

moet gevonden hebben, indien hij niet, gelijk ik ver

moede, dat zelfde Register A. gebruikt, en dit Stuk,

*-

/

In cujus rei teſtimonium praeſens ſcriptum

ſigilli noſtri munimine roboravimus. Actum &

datum Zutphaniae anno DominiMo. CC9. LIII.

menſe Septembri.

Naar het MS., dat altſte Regiſtre ge

naamd, Fol. 35 verſo; als mede naar

het MS. Regiſter in Tolio, getekend

A. Fol. VI., welke beide Registers be

ruſten ter Reken- kamer van GELDER

LAND. Ook, doch maar gedeeltelijk,

en zeer verminkt, uitgegeven bij FR.

A SANDE, Comm. ad Cons. Feudales

Gelr. Tract. I. Tit. I. C. 1. n. 26. p.

44. en voor een gedeelte ook Tract. / I.

Tit. 2. C. 1. n. 8. p. 292., alsmede bij

PONTANUs H. G., Ltb. VI. p. 144.;

en uit denzelven bij LUNIG, Spicil. Se

cul. des Teutſchen Reichs-Archivs Part.

II. p., 1815.; ROUSSET, Suplement au

Corps Diplom. du Droit des Gens van"

DU MONT, Tom. I. P. 1. n. 122. pag.

1O3., FR. VAN MIERIS, Charterb. van

HOLLAND I. D. bl. 279., en Jo. HENR.

JUNGIUS , Hist. Comit. Benthem. in

Cod. Dipl. gelijk als bij v. SANDE, in

twee gedeeltens, Num. 31, p. 71. en

Num. 32. p. 73. ; doch naderhand be

ter, en uit een vollediger Afſchrift, bij

denzelven, d. l. in Appijnd. Dipl. &

Document. Num. III. p. 362.

gelijk met meer andere Brieven, door hem uitgege

ven, en aangehaald, geſchied is, daaruitontleend hebbe.

Alleen heeft mogelijk de Afſchrijver een kleine fout

begaan, die met verzetting van het woordje & kan ver

holpen worden. Want zullen deze woorden onder

ling eenig verband met elkanderen hebben, moe

ten wij het woordje et verplaatſen, en de woorden

dus rangſchikken, en afdeelen: illud praebebimus Do

mino, a quo ilſud tenemus, ſiemere voluerit. Et pla

cet nobis , quod, ſt illud emere moluerit, &? ſaepedi

ſtus Comes Gelriae illud voluerit emere, ipſe propin

quius erit -- quam alter. Op die manier hangt al

les zeer wel aan elkander. - Het is wel zo,

dat,zonder de ingevoegde woorden, de zin ook goed
is. Doch waar toe behoefde de Graaf van Benthem

bij een uitdrukkelijke toeſtemming aan den Graaf van

GELRE in dezen Brief te geven het recht van Voor

koop , jus mrdtimiſeos, in geval hij die Leengoederen

verkogt? Had hij niet dat recht van zelfs, of ipſo

jure, Zo ras hij door deze opdragt Leenheer daar van

geworden was? Immers, en volgends het Gemeene,

of Longobardisch, Leenrecht, en volgends het Duit

ſche en ons Geldersch Leenrecht vermogt van zelfs,

zonder eene zodanige uitdrukkelijke voorwaarde, de

Graaf, in geval van verkoop, aan zich, als Leenheer,

voor dezelfde prijs, het Leengoed nemen, en nade

ren. Men zie II. F. 9. S. donare, alsmede Jo. JAC.

MASCOU - de jure Feud. Cap. XII. S. 27., HoMME

LIUS, Obleſ?. J. F. pag. 21. BoRT, Holl. Leenr. P.

V. pag. 217., v. SANDE, Cons. Feud. p. 291. gelijk

ook de Conſultatien en Advijzen over Leengoederen

van den Heer JAN JAC. vAN HASSELT pag. 69. en

anderen. Dit zeker zijnde , waar toe was dan

noodig dit, zo uitdrukkelijk, in dezen Brief weder toe

teſtaan ? Sprak het niet van zelfs, dat hij in geval

van verkoop het recht had die leengoederen voor het

zelfde geld aan zich te naaſten? En is dan op die ma

nier deze geheele Clauſul niet ten eenen maalë in dezen

Brief overtollig? - Maar, indien wij de uitgeval

lene woorden hier weder invoegen, verandert de

zaak geheel, en dan wordt aan onzen Gelderſchen

Graaf iets afgeſtaan, het geen hij van rechtswegen, of

ipſo fure, niet had, noch vermogt uitteoefenen, an

ders dan met voorgaande uitdrukkelijke toeſtemming.

De Gever naamlijk van dezen Briefbevat een

of ander Leengoed, in GELDERLAND gelegen , 't geen

hij te Leen hield niet van den Graaf van GELRE,

maar van een anderen Heer, 't zij van den Bisſchop

van Munſter, of van Utrecht, of van een ander. #
geva
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geval van verkoop moest hij het recht van voorkoop
aan dien Leenheer eerſt aanbieden, en, indien die

weigerde den Koop overtenemen, kon hij zulks ver

kopen, aan wien hij wilde. Daar op had de Graaf van

GELRE geen 't minſte recht van voorkoop, jus proti

miſeos, zo als hij had op de Leenen, die van hem

leenroerig waren, maar dat wordt thands door den

Graaf van BENTHEM ook vrijwillig aan den Graaf van

GELRE vergundt, dat hij, uit hoofde van de belofte,

thands bij dezen Brief gegeven, ook recht zou heb

ben, om zodanig een verkoop, indien de rechte Leen

heer zulks niet wilde naderen, maar den verkoop aan

een anderen toeſtond, als dan te mogen overnemen voor

denzelfden prijs, en dus den voorrang voor een ander

zou hebben. Een recht zekerlijk, dat in zodanig CCn

geval van rechtswegen onze Graaf niet kon eiſchen,

gelijk hij het eiſchen kon, indien 't Leen van hem,

en niet van een anderen Heer, leenroerig was, maar

welk recht nu uitdrukkelijk door den Graaf van Ben

them wordt afgeſtaan aan denzelven, en hij vindt goed,

placet nobis cet., dat onze Graaf, in zodanig geval, de

voorkeur boven een derden zou hebben, en dus pro

pinquius erit ademendum, quam alter. – Op dien

voet ziet men, dat de uitgelatene, en thands herſtelde,

woorden een zeer goeden zin opleveren, en dat op

die wijze aan onzen Graaf een recht wordt afgeſtaan',

waartoe hij, buiten zodanige vrijwillige afgifte, anders

geen 't minſte recht had , noch zulks kon vorderen.

En men begrijpt dus gemaklijk, dat deze Clauſul op

die wijze niets minder, dan overtollig, hier is.

SAA&SAA&SAA&&AASSAA&AAKSAA&AA&#&AA&#%^A&S AA&&AA-SA43sxAg2 kg: Age

8o.) Eenige goederen bij Keſſenich, Vuchte, en Vorſele, door den Castellein van

Brusſel aan Graaf oTTo van GELRE verkogt ; en door den Hertog van

BRABANT belooft dien verkoop te zullen doen onderhouden. * * * *

- -- -

,

Den 8 October, 1253. i

Os HENRICUs, Dei gratia dux Lothr.

& Brabantiae, notum facimus univer

ſis, praeſentes literas inſpecturis, quod Nos

teſtamur, quod Dominus (a) Leonius, Ca

ſtellanus Bruxellenſis, totum Allodium ſuum,

quod apud Keſſenich, Vuchte cum Vorſele

poſſidebat, ſive ſitum ſit in terris, aquis,

pratis, judiciis, ſive quocunque alio modo ſit

ſitum , Nobili viro, dilecto conſangwineo

noſtro, Domino oTTONI, Comiti GELRENSI,

legitime vendidit coram Nobis, ... -

Super bonis inſuper ſupradictis dictus Caſtel

lanus, Dominus Leonius filius ſuus, Domi

cella Heilewigis ſilia dicti Caſtellani, & Do

micella Mechteldis filia Domini Leonii ſupra

(a) Leonius, Caſtellanus Bruxellenſis] Wij ont

moeten dezen Leonius, als Caſtellein van Bruſſel, in de

jaaren 1237, 1248, en 1249 in drie Brieven bij MI

RAEUs Oper. Diplom. Tom II. p. 745, en 766. Zelfs

nog in het jaar i269. in een anderen Brief bij denzel

ven MIRAEUs d l. pag. 773. Wanneer hij tot die

waardigheid is aangeſteld geworden, zal men moge

lijk kunnen bepaalen, indien men in opmerking neemt,

dat men in een Brief van 1234. afgegeven ferta ſe

cunda ante Dominicam Palmarum proxima, bij FoP

onder de Gêtuigen aantreft, H. de Pernhues Caſtella

nus de Bruxella, en dat verder in den maand Meij van

* *

diéti, in noſtra praeſentia renunciarunt.

, Quam venditionem dicto Comiti Gelrenſt

a Caſtellano ſupradicto , & ſuis heredibus,

faciemus inviolabiliter obſervari. -

In cujus rei teſtimonium praeſentibus lite

ris ſigillum noſtrum duximus apponendum.

Actum & datum apud Burain, Anno Do

mini M9. CC°. LIII. in Oétava Beati Re

migii. -

Naar het MS. dat alſte Regiſtre,
ter Rekenkamer van GELDER

LAND ervintelijk , Fol. 19.

- - - - - - verſo. . -

dat zelfde jaar deze Leonius reeds den Titel van Ca

ſtellanus Bruxellenſis voerde in een Brief, insgelyk

door MIRAEUs uitgegeven .... d. l. Tom. II. p. 745.

Immers uit onderlinge vergelijking van die twee Brie

ven mag men met eenige waarſchijnlijkheid beſluiten,

dat hij na den 17 April en voor het einde van Meij

des jaars 1234. tot dien post moet verheven zijn ge

WeeSt.

(b) Leonius filius ſuus.] In een Brief van 1238.

noemt hij zich zelf ook, Ego Leonius, filius Domini

Leonii Caſtellani Bruxellenſis. Men vindt dien Brief

insgelijks bij AUB. MIRAEUS, Oper. Dipl. Tom. II.

p• 755. -

z

* * * J

Kkkk 3 81.)
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81.)
Uittrekſel uit een Brief, waar bij Graaf oTTo bekend, dat hem van de

3oo Marken, die hij uit de Brabantſche Tollen, wegens het Huwelijks

goed van wijlen zijne Moeder MARGARETA, jaarlijks ontſing, tweehonderd

Marken door den Hertog van BRABANT waren afgelost.

Den 9 October, 1253.

Extraiét (a) des Registres de Brabant.

Os oTTo, Comes GELRENSIS, notum,

&#c. quod, cum thelonia Viri Nobilis,

dilecti conſanguinei noſtri, Domini HENRICI,

Ducis Lotharingiae & Brabantiae, de Tra

jetto ſuper Moſam, de Antverpia & de Gel

donia Patri noſtro bonae memoriae a praede

ceſſoribus ſuis eſſent pro trecentis marcisCo

loniens. annuis obligata; quae Patri noſtro

ſupradicto cum (b) Matre noſtra in dotem

fuerant aſſignata, &c. recognoſcit, quod Dux

(a) Extraiét..] Dewijl wij den Brief, hier van

door Graaf oTTo afgegeven, niet in ſtaat zijn in zijn

geheel medetedcelen, zullen wij ons met dit Uit

trekzel, door BUTK ENs medegedeeld, moeten verge

noegen. Het zelve kan ſtrekken tot eenige ophelde

ring van het Verdrag wegens het Huwelijk van zijn

Vader, door zijn Grootvader oTTo den II. met den

Brabantſchen Hertog ingegaan in I2C6., welk Ver

drag hier voor in de II. Afdeel. n. 97. bl. 3oo.

-EST 2
k-- dkJXSo

»

82.)

lijksgoed te mogen geven.

de praedictis trecentis marcis redemerit du

centas marcas mediantibus tribus millibus li

bris. Datum & Actum apud Furam anno

Domini MCC. LIII. in die B. Dioniſii.

A CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de

Brabant Tom. I. dans les Preu

ves du Livre IV, pag. 93.

reeds voorkomt.

(b) Matre noſtra] MARGARETA, Dogter van den

Brabantſchen Hertog HENRIK den I. welke met zijnen

Vader Graaf GERARD in 't laatst van 12，7. of in 't

begin van 1208. getrouwd is geweest, gelijk wij hier

voor in onze aanmerkingen op dat gemelde Ver

drag, bl. 3Co. reeds toonden. Men zie ook BUTKENs,

Troph. de Brab. Tom. I. Liv. IV. p. 2o6.

#===#=5w-VEv-w ww-y-

De Roomsch-Koning wILLEM geeft zijne toeſtemming aan Gerard, Heer van

Batenburg, om de Jaarmerktstollen aldaar aan zijne Vrouw tot een huwe

Den 27 Maart , 1254.

ILHELMUs, Dei gratia Romanorum Rex

ſemper Auguſtus, Univerſis, praeſen

tes litteras inſpecturis, gratiam ſuam & omne

bOnUllm. -

Cum Gerardus de Batenburgh uxoriſuae

Bele duas nundinas, Merken ibidem, quas

a Nobis & Imperio tenet in feudum, in do

tem (a) duxit concedendas, Nos, eidem

volentes facere gratiam ſpecialem, eandem

conceſſionem ratam & gratam habentes, ip

(a) In dotem.] Waar in beſtond de nuttigheid,

welke, na doode van haaren Man, de weduwe uit die

twee jaarmerkten kon trekken? Hier in naamelijk,

dat zij als dan konde genieten de Tollen, die be

taald moeſten worden van de goederen, die op die

twee jaarmerkten aldaar ter verkooping gebragt wer

den. Dit voordeel nu dier Merktollen wordt haar tot

een Douarie gegeven. - Hoe veel men op die

w

ſam authoritate praeſentium confirmamus, con

cedentes praeſentes literas in teſtimonium ſu

per ea. -

Datum Noviomagi ſexto Cal. Aprilis, in

dictione XII.

,, Hebbende onder uythangen een ghe

, broocken Zegel in witte ſubſtantie,

,, verbeeldende (b) een dubbelden A

A , réflf,

jaarmerkten van ſommige goederen, zelfs nog in laate

re tijden, en in de voorige Eeuw, aan Tol betaalen

moest, kan menopgeteld vinden in de Acte vanbeleening

dier Heerlijkheid van den 31 Meij 1664. uitgegeven

in 't gemelde Advys van HOUTUIJN, onder de Docu

menten, Lett. G. 2. bl. 34.

(b) Verbeeldende een dubbelden Arent.] Vrij voor

zigtiger had de Afſchrijver van dezen Brief gehandeld,

Cn



EN III. AFDEELING, 495GRAAFSCHAPS ZUTPHEN.

, rent, aen een dubbelde Frangyne

, ſtaert."

, Collatione facta concordat cum

, ſuo Originali ſcripto in Par

, gameno. Actum Hagae- Co

en hij zou zijne onkunde niet aan den dag gebragt

hebben, indien hij in dit zijn getuigenis alleen maar

gemeld had, dat het Zegel, aan dezen Brief hangen
de, gebroken was, zonder deze malle, en tegen alle

waarheid aanlopende, beſchrijving, dat het zelve een

dubbelden Arent verbeeldde, 'er bij te voegen. Doch

wetende, dat in zijnen tijd den dubbelden Arend op

de Keizerlijke Zegels en Munten, als een kenmerk

van het Rijk, gebezigd werd, heeft hij gedagt zich

wel te zullen uitſlooven, indien hij van de mogelijk

nog overgebleven brokken van dat Zegeſ eene dusda:

nige beſchrijving opgaf, doch welke wel op zijnen tijd

paſte, maar geenzins met den tijd, waar in Koning

wILLEM dezen Brief afgaf, kan ſtrooken. Nooit heeft

wILLEM op zijne Zegels een dubbelden Arend, ver

beeld. Zulks blijkt ten vollen uit de Zegels van hem,

die in plaat# zijn door den Heer MEERMAN

Geſch. van K. wiLLEM, II. D. bl. 4oo. lºl. 1. als

mede bij Jo. MICH HEINEcCIUs, de Sigill. Ta". LX.

n. 3., A. MATTHAEUS, de Nobilit. Lib. IV. pgg.

Io28., en anderen. - Het is wel zo, dat Koning

wiLLEM, in navolging van andere Keizers, op zijne

Munten den Rijks adelaar heeft doen presſen, doch

zulks is geen dubbelde, maar een enkelde Arend. -

s&#2a

, mitis quarto die menſis Fe

, bruarii 1691.

, Quod atteſtor,

G. DE cRETSER, Not. Pub”,

Advys, raeckende de Rechten, Vryhe

den ende Praeëminentien der Vry

Heerlyckheit Batenburgh , geſtelde

door Mr. ADR. HoUTUYN, Advt.

voor den Hove van Hollandt (ge

drukt in 's Graven - Hage in folio

1691.) onder de Bylaagen en Docu

menten Lett. B. bl. 24.

Het gebruik van den dubbelden , ... of tweehoofdigen
Rijks-Adelaar op de Zegels der Keizers is van vee

laatere tijden, dan waar in onze wILLEM leefde. -

Onnoodig egter is het, alhier in 't breede te too

nen, wanneer, en door wien der Keizeren, eerst de

enkelde, naderhand de tweehoofdige of dubbelde Arend,

op de Zegelen begonnen is gebruikt te worden. Men

kan zulks betoogd vinden bij den gemelden HEINEC

CIUs, de vet. Germ. Stgill Part. 1. C. IX. S. 7o.

p. I 12., als mede bij CHR. HENR. ECKHARD, Introd.

in rem Diplom. Sect. 11. S. 82. p. 95. PHIL. ERN,

SPIESZ , in deszelfs Archiviſche Nebenarbeiten , I

Theil. p. 1-8. en bij anderen, – Wij hebben

noodig geoordeeld dit kortelijk alhier te moeten aan

tekenen, ten einde niemand, bedrogen door deze mal

le en onkundige beſchrijving van dat Zegel, en ſom

tijds aan dezelve geloof ſlaande, daar door verleid

moge worden, om uit hoofde van zodanig Zegel, 't

geen dan volgends die beſchrijving volſtrekt valsch en

verdigt moest zijn, dezen Brief zelf voor onecht te

verklaaren, daar egter dezelve - , wat zijnen inhoud

#' alle kenmerken van echtheid draagt, en op
CVCIte - v

A

(?
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Giftbrief, waar bij de Roomsch- Koning wILLEM , aan Graaf oTTo van

GELRE, het Huis en Heerlijkheid Oye overgeeft tot een Ryksleen.

Den 19 junii, 1254.

Wi: Dei gratia Romanorum Rex

& ſemper Auguſtus, univerſis ac (a)

ſingulis, praeſencia inſpecturis, gratiam ſuam

& omne bonum.

- Ad noticiam univerſorum, ac ſingulorum,

volumus pervenire, quod Nos de pio con

ſenſu Principum, fideli noſtro oTToNI, il

luſtri viro, Comiti GELRENSI, in remuneracio

nem ſui pii obſequii, Caſtrum apud oYE &

quicquid Bertholdus, Vir nobilis, ab Impe

rio tenuit & habuit, in feodum conceſſimus,

ſibi (b) cum aliis bonis ſuis, quae idem oT

E#? Ac ſingulis.J Et ſingulis in ons tweede Af

Ch11it,

(b) Sibi.] Voor ſili heeft dat zelfde Afſchrift

ſemper.

&# Apud Scrippi.] Of in ons eerſte Afſchrift Scrip

pi, of Strippi geſchreven ſtaat, is, wegens de ondui

delijkheid des ſchrifts, niet wel te onderſcheiden.

Ons tweede Afſchrift heeft Strippi. -- PoNTANUs,

gewag maakende van dezen Giftbrief Lib. VI. p. 145.

meldt niet de plaats, waar dezelve gegeven is, maar

alleen, den dag, op welken die is uitgereikt, doch

To Comes ab Imperio habet, poſſidendum,

praeſentium teſtimonio literarum.

Datum in Caſtris apud (c) Scrippi XIII,

Kl. Julii indiétione XII.

Naar 't MS. Register in Folio, gete

kend A. beruſtende in de Rekenka

mer van GELDERLAND, Fol. III.

verſo. & I/II. Gecollationeerd met

het MS. geintituleerd dat alſte Re

giſtre, insgelijks aldaar ervinte

lijk, Fol 4. verſo.

een maand vroeger, dan wij in onze beide Afſchrif.

ten uitdrukkelijk vinden; eodem circiter, tempore, zegt

hij, qui fuit decimus tertius Cal Junii liberali manu

oTHONI Comiti ab Imperatore GULIELMo donatum in

ſigne illud Caſtrum , quod Oya hodieque appellamus,

Zolang wij niet in ſtaat zijn, den oorſpronkelijken. Brief

in te zien, durven wij niet beſlisſen, welke lezing

de echte zij. De woorden junii en julii, zijn zeer

dikwijls door de Afſchrijvers onder een verwisſeld.

Indien PoNTANUs het oorſpronkelijke zelfs gezien, en

gebruikt heeft, en over zulks deze Brief niet "##
III.
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XIII. Kal. JULII, of den 19 junii, maar op den

XIII. Kal jUNII, of den 2o Meij dezes jaars waar

iijk afgegeven zij, dan zullen wij dit Strippi, of Scrip:

#, moeten zoeken in Westfriesland, om reden, dat

(ón. wILLEM den volgenden dag, of den... 21 -Meij,

zich bevonden heeft met zijn Legermagt bij Vroonlo

in Westfriesland. Zulks leert ons een Brief van Kon.

wILLEM, uitgegeven door den Heer MEERMAN, Ge

chied. van K. wILLEM II. D. in 't Cod. Dipl. n.

15o. bl. 38 en# in Caſtris apud Vroinlo in

Westfriſia XII. Kal. Junii, indictione XII. Anno Do

mini M. CC. quinquageſimo quarto Indien eg

ter de lezing van ónze twee afſchriften de echte mog

te zijn, dan zullen wij dit Strippi niet in Westfries

land, maar in een geheel anderen Oort moeten zoe

ken. - De beſliſſing van dit een en ander laten

wij over aan deskundiger. - Ten minſten uit den

inhoud van dezen Brief denken wij te mogen ſtellen

dat onze Graaf OTTO met zijne krijgsbenden Koning

wILLEM zal bijgeſtaan en geholpen hebben, 't zij dan

in zijne krijgsverrigtingen in Westfriesland, 't zij dan

in zijne kort daar op gevolgde tocht naar Mayntz.

Dit geeft, onzes bedunkens, niet onduidelijk te ken

nen de uitdrukking, welke wij alhier ontmoeten, in

remunerationem ſluipil obſequii, en welke de reden uit

maakt, waarom Kon, wilLEM, tot wedervergelding

van dien dienst, hem dit gunstbewijs bewezen heeft.

sºest fºrs stigt steekt steekt sºe fºrs gevº-sº-5-ºe-ºe-à-4 was 2e-fºrsºtes Sºsa 4 tºsºetºſt

84.)

A

Uitſpraak van den Utrechtſchen Bisſchop HENDRIK wegens de verſchillen tus

ſchen den Paſtoor der Kerke te ARNHEM, en den Capellaan van het S. Ca

tharijnen Gasthuis aldaar.

van den 13 januarii 1327.

Met een Vidimus van Bisſchop JoAN den III.

Den 1o. Februarij, 1255.

55 NOs (a) JOHANNEs Dei gratia Epi

, ſcopus Trajectenſis, notum faci

nus univerſis , tam# quam

futuris, quod Anno Domini M. CCC.

viceſimo ſeptimo, in die beati Remigii,

, Confeſſoris, vidimus litteras reverendi pa

, trispiae memoriae HENRICI, quondam Epi

, ſcopi Trajettij. noſtri praedeceſſoris, non

, cancellatas, non corruptas, non abolitas,

, nec in aliqua ſui parte viciatas, ſigillo

, ſuo vero, ut prima facie apparebat, ſigil

, latas, formam, quae ſequitur, continen

, tes.”

HEINRIcUs , Dei gratia Trajectenſis Epi

ſcopus, univerſis, praeſentes litteras inſpecturis,

aeternam in Domino ſalutem.

Conſtituti in noſtra praeſentia Remarus

Prumenſis (b), Plebanus Eccleſiae de Ar

nem, & parochiani ejusdem Eccleſiae, provi

ſores Hospitalis Sanctae Katerinae ibidem,

poſt longam controverſiam inter ipſos ſuper

Capella (c) dicti Hospitalis ventilatam, no

ſtrae tandem ſtare ordinationi conſenſu unani

mi promiſerunt.

Nos vero, paci & tranquillitati partium in

tendere cupientes, ſub tali forma (d) com

poſitionem inter ipſos , fidelium noſtrorum

mediante concilio, duximus ordinandam; quod

Abbas Prumienſis in dicta Sanctae Katerinae

Capella de concilio Scabinorum de Arnem

ydoneum inſtituet ſacerdotem, cui (e) di

(a) Nos# Wij hebben dit Vidimus van

Bisſchop JoHAN den III. gemeend alhier te moeten

plaatſen. "Wij hebben dezen Brief nevens twee an

deren, wier eerſten wij reeds hier voor hebben

uitgegeven onder Num. 47. van deze III. Afd bl.

456., ook geregiſtreerd gevonden in een anderen Per

kamenten Vidimus - brief van den 18 Augustus 1377.

Wij zullen dat tweede Vidimus tevens met den der

ctum Hoſpitale competenter providebit in ex

penſis; & media pars oblationum, quae ibi.

dem a Chriſti fidelibus, dominicis diebus &

feſtivis per anni circulum, offerentur, pleba

no Eccleſiae de Arnem cedet, partem vero

alteram Fratres praedicti recipient hoſpitalis;

& idem Sacerdos nullos de Parochia infirmos,

niſi tantum Hoſpitalis, viſitabit, nec aliquos

de Parochia mortuos ad ſepulturam recipiet,

niſi tantum ejusdem mortuos Hoſpitalis.

In cujus compoſitionis & ordinationis noſtrae

teſtimonium ſigillum noſtrum praeſentibus eſt

appenſüm. Actum apud Vellepe anno Domi

ni M. CC. LVO. in die Scolaſticae Virginis. •

, Quds literas nos JoHANNEs, Traje

, étenſis Epiſcopus praedictus, transſcribi

, juſ/imus, noſtrique ſigilli munimine robo

, rari. Datum & actum anno & die,

, quibus ſipra”.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Vidimus - brief, geſterkt met een uit

hangend Zegel in rood wasch, in de

Archiven van 't S. Catharinen Gast

huis binnen Arnhem ervintelijk in

Lad. ao. Gecollationeerd met een

ander Vidimus van den 18 August.

1377., insgelijks aldaar beruſtende,

# mede met een derde Afſchrift,

at gevonden wordt in de MSS. Fun

datie - Brieven van St. Catharinen

Gasthuys binnen Arnhem, vergadert

in 1636. pag. 4.

den Brief, die daar in geregiſtreerd is, en eene be

veſtiging van dezen onzen Brief bevat, op het jaar

1257. onder Num. 99. hier beneden in zijn geheel me

dedeelen. -

(b) Prumenſis.] De tweede Vidimus - brief heeft,

Pruinienſis, gelijk ook voor Arnem, Arnhem, en voor

Katerina, Catherinae, en laager Catharinae. - In

den beveſtigings- brief van 1257. noemt hij zich zelf,

- Mo

w
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Monachus Prumienſis, Rector Eccleſiae in Arnhem,

& Proviſor Curtis Prumienſis apud Arnhem.

(c) Capella.] In den jaare i246. had dit gemelde

Hoſpitaal, met toeſtemming van den Paus, door den

Bisſchop van Utrecht verkregen de magt, om bij dat

Geſtigt eene Capel te mogen bouwen, en in dezelve

eenen eigen Capellaan te hebben. Men zie den Brief

hier voor onder Num. 47. bl. 456.

(d) Compoſitioncm - ordinandam.] In het twee

de Vidimus van dezen Brief leest men, componere -

ordinandum, Het zelfde Vidimus, alsmede het Af

ſchrift in de MSS. Fundatie. Brieven, hebben ook

conſilio, voor concilio, gelijk geſchreven ſtaat in 't

Exemplaar, dat wij hier volgen. - ,

(e) Cui dictum H., cet. Dus in onze twee Vidi

mus - brieven. Kwalijk heeft men in de MSS. Fun

datie - Brieven van dit Gasthuis, in welke verzameling

ook deze Brief geregistreerd is, voor cui afgeſchre

ven, qui. Dat de Hoſpitaalmeeſter aan den

Capellaan een behoorlijk en toereikend inkomen moest

bezorgen, was reeds in den meergemelden Brief van

1246 bepaald geworden.

O U D E V E R T A A L I N G.

ENRICH , van Gaids genaden Bisſcop

H tot Utrecht, allen den ghenen, die

deſen tegenwoirdigen brieff anſien ſoelen,

ewigen vrede in onſen lieven Heren.

In onſertegenwoirdicheitſyn gekomen Rey

marus van Pruemen, Paſtoir ende Kirchere

der kircken van Arnhem , ende Kaspelſlude

der ſelver kircken, als proviſoren ende be

wairre ſente Katherynen gasthuys, aldair ge

legen, die na langer twidracht, die op der

voirſcreven Capellen ſente Katherinen gast,

huus onder hem (f) gewegen is geweest,

ten laitſten onſer vytſpraken eyndrechtelichen

is geloeft van beiden ſyden. Ende wy HEN

RICH voirſcreven begerende ruſte ende vrede

der parthien vurſcreven, hebben wy mit Ra

de onſer vrienden onder deſer formen een

uitſprake ende vereninge geordiniert ende ge

maect, dat die Abt van Pruemen in der vur

ghenoemde ſente Katherynen Capelle, mit

Rade der Scepenen van Arnhem, enen wit

tigen ende verſtendelen Prieſter ſetten ſall,

welken Prieſter dat ſelve gaſthuys redelike

noetdorft beſorgen ſall, ende dat die helfte

(f) Gewegen is geweest. In dien zelfden zin ver

taaide ook onze KILIAAN Tom. II. p. 796. het werk

woord, Weghen, Movere. De Latijnſche Brief heeft,

controverſia ventilata, 't geen het zelfde is, als con

troverſia mota ſuit.

SANA
B

-------
--

van allen offer, die dair van Kerſten luden,

op Sonnendaighes enden anderen hoichtyden,

dat jair lanck, dair geoffert wordt, den Pa

ſtoir van der Kirchen boeren ſall, ende die

ander helffte die Brueders van den Hoſpitaell

voirſcreven boeren ſoelen; ende die voirſcre

ven Prieſter en ſall ghene Kirſpelſlude (g) van

der ........ binnen Arnhem mitten ſacra

mente berichten, dan alleen die ſiecken des

Gaſthuus voirſcreven; ende en ſall oich gheen

doden ter groeven ontfangen, dan alleen do

den des gasthuus voirſcreven. In welcker

uytſpraken getuige ende ſettinge wy Henrich

voirſcreven onſe Segell an deſen brief heb

be doen hangen. Gegheven tot Velpe in

den jair onſs heren duſent IIe. LV. die Sco

laſtice Virg.

Naar een Oude, in de XV. eeuw op

papier geſchrevene , loſſe Copie -

ervintelijk in de Archiven van 't S.

Catherinen Gasthuis te ARNHEM.

(g) Van der ......] Het papier was hier door ou

derdom uitgeſleten, en dus een, of ten hoogſten twee

woorden, onleesbaar. Mogelijk heeft er geſtaan van

der Kirchen, of van der ſelfder Kirchen. Het Latijn

heeft, nullos de Parochia -- viſitabit.

======= ===E-----------

85.) De Tol te Smithuiſen, als mede de Renthoeven Ewijck en Malberge, door 't

Capittel van s. MARIE aan HENRIK, Heer van der Lek, in een altoosduu

renden Erfpacht uitgegeven.

In April, 1255. V

N nomine Domini Amen. Quae gerun

tur in tempore, ne temporis effluente cur

ticulo facilius elabantur, litterali ſolent apice,

(a) Henricus de Lecca.] De Lecka heeft ons Af.

ſchrift. Wij volgen hier de ſchrijfwijze, gelijk de

Heer KLUIT in den oorſpronkelijken Brief gevonden

heeft. - Deze HENRIK van der LEck is geweest

een Zoon van FoLPERT Heer van der Leck, en van

Olelda, of Ohilda, Dogter van Henrik van Smithu

nec non teſtium ſubſcriptione, frequentius

perhennari. • - - - - -

Nos igitur (a) HENRICUs de LEccA miles
InO

ſen. Aan dezen Folpert, en zijne Vrouw, was in den

jaare 1228. deze Tol door het Capittel verpachte
onder anderen ook op deze voorwaarde, dat die pacht

na hun dood zou overgaan, en komen, aan een hunner

Kinderen, dien de Vader daar toe zou komen te ver,

kiezen, 'zodanig, dat eerst na doode van dat Kind.
L 1 l 1 over
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notum facimus univerſis, praeſentia viſuris,

ac praeſenti ſcripto proteſtamur, & recogno

ſcimus, quod nos Theolonium in Smithuſen

Decani & Capituli Eccleſiae beatae MARIAE

Traiectenſis cum Curtibus ſuis (b) Eeuwigh

& Malberge recepimtis ab ipſis Decano &

Capitulo in pačium perpetuum, jure heredi

tario poſſidendum; ſüb tali videlicet conditio

ne, quod infeſto beatorum Philippi & Jacobi

Apoſtolorum centum modios perioris & melio

ris tritici, quod dicitur (c) Vronesweyte, ſi

invenitur venale in Traiecto, alioquin purio

ris & melioris, quod ibi venale invenitur; &

in feſto nativitatis beati Johannis Baptiſtae vi

ginti & unam libras Trajecten. legalium dena

riorum; Item in feſto Remigii centum modios

purioris & melioris tritici, ſecundum quod

diétum eſt; & in feſto palmarum viginti &

unam libras trajecten. legalium denariorum di

étis Decano &&# beatae Ma

riae, & eorum ſücceſſoribus, pacti nomine

ſingulis annis in Traiecto perſolvemus.

Praeterea dimidiam marcam Colonien. in

aſcenſü navis eorum, quam mittent pro vino

ſilo verſus Bethendorp, & in deſcenſu fer

tonem, vel porcum, valentem fertonem, nun

ciis ſuis ſingulis annis in Smithtſèn perſolve

mus, ac ipſos tam in aſcenſu quam deſcenſu

navis praedictae in cibo & potu ibidem pro

curabimus honeste.

Si vero bona ipſorum in Bethendorpe ab

ipſis vendi, aut aliquo modo alienari, aut nun

cios eorum quoquo caſu aſcendere ſtu deſcen

dere cum nave ſua non contigerit, extunc di

éti novem ſolidi Colonien. in feſto palmarum

over dezen Tol het Kapittel vrijelijk naar goeddunken

zoude kunnen beſchikken. Men zie dien Brief hier

voor in onze 11. Afdeel. Num. 134, bl. 364. In

gevolge nu van dat Verdrag heeft deze iiſ.NRik dien

iſol in huurweer na doode van zijn Moeder gekregên,

doch alleen voor zijn leeven , en niet in een Erf

acht. Dit is eerst geſchied bij dezen Brief, waar

ij hij dien Tol in een altoos duufenden Erfpacht voor

zich, en zijne Erfgenamen, verworven heeft. Wij

zullen in 't vervolg uit verſcheiden Brieven zien, op

wien dezelve gekomen is, en wat daar omtrend is voor

evallen.

(b) Eeuwigh J. Wij volgen hier de lezing van ons

oude Afſchrift. In de uitgaaf van KLUIT leest men

Einxtych, doch zulks ſchijnt maar een drukfout, en

denkelijk ſtaat in den oorſpronkelijken Brief Eeu

zwich, of Eattych. In voorige Brieven wordt het ge
ſchreven Egvik. - w

(c) Vronesweytc.] In de Uitgaafheeft men Vrencs

gveyte. Hoedanig woord men nergends vindt, en ge

heel onverſtaanbaar is. Mogelijk heeft de Heer KLUIT

bij het afſchrijven van 't oorſpronkelijke eene ſchrijf

fout begaan. Ten minſten in het oude Regiſter, of

zogenaamde Liber Pilofts, reeds in de XIV. Eeuw

uit de ootſpronkelijke Brieven ten dienſte van 't Ka

pittel dus bij eengezameld en afgeſchreven, ſtaat uit

drukkelijk vromesweyte. Wij hebben gemeend die le

zing in onze Uitgaaf te moeten volgen. Het geen men

tegenswoordig doorgaands noemt pacht- rogge, pacht

wette, en pacht - zaad, noemde men oudstijds ook,

Vroon - rogge, Vroon - weite, en vroon-zaad, in dien

zelfden zin, gelijk men ook Vroon - thins en vroo 7 pen

ning gebruikte, 't welk men anders geld pacht noemt.

- Doch, ofſchoon men in 't algemeen Vroon-wei

te noemde die weite, welke een hoevenaar tot pacht

aan de eigenaar moest brengen , denke ik egter, dat

men dit woord alhier in een enger en bepaalder be

- teekenis zal moeten opvatten, om dat er op vol

*

cum pacto, quod tune ſolvendum eſt, ipſis

ſolvemus in Traiecto. -

Quae omnia nos, tactis ſacroſanctis in alta

ri Eccleſiae beatae Mariae in Traiecto, cer

tis temporibus, ut praedictum eſt, dictis De

cano & Capitulo praeſentibus nos velle & de

bere ſolvere, & quod fidelitatem Eccleſiae

praedictae ſervabimus in omnibus, ſpontanee

& animo libero jurejurando duximus confirman

dum, et quod per aliquam exceptionem ſive

ſpoliationis, ſive quod non erimus ſolvendo,

ſive cuiuslibet alterius, ſolutionem hujusmo

di non impediemus, nee contra Capitulum per

hoc a ſolutione debebimus nos tueri; Immo

ſingulis annis pactum, ut dictum eſt, perſol

vemus ſine contradictione qualibet, quamdiu

eadem bona tenere voluerimus, &, donec ea

ipſis expreſſe duxerinus reſignanda, elegimus,

ut, ſi praedictis temporibus, ſeu eorum ali

quo , dictum pactum etiam modo praetato

non perſolverimus, quod ſtatim ſententiam (d)

excommunicationis, &, elapſis post hoc ſe

ptem diebus, reatum perjurii ipſo facto incur

rimus, & (e) quod conſervator, quem di

cti Decanus & Capitulum forte ſuper praedi

cto contractu impetrabunt a ſede Apoſtolica,

vel legatis ſedis ejusdem, ſeu Epiſcopus Tra

jectenſis, qui erit pro tempore, nos ad que

rimonian dicti Capituli, ubi requirit, denun

ciet ſeu denunciari faciat perjurum & excom

nunicatum nulla citationeſeu monitione prae

miſlfs. ' -

Praeterea ſi per menſem ab aliquo tempo

re, ad ſolvendum ſtatuto, pactum ipſorum,

ſecundum quod dictum eſt, non ſolverimus,

| | | CX

gen deze woorden, ſi invenitur venale in Trajecto;

altoquin purioris & melioris tritici, quodibi venale in

vcnitur. Bekend is het, dat men onderſcheid maakt

tusſchen zogenaamde blanke of witte weite, en roode

zvcite. Dit laatſte ſoort wordt minder in prijs gere

kend. Indien men nu op dit verband der woorden let,

zal men door Vroneszweite alhier in 't bijzonder moe

ten verſtaan, niet de zogenaamde roode tarwe, maar

blanke Tarwe, welke hij tot pachte zou geven, indien

zodanig ſoort op den tijd der betaaling binnen Utrecht

te koop was, doch zo niet, alsdan de beſte en zui

verſte roode tarwe, welke aldaar te koop was. De

reden van deze onderſcheiding zal men gemaklijk be

grijpen, indien men opmerkt, dat in 't Sticht van U

trecht doorgaands roode tarwe, en geen blanke, ver

bouwd wordt. -

(d) Sententiam excommunicationis.J - Zodanig eene

Sententie in dit geval zal men hier beneden op het jaar

1293. kunnen ontmoeten. -

(e) Quodconſervator eet.T Dit, en al het volgende

tot aan het ſlot van dezen Brief, of tot aan de woor

den, in cujus faiti munismen & memoriam cet. heeft

de Heer KLUIT in zijne uitgaave wel uitgelaten, doch

tevens zijnen Lezer verwittigd, dat dit uitgelatene,

mutatis mutandis, woordelijk hetzelfde is, als in een

anderen Brief van 1255, bij hem ook uitgegeven d. b.

p. 671-673., en dat zulks daar uit alhier moet aan

gevuld worden. Wij hebben dat uitgelatene alhier uit

ons oude Afſchrift herſteld. - Wat deze. woorden

betreft, dezelve ſtaan in dat gemelde Afſchrift eenig

zins anders. Het zelve heeft, et pro conſervatione

praedicti Decanus & Capitulum forte ſuper, praedido

'contractu impetra.hunt a ſede Apoſtolica ſcu legatis ſº

dis ejusdem 'ſeu Epiſcopo Trajectenſi, qui erit prº

tempore, nos - dentinciet,... cet. . In welke lezing

geen zin of ſamenhang is. Wij hebben dezelve ver:
anderd, zo als in dien Brief bij den Heer KLUIT

gelezen wordt.
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extunc poenam decem librarum Trajectens.

Denariorum legalium erga eos incurremus,

quasipſis etiam cum praedicto pacto reſiduo

tanquam ex debito perſolvemus.

Nec abſolvemur a ſententia praedicta, do

nec ipſis a nobis per omnia fuerit ſatisfactum.

Nec abſolutio, ſi contra praedicta eam inpe

traverimus, nobis valebit. Et, ſi forte (f)

nos excommunicatum denunciari contigerit,

praeſati Decanus & Capitulum de ipſa excom

municatione nobis abſolutionem optinebunt in

expenſis noſtris, quae tamen, qtio ad nos,

ſummam quinque marcarum Colonienſium non

excedent.

Adiectum est etiam, quod praedicta bona

cum omnibus attinentiis univerſaliter & inte

gra & indiviſa apud nos permanebunt, & quod

ea nec vendemus, nec legabimus, nec dona

bimus, nec permutabimus, nec inpheodabi

mus, nec in perpetuam emphytheoſim dabi

mus alicui, in toto, vel in parte, niſi hoc

de expreſſa dictorum Decani & Capituli pro

ceſſerit voluntate.

Poſt mortem vero noſtram ſenior natu inter

ſilios noſtros legitimos, vel ſenior filia noſtra

legitima, ſi filium legitimum non dimiſerimus,

& praeterea, ſi filium aut filiam legitimos non

dimiſerimus, proximus heres noſter legitimus

in dictis bonis, ſub praefatis juramento, mo

do, paéto, poena & fidelitate, quibus nos ea

tenuimus, nobis ſuccedet. Sic de herede in

heredem , ſicut dictum eſt, praedicta bona

transferendo & deſcendendo, quod ipſa ſem

per apud unam perſonam , quae erit heres

pro tempore, permanebunt univerſaliter inte

gra & indiviſa.

Adiectum eſt etiam, ut, quemcumque he

redum moſtrorum praedictorum ad praefata bo

na pervenire contigerit, idem ipſa bona a De

cano & Capitulo, qui erunt pro tempore, in

Eccleſia beatae Mariae in Trajecto poſt mor

tem noſtram, vel heredum noſtrorum, reci

piet, & in ſignum recognitionis triginta libras

Trajectens, ſtatim in ipſa receptione ipſis De

(f) Et, ſº forte non excedent.] Deze Clau

ſul vindt men niet in den Brief, waar uit het uitgela

tene in de Uitgaave moet aangevuld worden. Dewijl

wij deze woorden in het oude Regiſter vinden, is het

denkelijk, dat dezelve ook in den oorſpronkelijken
Brief ſtaan.

cano & Capitulo exhibebit.

Quod fi infra annum & diem poſt mortem

noſtram, ſeu aliquorum heredum noſtrorum,

heres ſuccesſurus praefata bona a Decano &

Capitulo praedictis non requiſierit, ſecundum

quod bona pactionaria ab eccleſiis requiriſolent,

extunc praefata bona ad Decanum & Capitu

lum praenominatos libere & ſine contradictio

ne qualibet revertentur, ac fructus infra an

num percepti & qui percipi potuerunt de bo

nis praenotatis, eis libere reſtituentur.

Heres etiam, tali modo ſucceſſurus, nec

non Omnes alii, quibus jus ex ſucceſſione he

reditaria poterat acquiri, omni jure, quod ha

bere videbantur in eis, erunt ipſo facto priva

ti. Haec omnia etiam de herede in heredem

in perſonarum ipſorum mutatione inviolabiliter

in perpetuum obſervando.

In cujus facti munimen & memoriam ſem

piternam, praeſens cyrographum ſigillo noſtro

& ſigillis (g) virorum venerabilium Decani

& Capituli (h) praefati Eccleſiae beatae Ma

riae, Majoris, Sancti Salvatoris, Sancti Pe

tri, & Sancti Johannis Decanorum & Capi

tulorum Eccleſiarum, nec non Abbatis & con

ventus monaſterii Sancti Pauli Trajectenſis, &

nobilis viri Theoderici Comitis CIivenſis, Er

neſti de WIven, Alardi de Buren, Ghiſelber

ti de Goy, Ghiſelberti de Crempen, mili

tum , quibus praeſentibus haec acta ſunt,

ſaepefatis Decano & Capitulo Eccleſiae bea

tae Mariae Trajectenſis, eorumque ſucceſſo

ribus, contulimus roboratum.

Actum & Datum Trajecti anno gratiae Do

mini M°. CCP. quinquageſimo quinto. Men

ſe Aprili.

Uit het Perkamenten MS. Liber Pi

loſus van 't Kapittel van ST. MA

RIE te Utrecht, Fol. 156, en 157.

Ook uitgegeven door den Heer A.

KLUIT Hiſt. Crit. Com Holl. Tom.

II. Part. 2. in Cod. Dipl. Num.

21o. p. 665.

(g) Sigillis.] . Van de agtien Zegels, waar mede
deze Érief bezegeld is geweest, zijn er nog twaalf,

in groen wasch gedrukt, over. Derzelver randſchrif

# heeft de Heer KLUIT ons medegedeeld, d.. l. p.

68.

(h) Praefati.] Ons Afſchrift heeft, praediſti.

L111 2 86.)
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beſchonken door Graaf oTTO.

Het Vrouwen - Klooſter 's Graven Dal geſtigt, en met verſcheiden Goederen

In junij 1255.

Os, oTTo, Comes GELRIAE, univerſis,

ad quos praeſens ſcriptum pervenerit,

aeternam ſalutem. -

Ne res geſtadiuturnitate temporis in obli

vionem deveniat, neceſſe eſt, ut in ſcripto

relinquaturpoſteris obſervanda.

Sciant itaque praeſentes & futuri, quod,

cum Nos ad honorem Dei, & glorioſae Ge

nitricis ejus, Clauſtrum Monialium Ciſterci

enſis ordinis in terra noſtra decreviſſemus

conſtituere , & perſonis ibidem exiſtentibus

de bonis noſtris in neceſſariis providere, ne

a noſtris Succeſſoribus, vel (a) a Nobis,

factum noſtrum valeat irritari, ea, quae ad

tantiboni completionem conferre curavimus,

praeſenti ſcripto duximus exprimenda.

Asſumpto ergo conventu Monialium in (b)

Ruremunda, contulimus eis locum ad manen

dum in praedio noſtro, Caſtrum videlicet,

quod Rott vocabatur, quod nunc Vallem Co.

mitis appellavimus, ſitum in parochia (c)

Aſperden, ſipra fluvium, qui Nirſa dicitur,

ubi eis Clauſtrum conſtrui fecimus, cum pi

scationibus adjacentibus a ponte de Asperden

inferius usque ad bona de Keldtinck, [et] at

tinentiis (d) ſuis; Curtam (e) etiam no

ſtram adjacentem, quam quidam Gerhardus

a nobis ad annuam penſionem tenuerat; & alia

bona ſimiliter, quae quidam Hermannus a no

bis tenuerat in penſione, cum terris, pascuis,

ſilvis, & aliis attinentiis ſuis.

Inſuper penſionem, quae ſolvebatur nobis,

de agris in Lempt prope Goch, qui facit ſin

gulis annis trecenta & duodecim maldera ſili

ginis, vel circa hoc, ad menſuram pacti.

Item contulimus eis jus patronatus Eccle

ſiae de Gent in BETUA, Trajectenſis (f) dioe

(a) Vel a nobis]. In de Uitgaaven van DITHMA
RUs, en FoPPENs, leest men , vel nobis. Het

is verders eene drukfout, dat men bij DITHM. voor

het ſtraks volgende, irritari, vindt imitari.

(b) Ruremunda.] In de Uitgaaf van KNIPPENB.

Ruraemunda.

(c) Aſperden ] . Het aan de Niers, niet ver van

Goch, in het Overkwartier van GELDERLAND, gele
gene Aſperen. . * * t

(d)TEt] attinentiis ſuis.J FoPPENS heeft het kop

pelwoordje et tusſchen ingevoegd, ter volmaaking van

den zin. In de drie overige Uitgaaven ontbreekt het

zelve.

(e) Curtam.] Onnoodig was het, dat FoPPENs

dit in zijne Uitgaaf veranderde in Curtem. Het is wel

zo, dat men doorgaands Curtis gebruikte, doch men

vindt ook dikwijls Curta , voor Curtis , gebezigd.

Zie DU CANGE Gloſſ. M. et J. L. Tom. II. p. 11o5.

ceſeos: Et cum tertia pars decimae dictae

parochiae de Genth & de Angeren & de

Dorenburg attineat ipſi eccleſiae de Genth,

& duae tertiae partes nobis attinuerunt, con

tulimus memorato Conventui quartam partem

decimae, nobis attinentis; ita (g) ut cum

tertia parte decimae praediétarum villarum,

habeant medietatem totius decimae ſupradictae,

nos aliam medietatem nobis reſervavimus.

Inſuper dedimus eis jus patronatus eccleſiae

de (h D. Lenthe, & jus patronatus eccleſiae

de (i) Kesſel, Colonienſis dioeceſeos.

Praeterea cum praefatus Conventus quaedam

bona ſita inter Clauſtrum memoratum, & pon

tem de Aſperden, quae Godefridus de Ly

men a nobis tenuit in feudo, ab eodem Go

defrido comparaſiet, & idem Godefridus ea

dem bona in manus noſtras reſignaſſet, & fi

lium haeredem non haberet, Nos ſaepedicta

bona cum omnibus ſuis attinentiis memorato

Conventui tradidimus perpetuo habere posſi

denda.

Item quaedam alia bona, diéto Clauſtro ad

jacentia, quae Stephanus miles de Pleczo a

nobis ſimiliter in feudo tenuit, cum ea di

étus Stephanus in manus noſtras reſignaſſet,

& filium haeredem non haberet, ſimiliter ſu

pradicto Conventui contulimus perpetuo pos

ſidenda.

Et haec omnia ipſis tradidimus libere & in

tegraliter, prout nobis attinebant.

Et ut haec omnia eis in posterum ſalvaper

maneant & (k) inconcuſla, praeſentem lite

ram, ſuper hoc (l) confectam, dicto Con

ventui tradidimus ſigillo noſtro communitam.

Acta ſunt haec apud Gelre, ſub hisce testi

bus,

Wil

(f) Dioeceſeos.] Dus heeft PoNTANUs; en de o

verige Uitgevers zijn hem hier in nagevolgd. Doch,

toen deze Brief is afgegeven, ſchreef men altoos dio:

ceſis, en nooit didcceſcos. Die buiging van dat woord

was toen onbekend. e

(g) Ita ut cum tertia ] Wij hebben, hier in, de

Uitgaaf van FoPPENs gevolgd. In alle de overigen

leest men, ita et cum tertia, cet. doch zonder zin.

(h) De Lenthe.] De Uitgaaf van FoPPENS heeft a

Lenthe. Bij KNIPP. leest men, de Leuthe.

(i) De Keſel.] Bij DITHMARUs vindt men, de
Kestel.

(k) Inconcnſa.] Kwaalijk in de Uitgaaf van DITH

MARUs, inconcºſſa.

(l) Confidam.] Het is door een drukfout toe:
gekomen, dat men bij PoNTANUs vindt confectum, 't

geen dus ook de overige Uitgevers terecht veranderd

hebben in confectam.
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Wihelmo Comite de Keſſel,

Godefrido Domino de Parwys,

Wilhelmo Domino de Altena,

Rutgero Domino de Grevich,

Wilhelmo dicto Schelling,

Wilhelmo de Tiglo, & pluribus aliis.

Y

Anno Domini milleſimo ducenteſimo quin

quageſimo quinto, menſe Junio. -

PoNTANUs, Hist. Gelr. Lib. VI. pag.

I47. & 148. Ook uitgegeven bij

DITHMARUs, Cod. Diplom. Cli.

vens. Num. XXXVIII. p. 32; JoH.

KNIPPENBERGH , Hiſt. Eccleſiaſt.

Ducat. Gelriae Lib II. C. 11, pag.

84 als mede bij Jo FRANC. Fop.

PENS, Supplem. ad Opera Dipl. A.

MIRAEI Tom. III. p. 413.

87.) De Eigendom van de Tienden over vier Boerenplaatſen in de Boerſchap

Werken, onder de Parochie van Warnsveld, door den Utrechtſchen Bis

ſchop afgeſtaan aan het Kapittel der Kerk van zUTPHEN.

Den 2 September 1255.

ENRIcUs, Dei gratia (a) Trajecti E

H piſcopus, univerſis, praeſentes literas

inſpecturis, aeternam in Domino ſalutem.

Quoniam ea, quae juſte & rationabiliter

fiunt, oblivionis nubilo ſaepius obſcurantur,

neceſſaria ſolet eſſe ſcripturarum authoritas,

per quam certum efficitur, quod dubium vide

batur.

Hinc eſt, quod ſingulis & univerſis notum

eſſe cupimus, quod, penſantes ſacris (b)

Canonibus inſtitutum pium eſſe, Decimas de

manibus redimere Laicorum in (c) uſum Ec

cleſiarum, quae tributa (d) ſunt egentium

animarum, Nos de conſilio maturo noſtrorum

Fidelium, ad reſignationem dilecti noſtri Ste

phani Militis de Lantdorpe, proprietatem

Decimarum quatuor domorum in Wercken in

Parochia Wermesvelde , videlicet Sickinc,

Hermanninck , Segeſſinck , & Keminck,

contulimus Decano & Capitulo Sutphanien

(a S Trajecti Epiſcopus] Deze uitdrukking bevat

iets ongewoons. Mogelijk heeft in 't oorſpronkelijke,

bij verkorting, gelijk men meest al vindt, , geſtaan,

Traject. Epiſcopus. LINDEBoRN , ſchijnt, daar uit,

Traje&i gemaakt te hebben, in plaats van Trajecten

ſis, of Trajectinus Epiſcºpus, gelijk de Bisſchoppen

zich genoegzaam altoos gewoon zijn te noemen

(bij Canonilus inſtitutum.] Geen Wereldlijke mogt

volgends de Kerkelijke Weſten eenige Tiendens be

zitten, zonder zich aan Kerkroverije ſchuldig te ma

ken. Decimas Eccleſiarum, leest men in Can.

coNCILII LATERANENSIs Il. bij LABBEUs , in Coll.

Conc. Tom. X. pag. 1OO4. , quas in uſu pietatiſ con

ce/Was eſſe Canonica demonſtrat autoritas, a Laicis

poſideri Apoſtolica autoritate prohibemus: Sive entm

ab Epiſcopis, vel Regihus, vel quibuslibet perſoni: ,

eas acceperint, niſi Eccleſiae reddiderint, ſciant ſe ſa

crilegii Crimen committere, & periculum aeternae da

mnation is incurr. re. - Doch, niet tegenſtaande deze

enandere menigvuldige Kerkelijke Wetten, welke zulks

verbieden, zijn egter veele Kerkelijke Tienden reeds

oudstijds ten Leenrechte uitgegeven geworden aan Rid

dermaatigen en andere Edelen, die dan als Leenman

nen verpligt waren zodanige Kerken weder tegen alle

geweld te helpen verdedigen. Men zie DoUJATIUs,

in Not. ad LANCELOTTI# 1. C. Tom. I. p. 556.

- Mlen zal zich derhalven niet verwonderen, dat

ſts Eccleſiae: quia idem Stephanus Miles

praeter diétas Decimas, quas a nobis tenuit

in feudo, adhuc de bonis aliis manet infeu

datus a Nobis & ab Eccleſia noſtra Trajectenſi.

Volentes igitur hoc factum noſtrum ratum

in perpetuum permanere, praeſentem Literam

ſigillo noſtrofecimus communiri.

Datum anno Domini M. CC. LV. in cra

ſtino B. AEgidii apud Trajectum.

JoAN. LINDEBORNIUs, Hiſt. Epiſcopat.

Daventr. Cap IV S 1. p. - 18.

en VAN HUESSEN, Hi, t. Epiſc Foed.

Belgii Toin. 11. in Not. Epiſc Da

venir, pag. 76. Eene Nederduit

ſche Vertaaling van dezen Brief vindt

men ook in de Oudh en Geſlichten

van 't Bisdom van Deventer, van

VAN RHYN, I. D. bl. 436. *

ook de alhier genoemde Ridder Steven van Lant

dorpe van 't Sicht van Utrecht de hier voorkomende

Tienden te Leen heeft bezeten, het dominium utile,

of de Leenweer van de welke, hij, het zij dan bij een

verdrag van koop, het zij bij een vrijwillige gifté, of

op een andere wijze, afgeſtaan had ten voordeele van

t Kapittel der Kerk van ### gelijk de eigen

dom van dezelve door den Bisſchop aan die zelve

Kerk bij dezen Brief werd overgegeven. - De Kerk

van Utrecht verloor door deze overgifte van eigendom

niets, om dat, gelijk de Gever van dezen Brief in't

vervolg getuigt, die Ridder tog een Leenmaan des

Stichts uit hoofde van zijne andere goederen, die hi

te Leen hield, bleef, en uit dien hoofde even we

verpligt was, in tijd van nood, zijne hulp aan het

Sticht en den Bisſchop te bewijzen. - In tegendeel,

door dit toeteſtaan, vermeerderde de Bisſchop zelfs

zijne jaarlijkſche inkomſten. Want, nu wederom die

Tiende in handen der Kerkelijken was overgebragt,

kon hij uit de jaarlijkſche inkomſten, als Bisſchop,

het vierde part van dien voor zich trekken, want de

Auctoritas Canonica docet, ut quarta pars Decimarum

in uſus Epiſcoporum cedat, gelijk men vindt in het

coNCILIUM PARISIENSE VI. van den jaare 829. L. I.

C. 3t. bij LABBEUs Tom. VII, p. 1621. Men zie ook

HINëMARf RHEMENsis Capitula, II. S. 16. bij den

zelfden Tom. VIII. p. 573. en verder LANCELOTTUs,

L111 3 Inſt.
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deel

zelve te Leen bezat. e- n

(b) In uſum Eccleſiarum.] Bij vAN HUEssEN, in

uſus Eccleſtarum.

. Can. Lib. II. Tit. 26. S. 2r. - Dit voor (c) Trihuta cet.] Paus INNoCENTIUs de lIJ. noem

nu kon hij niet genieten, zo lang een ander de- de insgelijks de Tienden Tributa egentium animarum,

Lib. I. Epist. 112. , ook aengehaald bij A. MAT

THAEUS, Manud. ad J. Can. Lib. II. Tit. 8. p.

181.

88.) Overeenkomst van het Kapittel van s. MARIE te Utrecht, om uit het geld,

dat Henrik van der Lek voor de Erfpacht van den Tol te Smithuizen moest

betaalen, honderd Mark Keulſche Munte aanteleggen, en de jaarlijkſche

inkomſten van dien uittereiken aan den Canunnik Ghiſelbert van Am

ſtel.

a

w- Den 4 September, 1255.

Os, EGELBERTUs (a) Decanus, &

Capitulum Eccleſiae Sanctae MARIAE

Trajectenſis, notum facimus univerſis, prae

ſentia viſuris, quod, cum Dominus HENRI

KUS DE LEcKA, miles, nobis teneatur in cen

tum marcis Colonienſium legalium denario

rum de compoſitione (b) internos, & ipſum,

facta ſuper theolomio Eccleſiae noſtrae in Smit

hitſen , praedictas centum marcas Domino

Henrico de Meenbrug, Chriſtiano, Johan

zai de Merlo, Henrico dicto Splinter, Wal

tero Camerario, & Martin0 , concanonicis

noſtris, de communi conſilio aſſignavimus reci

piendas, qui ſecundum dictum & juramentum

eorum, ſuper hoc praeſtitum, de praedictis

centum marcis Eccleſiae noſtrae redditus com

parabunt; & ad hoc concorditer & communi

ter, juramento praeſtito, nos omnes conſtrin

ximus, quod nec verbo nec facto impedie

mus, ſed operam adhibebimus efficacem, ut

de ſaepedictis centum marcis Eccleſiae no

ſtrae, ſecundum quod dictum eſt, redditus

comparentur. Quos redditus dominus (c)

Ghiſelbertus de Aemſtelle, noſter concano

nicus, quamdiu vixerit, recipiet, & habe

bit. Poſt cujus mortem praedicti redditus ad

Eccleſiam noſtram libere revertentur.

Si vero, quod abſit, Nos juramenti prae

ſtiti immemores efſe contigerit, vel per nos

aliquo modo ſteterit, & de praedictis centum

marcis Eccleſiae noſtrae redditus non eman

tur, praeſatus Ghiſelbertus de Aemſtelle,

Concanonicus noſter, & (d) G. de Goey,

(a) Egelbertus.] Dus vinden wij zijn naam ge
ſchreven in 't oude Perkamenten Register, waar uit

wij dezen Brief mededeelen, voor Engelbertus, ge

lijk hij bij anderen genoemd wordt,, DBAKENBoRCH

in 't Aanhangz, op de K. Oudh. hl 26o ſtelt hem

in den Lijst der Dekenen van S. Marie van 't jaar 1248.

tot 1267. Doch hij komt nog, als Deken, voor in

een onuitgegeven Brief van den 9 Maart des jaars

1272, in 't gemelde MS. Liber Piloſus, p., Io3.

(b) De Compoſitione.] Wij hebben dat Verdrag,

waar bij de gemelde HENRIK, Heer van der Lek, den

miles, conſanguineus ſuus , de conſilio &

conſenſu ſex praenominatorum Concanonico

rum noſtrorum, vel eorum, qui ſuperſtites

fuerint, ſi aliquem ex eis medio tempore mo

ri contigerit, de bonis noſtris, ubicumque ſi

tis, centum marcas recipient, & Eccleſiae

noſtrae redditus, prout melius inde potuerint,

comparabunt , quos redditus praenominatus

G. Concanonicus noſter recipiet, ſicut ſupe

rius eſt praedictum.

Si etiam praefatum H. de Lecka militem,

& fuos fidejuſſores, fidei transgreſſores, quod

abſit, univerſaliter exiſtere contigerit, nec de

praedictis centum marcis nobis ſatisfecerint,

ut tenentur, nos ſaepedicto G. Concanonico

noſtro octo libras Trajectn. legalium denario

rum, in feſto beati Martini hyemalis, de offi

cio Camerae noſtrae, quamdiu vixerit, exhi

bebimus annuatim, nec eidem G. in prae

dictis Octo libris erimus obligati, quamdiu

Dominus H. de Lecka, miles, vel aliquis

fidejuſforum ſuorum, ſervaverit fidem ſuam.

In cujus rei teſtimonium , & munimen,

praeſens ſcriptum ſigillo Eccleſiae noſtrae fe

cimus communiri.

Datum & actum anno DominiMo. CC°. L.

quinto. Sabbato ante nativitatem beatae Ma

riae Virginis.

Uit het Perkamenten MS. Liber

Piloſus van 't Kapittel van s. MA

RIE te Utrecht, Fol. I55.

Tol te Smithuizen in Erfpagt gekregen heeft van 't

Kapittel, hier voor reeds geplaatst onder Num. 85.

bl. 497. Dewijl men nu in dezen, tot dus ver onuit

gegevenen, Brief zich beroept op dat gemelde Ver

drag, en dus deze beide ſtukken onderling eenig ver

band met elkander hebben, en het een door het ander

kan opgehelderd worden, hebben wij ons verpligt ge

rekend ook dezen Brief alhier te moeten plaatſen, of.

ſchoon anderszins deszelfs inhoud geene regtſtreekſche

betrekking tot ons GELDERLAND heeft.

(c D Ghiſelbertus de Aemſtelle.] Hij ſchijnt deze:
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de te zijn, die naderhand de Proostdye der Kerke van

s. MARIE in 1282. , of daar omtrend, bezeten heeft.

Men zie 't gemelde Aanhangsel van den Heer DRA

KENBORCH, bladz. 234.

• Nºla'ſ. - SNS!!/ - SNS''/ NM lºtf, ! './. NR' ºf
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- 89) Door Herman, Heer van Lon,

(d),G. de Goey.] Deze Ghiſelbertus de Goy komt

ook, als Getuige, voor, ten wiens overſtaan de Toi

te Smithuizen door Henri van der Lek in Erfpacht

genomen was. Zie Num. 85. bl. 499.

:S&#%. SNSW， SSV sºa
#%$#%$#%sººg

de Hof te Goie, of Hengelo, met de daar

in gehorende Malgoederen, en de Hofhoorige, verkogt aan Graaf oTTo;

als mede het Caſtrum Bredevoort opgedragen aan, en dat Huis weder ter

'Leen ontfangen van denzelven,

Den 28 September, 12S5.

Niverſis Chriſti ſidelibus, praeſentibus

& futuris HERMANNUs, Dominus de

Lon, utriusque vitae proſperitatem.

Firmiora ſunt omnia, quae geruntur, ſi vi

gorem (a) contrahunt fuffragante teſtimonio

litterarum.

(a) Contra.hunt.] Kwaalijk in 't Regiſter A, ex

trahant.

(b) Comiti Gelrenſt.] Comici Gelriae heeft dat zelf

de MS. gelijk ook ſtraks, voor Selehem, aldaar geſchre

ven gevonden wordt Zelhem, gelijk het hedendaags

ook nog geſchreven wordt. Zie den Tegenwoordigen

Staat van GELDERLAND bl. 389. en de Geographiſche

Beſchr. van GELDERL, Van # Heer J. J. vAN HAs

SELT , bl. 204.

(c) Super Goie.] PoNTANUs heeft ook dezen Brief

niet alleen gekend, maar hij geeft ons Zib. VT. p.

146. deszelfs inhoud dus kortelijk op: ,, Habentur

99# Codicilli , quibus teſlatur Hermannus de

, Loen ſe oTHoNI Corniti facta venditione transtulis

, ſe, & ab codem viciſſim in fiden, recepiſe univerſam,

, quae illi erat in Zelhem & Hengelo aliisque in

, locis, jurisdictonem. Datae hae erant Literac in

, Vigilia Beati Michaëlis.” SLICHTENHORST, VI.

B. Bladz. 96. vertaalde dit op deze wijze: ,, Men

, vind Brieven, waar in Herman van Loen bekent,

, aan Grave OTHo te hebben verkoft, opgedraagen,

, en van hein weder te leen ontfangen al zijn recht

, over Zelhem, Hengeloe, en andere plaetſen.”. -

Doch wij twijfelen zeer, of dit wel de rechte zin en

meening van dezen Brief is. Want voor eerst, wat

draagt op, en ontſangt deze Herman van Loen we.

der te Leen? Zijn Vader, insgelijks Herman genaamd,

had reeds in den jaare 1246. den Eigendom van zijn

Huis Bredevoort opgedragen aan onzen Graaf, en we

der van den zelven te Leen ontſangen voor zich, en

zijne Erfgenaamen. Men zie dien Érief , hier VOOr

onder Num. 46. bl. 454. geplaatst. Deze opdragt nu

van den Vader bekragtigt de Zoon, insgelijks Her

man genoemd, in deze woorden van onzen Brief; Item

recognoſco , & proteſtor ,,guod, ſi quid Pater, meus

piae riemoriae in Caſtro Bredervorth fcccrat Domino

Comite praedido, hoc ratum obſervo. Doch hij voegt

'er onmiddelijk deze aanmerkelijke woorden bij ; et

partem avunculi mei Domini Octonis, quam hal uit in

eodem Caſtro Bredervorth, quam Pater meus antedi

Gus eiden Cotnici dare non potuit, EGo eidem Comi

ti contuli libcre pro allodio ſcu predio , & ab ipſo

Comite tenebo jure homagii, cet. - Uit welke aan

merkelijke woorden deze Hiſtoriſche omſtandigheden

mij toeſchijnen opgemaakt te mogen worden, dat naam

lijk het Slot en Heerlijkheid Bredevoort verknogt is

geweest met de Graafſchap, of vrije Heerlijkheid, Loen,

zo als wij hier voor in onze Aanmerkingen bl. 454.

reeds getoond hebben, en dat dezelve ten dezen tijde

aan Herman van Loen, den Zoon, heeft toegekomen,

doch hoe is hij daar aan gekomen? Het gedeelte,

het welk Otto, zijn Oom van Moeders zijde, avun

Igitur notum eſſe cupio praeſentibus & fti

turis, quod Ego, communicato amicorum &

fidelium meorum conſilio, vendidi Domino

OTTONI, Comiti (b) GELRENSI, jurisdictio

'#" meam , quam habui aput Selehem &

//engelo (c) ſüper Goie, et omnes liberos

ho

gulus 3 bezeten heeft, moet hij van denzelven bij er

fenis gekregen hebben, anders kon hij dat gedeelte

bij dezen Brief niet opdragen aan, en weder te Leen

ontfangen van den Graaf van GELRE. Maar hoe is

zijn Vader, Herman de oude, aan dat overige gedeel

te gekomen? ,,Mogelijk heeft hij dat verkregen van

zijn Vrouws kant. Op dien voet kan men dan reden

geven, hoe haar Broeder, Otto, dien onze Herman

de Jonge hier uitdrukkelijk Avtunculus, of zijnen Oom

van Moeders zijde, noemt, aan dat andere gedeelte

van die Heerlijkheid gekomen is. Zij hebben dezel

ve dan uit de erfenis van hunne Ouders gekregen, en

gemeenſchappelijk bezeten. De Zuſter heeft haar ge

deelte ten Huwelijk aangebragt aan Herman den Oti

den, en dat gedeelte heeft de Zoon van zijne Moe

der geërft. Dat gedeelte nu heeft de Vader

reeds in 1246. aan onzen, Graaf opgedragen gehad,
voor zo ver den eigendom betrof, en de Leenweer

daar van alleen zich behouden. Dit kon hij doen als

Voogd van zijnen, toen mogelijk nog minderjaarigen,

Zoon, over wien hij, volgends de rechten van dien

tijd, ook in de Graafſchap zUTPHEN gebruikelijk, de

tutela fructuaria uitoefende, doch egter zodanig, dat

de Zoon, bij meerderjaarigheid, die opdragt met zijne

toeſtemming moest bekragtigen. Dit doet hij bij de

zen Brief, en hij belooft van waarde te houden, al

wat zijn reeds overleden Vader dien aangaandegedaan

had; ſº quid, zegt hij, Pater meus piae memoriae in

Caſtro Bredervorth fccerat Comit;, hoc ratum obſervo.

Het andere gedeelte, 't welk zijns Moeders Broeder,

en dus zijne Oom, Otto, bezeten had, waar op zijn

Vader geen 't minſte recht had, of, gelijk hij zegt,

quam Pater meus antedictus eidem Comiti dare non

potuit, en welk gedeelte hij van zijnen gemelden Oom

geërft had, geeft hij thands bij dezen briefover, en

draagt den eigendom daarvan ook op aan onzen Graaf,

en hij ontfangt dus de geheele Heerlijkheid, of C2

ſtrum, Bredevoort van den zelven weder te Leen on

der de hier bijgevoegde voorwaarden. En op dezen

voet is Bredevoºrt, 't geen voor heen een vrij en on.

afhanglijk ſtuk goeds geweest is, een feudºm obla

tum, een opgedragen Leengoed van den Graaf van

GELRE geworden, en aan demzelven Leenroerig. -

Niets minder derhalven, dan de jurisdictio univerſa,

quae illi erat in Zelhem &? Hengelo altisque in lo

cis, gelijk PoNTANUs verhaalt, of, gelijk siICHTEN

HORST dit vertaalde, al zijn recht over Zelhem, Hen.

gelo, en andere plaatſen, verkoopt hij aan Graaf oT

To, en ontfangt zulks weder te Leen van hem. Niets

van dit alles vinden wij in dezen Brief. Alleen wordt

aan den Graaf hier opgedragen den Leeneigendom,

of het Dominium directum van 't Slot Bredevoort,

er,
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homines, ſicut commorantur in illis Villis,

en de Leenweer, of Dominiutu utile van 't zelve, be

houdt hij aan zich, tenebo jure homagii, zegt hij, &

de dicto caſtro ſive domo ero homo ſuus abſolutus.,-:

Maar, ten tweeden, wat wordt dan hier bij dezen Brief

verkogt aan GraafoTTo? Geenzins, gelijk PoNTANUs
meende, de jurisdictio in Zelhem & Hengelº, Het

Rechtsgebied over die twee Dorpen behoefde onze

Graaf niet te koopen. Nooit, zo veel ik weet, zijn die

twee bekende Dorpen aan iemand, als eene afzonder

lijke Heerlijkheid, uitgegeven geweest, maar zijn al

tóos geweest en gebleven in den boezem van de Graaf
lijkheid van Zutphen, en de Land-drost van Zut

phen voerde aldaar den rechtsdwang uit naam van den

Graaf, gelijk ook die zelfde beide plaatſen nog heden
daags onder het Land - drostampt, des Graafſchaps be

hoºren. De Gever van dezen Brief had geen 't minſte

recht op die twee Dorpen, en Graaf or ro behoefde

van hem niet te kopen, het geen reeds zijn eigen

W31S, Maar wat wordt dan hier verkogt ? Ven

didi, zegt hij, Domino oTTONI jurisdictionem nean ,

mam hahui ApUD Selehem & Hengelo ſuper Gote cet.

oe is het mogelijk, dat PoNTANUs zulks kon ver

ſtaan van het geheele rechtsgebied over die twee Dor

pen, of de univerſa, gelijk hij verhaalt, gitae illi eraf

in Zelhem & Hengelo aliisque in locis, Jurisdictie?

Indien dit de waare zin dezer woorden was, moest

men dan niet dus vinden geſchreven, vandai

juriscčtionem mean, guain halui SUPER Selehem &#

Tſengelo ET ſuper Goie ? Ja maar! wat verkoopt hij dan?

Alleen zijne rechtsdwang, of jurisdioctiu, SUPER Goie;

en door de bijvoeging der wuorden APUD Selehem er

Hengelo , wordt alleen maar aangeduidt, waarom

ſtreeks die jurisdictie gelegen was, naamlijk, algd,

bij, of omſtreeks, of in den omtrek van die twee Dor

pen Zelhem en Hengelo... Geen anderen zin of uitleg

ging kan men met mogelijkheid aan deze woorden ge
Ven - Maar, ten derden, welk een plaats is

nu dat Goie, gelijk het en in den oorſpronkelijken

Brief, en in onze drie oude Afſchriften dus genaamd

word, geweest? Dat het tusſchen of omtrend die

twee Dorpen moet zijn gelegen geweest, blijkt ten

duidelijkſten uit deze woorden, doch indien men de

Kaart van de Graafſchap Zutphen van PoNTANUs,

of ook andere Kaarten, raadpleegt, vindt men bij, of

omſtreeks, die beide Dorpen geen plaats, die dien

naam draagt. Men behoeft zich derhalven niet te ver

wonderen, dat PoNTANUs in zijne opgaave van dezen

Brief geen gewag van dit Goie maakt, maar het zelve

met ſtilzwijgen voorbijgaat. Ik erkenne ook lang daar

omtrend in het onzekere geweest te zijn, tot dat ik

eindelijk, na veel zoekens, het zelve vernieene gevon

den te hebben. Ik denke thands, dat dit Goie niet

anders is geweest, dan een Boerſchap, dat onder het

Kerſpel van Hengelo behoort, doch waar van eenige

Huizen en Landerijen, die onder die Boerſchap gere

kend werden, ook onder het Kerſpel van Zelhem ge

legen waren, Om dit ons gevoelen te ſtaaven, zullen

wij een en ander uittrekzel uit een oud geſchreven

Leen-regiſter van GELDERLAND, geintituleerd op den

buitenſten omſlag, Copia van den Bourgonſchen Boeck,

van den jaare 1473 , en in de Rekenkamer van GEL

DERLAND beruſtende, hier bij moeten voegen. In dat

MS. ontmoeten wij pag. 185, dit navolgende: ,, Eo

,, den anno (1475) des VTI, dage; in Octobri, heeft

, Egbert Slichkinck bekant, dat hy dat giet tot Slinch

, kick myt ſynen toebehoeren, in den Kerſpel van Ze

, lem op 't Goeij gelegen, voirtits ontfangen

, heeft tot Zutphenſchen Rechten - ende hijr op

, heft hy ſyn Ede vernuwet”. Verder op die zelfde

Pag, volgde ook deze aantekening; ,, Eodem anno

des VIII. dagcs in Octobri heft Johan Hailkinck be

kant, dat hy datguct Hailkinck: in den Kerſpel van

Zelem op 't Goey gelegen voirtits ontfan.

gen heeft ten Zutphenſchen Rechten, ende hyr, op

, heft hy ſyn Ede verngwet.” - Alsmede ook dit:

, Eoden, anno des XIII. dages in Octobri heft Jan

,, Coninghinck bekant , dat hy dat guet. tot Coning

, hinck myt ſynen toebehoeren, in den Kerſpel van

,, Zelem gelegen op 't Goey voirtits ontfan

, gen heeft tot Zutphenſchen rechten". Op pag.

186. en i87. van dat MS. vinden wij nog drie ande

re dergelijke aantekeningen van goederen, die gezegd

worden gelegen te zijn in den Kerſpel van Zelem opt

Goey. En hier uit blijkt ontegenzeggelijk, dat dit ons

Goz, of Goey, gedeeltelijk gerekent werd te behoo

op
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vel ubicumque, dictae jurisdictioni pertinen
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ren onder het Kerſpel van Selehem of Zelhem. -

Dat ook een gedeelte van dat Goie behoorde tot het

Kerſpel van Hengelo, leeren wij uit dat zelfde Leen

register. Want Pag. :87. leest men: ,, Eodem an

,, no (1473.) des XVIII. dages in Septembri heft De

,, rick Meyerinck bekant, dat hy dat Erve ende guet

, te Holt, in den Kerſpel van Hengel op Goey gele

,, gen, myt beyden ſyden aen der Mercke - voirtyts

,, ontfangen heft tot Zutphenſchen rechten”.

en Pag. 188. ,, Eodem anno des XIX. dages in Sep

,, tembri heft Henrick Heymſinck bekant, dat hy dat

, guet te Swanynck, in den Kerſpel van Hengel opt

,, Goey gelegen - voirtits ontfangen heft tot Zut

,, phenſchen rechten . En, om geen meer aantehaa

len, op pag. 189. ſtaat ook dit aangetekend: ,, Eo

,, dem anno des vyften dages in Octobri heft Bernt

,, Stuivenberch bekant, dat hy dat guet, geheyten Nyen

,, Huſynck, in den Kerſpel van Hengel, ende in der

,, BUERSCHAP opt dat Goey gelegen, myt allen ſynen

,, toebehooren -- voirtyds ontfangen heft tot Zut

,, phenſchen Rechten. ” – Meer bewijzen behoe

ven wij niet aantevoeren, om overtuigd te worden, dat

dit Goie, of Gocy, te regt in onzen Brief omſchreven

wordt, als gelegen APUD Selehem & Hengelo, bij, of

in die beide Kerſpelen. - Maar wat moet nu hier,

ten vierden, uit volgen? Immers niets anders, dan

dat ook de inwoonders van die ſtreek lands, die in

die Boerſchap woonden, onder dezelfde Jurisdictie

behoorden, en dus denzelfden Rechter onderworpen

waren, zo in 't Lijfſtraffelijke, als Burgerlijke Rechts

gebied, dien de overige ingezetenen van die beide

Kerſpelen ook moeſten gehoorzamen. Immers, zo

lang men niet bewijzen kan, dat deze Boerſchap Goie

eenë afzonderlijke Heerlijkheid op zich zelfs heeft uit

gemaakt, voorzien tevens met den daar aangehegten pa

trimonielen rechtsdwang, zal men mogen en moeten

ſtellen, dat de inwoonders van dien met de overige

inwoorders van die twee Kerſpelen een en de zelfde

rechtbank onderworpen zijn geweest, en dus den

Landdrost van Zutphen voor hunnen bevoegden en ge

woonen Rechter hebben moeten erkennen. -- Maar,

indien men op die wijze door het woord jurisdictio

ſuper Goie niet kan verſtaandenordinaren Rechtsdwang,

dien de Graaf van Gelre van alle tijden af aldaar

gehad heeft, en dus bij dezen Brief niet behoefde te

kopen, dan vervallen wij eindelijk, ten vijfden, in

een andere zwaarigheid, naamelijk deze , welk een

ſoort van jurisdictie dan verkogt is geworden aan den

Graaf, en welk recht hem over 't Goeij dan bij dezen

Brief is afgeſtaan, 't welk hij te vooren niet gehad

heeft? Niets anders zekerlijk, dan eene jurisdictio

Litonica, eene Hofhoorigheid met het daar uit voort

vloeijende Laatrecht en Hofgerichte op het Goey. -

De Verkoper naamlijk bezat aldaar een Curia , of

Curtis Dominica, eenen Hof, waar in verſcheiden Ei

genhoorige en Hofhoorige goederen behoorden, en

welker bezitters, voor zo ver de Hofrechten van dien

Hof betreffen, en de natuur zulker goederen mede

brengt, voor den Hofmeyer, of Schulte van dien Hof,

en deszelfs Tegeders en Heijen , of Hofgenoten, te

recht moeſten ſtaan. it blijkt ten vollen, in

dien wij op het verband der volgende woorden van de

zen Brief acht geven. Vendidi, zegt de Verkoper,

jurisdictionem meam ſuper Goie, ET omnes li

beros homines- diſtae jurisdictioni pertinentes,

additis etiam quinque domibus meis, quae Malgut vul

go dicuntur. Deze woorden immers kenſchetſen ten

vollen eene jurisdictio Litonica, en geen andere. -

Twee ſoorten van Hofhoorigen ontmoet men door.

gaands in dergelijke Curtae Dominicae , of Hoven,

Litones naamlijk, en Mancipia, Servi, of homines

proprii in middeleeuwig Latijn, en bij ons, Laten,

Vrijgelatene of vrije Hoſlieden, en Eigenhoorige, of

Volſchuldige, genaamd. De Liti, of Laten, zijn de

gene, die ontſlagen, of gevrijd waren, ten opzigte

van hunne goederen, uit de Eigenhoorigheid en Le

digheid, Ligeitas in middel-eeuwig Latijn, van hun

men Heer. Zij bezaten hunne goederen, als Vrije Hof

hoorige, of Thinsgoederen, zij behoefden derhalven, bij

verſterf, geen keurmede te betalen, de Heer trok geen

manus mortua uit hunne goederen , daar van waren

zij vrijgelaten. Van hunne goederen alleen waren zij

verpligt de gewoone Thinſen en Stedigheden, welke

van ouds op het goed geſtaan hebben, jaarlijks aan

den Heer, of deszelfs Hofmeyer, of Rennemer:
en
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tes; additis etiam quinque domibus meis,

quae Malgut vulgo dicuntur, quae ſunt iſtae.

Domus in (d Nichtertim , quae vocatur

Sikkinc. Domus libera aput Wikkerbeke.

Libera Domus Ubbinc. Libera Domus (e)

to Nienho.inc , & libera domus in Alden

hoijic.

De tribus domibus, fitis ſuper Goie, quae

attinent (f) Curiae de Lon, retinui (g)

den Hof, waar onder dezelve hoorden, te betaalen.

Van alle overige laſten, als Aeur, oprukkinge , en an

dere, waartoe de Servi, of Volſchuldige Egenhoorige

verpligt waren, zijn zij vrij. Zij worden daarom ook

te recht in onzen Brief genoemd liberi homines dictae

jurisdictiont pertinentes, of gevrijde, in tegenoverſtel

iing van de lijfeigene, of Vo/ſchuldige Eigenhoorige, -

die tot dien Hof behoorden, en uit hoofde van hun

me goederen de gewoone thins en ſtedigheid moeſten

betaalen, waar ter plaatſe dezelve ook mogten woonen,

en die goederen gelegen zijn, 't zij dan in die gemel

de twee Dorpen Zelhem en Hengelo, of elders anders,

dit duiden aan de woorden van dezen Brief, ſtcut com

morantur in illis Villis, vel ubicºtinque. Dewijl eg

ter de Liti, of deze Liberi Honines, Vrije Hofhoo

rige Lieden, weder van tweederlei ſoort zijn, en ouds

tijds onderſcheiden werden, in eigenlijk dus g zeide

Liti , die hun goed als een vrij edel deelbaar

Thins goed bezaten, en Malmannen, die hun goed als

een vrij Thins goed, dat niet geſplitst mogt worden,

bezaten, en ook onder dezen Hof te Goie zodanige

eigenlijk gezeide Malmannen met hunne Malgoederen

behoorden, zullen wij ons niet verwonderen, dat wij

die l/algoederen hier tevens ook opgeteld vinden,

naamelijk vijf zodanige Boerenplaatſen, of Erven,

welke eigenlijk Malgoed waren, additis, zegt de Ver

koper , etiain quinque Domnibus meis , quae Malgut

vlººg, dicurtur, die hij met hunne naamen, waar on

der zij ten dien tijde bekend waren vervolgends ook

oproent. - Uit dit alles nu blijkt, dat de Hof te

Goie, met alle zijne toebehooren, recht en gerechtig

heden, bij dezen Brief verkogt is, en dus alle de vol

ſchuldige Eigenhoorige, als mede de vrije Hof hoorige

of eigenlijk gezeide, Ltti , tevens met de daar onder

insgelijks gehoorende Malmannen, aan on en Graaf

otTo worden overgegeven, die dus in 't vervolg doºr

zijnen Hofmeier die Iurisdictio Litonica, of die Hof

rechten, heeft doen uitoefenen. - Hoedanig nu de

natuur van de hier genoemde Malgoederen, onder

ſcheiden van de volſchuldige eigenhoorige, en van de

vrije Hofhoorige goederen, eigenlijk is - behoeven wij

niet aantetoonen. Wij hebben zulks breedvoerig

reeds onderzogt, en betoogd hier voor in onze... Aan

merkingen 1. Afd. n 75. bl. 1 1o. (e). - Wij heb

ben dit eenigzins wijdloopiger moeten toonen , eens",

deels, om den waaren zin en meening van dezen Brief

te begrijpen, en andersdeels, om daar door te verbe

teren den groven misſlag van PoNTANUs dien hij ten

opzigt van den inhoud van dezen Brief begaan heeft. -

Dewijl nu dit Goie voornaamelijk in 't Kerspel van

Hengelo gelegen was, en dus ook de Hofrichter, of

Meier, van die Curia, of Hof te Goie in dat Kerſpel

woonde, zal men zich gemaklijk kunnen overreeden ,

dat deze Hof dezelfde is, dien men en oºrdstijds, en

ook nog hedendaags, noemt den Hofin Hengelo -

Hoedanige Hofrechten nu in dien Hof gebruikt wor

den, en welke Gerechtigheden der Hofhoorige On

derzaaten, gehoorende in den Hof toe Hengel, plaats

hebben, kan men zien uit de ſtukken zelve, zoals door

sciIRAssERT zijn uitgegeven onder de Stucken en Docu

mentem behoorende tot den Codex Gelr. Zutph. II. D.

bl. 279– 283 en bl 336.

(d Nichtertin. l Dus in 't oorſpronkelijke, als

mede in den Vidimus - brief, doch in onze twee Af:

ſchriften heeft ºren , in het eerſte. Nichterein, en

in 't tweede, Nachterting. Voor Sikkinc vindt

men aldaar Sikinc, en Sybkint geſchreven - Voor

Ubbinc heeft het Register A., Ebbink.

(en To Nienhoinc] In het Vidimus ſtaat ta nien

hainc alden háinc. Ons tweede Afſchrift heeft

ten Nyenhoync, en Aldenhoynck. .

(f) Curiae de Lon J In onze beide Afſchriften,

als mede in den Vidimus brief, leest men de Loen

De oude Ilofrechten van dezen Hof tho Loon kan men

de qualibet domo tres ſcepelinos avenae, u

num pullum, & unum ſolidum advocalem.

Retinui etiam mihi in domo, quae vocatur

Abbinc, quae attinet Eccleſiae Althenſt,

tres ſcepelinos avenae, unum pullum, & ſo

lidum (h) advocalem, ſicut de tribus aliis,

dum emergit, & nichil amplius. -

Item (i) recognoſco, & proteſtor, quod,

ſiquid (k) Pater meus piae memoriae in ca

ſtro

insgelijks uitgegeven vinden bij den Heer scHRAs

sERT, onder de Documenten tot den Cod. G. Z. II.

D. bl. 355. - 375.

(g). De qualibet domo t. Sc. a. u. p. & u. / advo

calen J Deze woorden vindt men in den Vidimus

brief niet.

( h.) Advocalem.J. Dus ſtaat in den oorſpronkelij?

ken Brief zo hier, als ook hier vooren. De Vidimus

Brief heeft hier, advocatialem. In 't Register A. vindt

men op beide plaatſen advocialem. In ons ander Af

ſchrift ſtaat bij een verkorte manier van ſchrijven

advolem. - - - - - -

(i) Item recognoſco. cet.1 Hoe wonderlijk in voo

rige tijden ſommige Schrijvers met oude Charters en

Documenten gemeend hebben te mogen omſpringen,

leert ons ook deze Brief. Bij vAN SANDE in Com

ment. ad Cons. Feud. Gelr. Tract. I. Tit. I. C, I. S.

2 I. n. 4. p. 4o. ontmoeten wij dezen Brief.

,, Ego Hermannus Dominus de Loen recognosco & té

,, ſlor, quod ſt guod pater meus piae memoriae in Caſtro

,, Bredevoort## Comiti Gelriae contulit, hoc ra

,, tum habeo, & denuo eidem Comiti contuli libere pro

,, allodio ſeu praedio , &? ah ipſo Comite tenebo jure

,, homagii, & de dicto Caſtro ſive domo ero homo fuut

, abſolutus, quod vulgo Ledigman nuncupatur. .A-

,, éium & datuin anno Domini 1255. in Vigilia bea

, ti Michaëlis in Zutphania.”

Zal niet ieder een , dit lezende, moeten denken,

dat zulks de gehele Brief is? Wie zou durven ver

moeden, dat dit maar een gering uittrekzel uit een

anderen Charter is? Wat meer is, wie zou durven

denken, dat dit ſtuk door het woordje dentto, dat V.

SAN DE uit zich zelf om de twee verſchillende Brok

ken eenen ſamenhang te doen hebben, 'er tusſchen in

gevoegd heeft, zonder zijnen. Lezer eenigzins daar van

te verwittigen, eenen geheel anderen Zin verkrijgt,

en de waare inhoud en meening van den Gever ten

eenen maale verduiſterd wordt, en verlooren raakt?

Immers door dat denuo, zo ongelukkig hier bij gevoegd,

moet een ieder in die gedagten vallen, dat in dien

Brief niets anders bevat wordt, dan eene bloote be

kragtiging van den Zoon wegens eene opdragt van

Bredevoort, dien de Vader reeds te vooren gedaan had:

Hoedanige bekragtiging volgends de rechten van dien

tijd vereischt werd, zo menig maal iemand zijne Ou

derlijke Erfgoederen aan een ander verkogte, of over

droeg. Dan immers, zou zodanige afſtand van kragt,

zijn, moest de naaſte Erfgenaam zodanig eene ver
vreemding toeſtemmen, zo al niet voort bij den op*

dragt, ten minſten moest hij dien opdragt naderhand

goedkeuren, en dus, als het ware, denuo conferre,

óf voor de tweede reize opdragen. Geenen anderen

zin kan men nu aan dezen Brief geven. De oordeel

kundige Schrijver van den Tegenwoordigen Staat van

GELDERLAND bl 418. meldt ons, dat, ,, in 't jaar

,, 1246 het Kaſteel van Bredevoort, door Herman,

, Graaf van Loon, ter leen opgedragen werdt aan

, Otto van Naſſau, Graave van Gelder en Zutphen.”

Maar zo hij op dien tijd gedagtig was geweest aan de
zen Brief, zo als#e door V. SANDE is uitgege

ven; en zo hij gemeend hadden inhoud van dezen

Brief ook bij zijn verhaal te moeten mededeelen,zou

hij dan wel iets anders 'er kunnen bijgevoegd hebben,

dan dit, , dat in den jare 1255. deszelfs Zoon die

, opdragt van den Vader nader had bekragtigd, en dat

,, Slot op nieuws ter leen opgedragen”? Dit immers

geven de woorden ratum habeo & denuo contult thands

te kennen. Niemand zou dien Schrijver van eenige

dwaaling beſchuldigd hebben, en egter zo! Z0:"#
een verhaal bezijden de waarheid geweest zijn: Want

bij de tjitgaaf van dezen onzen Brief, waar uit Vºs
SANDE dat Stuk bij een geraapt en uitgegeven heeft,

M In mm * blijkt
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ſtro (l) Bredervorth ſeccrat Domino -

miti praedicto, hoe ratum (m) obſervo,

parten Avanculi mei, Domini Ottonis,

quam habuit in eodem caſtro Bredervorth,

quam Pater meus antedictus eidem Comiti

dare non (n) potuit, ego eidem Comiti

contuli libere pro allodio ſeu predio, & ab i

pſo Comite tenebo jure homagii, & de dicto

Caſtro, ſive Domo, ero homo ſuus abſolu

tus, quod (o) volgo dicitur Ledechman.

Item ſi Dominus Epiſcopus Monaſterien

ſis invaderet hoſtiliter, vel intrare vellet in

juſte terram Comitis (p) antedicti, juvabo

Dominum Comitem terram ſuam defenſare.

E converſo - g) ſi dictus Comes Epiſco

patum Monaſterienſem intrare vellet hoſtili

ter, juvabo dictum (r) Epiſcopatum de

fenſare.

Quicquid autem de dicta Gwerra contingat,

ſemper faciam Domino Comiti praedicto, prout

ſibi ſum fidelitate homagii obligatus, (s) de

Domo ſua allodiaria, & ſicut homo ſuus ab

ſolutus, quod Ledechihan nuncupatur.

Praeterea neminem, ad malum Domini Co

blijkt thands volkomen, dat de toedragt van zaaken

wegens die opdragt van Bredevoort geheel anders is ge

weest, gelijk kan afgenomen worden uit de tusſchen

inſtaande woorden, die hij heeft overgeſlagen, doch

die tevens aan hem gelegenheid gegeven hebben, om

dat ongelukkige denuo 'er intevoegen. Het zij

egter ver van mij, dat ik zou denken, dat VAN SANDE

zulks ter kwaader trouw zou gedaan hebben. In tegen

deel, ik waardeere veels te hoog 's mansgeleerdheid en

grondige kennis in onze Gelderſche Hiſtorien en Leen

rechten, dan dat ik zodanige gedagten hier omtrend

zou hebben. Ik erken zelfs gaan, dat hij tot het

oogmerk, waarom hij dezen Brief aanvoerde, niets

meer dan de bijgebragte woorden noodig had, doch

ik denke, dat hij voorzigtiger gedaan had, indien hij

zijnen Lezer op de een of andere wijze maar gewaar

ſchuwd had, dat hij niet den geheelen Brief, maar al

leen eenige uittrekzels, voor zo ver die tot zijn oog

merk dienſtig waren, uit denzelven mededeelde. Dan

zou hij ten minſten de gelegenheid benomen hebben,

dat een ander, vertrouwende, dat dat Stuk in zijn ge

# was medegedeeld, daar door eenigen misſlag kon

egaan. - -

(k) Pater meus.] Bij zijnen Brief van 1246. hier

voor reeds geplaatst Num. 46 bl. 454.

( l) Bredervorth.] In den Vidimus- Brief, Breider

Z/0rt.

(m) Ratum obſervo.] v. SANDE heeft met uitla

ting van de volgende woorden, gegeven, ratum ha

bed & denuo eidem Comiti Gelriae contuli libere pro
allodio. cet.

mitis, vel ad ſuum nocumentum , in diéto

Caſtro Bredervorth faciam detineri, nec te.

nebO. -

Ad iſtorum articulorum obſervationem fir

miter confirmandam, & tenendam, praeſen

tem litteram ſigillatam Domino Comiti (t)

Gelrenſi tradidi in munimen.

Actum & datum amno dominiMº. CC . LV°.

in Vigilia beati Michaelis. in Sutphania.

Naarden oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, met een uithangend Zegel

in wit wasch, welkers omſchrift is.

+. SI... LVM. HERMANI. DE

LON. ervïntelijk ter Rekenkamer

van GELDERLAND. Gecollationeerd

met eenen, op Perkament geſchreve

nen , Vidimus - brief van den jaare

1312. gelijk ook met het MS. Re

giſter A. Fol. 5. als mede met het

MIS. Dat Altſte Regiſtre genaamd,

Fol. 35. ; welke Regiſters en Vidi

mus - brief insgelijks ter Rekenka

mer beruſten.

(n) Non potuit.] Non potuerit , heeft de Vidi

mus-brief.

(o) Quod volgo dicitur Ledechman.] Dus in 't

Oorſpronkelijke. De Vidimus-brief heeft, qui vulgo

dicitur Ledigman. Onze twee overige Afſchriften le

zen, qui vulgo dicitur Ledige man, en Ledichman.

Bij v SANDE heeft men, quod vulgo Ledigman nuncu

patur. - Wat men eigenlijk door een Ledigman ,

homo ligius, of alſolutus, oudstijds verſtond, hebben

wij reeds getoond in onze Aanmerkingen op een Brief

van 1234. , onder Num. I4. Van deze Afd, bl. 4 II.

geplaatst

(p) Antedicti..] In ons tweede Afſchrift, antedi
Cl (7//2.

( q) E , converſo. cet. ] Deze geheele Artikel ont

breekt in 't Register A. De Afſchrijver heeft zijn

oog laten vallen op het tweede, of herhaalde woord,

defenſare , en zulks heeft veroorzaakt, dat hij het

tusſchenſtaande overſloeg. Dusdanige fouten der Uit

ſchrijvers zijn nooit te verhelpen, dan uit volleediger

handſchriften. Verſcheiden voorbeelden van dergelij

ke uitlatingen hebben wij ook bijgebragt in onze Var.

Lection. Lib. II. c. 8. p. 214 ſeqq.

(r). Epiſcopatum.j Epiſcopum heeft ons tweede

Afſchrift -

(s) De domo s. al. &? / h... ſ abſolutus] Deze

woorden ontbreken in ons tweede Afſchrift.

Voor 't volgende quod, heeft het Vidimus, qui., .

. (t) Gelrenſi.] Gelriae, lezen onze beide Afſchrif

ten,
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9o.) Herman, Heer van Loen, belooft de Leengoederen, die hij van den Heer

van Heinsberge ter leen hield, niet te zullen afſtaan, of iemand anders

daar weder mede te beleenen, dan met toeſtemming van den Graaf

'W/7// GELRE,

Den 29 September, 1255.

ERMANNUs (a) dominus de Loen uni

verſis, hanc literam viſuris, Salutem

in Domino. Tenore praeſencium proteſtor,

quod bona, quae habeo a Domino (b) de

Heynsberg, non poſſum reſignare, niſi fue

rit de voluntate DominiComitis GELRIAE; ſed,

ſi voluerit idem Comes, eadem bona, quando

voluerit, reſignabo. Medio tempore porrigam

eadem bona cuicunque Dominus Comes vo

luit illa porrigi. Quod ſi deceſſerit, iterun

(a) Hermannus.] PoNTANUs heeft ook dezen Brief

gezien, en geeft er ons Lib. VI. p. 146. dit navol

gende verſlag van. ,, Idem (Hermannus de Loen)

,, tum quoque ſyngrapha ſua profeſus# bona for

,, tunasque, quae illi abHeynsbergenſibus Dynaſtis

,, eſſent## haud poſſe reſignare ſe absque con

. ,, ſenſu ac voluntate Comitis Gelriae oTHONis” --

sLICHTENHORST, VI. B. bl. 9o., van dezen Brief

ook gewag makende, meldt, ,, dat hij, zonder hem

, (Graave Otto) daar in te kennen, niet en vermogt

,, te vervreemden de goederen, hem van de Heeren

,, van Hinsberg aangekomen”. Doch wanneer men

in 't Nederduitsch ſpreekt van goederen, iemand van

een anderen aangekomen, verſtaat men zulks altoos

van Erfgoederen, die door doode van een ander bij

erfenis aan iemand vervallen, en aankomen. Zulks ſtrijdt

ten eenen maale tegen den waaren zin van dezen Brief.

De alhier voorkomende uitdrukking , quae habeo a

Domino de Heynsberg, of, gelijk PoNTANUs dit om

ſchreef, quae illi ab Heynsbergenſibus Dynaſtis eſſent

conceſſa, geeft genoeg te kennen, dat men zulks ver

ſtaan moet van Leengoederen, die hij van den Heer

alteri porrigam eadem bona pro Domini Comi

tis voluntate, nec inde recipiam Herwadam.

Datum Zutphaniae Anno DominiM. CC. LVo.

in vigilia Sancti Michaelis.

Naar 't MS. Regiſter in Folio, ge

tekend A. ter Rekenkamer#

GELDERLAND beruſtende , Fol.

e

van Heynsberge ter Leen had ontfangen. Het woord

Hertvada , of Heergewade, in 't ſlot van dezen Brief

voorkomende, geeft zulks genoeg te kennen. Indien

SLICHTENHORST den Brief zelf gezien, en op dat Her

wada alleen maar gelet had, zou hij de woorden van

PoNTANUs niet zo verkeerdelijk hebben overgezet.

Indien men verder in aanmerking neemt, dat

deze Herman, Heer van Loen, bij den ſtraks voorgaan

den Brief, die op den zelfden dag, als deze, is af

gegeven, zich ſtelde tot een homo abſolutus, of Le

'digman van onzen Graaf, zal men tevens gemaklijk

begrijpen de aanleidende reden en oorzaak van de be

lofte, waar toe hij zich bij dezen Brief verbindt.

## Domino de Heynsberg.J In een Brief van den

Utrechtſchen Bisſchop HENRIK van den 17. Oátober

des voorgaanden ars 1254. wordt hij genoemd HEN2

RICUS Dominus d Heinsberg. Hij is geſtorven tus

ſchen de Jaaren 1257 en 126o. Men zie de Acade

miſche Beitrage zur Gulch- und Bergiſchen Geſchichte

van den Paltziſchen Hofraad CHRISTOPH. JAC. KRE

MER, I. Band, pag. 8. en de daar agtergevoegde

Urkunden, Num. III. p. 6.

898Att- *t-=&####E==2%$#*Alt--44328 gssitzºekt
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91.) Door den Deken, en het Kapittel van s. MARIE , te Utrecht verkogt aan

- Graaf oTTo alle hunne goederen, die zij bezaten tusſchen de Lek en

Linge, als mede hunne Curtis, of Renthoeve in Sevenar, met alle toebe

hooren, recht en gerechtigheid.'

Den 28 December, 1256. (1255.)

Decanus, totumque Capitulum Eccle

ſiae Beatae MARIAE in Trajecto inferiori Sa

lutem in Domino. -

Noverint univerſi (a) & ſinguli, quod

U JN: praeſentes litteras inſpecturis, nos vendidimus legittime nobili viro, Domi

no oTToNI, Comiti GELRIAE, ſuisque here

dibus, omnia bona noſtra, quae habuimus

inter Leckam & Lignam cum omnibus ſuis

pertinenciis, & cum omni jure & dominio,
taIIl

(a) Et ſinguli.] Ac ſinguli heeft ons tweede Afſchrift.

t
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tam in terris, quam in aquis, (b) quo dicta

bona ad nos pertinebant , videlicet terciam

partem omnium bonorum, quorum Domini de

Rode habebant terciam partem, quam modo C0

mes ( c) Gelrenſis habet, & poſſidet, & quo

rum Domini de Kuyck habent aliam terciam

partem, & quorum nos habuimus reliquam

terciam parten, quam diéto Domino OTTONI,

Comiti (d) GELRIAE, vendidimus, proutſil

perius eſt expreſſum, jure hereditario ab ipſo

(e) & ſuis heredibus perpetuo poſſidendam.

Inſuper vendidimus dicto Domino oTTONI

Comiti GELRIAE Curten noſtram in (f) Se

vennar cum omnibus ſuis pertinenciis, & cum

omni jure & dominio tam in terris quam in

(b) Quo diéta bona.] Dus ſtaat in den Vidimus

brief. In onze beide Afſchriften vindt men que (dat

is, quae) dicta bona. cet. - In 't Regiſter A. ſtond

boven dezen Brief de navolgende inhoud van den zel

ven. ,, Van den Gueden bij Marienwerde ende van

, den Hof to Sevenaar”. Wij leeren daar uit, waar

omſtreeks deze goederen gelegen zijn geweest. Men

vindt dezelve nader bepaald in den brief van Bisſchop

HENRIK , bevattende de beveſtiging van dezen koop,

afgegeven den 16. Junij 1257. en hier beneden in zijn

tijdorde door ons gepraatst. Dat onze Graaf

voor deze goederen betaald heeft drie honderd en vyf.

tig ponden Utrechtſche Munte, blijkt uit de Quitan

tie, daar van door het Kapittel afgegeven in 126o.

Wij zullen dien Brief insgelijks hier beneden op zijn

tijdorde mededeelen. -- PoNTANUs maakt ook mel

ding van dezen Brief, Lib. VI. p., 147. .

(c) Gelrenſis.] In ons eerſte Afſchrift ontbreekt

dit woord.

(d) Gelriae.] Gelrenſt, heeft de Vidimus-brief

(ej Et ſuis heredilus] Et a ſuis h.. leest men in

dat zelfde Vidimus. In ons tweede Afſchrift ſtaat

kwaalijk, & ſuis hereditatibus vendimus --

Comiti Gelrienſt.

gekogt te hebben.

aquis, quo dicta Curtis ad nos pertinebat, ju

re hereditario poſſidendam.

In cuius rei teſtimonium praeſentibus lite

ris ſigilla noſtra duximus (g) apponenda.

Datum anno Domini M . CCo. LVI°. in

die Sanctorum (h ) innocencium.

Naar 't MS. Regiſter in fol. getee

kend A. ter Rekenkamer van GEL
DERLAND beruſtende Fol. VI. ver

ſo Gecollationeerd met 't MS. dat

allſte Registre, Fol. 25., alsmede

met een perkamenten Vidimus

Brief van den jaare 1312. beide

#e ter Rekenkamer ervinte

ijk.

(f) Sevennar.] Sevenare ſtaat in onze twee ove

rige Exemplaren. -

( #nemendal Ons tweede Afſchrift heeft, ap

C7i (7 t//ſ/(Z.

t (h) SS. innocencium] In den Vidimus-brief Inno

centum. Dat is op den 28 December 1256. volgends

den toen gebruikelijken Stijl in Gelderland, alwaar

men een nieuwjaar begon te rekenen met Kersdag, of

den 25. December, gelijk wij met een woord ook reeds

aangemerkt hebben in de I. Afd. hl. 6o. Men zie

ook VAN DE WATER in de Voorrede voot 't Utrechts

Placaatboek bl. 25. en 26. en verder onze Aanmer

kingen, hier voor, op Num. 73. bl. 486. Dus vol

gends onzen hedendaagſche ſtijl, die het jaar begint

met den eerſten January, deze, gelijk ook de twee

volgende Brieven, gegeven zijn op den 28 December

1255. Dit blijkt ten vollen uit een volgenden Brief,

alhier geplaatst onder Num. 96., van den 9 April 1256.

waar bij Graaf oTTo betuigt het Goed te Zevenare

Hoe kon hij zulks zeggen op den

9 April 1256, indien hij het eerſt op den 28 Decem

ber 1256. gekogt had? Maar zulks ſtrookt zeer wel,

indien men het jaar 1256 met Kerstijd begint.

- sakse sazsakseksakaxeekessagesakse eerste keer een seks

92) Bekentenis van Graaf oTTo, dat onder de goederen tusſchen de Lek, en

Linge, zo als bij den voorgaanden Brief door het Kapittel van s. MA

RIE aan hem verkogt zijn, niet begrepen waren die goederen, die al

daar gelegen waren , en Leenroerig mogten zijn van den Proost dier

Kerke.

Den 28 December, 1256. (1255.)

Os oTTO, (a) Comes GELRIAE, no

tum (b) facimus univerſis, praeſen

(a) Nos Otto , cet..] Bij den ſtraks voorgaanden

Brief had het Kapittel van s. MARIE te Utrecht aan

onzen Graaf verkogt alle hunne goederen, die het

zelve tusſchen de Lek, en de Linge bezat, met der

zelver toebehoren, recht en gerechtigheid; omnia bo

na noſtra - zeggen zij in dien Brief, quae habuimus in

ter Leckam & Lignam, cum omnibus ſuis pertinentiis

& cum omni jure & dominio. Onder deze algemeene

uitdrukking van alle goederen, zonder eenige uitzon

dering, zouden in vervolg van tijd ook kunnen be.

epen worden te behooren zodanige goederen, die aan

ef gemelde Kapittel daar omſtreeks wel behoorden,

doch aan anderen te vooren ter Leen waren uitgege

ven. Onze Graaf, of deszelfs Nazaaten, zouden bij

tijd en wijl, wanneer zodanige Leenen op nieuws ver:

>

tia viſuris, quod, ſi Praepoſitus [Eccleſiae]

Sanctae MARIAE Trajectenſis aliquosZº

heft moeſten worden, of aan den Leenheer kwamen

te vervallen, kunnen voorwenden, dat ook onder dit

Koopsverdrag de Leen-eigendom, of het Dominium di

rectum van dezelve begrepen ware geweest , en dat

overzulks de Leenmannen , Fideles alhier genoemd,

die zodanige goederen in Leenweer bezaten, door de

zen verkoop ook gerekend moeſten worden Gelderſche

Leenmannen geworden te zijn, en gevolglijk ontſlagen

van den Leenpligt, die zij anders aan het Kapittel

verſchuldigd waren. Ten einde derhalven in 't

vervolg daar uit geene geſchillen mogten ontſtaan, en

men den voorgaanden Brief niet anders, dan onder

deze uitzondering, mogte verſtaan en opvatten, heeft

het gemelde Kapittel gezorgd, dat onze Graaf, als

Koper dier goederen, bij dezen afzonderlijken Brief,

ter
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habet, qui homagio fibi (c) ſint obligati, mini M°. CC°. L°. ſexto in die Sanctorum

quos de jure habere debet in bonis, quae Ca Innocentum.

pitulum Eccleſiae beatae MARIAE Trajectenſis

inter Leccam & Linghenam nobis vendidit,

in illis fidelibus (d) nichil [juris] nobis ha

bere vendicabimus, firmiter etiam proteſtan

tes, quod dictum Capitulum illos fideles

nobis non vendidit. In cujus rei teſtimo

nium & munimen (e) praeſens ſcriptum

ſigillo noſtro roboravimus. Datum anno Do

ter hunner gerustſtelling, betuigde, dat zodanige

Leengoederen onder die Koop, thands met hem inge

gaan, niet begrepen, noch aan hem verkogt waren, en

dat hij, noch zijne Opvolgers, in 't vervolg, geen de
minſte aanſpraak daar op zouden maken. Wat

aanleiding tot het afgeven van dezen Brief aan onzen

Graaf gegeven heeft, kon PoNTANUs ons niet in zij

ne Hiſtorie melden, om dat hij den voorgaanden Brief

nooit gezien had.

(b) Notum facimus.T In de Uitgaave van PoNTA

NUs , hiſce notum factmus. -- Kwaalijk vindt men

ook bij denzelven quod Praepoſitus - voor, quod,

- -N--- ------ --- ---------

Ç- zº rº-zº-zºaz zzs--------- -->zzzz-->--- 2-2;

Naar het Perkamenten MS. Liber Pi

loſus van 't Kapittel van s MARIE

te Utrecht, pag. 1o3. Ook uitge

geven bij PONTANUs, Hist. Gelr.

L. VI. p. 146.

ſi Praepoſitus - 't geen de zin vereiſcht. - Het

woord Eccleſiae, dat in ons Afſchrift niet gevonden

wordt, hebben wij uit die uitgaave hier ingevoegd.

(c) Sint J. Sunt bij PoNTANUs.

(d) Nichil nobis halere vendicabimus] Bij denzel

ven leest men, nihil juris nobis vindicahimus. Wij

hebben dat jut is daar uit overgenomen in onze uit

gaave.

(e) Praeſens ſcriptum.] . Deze woorden ontbreken

bij PôNTANUs, gelijk ook het volgende Domini. -

Voor innocentum leest men aldaar, innocentium.

- -- -- T--- T-NASA -N-N-SANA-ºr- rº- Zºo AN ZºZººZNººr ESA-Nas "Na een
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93.) Belofte van Graaf oTTo, dat hij het Kapittel van s. MARIE te Utrecht zal

- laten in 't vrije genot van hunne goederen op vELUWE.

Den 28 December, 1256. (1255.)

Os (a) oTTo, Cotnes GELRIAE, no

tum facimus univerſis, praeſentia viſu

ris, quod acceptamus & volumus, quod a

nobis, neque a noſtris ſucceſſoribus, ulla ex

actio fiat in curtes Capituli Eccleſiae bea

tae MARIAE Trajectenſis, exſtantes in vELUA,

videlicet in (b) quatuor Curtes, quae dicun

tur Selhurst, Apeldorne, Une, & Ripli

Kerhove, & quae etiam Theutonice Sedelhove

nuncupantur, ſeu in homines manentes in eis

dem.

Acceptamus etiam & volumus, quod di

étum Capitulum ab omnibus ſuis, qui eiste

(a) Nos Otto. cet.J Wanneer de Deken en het

Kapittel van s. MARIE hunne goederen tusſchen de

Lek en Linge, alsmede hunne Renthoeve, of Curtis

in Sevenaar bij den voorgaanden. Brief onder Num. 91.

verkogt aan Graaf oTto van Gelre, ſchijnen zij bij de

onderhandeling over dien koop tevens van den Graaf

bedongen te hebben, dat hij ter zelver tijd, waar op

zij van hunnen kant den behoorlijken Koop- brief aan

den Graaf uitleverden, hij ook weder, niet alleen bij

een afzonderlijken Brief zoude bekennen, dat onder

dien koop geene Leengoederen, aldaar gelegen, be

# waren, gelijk hij in den ſtraks voorgaanden

rief onder Num. 92. ook gedaan heeft , maar zij

ſchijnen tevens ook van hem alsroen bedongen te heb

ben, dat hij bij een anderen Brief belooven zou, hun

geen den minſten inbreuk te zullen doen, noch hen

te zullen verkorten ten opzigte van hunne goederen,

en daar uit genoten wordende opkomſten van pachten,

thinſen, keurmede, of verſterf der Eigenhoorige, die

op dezelve woonden, in vELUwE. Hier toe ſchijnt

onze Graaf zich ook verpligt te hebben bij die ge

legenheid, en zulks beloofd te hebben aan het Ka

pittel. Aan deze zijne belofte heeft hij bij dezen Brief

nentur ad Curmedias , libere recipiat ſuas

Curmedias, prout juris eſt dicti Capituli.

Praeterea volumus, ut cum homines eorum,

qui vulgariter dicuntur proprii Eccleſtae San

čtae Mariae, mori contigerit, quod eorun

dem hereditatem, prout jus exigit , libere

recipiant & fruantur.

Item ſi dictum Capitulum agrum ſuum, vel

agros, de quibus recipit decimam, longiorem

jam fecit, vel latiorem, vel alii, de quibus

decimam recipit , longiores & latiores fece

rint, vel fecerunt , vel postmodum facient

ſuper agros ſuos, quod (c) dicitur 4:
0'eC

voldaan. Men zal op deze wijze nu gemaklijk kunnen

begrijpen, waarom juist deze, en de ſtraks voorgaan

de Brief, op den zelfden dag aan 't Kappittel zijn uit

gereikt, op welken de Deken en het Kapittel van hun

nen kant den Koop-brief dier goederen aan den Graaf

overhandigden. ' - -

(b) Qiatuor curtes.] Dat het Kapittel van S. MA

RIE, te dezen tijde, en lang daar na, deze vier, al

hier opgenoemde Renthoeven, of Sedelhoven, beze

ten heeft, gelijk mede welke Keurmedige en Eigen

hoorige Lieden onder dat Kapittel toen behoord heb

ben, zal men kunnen vernemen uit den volgende Ou

de Lijst, welken wij, als kunnende ſtrekken tot mer

kelijke opheldering van dezen Brief gemeend hebben

daar op aanſtonds te moeten laten volgen.

(c) Quod dicitur Althuvech lant.] Bekend ge

noeg is het, dat men door Oudhoevig land verſtaat

zulke landerijen, die oudstijds reeds onder Hoeven,

of Boeren Erven en plaatſen gehoord hadden •, en

daar onder betrokken waren, ofſchoon dezelve geduu

rende eenigen tijd onbeheerd en onbebouwd door den

eigenaar waren gelaten, of tot 20 genaamde plaggevel

den alleen gebruikt. Zo ras hij dezelve weder onder
Mmmm 3 den
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vech lant, inde nos nullam decimam recipie

mus, neque noſtri ſucceſſores, ſed ſi dictum

Capitulum de deſerto noſtro, vel communi

tate, ſibi aliquid attraxerit , inde decimam

accipiemus.

In cujus rei teſtimonium & munimen prae

ſens ſcriptum ſigilli noſtri munimine roboravi

den ploeg nam, en bebouwde, kon ook de Tiend

heer zijne tiende daar uit weder trekken. - Wan

neer derhalven onze Graaf alhier belooft, dat hij, uit

dergelijke Oudhoevige Landen, geene Tienden zou
nemen, maar alleen uit zulke landen, die uit de

onverdeelde en onbebouwde Heidvelden en Gemeen

ten zouden aangegraven worden, beloofde hij niets

mus. Datum Anno Domini M°. CCo. L, ſex

to in die ſanctorum innocentum.

Naar het Perkamenten MS. Liber

Piloſus van 't Kapittel van s. MA

RIE te Utrecht, p. 1o3.

nieuws, maar alleen dat gene, 't welk uitdrukkelijk

aan de Kapittelen was voorbehouden, toen de Bis

ſchop aan zijnen Vader Graaf GERHARD de novale

Tienden uit de op nieuws aantegravene Landen ten

Leen uitgaf. Men zie dien Brief, hier voor in de II.

Afdeeling onder Num. 1o5. bl. 3II. geplaatst.

94) Oude Lijst, of Register, der Setelhoven, als mede der Keurmedige, Was

tinſche, en Eigenhoorige, gelijk ook van Thinsgoederen op VELUWE, be

hoorende aan het Kapittel van s. MARIE, te Utrecht.

It ſlin (a) der Heren Tyenden van

Sinte MARIEN tot Utrecht op VE

LUEN

Intierst. Weneme .. Apeldoren .. Noert

apeldoren.. Velthuſe.. Broechuſen.. Spren

kelaer ... Huſcamp ... Lankelaer .. Holthu

ſe ... Buerlo .. Vacat (b) . . Noenſcoet ..

Telghet ... Campvelt ... Lovenem. een der

dendeel .. Beechuſen ... Hyerde ... Ton

ſele.

Van deſen voerſeyden Tyenden ſo is die

Smaaltiende een deel der Heren van Sunte

MARIEN .. Ende een deel des Hertoghen van

GELRE

Dit ſlin der Heren Zetelhoye op vELUEN..

(a) Dit zijn der, Heeren Tyenden. cet.] In den

ſtraks voorgaanden Brief beloofde Graaf oTTo aan het

Kapittel van s. MARIE te Utrecht, dat hij geen de

minſte indragt zou doen op hunne Zetelhoven, noch

dezelve met ſchattingen bezwaaren, als mede dat hij

hetzelve Kapittel in 't gerust bezit zou laten van hun

ne Tienden, gelijk ook van 't geen zij bij verſterf van

hunne Keurmedige en Eigenhoorige Lieden op vELU

we konden trekken. Tot opheldering van deze be

lofte, bij dien Brief gedaan, kan voornaamelijk ook

ſtrekken deze Oude Lijst. Dewijl dezelve geen jaar
of dag-tekening heeft, en egter wegens verſcheiden

daar in voorkomende naamen van plaatzen en goede

ren, als anderszins, der Uitgaave waardig was, kon,

onzes bedunkens, dit Stuk nergends beter en geſchik

ter in deze onze Verzameling geplaatst worden, dan

indien wij hetzelve onmiddelijk # lieten volgen op

dien Briëf, waar bij door onzen Gelderſchen Graaf

die bezittingen en gerechtigheden aan dat Kapittel

zo plegtig weder verzekerd werden. Wanneer

deze lijst, met welkers uitgaave wij denken den Lief

hebberen onzer Gelderſche Oudheden geen ondienst

te doen, dus is opgeſteld ten dienſte van dat Kapit

tel, durve ik niet naauwkeurig bepaalen. Dit is ze

Int ierst. Zeelhorſt .. Apeldoren .. Une

... Riplichove ... Dit ſiin die IIII. zetel

hove. -

Apeldoren die Hof die pacht te Zeelhorſt

in Remigii (c) XVI. Mod. Siliginis Herder

wiker mate. Ende welic menſche in den Hof

zit, die is Wastinſich den Heren.

Une die Hof die ghevet die darde garve

van allen, dat het bouwet, ende et is Was

tinſich.

Riplichove dat gevet X. mod. Silig. Ende

XXV. mod. Ordei Deventerſche mate. En

de dit zaet levert (d) men Peter te Deven

ter op dat water. Ende is een Zutphens

Leen.

Wachtevelde ghevet te pacht VI. mod. Si

liginis. Ende VI. mod. Ordei. Ende dat

voerſz. Zaet mach die Meyer betalen mitghel

de, hoe dat dat Zaet ghelt te Deventer op

die

ker, dat dezelve niet lang na het midden van de XIV.

Eeuw in dat oude Perkamenten Regiſter, waar uit

wij dezelve geven, gebragt is, om reden, dat in dat

MS., 't welk met verſchillende vroegere en laatere

handen geſchreven is, dezelve is afgeſchreven met de

oudſte hand, door welke geen laatere Charters, dan

van de XIV. Eeuw, in het zelve geregistreerd ſtaan.

Voor den jaare 1339. kan deze Lijst niet zijn gemaakt,

om reden, dat daar in reeds gewag gemaakt wordt van

den Hertog van Gelre, en niet der Graaven.

(b) Vacat.]. Dit woord, dat nog eens in deze Lijst

voorkomt, duidt aan, geen naam van een plaats, maar

men heeft er mede willen te kennen geven, dat ten

tijde, toen deze Lijst in geſchrift werd gebragt, de

Tiende, het zij dan van 't voorgaande Buurloe, 't zij

dan van 't volgende Noenſcoat, niet meer aanwezi

was, of bij het Kapittel bezeten werd, maar mogelij

in andere handen was geraakt.

(c) XVI. Mod Siliginis] In den Erfpacht-brief

van 1228., in de II. Afd. n. 136. bl. 366. geplaatst,

wordt de Erfpacht bepaald annuatim in feſto Remi

gii XII. Maldra ſiliginis. * * * *

(d). Levert men Peter.] Men wil hier mede zeg

gen, dat de Bezitter, die dezen Hof in bruik:
3C1 •
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die merke, des ierſten merkedaghes in den

Meye. Ende des zyn brieve. Ende is Was

tinſich goet.

Tot /Epe Jan Haſſeken zone die gheeft te

pachte te Zeelhorſt. Remigii. XIX. mod. ſili

ginis Herderwiker mate van enen goede.

Item die ſelve Jan ghevet Remigii in den

ſelven Hof van enen anderen goede. IIII.

mod. Siliginis ende . IIII. mod. ordei pacht

mate. Ende ſeghet dat ſiin goet ſi Waſlin

ºch.ſt Item in Epe Ghiſelle Everdes wyf die

Wreden ghevet pacht. IIII. mod. Siliginis .

ende . IIII. mod. ordei. ende is //aſtinſich

gOet.

Dit zijn die Eyghene Lilale . ende die

pacht gheven.

Intierſt in VIunen Ghermane wyf te Hel

linghen. Ende zijn Kindere. Ende ghevet.

III. mod. ſiliginis pacht mate.

Item Gherman ten Palenſtute. II. mod.

pacht mate.

Item Aelt te // odele . ende ſtin Kindere.

Eyghen. ende ghevet. II. mod. ſiliginis Pacht

IllſltC. - -

Item Ghert Valke . ende ſiin Wyf. Ende

ſin Kindere . Eyghen. Ende gheven . II.

mod. Siliginis pacht mate.

Item Aelt Munte . Eyghen . ende ſine

brodere ende ſustere. Ende ghevet van ſine

gude. II. mod. ſiliginis pacht mate. Ende

ghevet van ſijns oems weghen ....ics Cal

ie. II. mod. pacht, dat hem aen beſtarf

Item Nenne Callen. ende hare Dochter.

Eyghen. Ende ghevet. II. mod. pacht mate.

item Jacob Hildebrants Zone . ende Zyn

Wyf. Eyghen. Ende ghevet. I. mod. pacht

IllatC.

Item in Campvelde Gheyſe , ende hoer

Kindere . Eyghen. Ende ghevet. II. mod.

pacht mate. -

Item Hebele Kinderen Eyghen . ende ghe

vet . lI. mod. pacht mate.

Item Borchaert van Eichſcote . ſyn Wyf

ende ſyn Kynder. Cormedich . Ende ghe

ven. V. mod. Herderwicſe mate.

Item Wolvolt van Scrode . ende ſyn Wyf.

Cormedich . Ende ghevet . II. mod. pacht

IIldtC, -

Item in Hyerde ghevet pacht Siwaert van

... ... II. mod. Siliginis . ende. II. mod. Or

dei pacht mate. Ende hout dat Erve te Zut

phenſchen rechte.

Item die Kinder van den Velde een half

mod. pacht. Ende is een ſlecht pacht goed.

Item Nicolaes Scouten Sone . III. mod.

pacht mate.

Item Jacob Heymen ſone ſyn moeder mit

had, dat gemelde Koorn op S. Pieters dag ad Cathe

dram , of op den 22. Februarij, jaarlijks op zijne kos;

ten vrij moest leveren te Deventer op dat water, of

tween Kinderen. Corinedich. Ende ghevet.

III. mod. Siliginis pacht mate.

Item Gheyſe ter Steghe ende Jutte Ma

nen. Cornedich. ende ghevet. II. modios

pacht mate. -

Item die Baginen I/of VI. mod. ſiliginis

Herderwiker mate. Ende is een Dienſt goed

des Hertoghen van GHELRE.

Item Alfaert van Hierde. V. mod. Sligi

nis. Ende hout ſlin goet van den Proſt van

Sente MARIEN.

Item Renſe van Hyerde . II. mod. Siligi.

nis. Ende is een pacht goed.

Item Altes Kinder van den Slage. II. mod,

Siliginis pacht mate.

Item Benekyen ſoen. I. mod. Siliginis pacht

Ill3lte. -

Item Olde Jutten Erfnamen van den Ol.

den begraven Hove. III. Scepel ſiliginis pacht
IIldtC. 'n

Item Jutte Kallen. Ende des ouden Jacobs

erfnamen. III. Scepel ſiliginis pacht mate.

Item van grote Gherlofs goede Herman

Kloet. Ende Jan Voet . III. Scepel.

Item Ade Maes van Reyners weghen van

Scerpinc . II. Scepel Siliginis.

Item Everwyn Scerpinc ende GherlofBloet.

IIII. Scepel ſiliginis.

Item Wouter Coenraets Erfnamen. Ende

Willan van Notelaer . 1. Scepel ſiliginis.

Item van Gherlof Jan ſoens goede Alyt

Leffardes . I. Scepel ſiliginis.

Item Gheryt van Telghet . I. Scepel ſili

glimlS. -

Item Everwyn Scerpinc . I. Scepel ſili

ginis.

Item Gherlof Bloet . I. Scepel ſiliginis.

Item Jan van Marſen . I. Scepel ſiliginis.

Item Heyne Moys. ende Gheyſe Peters ;

I. Scepel ſiliginis.

Item des ouden Jacobs Erfnamen. II. Sce

pel ſiliginis.

Item des jongen Jacobs Erfnamen. I. Sce

pel ſiliginis.

Item Gerbert ende Henric van IIyerde

brodere. Ende gheven. II. mod. ſiliginis pacht

IIldtC. - - -

Item Jan Hughen ſome . II. mod. ſiliginis

pacht mate. -

Item Pazeman . ende Swanelt . van horen

dienſtgoede . dat ſi van den Heren houden .

te Zutphenſchen rechte . gheven. VI. mod.

Rogge Herderwiker mate.

Item Heyne van Swolle . Cormedich . en

de ghevet . III. mod. ſiliginis.

Item Everalt ende Winikens Erfname Cor

medich, ende gheven. III. mod. ſiliginis pacht

IIlatC.

Item Alyt Hanſemans . van den goede van

den Velde ghevet . H. mod. ſiliginis pacht

IIlatC,

ſtemd

aan den Tsſel, ten einde het aldaar dan kon inge

ſcheept worden,
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Item van den ſelven goede des ouden Ja

cobs Erfnamen gheven . II. modii ſiliginis

pacht mate.

Item Scoute van Lederen . ghevet . III.

mod. ſiliginis.

Item Gheryts Dochter over de Beke ghe

vet . IX. Scepel ſiliginis. Ende VI. Scepel

ordei.

Dit zyn die Cormediſche Lude . die en

gheen goet van den Heren en houden.

Int ierſt Noyde . Carlyc. Ende gheven

hoerlyc . I . holl. te hoyet tynſe. -

Item Ghiſebrecht . ende Henric Noyden

InGVen ,

Item Nenne Carlyc.

Item Engelle. Ecbert. Henric. ende Noy

de. -

Item Jan Ghiſen ſone.

Item Alyt ende Katerine ſuſteren.

Item Everwyn Jan Voets wyf.

Item Verdebolt.

- Item Wendelmoet Trude Reyners Doch

ter Scerpinc.

Item Gheryt die Roſe.

Item Winnemaers Kinder,

Tydeman . Orre. Wineke.

Item Elizabet . Aelt - Penſe . ende Ghe

Tyden ſone .

Item Lubborch van den opganc . ende E

vermoet hoer ſuſter.

Item Ludekens Wakers Kindere. Gebbe

ende Ghertrwt.

Item Lubbert op den Zande . ende ſyn

twee Kindere.

Item in Oeſterwoude in den Biſelle. Henri

ca. Cristine. ende Gheſe.

Item Alaert ende Tydeman Blote . ende

Wichaert.

Item Gheſe Cathe Waters dochter.

Item in Honſeren . Arnout ende Beernt.

Item in Wenchuſen . Lefghart. Gheſe. Tyn

de . Lubbert . Henrics zoen . ende Wouter

Peper.

Dit is die Tyns, die te Zeelhorſt incoemt

te ſente Martyns miſſe.

Intierst Henric van Swolle. IIII. Solidos.

Item Vinken Kindere. IIII. S.

Item Martyn op den Hulle. IIII. D.

Item van Schenekens goede Reymare XII.D.

Item Gheryts dochter over die Beke. V.

S. IIII. D.

Item Andries Monekensſone XII. D.

Item Gheertrwt Egbrechts dochter ten

Voerde. II. S.

Item Ecbert Henricsſone des Conics II. S.

(e) Petri.] In het MS. ſtaat met een laatere hand

van de XV. Eeuw hier boven geſchreven, alias,
Nativitatis Mariae.

(f) Van der Kerken.] . Waarſchijnlijk moet men

hier door verſtaan de Kerke der Stad HERDERwIJK.

Dit is zeker, dat en binnen die Stad, en in den om

Item Gheryts dochter ten paſſe XXVIII.

, D. boni paymenti. faciunt IX. Brab. I. D.

Item Seghers Kinder van der Elborch. II. S.

Item Tydeman Conincsſone II. S.

Item Jacob Heymen ſome II. groſſen.

Item Borchaert van Eychſcote II. gr.

Item Aelt Munter. I. gr

Item idem Aelt I. gr. van ſyns Oems

Gheryts goede.

Item Aelt van Wedele I. gr.

Item Jacob Hildebrants ſone. I. gr.

Item Nenne Callen I. gr.

Item dat Goet ten Hellingen I. gr.

Item dat Goet ten Palenſcote II. Brab.

Item Gheryt Valke I. gr.

Item Willam van Scadewyck ende Willam

van Lopſen II. gr. - -

Die Tyns Petri (e) tot Une.

Int ierst Albert op den Dike II. gr.

Item Mathys Voleman II. gr.

Item Convent van Oeſten, oude V. Brab.

Item Engbert Arnouts ſome I. gr.

Item Amelot van Wernen III. gr.

Item Herman van Merne V. S.

Item Arnout die Vrode XXX. D.

Item Stine ten Winkel X. Brab.

Item Middesdorp X. Brab.

Item Takengoet V. Br.

Item Henrics goet van Une VII. S.

Item Helmich Pape van Hierderbroech

II. Lib.

In den Loe Petri X. Lib. *

Item Eve van Andernake VII. S.

Item Sante Juriaen III. S. III. D.

Item Beatrys Voets X. S. A

Item Her Albrechts Prieſter XIIII. S.

Item Wendelmoet Scerpincs VII. S.

Item Griete van Gharder VII. S.

Item Geſen Verliſe IX. S.

Item Alyt Voets IIII. S.

Item Griete Louys V. S.

Item Abel die Mulnaer XVI. S.

Item Voer Nikens Dochter XII. S.!

Item Her Aelbert die Pape, ende Her

man ter Kyen. HX. S.

Item Alyt Bernouts V. S. III. D.

Item Noyde Carlyc IX. S. III. D. min.

Item Goſen Verliſe IX. S.

Item Alyt Hanſemans IIII. S.

Item Winiken Scrobel VII. S.

Item Jan Vredericsſone V. S.

Item Jutte Kallen V. S.

Item van den ouden Bonghaert. I. lib.

Item Jan Heken VII. S.

Item Abel Blanke XX. Br. -

Item die Heren (f) van der Kerken

X. Br.

Item

trek van dezelve het Kapittel verſcheiden Thinſen,

oudstijds, gehad heeft. Zelfs voor dat Herderwijk

tot een Veſte of Stad werd verheven, heeft het Kapit

tel den eigendom gehad van den grond, waar op bij

vervolg van tijd naderhand Huizen zijn getimmerd,

en welker Erven, of ledige gronden, areae, on:
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Item die ſelve Heren XXI. D.

Dit is die Tyns die te Sinte Jans miſſe in

COemt. . . - -

Int ierst Tydeman Nannen, ſone ende Gher

bert van Hyerde van twen molenſteden

XXVIII. D. ende XII. D.

Item die Meyſterſche van den Convent

XVI. S. -

Item Jan Voet van Peter Nulen Ste

VII. S. - -

Item die ſelve Jan Voet VII. S.

Item Steynelt Vreſe XV. Holl.

Item Berte Vreſen XV. D,

Item Goetſcalc op den Oerde XV. Holl.

Item idem Goetſcalc XX. D.

Item Willam Vriquant XIIII. S.

Item Reynaer van Biſelle ende Metke up

den Oerde IIII. S.

Item Willam Gheryts ſoen XVI. S.

Item Peter van Campvelde VII. S.

Item H. Jan de Coſter VII. S.

Item Stephen Hoye X. S.

Item Mette Coleghen III. S.

Item Alſen VII. S. -

Item Bertraet Roeſter XIX. D.

Item Criſtine Paters VII. S.

Item Tydeman Pellegrims ſoen II. gr. yacat.

Item Aelt Truden ſoen I. gr.

Item Heyne Molye XVI. S.

Item Arnt Zelemaker VIII. D.

Item Helmich Pape V. S.

Item Matheus Treleman III. D.

Item Jan Hughen ſoen XII. D.

Item Pazeman II. D.

Item Winnemaer ter Kinder hues VIII. D.

Item Trude Peters III. S.

betaaling van een jaarlijkſchen Thins, door het Kapit.

tel zijn uitgegeven geweest. Een Brief van den jaa

re 1266., hier na in zijn tijdorde te plaatſen, zal ons

een volkomen bewijs hier van opleveren. Men zie

ook scHRAssERTs Beſchr. van Harderw. II D. bl. 2. -

Zelfs komt het mij niet onwaarſchijnlijk voor, dat de

volgende hier opgenoemde thinſen, die te ſinte Johans
miſe inkwamen, of verſchenen, zo niet alle, ten minſten

verre de meeſte betaald zijn geworden uit Huizen binnen

die Stad, en in den omtrek van die Stad, en welker areae,

of gronden door het Kapittel aan de bezitters onder ze

keren thins zijn uitgegeven geweest. Dit wordt dies te

aannemelijker uit ſommige benaamingen, welke men

hier vervolgends ontmoet. De hier voorkomende twee

Molenſteden zijn dan die plaatſen geweest, waar op

ten dienſte der Burgerije, twee Koornmolens gebouw

waren. Indien men die Molenſteden ten platten lande

bij het een of ander Dorp op Veluwe wil zoeken,

dan was, tot dienst der Ingezetenen van dien, ééne

Molenſtede immers genoeg geweest. - Door de

alhier opgenoemde Meyſterſche van den Convent ſchijnt

men te moeten verſtaan de Priorinne van 't Sint Ca

tharinen Klooſter binnen Herderwijk. - De arcae,

verders, of ledige ſteden van de negen jaarlijkſche

Thinſen, die alhier bepaald worden bi de Malaten,

zullen naar alle gedagten gelegen zijn geweest bij of

omtrend het S. joris Gasthuis, 't welk bij LINDE

BoRN Hiſt. Epiſc. Daventriens. C. VII. p. 453. be

ſchreven wordt te zijn een Xenodochium ſuburbanum

ſub vocabulo S. Georgii, quod fovet lepra contamina

tos , of, waar in, gelijk VAN RHYN in de Oudh. van

't Bisdom van Deventer I/. D. bl. 366. deze woor

den vertaalde, de Melaatſche Menſchen onderhouden

wierden. Hoedanige Godvrugtige Geſtigten, na dat

Item Hertoghe die Vleishouwer V. S.

Item Elburg Papen V. S. . . . . . . .

Item Ade Maes XX. D. * * -

Item Jan Pape III. S. * * *

Item Rotger metten manden III, S.

Item Conradus die Scriver X. g

Item Alyt Wameringhes VIII. S.

Item Peter die Wollenwever X. S.

Item Helmich Pape VI. S.

Item Peter Deghen V. S. . . . . .

Item Wouter Andries Zoen X. D.

Item Helmich Pape XIIII. S. , , .

Bi den Malaten. Abel Blanke VIII. S,

Item Lubbrecht Voghel VIII. S. -

Item Bertraet Roestes XXVII. S.

Item Elburg Papen VI. S. III. D.

Item Helmich Pape IIII. lb.

Item Alphart van Hyerde XXX. S.

Item Jacob Hazaers Erfnamen XXX. S.

Item Arnt Copſlager X. S.

Item Hereke IIII. S. -

Die Stat van HERDERwyc XXI. lb.

Tot Une daer pacht in van den Broechuys

IIII. moud. Ordei. -

Item Dumbreet Jacob. I. moud. ordei. En

de hi is eyghen. -

Item die Pape van Emze I. moud, ordei.

Item Lubbeken Tydemans ſoen. III. moud.

Ordei. - -

In deſen ſelven Hof hoeren Coermedighé

Lude. Int ierst. Helmich ter Voerde. Foyſë

Wenemaers moye.

Tot Welſen Bertraet dat bierwyf.. Coep
Stouteburchs dochteren Gheſe ende Swene.

Plo

door de Kruistogten naar het Heilige Land die ziekte

van daar naar deze Landen was overgebragt, of Gast

huizen voor Melaten, men dikwijls even buiten de
muuren van andere Steden ook aantreſt. Men zie,

onder anderen, IGN. WALvts in de Beſchr. der Stad

Gouda, I. D. bl. 16i. - Eindelijk zal men dan op

die wijze ook gemaklijk reden kunnen geven, waar

om wij hier op het einde bijgevoegd vinden Die Stat

van Herderwijk. Nadat naamlijk het gemelde Kapittel,

tot betimmering, verſcheiden gronden, naar maate der

grootheid of uitgeſtrektheid derzelver, onder de hier

# thinsgerechtigheid, van tijd tot tijd had

afgeſtaan, en nog verſcheiden ledige en onbebouwde

Erven, of Areae, aan het zelve overig waren geble

ven, ſchijnt de Regering van Herderwijk, ten be

hoeve van de Stad, die allen te gelijk in eenen Erf

thins van 't Kapittel overgenomen te hebben, om bij

gelegenheid dezelve naderhand ter betimmering, met

voordeel voor de Stad, aan anderen weder uittegeven.

Op die wijze zal men ook gemaklijk reden kunnen

geven, waarom die thins beloopt een en twintig pon

den te zamen, daar genoegzaam alle de overige Thin

ſen maar beſtaan in eenige ſolidi, grooten, of Deniers

jaarlijks. - Dit alles nu, zouden wij nader kun

nen beveſtigen, en aandringen uit een Brief van 129o.

waar bij het Kapittel eenige Areae , of Huisſteden

binnen Herderwijk, vrij van Thins, en in een vol

len eigendom, afſtaat, en verkoopt aan de Minder

broeders aldaar, als mede uit de Uitſpraak, wegens

de geſchillen, die over deze thinsgoederen tusſchen

de# van Herderwijk en het Kapittel toeri

ontſtaan waren, zo als in den reeds gemelden Brief

van 1266. bevat wordt. Doch het korte beſtek kºrt

zer Aanmerkingen duldt zulks niet.

IN In n n
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Plonijs Wyf Alyt. Obidens dochter. Gherijt

Duns Kindere twee.

Tot Apeldoren daer horet in een goet

heet Hoſevelt . dier Here Hofſteden . die bi

den Hove gheleghen ſyn. die die Meyere tin
ſen. Ende hoylant. - n

Item ſoe wie dat Meyer is in den Hof die

is houtrechter in die marke, Ende daer ho

ren in twe vrouwen die Cormedich ſyn . die

gheheten zyn Alyt ende Nelle. ende Wille

kens Kind ten Houthuys,
1 - 2

Item der Heren Cormedighe Lude te DE

vENTER. Int ierst. Henric Goleman. Evert

Conen zoen. Henric ſyn broder. Bette Everts
ſuster.

Item bider 9/èle. Arnt Brabant. Gheryt

zyn dochters zoen.

Item in Welſen. Hennekyn ende Ute ſyn

Zuster. Hemryc ende Berte zyn Zuster. Hen

rycs Benoerden ſierre dochter kinder. Bertout

ende Iutte ſiin Zuster.

Item in Swolre Kerspel. Foys Hermans

wyf met VII. Kinderen. Swanelt met ene

Kinde, dat Alyt heet.

Item Gheſe Stoutenborchs ſuster met III.

Kinderen.

Item in cAMPEN Lubberch Alberts doch
ter van Welſen. *t-,

Uit het Perkamenten Ms. Liber Pi

loſus van het Kapittel van s. MA

RIE te Utrecht, Pag. 27-3o.

S&#%^ S&#%. S&#%. SN/Z- Sºſa. S& S&#%, 8 s\} 2. S&#%, S&#%. S&#/u- SNSlº/u w! Zº
SSS'4%. SNS'4% # %- S", S&#%. S S# #% ## #%, S&#%- S&#%2. SVZ- SNS"/> S&##g sººg
sººs "zs3% Sºgs #$%$#%####%$#%#######

Door den Abt en het Convent van Duytz verkogt voor 4oo Mark Keulsch,

aan Graaf oTTo, de goederen met de Dienstmannen, Thinsgenooten, en

Eigenh00rigen, en verder toebehooren, zo als door dat Klooſter bezeten

werden in Elthingen, Velpe, Rinwic, en Wic.

In den jaare 1256.

tusque conventus Monaſterii Tuicien- .

v J# (a) Dei gratia Abbas, to

ſts, univerſis, praeſens ſcriptum inſpe

éturis, Salutem in eo, qui eſt omnium vera

ſalus.

Quoniam ea, quae aguntur, nequeunt faci

liter, propter diverſitaten ſtatus temporum &

hominum, perpetuae memoriae & poſterorum

notitiae commendari, niſi ſcripturarum muni

mine roborentur, tam praeſentibus quam futu

ris cupimus eſſe notum, quod , praehabito

conſilio & conſenſu omnium fratrum noſtrae

Congregationis, requiſito nichilominus conſilio

& conſenſu Domini noſtri Archiepiſcopi, &

Eccleſiae Colonienſis, pro evidenti utilitate

noſtri Monaſterii, vendidimus nobili viro, Do

mino OTTONI Comiti GELRENSI bona noſtra,

(a) Johannes.] Bij G. BRUSCHIUs, Chronol. Mo

nast: German. p. 565. wordt hij de drie en twintig

ſte Abt van dat Klooſter geſteld - Men zie ver.

der, het geen PoNTANUs Lib. VI. p. 146. en sLICH

TENHORST VI. B. bl, 96 aangaande den inhoud van

dezen Brief hebben aangetekend.

(%) Elthingen. cet.J Dus 't oorſpronkelijke. Dat

dit Klooſter bezeten heeft eene Renthoeve, of Curtis,

# Eltingen, blijkt uit een voorgaanden. Brief van 1248

Num. 57. bl. 47o. In ons afſchrift ſtaat Elchingen.

PONTANvs geeft den naam dus ook op, en verſtaat,

daar door, het Dorp Ellekom. Mogelyk terecht, om

ieden, dat hier aanſtonds op volgt het bekende Velp,
het welk niet vervan Ellekom ligt, en welke beide Diºr

Pen onder het Schoutampt van Rheede in veLUwEN

ſive allodia noſtra, in (b) Elthingen, in

Velpe, in Rinwic & in Wic cum omnibus

ſuis pertinentiis, ſcilicet vaſſallis ministeriali

bus hominibus cenſualibus & ſervis, cum pra

tis etiam & paſcuis, ſilvis & piſcariis, viis &

ſemitis, & aliis juribus quibuscumque, eis

dem bonis attinentibus, ſicut ea nobis, i &

noſtro Monaſterio, cum omni integritate at

tinebant, vel attinere de jure debebant, pro

quadringentis marcis Colonienſium denariorum

bonorum & legalium. Quas quidem marcas

in noſtras & monaſterii noſtri utilitates & ne

ceſſarias impenſas confitemur eſſe converſas.

Renuntiantes diëtis bonis publice & expreſſim.

Renuntiantes nichilominus exceptioni non

numeratae & non traditae pecuniae, et omni

juris auxilio tam Canonici quam Civilis (#
qu

zooM gelegen zijn. Zie den tegenw: Staat van GEL

DERLAND bl. 513. - Het hier voorkomende Rinwic,

of, gelijk in 't Afſchrift geſchreven ſtaat, Rinwyck,

meent SLICHTENHORST, dat het tegenwoordige Rys

vvyk in NEDERBETUWE zou zijn Of eindelijk

het hier ook voorkomende Wic het zelfde is, als het

bekende Dorp Wic- hem, of, gelijk men, doorgaands

zegt, Wichen in 't RYk van NYMEGEN, laat ik over

ter beſliſſing van deskundiger. In ons Afſchrift wordt

het geſchreven Wijck, •

(c) juris - Civilis.] Aanmerkenswaardig voor

waar zijn deze woorden, want wij in dezelve uitdruk

kelijk een der vroegſte bewijzen, ontmoeten voore ºf

het gebruik der Roomſche Rechten, in ons GELDER,

LANB. Een Eeuw laater, en vervolgends, zullen wij
ZO

*



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. III. AFDEELING. 515

quod nobis competeret, vel competere poſſet,

ad irritandum jam dictum contractum.

Et ne dictus Comes, vel ſui heredes, a

nobis, vel a noſtris ſucceſſoribus in poſterum,

ſuper praedictis bonis poſſint impeti vel gra

vari, praeſens ſcriptum ipſi tradidimus ſigillo

rum noſtrorum ac domini Archiepiſcopi & Ec

cleſiae Colonienſis praedictorum munimine ro

boratum.

Nos vero coNRADUs, Dei gratia ſanctae

Colonienſis Eccleſiae Archiepiſcopus, & nos

Capitulum Eccleſiae Colonienſis, ad petitio

nem religioſorum virorum johannis Abbatis

& Conventus Monaſterii Tuicienſis , prae

diéto contractui conſenſum noſtrum adhibemus

expreſſim, & eundem auctoritate noſtra con

firmamus. Nos tamen Capitulum Eccleſiae

#e renunciatien meer maalen in de Charters aan

tICIICIl.

Colonienſis praedictae (d) nolumus nos, vel

Eccleſiam noſtram, ratione hujus contractus

eſſe alicui obligatos. In teſtimonium vero

praedictorum praeſentes litteras ſigillis noſtris,

una cum ſigillis praedictorum Abbatis & Con

ventus, duximus roborandas.

Acta ſunt haec anno DominiMilleſimo CCo.

quinquageſimo ſexto.

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, waar onder nog hangen

drie Zegels in wit wasch, zijnde

het tweede Zegel afgebroken, be

ruſtende ter Rekenkamer van GEL

BERLAND, Staat ook geregistreerd

in het MS. van de Rekenkamer,

dat altſte Regiſtre, Fol. 36.

(d) Nolumus.1 In 't Afchrift, nolimus.

gSKTºe s#a -&===Egg - ==EE)g(GE - ge=5
wvv- wrv New ww-rw

96) Graaf oTTo belooft de Renthoeve, of Curtis, in Zevenare, door hem van 't

Kapittel van s. MARIE gekogt, 0vertelaten, volgends de Brieven, aan

de weduwe van Arnold Pape, en haare Kinderen.

Den 9 April 1256,

Os oTTo Comes GELRENSIS notum faci

mus univerſis, praeſentes literas viſu

ris, quod ſi Clementia, relicta Arnoldi di

éti Pape, velſuipueri, Curtim illam, quam

ipſi habent ab Eccleſia beatae MARIAE in Tra

jecto perdiderint, quod nos bona illa, quae

empta fuerunt (a) cum denariis noſtris, quos

nos dedimus eis pro diéta Curte, quae ſita

eſt in Zevenare, pro denariis noſtris reſerva

bimus, & eis cartasſilas, praeſentium teſti

(a) Empta fuerunt.] Den Brief, waar bij Graaf

oTTo deze Renthoeve, nevens andere goederen, ge

-

1' > '

monio literarum. Datum apud Novimagium

Anno domini Mo. CCo. LVIo. in die Palma

TUIIl.

."

Naar den Oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, geſterktmet een uithangend

- Zegel in Wit Wasch, ervintelijk

in de Rekenkamer van GELDER

LAND.

-

-

kogt heeft hebben wij hier voor reeds ge laatst On#NE### gep
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is uitgewerkt.
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Uittrekzel uit het Verdrag tusſchen Vlaanderen en Holland, waar uit blijkt,

dat het zelve door bemiddeling van Graaf otto van GELRE, en anderen,

Den 21 Očtober, 1256.

Os GUIDo, Comes Flandriae, notum

facimus tam praeſentibus, quam futu

ris, univerſis & ſingulis, praeſens ſcriptum

inſpecturis ac audituris, quod cum olim inter

cariſſimam matrem noſtram MARGARETAM ,

Flandriae & Hannoniae Comitiſſam, & Nos

ex unaparte, & clarae memoriae Domnum

wILLELMUM Romanorum Regem, ac Nobi

lem Virum Domnum FLORENTIUM, Tutorem

Comitatus Hollandiae, fratrem ejus, ex alte

ra, gravis diſſentio eſſet orta; tandem poſt

obitum dicti Regis, mediantibus illuſtri Do

mino noſtro, LUDOVIco, Francorum Rege,

Duce Brabantiae, (a) coMITE GELRIAE,

ac aliis bonis viris, inter dictam Matrem no

ſtram, Nos, & JoHANNEM de Dampetra,

fratrem noſtrum ac noſtros ex una parte, &

dictum Domnum FLORENTIUM, & FLOREN

TIUM nepotem, ipſius praefati Regis filium .
-

(a) Comite Gelriae.] Dewijl het eenigſte en voor

naamſte oogmerk van dit ons Werk is, alle echte ſtuk

ken en Charters bij een te zaamelen, die niet al

leen rechtſtreeks haare betrekking hebben tot GELDER

LAND, of een gedeelte van dien , maar ook alle de

zodanige, waar in onze Graaven, en vervolgends on

ze Hertogen, zijdlings zijn gemoeid, of betrokken ge

weest, en die overzulks ook kunnen dienen tot op

heldering van de ſtaatkundige Hiſtorie van dit Gewest,

alsmede der verrigtingen van deszelfs Vorsten, heb

ben wij ons verpligt gevonden dit Stuk niet met ſtil.

zwijgen te mogen voorbijgaan, maar een Uittrekzel

ten minſten uit het zelve hier ook te moeten plaatſen,

voor zo ver wij daar uit kunnen leeren, dat dat aan

merklijk Verdrag, waar bij de langduurige twiſten o

ver Zeeland tusſchen de Graaven van vLAANDEREN

en HOLLAND grootendeels een einde genomen hebben,

door bemiddeling des Konings van Frankryk, des Her

togs van Braband, en ook van onzen Graaf oTTo

ac ſuos ex altera, amicabilis, tam de noſtro,

quam de ſilo concordi aſſenſu Compoſitio in

tervenit: videlicet quod Cél.

Actum & datum Bruxellae, Sabbato poſt

Feſtum Lucae Euangeliſtae, anno Domini

MCCLVI.

Het Verdrag, in zijn geheel, kan

men vinden in den Theſaurus A

necd. van MARTENE en DURAND

Tom. I. p. Io74., en uit denzelven

ook bij DU MONT, in het Corps

Diplom. du Droit des Gens Tom.

I. Part. I. p. 399. FR. vAN MIE

RIs in het Charterboek van HOL

LAND , I. D. bl. 299-3oI., als

mede bij A. KLUIT Hist. Crit.

Com. Holl. Tom. II. Part, II. in

Cod. Dipl. n. 217. p. 681-69o.

•A

--

voornaamelijk, is uitgewerkt en tot ſtand## e

Onnoodig egter was het, dit Verdrag zelf in zijn ge

heel-alhier te plaatſen. Het was voor ons oogmerk

genoeg. indien wij de inleiding van het zelve alhier

plaatſten, waar uit blijken kon, dat onze Graaf zich

niet ontrokken heeft, om ook door zijne bemiddeling

die twiſtende Partijen te verzoenen en te bevredigen.

Het verdrag zelf kan men niet alleen, in zijn geheel,

vinden bij de aangehaalde Schrijvers, maar ook de

inhoud van het zelve wordt ons opgegeven bij wAgE

NAAR, Vad. Hiſt. III. D. bl. 4. en verſcheiden ande

re Schrijvers, onlangs aangehaald bij den oudheids

kundigen VAN wYN in deszelfs geleerde Byvoegſels

en Aanmerkingen op het III. Deel der Vaderl. Hist.

van wAGENAAR bl. I. De echtheid van dit Stuk,

waar aan de Heer HUYDEcooPER, Aanteken op MELIs

STOKE, II. D. bl. 297. twijfelde, is te recht bewe

# door den Hoogleeraar KLUIT , d. l. p. 69o

94- - , v, -

- --

- - - - -

98)
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98.) Belofte van Graaf FLORENs, Voogd van Holland, om, nevens Graaf orro

van GELRE, en anderen uitſpraak, te doen over de Geſchillen en oneenig

heden, die ontſtaan waren tusſchen den Luikſchen Bisſchop HENRIK van

GELRE, en die van St. Truyen.

Den 21 Maart, 1256. (1257.)

Os FLORENTIUs, Tutor Hollandiae,

notum facimus omnibus, praeſens ſcri

ptum intuentibus, Nos illuſtri Viro, Domi

no (a) HENRico Duci Brabantiae & Lo

tharingiae, Domino & conſanguineo noſtro,

legaliter promiſiſſe, quod ſi Nos, & Nobi

les Viri, Domini oTTo Comes GELRENsis,

Joannes de Aveſnis, Godefridus de Per

wes, Gerardus Dominus de Marbais, Ge

rardus de Marbais filius ejus, legitima in

quiſitione praemiſſà , potuerimus invenire,

quod illi de Sancto Trudone , quos Vene

rabilis Pater Dominus HENRIcUs Leodienſis

Electus abjudicavit per ſententiam, ſeu pro

ſcripfit, ſint injuſte & contra formam pacis,

nuper apud Bruxellam inter diétos Dominos

Electum & Ducem compoſitae, abjudicati,

& ex iniquitate proſcripti, Nos eisdem ho

minibus de S. Trudone bona, eis ablata, &

damna illata, prout ſuper his Omnibus ex ve

(a) Henrico Duci.] Die van St. Truyen door den

erkoren Luikſchen Bisſchop, HENRik vAN GELRE,

# van onzen Graaf oTTo, vermeenende in hunne

voorrechten benadeeld te zijn, hadden, nevens ande

ren, zich tegens denzelven aangekant, en reeds in de

Maand Mey des Jaars 1255. den Hertog van BRABANT

tot hunnen beſchermheer aangenomen, gelijk zulks

blijkt uit een Brieſ, door BUTKENs insgelijks uitgege

ven d. l. pag. 94. Uit hoofde nu van die , op zich

genomene, beſcherming, protectio atque defenſio, ge

lijk men in dien Brief leest, zal ook de Hertog getragt

hebben die verſchillen en vermeende bezwaaren tus

ſchen hun, en den Luikſchen Bisſchop, uit den we

te ruimen, door dezelve te ſtellen aan de uitſpra

van zes ſcheidsmannen, van wederzijden daar toe ver

koren , die overzulks bij dezen Brief aan den Bra.

bantſchen Hertog beloven, die uitſpraak binnen den

hier bepaalden tijd te zullen doen. Dat wij onder die

Scheidsmannen onzen Gelderſchen Graaf oTTo ook

ontmoeten, zal niemand zich verwonderen. Hij zal

daar toe van den kant des Bisſchops benoemd en ver

zogt zijn geweest. Immers deze kon zich op niemand

beter, dan op zijnen vollen Broeder hier in vertrou

wen. - - - -

#? Finaliter terminare..] De eindelijke uitſpraak

zelf is mij tot dusver nergends voorgekomen. Dat eg.

ter dezelve meer ten voordeele des Bisſchops is uitge

vallen, en dat hij berechtigd is verklaard het kaſteel,

of de munitio, quam infra Villam Trudonis conſt, u

xit, aldaar te mogen hebben, en behouden, zulks

blijkt uit het verhaal van JoANNEs HocsEMIUs, ee

men genoegzaam gelijktijdigen Schrijver in Henrico

Gelrenſt Cap. 5. bij JO. CHAPEAVILLE in Gest. Pon

tif. Leodiens. Tom. II. pag. 291. Wij zullen deszelfs

woorden, welke tot opheldering van n Brief aan

ro poterimus edoceri, integraliter reſtitui fa

ciemus, & ad hoc Nos praeſentibus tanquam

veros debitores & legittimos obligamus; pro

mittentes ſimiliter, quod ſi Nos praefati ſex

munitionem, quam dictus Eleétus infra Vil

lam S. Trudonis conſtruxit, contra formam

praedictae pacis, vel in injuriam diéti Ducis,

invenerimus eſſe factam, NOS eam dirui fa

ciemus; quae omnia infra proximum futurum

feſtum Pentecoſtes promittimus (b) finaliter

terminare. In quorum omnium teſtimonium

&c. Datum Lovanii, duodecima Kal. Apri

lis anno Domini (c) MCCLVI.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de

Brabant Tom. I. dans les Preu

ves du Livre IV. p. 94. en uit den

zelven ook bij V. MIERIS , in 't

Charterb. van HOLL. 1. D. bl.

* * 294•

k

r -

merkelijk kunnen dienen, hier bij voegen, om dat dat

Boek in ieders handen niet is. ,, Deinde”, verhaalt

hij, ,, pace ſimulata Sanctitrudonem Electus ingredi

,, tur, armata multitudine ſubſequente; et, Scabinis

, depoſitis , illot um loco alios ſubrogavit, per quos

,, privantur honore, dirutis eorum domibus, qui ſibi

, magis fuerant advorſati. Hoc metu perterriti di

,, tiores cum ſuis mobilibus aufugerunt. · Iratus Ele

,, étus furamento confirmat, quod, niſi profugi rever

,, tantur, corum dirui faciet manſiones. Portam ver

,, ſus Brabantiam aggere claudit, verſus Trajectum

,, turrim trabibus erigit, hanc muniens & foſfatis.

, Dux (Brabantiae) praemiſa percipiens, exercitum

, congregavit. Eleftus e contra, &# attat -

,, lia, ſe muniens, advocat. Sed cito deſiit haec tem

,, peſtas. Nam - ex PAcTo” (ongetwijfeld ziet de

Schrijver op de Uitſpraak, aan welke beide partijen

zich bij dit Compromis hadden onderworpen), reſti

,, tuuntur ablata, abjudicatio (de afzettng der Sche

,, penen van die ſtad) firma manet, ſi tamen & paſt

,, ſententiain revertantur, ipſis in pace remanere li

,, celit, quo minus infeſtentur: Electus turrim novam

,, firmare poterit & munire, ne Trudonenſes iterun

,, valeant rebellare”. Men kan hier mede vergelij

ken, het geen dien aangaande verhaald wordt door

den Jeſuit FoULLoN, Hiſt. Leodiens. Tom. ,,I. Part.

II. p. 346. - Men kan verder uit dezen Brief ont

dekken, dat het verhaal van PoNTANUs Lib. VI. p.

146. en 147. de waare omſtandigheid dezer gebeurte

nis niet naauwkeurig genoeg opgeeft.

(c) Anno MCCLVI.] Volgends den Franſchen

Stijl, dat is, volgends den Roomſchen, of onzen he

dendaagſchen Stijl, den 21 Maart 1257. gelijk BUT

KENs Troph. de Brab. Tom. I. p. 261. op den kant

te recht ook aantekende.
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99)
De Uitſpraak van Bisſchop HENRIK, wegens de Kapelle van het S. Cathe

rinen Gasthuis binnen ARNHEM , goed gekeurd door den Kerkheer van

Arnhem uit naam van den Abt en het Convent van Prumen. Met een

Notarieel Vidimus van den 18 Auguſtus 1377.

Den 17 April, 1257.

N nomine Domini amen. Anno nati

, vitatis ejusdem Milleſimo trecente

ſimo ſeptuageſimo ſeptimo, indictione quin

ta decima, menſis Auguſti die decima octa

va, hora completorii vel quaſi, in mei

Notarii publici ſubſcripti, & teſtium infra

ſcriptorum, ad hoc ſpecialiter vocatorum

& rogatorum, praeſentia perſonaliter con

ſtitutus venerabilis & discretus vir Domi

nus Johannes de Weſalia, Trajectenſis

Dyoc. perpetuus vicarius Hoſpitalis paupe

rum beatae Catherinae in ARNHEM, nO

mine fratrum & ſororum hoſpitalis praedi

éti, habens & tenens in manibus ſuis quaS

dam litteras, veris ſigillis reverendorum

in Chriſto Patrum ac Dominorum, Domi

norum oTTONIs, & HENRICI, Epiſcopo'

rum Trajectenſium, ac venerabilis Fratris

REYMARI, Monachi Prumienſis, tunc Re

ctoris Eccleſiae Parochialis in Arnhem,

prout prima facie apparebant , ſigillatas,

quas michi Notario publico ſubſcripto ad

legendum tradidit, petens a me, ut ipſas

literas ſecundum omnem ſui formam fideli

ter transſumerem, & in publicam formam

copiarem. Quarum quidem literarum teno

res de verbo ad verbum inferius deſcri

buntur. Tenor vero Literae reverendi in

Chriſto Patris oTTONIS praedicti ſequitur in

haec verba”.
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oTTo (a), Dei gratia Trajectenſis Epi

ſcopus, praeſentia viſuris aeternam in Domi

no Salutem. Noverint univerſi quod-

Cél. - -

Datum Trajecti anno Domini milleſimo du

centeſimo quadrageſimo ſexto in vigilia beati

Andreae.

,, Tenor vero alterius literae Domini HEN

* -

(a) Otto. cet.] Wij hebben dezen Brief uit dit No

tariele Vidimus , of Transſumptum, reeds hier voor

Onder Num 47. van deze III. Afdeeling bl. 456. ge

plaatst in zijnen tijdorde. Aan de belofte, in onze

Aanmerkingen aldaar, alsmede op Num. 84: bl. 496.

# voldoen wij thands, en geven het Vidimus nu

hier bij.

(b) Henricus.J Dezen Brief hebben wij in zijn tijd

orde insgelijks reeds medegedeeld in deze Afdeeling

onder Num. 84. bl. 496.

, RIci talis est."

HENRicus (b), Dei gratia Trajectenſis

Epiſcopus, univerſis praeſentes literas inſpe

cturis aeternam in Domino Salutem. Conſti

tuti Cél. -

Actum apud Vellepe Anno Domini mille

ſimo ducenteſimo quinquageſimo quinto in

die Scolaſticae Virginis.

, Tenor vero literae fratris Remari prae

, dicti talis est.” -

Ego REMARUs, Monachus Prumienſis,

Rector Eccleſiae in ARNEM , & Proviſor

Curtis Prumienſis apud Arnem omnibus, hoc

ſcriptum viſuris, notum facio, quod talem

Compoſitionem, quam venerabilis pater HEN

RIcUs, Epiſcopus Trajectenſis, inter Eccleſi

am Prumienſem ſive Eccleſiam in Arnem

de conſenſu Scabinorum in Arnem ex una

parte, & Hoſpitale beatae Katharinae (c)

in Arnem ex altera parte, ordinavit, ratam

& gratam habeo, ſicuti & Abbas & Conven

tus meus Prumienſis in literis (d) eorum,

idem proteſtantibus , habent, dictum etiam

Hoſpitale de cenſu fundi Capellae ſuae, quem

annuatim nominato Conventui noſtro dare ſo

lebant , coram Scabinis in Arnem, videlicet

Wynando de Camlan, Arnoldo de (e) Grut

hus, Henrico dicto Teggenagel, Waliwano,

ac ceteris ibidem Scabinis quitum dimittendo.

Quorum etiam ſigillum praeſenti cedulae apponi

volui, ut eo melius praemiſſâ illaeſa obſerven

tur. Datum annoDominimilleſimoducenteſimo

quinquageſimo ſeptimo, ſecunda feria poſt quaſi

modo geniti. Cenſus vero, qui annuatim dicto

Conventui de nominato Hoſpitali, vel area e

jus, dari ſolebant, fuerunt duo denarii.

- ,, Acta
* * * *

(c) Katharinae in Arnem.J. Dus in den oorſpron:

kelijken Brief, dien wij in alles volgen. Het Vi

dimus heeft Catherinae, gelijk ook Arnhem, zo me

nigmaal dat woord in dit Stuk voorkomt.

(d) Literis.] Die Brief van den Abt is mij tot dus

ver nergends voorgekomen.

(e) Gruthus. cet.] Gruuthuys, -. Tegnagel,

Walewano, & ceteris, heeft de Notaris in zijn Wi

dimus geſchreven.
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,, Acta filerunt haec in Capella Hoſpitalis

, praedictiſub anno, indictione, menſe, die,

, & hora, quibus ſupra, praeſentibus ibidem

, discretis viris, Dominis Wilhelmo dicto

Gruwel Canonico, Gherardo dicto Sca

, pelriem presbytero, perpetuo Vicario Ec

, cleſiae Collegiatae beatae Walburgis , &

, Gherardo dicto Bothuys presbytero, per

, petuo Vicario Parrochialis Eccleſiae in Arn

, hem, Teſtibus ad praemiſſà vocatis & ro

» gatis.

,, Et ego Theodericus diëtus Vrieſe,

, Clericus Trajecïenſis dyoceſis ,

, publicus Imperiali autoritate

, Notarius , praemiſts omnibus

, & ſingulis, ſuperius per mep0

, ſitis, & conſcriptis, una cum

, praenominatis teſtibus praeſens

, interfui, eaque ſic fieri vidi,

, & audiyi, & ob rogatum prae

, dicti domini johannis in hant

, publicam formam redacta ma

, nu mea propria ſcripſt, ſigno

, que me0 ſolito & conſueto ſigna

, vi rogatus & requiſitus in 0

, mnium & ſingulorum praemis

, ſorum teſtimonium veritatis”.

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, onder de Archiven van

't S. Catharinen Gaſthuis te Arn

hem in LADE 16. beruſtende; als

mede naar den oorſpronkelijken, op

rkament geſchrevenen, Vidimüs

# , insgelijks aldaar ervintelijk.

eze ſtaat ook geregistreerd in de

MSS. Fundatie Brieven van 5.

Catharinen Gasthuis binnen Arn

/ hem, vergaderd in 1636, pag. 5.

1oo.) Het Privilegie, door Koning HENDRIK den VII. aan die van Nymegen in

123o. gegeven, nader beveſtigd door Koning RICHARD.

*-

D IcHARDUs (a), Dei gratia Romanorum

Rex ſemper Augustus, univerſis Sa

cri Romani Imperii Fidelibus, praeſentem pa

(a) Richardus.] Bekend genoeg is het, dat, na

doodé van Koning wILLEM , de Rijks - vorſten in 't

verkiezen van een nieuwen Koning van Duitschland

zeer oneens zijn geweest, en elkanderen niet hebben

kunnen verſtaan. De eene partije, aan welker hoofd

voornaamelijk de Aartsbisſchop van Keulen was, ver

koos dezen RICHARD, zijnde de Broeder van den toen

maaligen Koning HENRik van Engeland, terwijl de

Aartsbisſchop van Trier met zijne partije, den Spaan

ſchen Koning ALPHONSUs, tot Opperhoofd van 't Duit

ſche Rijk benoemde. Het# werd op die manier,

als 't ware, onderling verdeeld, naar gelang dat de

Rijks- vorſten den eenen, of anderen , dezer twee

Koningen voor hunnen Opperheer erkenden.

Dat onze Graaf oTTo ook der Partije van Koning

RICHARD aanhangig geweest zij, dat hij zelfs, voort

na de verkiezing van denzelven, met den Aartsbis.

ſchop van Keulen, en andere Rijks-vorſten, naar Enge

land is overgeſtoken, of ten minſten zijne Afgezanten

heeft mede gezonden, om denzelven, tot aanneming

der opgedragene Rijkskroon, te bewegen, heeft reeds

PoNTANUs Lib. VI. p. 147. uit de Chronijk van vAN

BERCHEM te recht opgemerkt. Geen wonder derhal

ven, dat ook Koning RICHARD, zo ras hij, met een

aanzienlijken ſtoet van Engelſche Grooten en Hovelin

gen, wier naamen ons bewaard zijn gebleven in een

zekere oude Lijst, uitgegeven in de Acta Publica An

## van DE RYMER , Tom. 1 Part. II. p. 25., uit

onden zich naar Aken ter aanvaarding van 't Rijk had

begeven, en op den Hemelvaartsdag van dit jaar

# aldaar door den Aartsbisſchop van Keulen ge

roond was geworden, de hulde en Leeneed van onzen

Graaf Otto ontfangen heeft, en dat deze weder van

hem by die gelegenheid verkregen heeft de beveſtiging

van dat gene, 't welk hy te vooren van Koning wiL

4 EM had verkregen. Eorum, quas ab jmperatore

Den 22 Meij, 1257.

ginam inſpecturis, gratiam ſtiam & omne bos

IlllII). » - * - - -

Litteras inclitae memoriae HENRIci ſeptimi,

quon

GULIELMo obtinucrat, ab Electo ſimiliter jmperatore

RICHARDo confirmationem impetrasſe, zijn de eigen
woorden van PoNtANUs. De woorden van vAN BERC

CHEM, waar uit hij dat verhaal heeft opgemaakt, heeft

ons de Heer VAN LEEUwEN, in Not ad cHRoN. TIE

LENSE p. 227. uit die onuitgegevene Chronyk medë

gedeeld, als mede de Heer iN DE BEToUw in zijne

Aanmerkingen op de Handveſten van Nymegen bl..;

85. en daar uit blijkt, dat Koning RICHARD de ver

panding van Nymegen, door Koning wILLEM aan ons

zen Graaf gegeven in 1248., nader aan denzelven be

kragtigd heeft. - Doch uit dezen onzen Brief blijkt

daar en boven, dat hij ook aan die van NYMEGEN

tevens beveſtigd heeft het Privilegie, 't geen door K.

HENRIK den VII. aan die Stad, of de Burgers van dien,

eertijds vergund was geworden. Men zie de Aan

tekeningen van den Heer fN DE BEToUw op de Chro

nyk van Nymegen van SMETIUs bl. 63. - Dewijl

Koning RICHARD in dezen Brief niet meldt, dat hij

zulks op verzoek van Graaf otto gedaan heeft, komt

het mij niet onwaarſchijnlijk voor, dat de Regering

van die Stad zulks van hem zal verzogt hebben, #
elegenheid dat hij in zijne reize van Dordrecht, alwaar

ij, uit Engeland komende, voet aan land had gezet,

door GELDERLAND, naar Aken, ## zich ook bin

nen Nymegen eenen korten tijd zal opgehouden heb

ben. Dat hij toen door GELDERLAND naar AKEN ge

reisd is, getuigt hij zelfs in zekeren Brief, bevattende

een verſlag van zijne reize, en door hem geſchreven naar

Engeland uit Aken daags na zijne Krooning, of den

18 Meij dezes jaars 1257. Bij dien Brief meldt hij

onder anderen ook dit navolgende: ,, In ſequentl die

,, proſpero vento noſtris proceſſibus aſpirante, iter na

,, vigationis aſſumpſimus , & continuo navigantes, die

,, Martis proximo ſubſequenti, in feſto videdieet Apo

,, ſtolorum Philippi & jacobi” (dat is op den#
ij
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quondam Romanorum Regis, Praedeceſſoris

noſtri, vidimus, de verbo ad verbum teno

rem hujus modi continentes.

,, HENRICUs (b) Septimus, Divina fa

vente clementia Romanorum Rex & ſem

, per Auguſtus, univerſis Cél.

,, Datum apud Wizenburgh anno Domini

cae incarnationis MCCXXX. pridie Kalen

das Septembris, indictione tertia”.

Nos itaque, ad imitationem praedictorum

Praedeceſſorum noſtrorum, praedicta Omnia,

quae in eisdem litteris praedicti HENRICI Se

ptimi, Romanorum Regis, vidimus contineri,

prout iidem Cives hiis omnibus uſi & gaviſi

Meij.) , circa nonam, ſalvis omnibus, & noſtris, &’

2, totius naſtrae familive” (dat zijn Vrouw, en een

Zoon, met naamé HENRIK, qaem gentlerat ei Iſabella

prior u wor, hem op dezen togt verzelden, blijkt uit

MATTHAEUS PARIs. Hist. Angl. pag. 817.) •, ac et

, iam Comitivae perſonis & rebus ſani & hilares ap

, plicuimus apud Durdrech in oppido , ad Comitatum

9p## (lees Hollandiae) , pertinente, ubi

, poſt tot laborunn & turbationuin moleſtiás, quas in

,, mari pertulimus, requiem capeſſentes moram pro

, traximus biduanam. Inde die tertio recedentes”

( dus den vierden Meij) ,, altisque diebus ſequentibus
- oo - -

, per Hoylandiae” ( Hollandiae) ,, et GELRIAE Co

, mitatusgreſus noſtros feliciter dirigentes die Vene

,. ris proxima ante feſtum Aſcenſionis Domini” (den

elfden Meij) , venimus Aquisgranum. cet.” Men

kan dien Brief in zijn geheel vinden uitgegeven bij DE

RYMER, d. l. Tom, I. Part. II. p. 26. en uit den

zelven bij LUNIG, in des Teutſchen Reichs - Archivs .

Partis General. Contin. II. p 172. alsmede bij DU

MoNT in het Corps Diplom. du Droit des Gens Tom.

I., Part, I. p. 491. Genoegzaam op dezelfde wijze

ſchreef hij ook in een tweeden Brief, te vinden in de

Additamenta MATTHAEI PARISIENSIS , pag. 1127.

Die Apoſtolorum# & Jacobi - venimus

ad Burdrech, in oppido videlicet in medio Comita

tus Oxolandiae conſtituto. Indeque, mora ibidem,

ad capeſſendam requiem poſt labores, biduana con

tracta, tertio die receſſimus, & continue per Oxo

landiam & Gerl. comitatus tranſitun facientes,
, tandem die Veneris ante feſtuin Aſcenſionis Domini

, cae pervenimus Aquisgranum”. Dus leest men in

de Uitgaave van w. wATs. Dat die naamen der plaat

ſen hier zeer bedorven opgegeven, worden, is zeker.

Men zal dezelve uit den eerſten Brief gemaklijk kun

nen verbeteren door te lezen, Durdrech -- in me

dio Comitatus Hollandiae - & continue per Hol

o9

o

landiam & Gelriae Comitatum , tranſitum facientes. .

cet. -- Is hij nu, volgends dit zijn eigen verhaal,

van Dordrecht over GELDERLAND gereist naar Aken,

t

fuiſſe noſcuntur, rata habemus & grata, eao

mnia eisdem praeſenti Privilegio confirmantes.

Ut autem haec omnia firma & inconvulſa

permaneant, & imperpetuum valitura, prae

ſentes Litteras exinde conſcribi , & Sigillo

Majeſtatis noſtrae juſſimus communiri.

Datum (c) Aquisgrani xxII. Die men

ſis Maji, indictione quinta decima, Anno Do

minicae Incarnationis MCC. quinquageſimo

ſeptimo, Regni vero noſtri anno primo.

J0. IN DE BETOUw, Handveſten van

NYMEGEN, bl. 6-8., alwaar deze

# 't Nederduitsch vertaald is,
• Ö- II,

en heeft hij een groote week, van den 4 tot den 1 1.

Meij daarmede toegebragt, is het meer dan waarſchijn

lijk, dat hij die reize over NYMEGEN zal genomen,

en een korten tijd aldaar vertoefd hebben, om van de

Regering en Burgerije dier Rijkſtad den Eed van ge

trouwheid te ontfangen, en zich aldaar te laten

huldigen. Bij die gelegenheid nu zal hij ook aan

die Rijkſtad, op haar verzoek, dezen beveſtigingsbrief

van 't Privilegie van HENRIK den VII. vergund heb

ben. Zulks was immers de gewoone manier bij de

inhuldiging van een nieuwen Opperheer. Het afge

ven en uitreiken van den Brief zelf kon hij bij die

gelegenheid niet doen, als zijnde nog niet plegtig ge

kroond. Weinig dagen derhalven na zijne krooning,

welke op den 17 Maij is volbragt, is die Afgifte

geſchied, en hier om is het, dat wij alleen maar Da

tum, en niet Actum, onder dezen Brief vinden.

(b) Henricus.] Onnoodig was het, dien Brief al

hier in zijn geheel weder te herhaalen. Wij hebben

denzelven hier voor reeds gegeven in deze III. Af

deel. Num. I. bl. 371. ,, .

(c) Datum.] ,, Dit Privilegie van RICHARD, Graaf

,, van Cornwall, Broeder van Hendrik de III. van

,, Engeland , berust in den Blok, hebbende een

# uithangend groot Zegel van groen wasch,

aan een ſtaart van groene en roode zijden draaden.

Een vidimus van het zelve, den 26 Auguſti 1577.

door de Lent, Raad des Konings ter vierſchaare

van Utrecht, en Commisſarien ondertekend, vind

men in het Leger- en Privilegien Boek van Ny.

,,megen Fol.# verſo. Ook is den gehelen inhoud

,, met het oorſpronkelijke vergeleken, en van woord

tot woord overeenkomende bevonden bij Joh. van

,, den Have, Secretaris der Stad Nymegen, den 1o

,, Januarii. Aldaar Fol. 32. Zie ook Copie in het

,, Boek van Landzaaken, in dorſo getekend E., be

, ruſtende ter Griffie 's Hoves van Gelderland Fol.

,, 477”. - Wij hebben gemeend , , deze Aanteke

ning van den Heer IN DE BEToUw alhier ook te moe

ten overnemen, en plaatſen.

29

ro1.)
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1o1.) Compromisſoriale Uitſpraak van Graaf Otto, en van GUIDo, Graaf van

Vlaanderen, over de Geſchillen tusſchen den Bisſchop en de Stad U

ter andere zijde.

TRECHT, ter eenre, en FLORENs, Voogd van Holland, en de zijnen,

*

Den 12 junij 1257.

G# (a), Comes Flandriae, Advoca

tus Atrebatenſium, Bethuniae & Tene

remondae Dominus, & oTHo, Comes GHEL

RIAE, univerſis, praeſens ſcriptum inſpecturis

& audituris, ſalutem in Domino.

Univerſitati veſtrae tenore praeſentium no

tum fieri cupimus, quod, cum inter Reve

rendum Patrem H. Dei gratia Trajecten. E

piſcopum, Civitatem Trajectenſem, & ſuos,

ex unaparte, Dominum FLORENTIUM, Tu

torem Hollandiae, G. de Hameſlella, & ſuos,

ex altera, diſcentiones quam plurimae, & guer

rae graves motae fuiſſent, ex quibus ambae

partes, ac terrae earumdem jam magnam lae

ſionem ſenſerant atque dampnum, duêti bono

rum virorum conſilio, praediéti Dominus H.

Epiſcopus, Dominus FLORENTIUs, ac eorum

coadjutores, ſuper omnibus controverſiis,

inter ipſos habitis usque in hodiernum diem,

occaſione bonae memoriae wILHELMI, quon

dam Regis Allemanniae, vel occaſione alicu

jus alterius, ſeu aliquorum, in Nos amicabili

ter compromiſerunt; promittentes, Dominus

Epiſcopus praedictus in verboDomini, & prae

dictus Dominus FLORENTIUs fide & juramen

to praeſtitis, ſe inviolabiliter obſervaturos,

quicquid Nos ſuper praedictis, pro bono pa

cis, judicio, arbitrio, ſeu amicabili compo

ſitione, duxerimus (b) ordinandum; ſicut

in ipſorum litteris, ſuper hoc confectis, ple

nius continetur.

Nos vero, pacem & concordiam inter

(a) Guido. cet.] Van deze aanmerkelijke uit

ſpraak, welke wij verpligt waren ook in onze Verza

meling te plaatsen, om dat hier in onze Gelderſche

Graaf, nevens den Graaf van Vlaanderen, als Scheids

man voorkomt, wordt ook gewag gemaakt, en zijn zelfs

daar uit een en ander Artikel uitgegeven, bij HENR.

BRUMANUs in zijne Res Tranſisal. in de Anal. van

DUMBAR, Tom. II. p. 1o7., GISB LAPPIUs A, wA

vEREN in Dusquiſit. de Jure ditionis Amſtelii, in de

Anal. Belg. van HoYNck vAN PAPENDRECHT Tom.

III. Part I. p. 324. wAGENAAR, Vaderl. Hiſt.

II. D. bl. 398. en JUNGIUs, Hiſt. Comit. Benthe

mienſis Lib. III., C. 5. S. 2. p., 26o. De misſlagen,

bij die gemelde Schrijvers, bij den een egter meer,

bij den anderen min, ten opzigte van dit Stuk, wiens

inhoud zo zeer tot onze Gelderſche Hiſtorie geen

betrekking heeft, begaan, in 't breede alhier aan te

toonen, lijdt het beſtek onzer Aanmerkingen niet.

De geleerde JUNGIUs erkende zelf niet te weten,

wat gelegenheid tot deze uitſpraak gegeven had: quo

tempore, zegt hij. quo caſu & quo loco hoc (de gevan

gingneming van den Benthemſchen Graaf, waar uit

praedictos affectantes, praedicti arbitrii honus

in nos ſuscepimus, quod de conſilio probo

rum & prudentium virorum, auditis rationi

bus utriusque partis, & intellectis, protuli

mus in hunc modum.

In primis ordinamus, quod omnes rancores

& odia, inter praedictas partes uſque nunc

habiti, utrinque (c) de corde puro & inte

gro remittantur, & quod Dominus Epiſco

pus, & Dominus FLORENTIUs, ſeſe recipiant

in oſculo caritatis.

Ordinamus etiam, quod omnes illi, qui in

captivitate adhuc detinentur, ex quacunque

parte detineantur, ſeu ex parte Domini Epi

ſcopi, ſeu ex parte Domini Florentii, occa

ſione guerrarum praedictarum, ſine redem

ptione aliqua liberentur, & libere (d) abire

permittantur, dum tamen ſatisfaciant rationa

biliter de expenſis.

Et, ſi aliquis a captivitate alicujus de prae

dictis partibus per plegiationem recreditus ad

tempus fuerit, vel aliquis, qui pro certa pe

cuniae ſumma ſe redemit, & pecuniam ſtiae

redemptionis non ſolverit, volumus & ordina

mus, quod tales ab omni redemptione liberi

remaneant & immunes; praedictam plegiatio

nem irritantes, & decernentes penitus non te

nere, quamvis plegios dederint de praedicta

pecunia perſolvenda.

Sed

hij bij deze uitſpraak verlost werd) contigerit, neque

BEKA, neque ullus illius temporis ſcriptor, quodſciam,

refert, aut attingit, atque adeo nihil ſuppetit, quod

huic rel vel minimam lucem conciliet. Doch die duis

terheid en onzekerheid is thands verdweenen, na dat

de oordeelkundige Jo... MEERMAN de waare gelegen

heid der geſchillen tusſchen Holland en het Sticht, die

bij deze Uitſpraak bijgelegd zijn, en uit den weg ge

ruimd, in een helder daglicht heeft geſteld, en den

rechten inhoud van dit Stuk aangetoond in zijne door

wrogte Geſchiedenis van Koning WILLEM, II. D bl. 277

-284; . Men zie ook hier beneden onze Aanmerking op

den Brief van 1258, Num. 1o6. (a) bl. 528.

(b) Duxerimus.] In de Uitgaave van v. MIERIs,

Duximus. Wij hebben gemeend in alles het Oor

ſpronkelijke in deze onze uitgaave te moeten naauw

keurig volgen. -

(c) Utringue de corde.] Dus in den Brief zelven.

De uitgaave heeft ex corde, doch in het Perkamenten

MS. Cod. Privil. Eccl. Traject. vinde ik, unicuique

de corde. e

(d) Libere..] In datzelfde Afschrift heeft men; liberi

O OO O abire
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Sed ſi redemptus pecuniam ſolverit pro re

demptione (e) ſua, vel vadia pro illa dede

rit, vadia & pecunia illius erunt, erga quem

dicta redemptio facta fuit.

Omnes alii redempti, vel captivi, quipe

cuniam ſuae redemptionis non (f) ſolverint,

vel vadia non dederint, quamvisplegios, vel

obſides, vel promiſſiones aliquas fecerint de

pecunia aliqua perſolvenda, quiti (g ) erunt,

& liberi remanebunt, nec aliquid inde ſolvere

tenebuntur.

Ordinamus etiam, quod ſi aliquis de coad

jutoribus Domini FLORENTII praedicti, dice

ret (h) dampnum ſibi fuiſſe illatum, vel ſi

bi füiſſe injuriatum infra treugas ab aliquo,

qui eſſet de coadjutoribus Domini Epiſcopi

praedicti, ille, qui ſuper hoc Impetitur, vel

de quo conqueſtio facta eſt, poteritſe purga

re de eo, quod ſibi (i) imponitur, ſi velit,

quinta manu (k) tactis ſacroſanctis. Et ſi

taliter ſe purgaverit de eo, quod ſibi impoſi

tum (l) fuerit, inculpabilis remanebit; nec

poterit ſuper hoc ab aliquo de cetero conve

Illſl.

Si vero tali modo ſe purgare renuerit, i

pſe dampnum illud refundet, & injurias emen

dabit ad aeſtimationem ſuam, quam facere de

bet fideliter ſub ſuo praeſtito Juramento.

Simili modo (m) faciet, ſi aliquis ex co

adjutoribus Domini Epiſcopi vellet propone

re contra aliquem de coadjutoribus Domini

FLORENTII talem caſum.

Quicquid autem extra treugas factum eſt,

ex utraque parte remitti debet, & inultum re

manere, tam de nece hominum, quam de

aliis rebus; nec poterit unus alium ſuper hu

jusmodi de cetero modo aliquo moleſtare.

Ordinamus etiam, quod Chilebertus de

abire permittantur, dun cauſam ſatisfaciant rationabi

lem de capenſis.

(e) ſua J In dat MS. ontbreekt dit woord.

(f) Solt erint dederint – fecerint.] In de

Uitgaave, ſolverunt dederunt - fecerunt.

(g) Erunt.] Dit woord ontbreekt in ons Afschrift,

Voor in de ſulvere, heeft dat MS. jure ſolvere tene
buntur.

(h) Diceret.] In de Uitgaave, dicet.

(i) Sºbi.] ln het Afſchrift vindt men dit niet.

(k) Quinta mante.] Dus in den oorſpronkelijken

Brief, en in het Afschrift. Bij vAN MIERIs leest men

te onrecht, confuncta manu. Purgareſe quintamanu,

beteekent, zich met vier volgëeden, of medezweer.

ders, zuiveren. Wat een volgëed is, en hoe men

met een zeker aantal van medezweerders, of conjura

tores, zich van opgetijgde beſchuldigingen kon, en

vermogt te zuiveren, behoeven wij niet breedvoerig

aantetoonen. Zulks is te over bekend. Men zie,

onder anderen, HEINEcCIUs, Elem. J. Germ. Lib.

III. S. 218 en CAR. GUL. GAERTNER, in Not. ad

LEG: SAxoNIC. Tit. I. S. 1, p. 13.

( l) Fuerit.] fuit in het MS., in 't welke vervol

gends de woorden de cetero ontbreken.

&#? Faciet.] faceret in het zelfde Afſchrift.

n) De Almelo- de Eminghe] Kwaalijk in de

Hamleſtelle, & ſui complices, ſolvant Domi

no Epiſcopo praedicto mille libras ad volunta

tem ſilam, quas etiam ei debent ex quadam

Compoſitione, facta inter ipſos tempore illu

ſtris Domini wILHELMI, Regis Allemanniae,

ſicut ex competenti teſtimonio nobis liquide

apparebat , quam ſummam pecuniae, dicto

Epiſcopo a Nobis adjudicatam, ad inſtantiam &

preces Nobilis viri, Domini FLORENTII prae

dicti, & noſtras, praedictis G. & ſuis curiali

ter ac liberaliter remiſit, ipſos a praedicto

debito abſolventes.

Ordinamus etiam, quod coadjutores Domi

ni Florentii, videlicet Dominus Ghilebertus

de Goie, Dominus Gerardus Spiering, Do

minus de Buren , Dominus Hubertus de

Caſt, Dominus Henricus (n) de Almelo,

Dominus Philippus de Eminghe, Ghileber

tus de Hameſtelle, Dominus Simon de Har

lem, Dominus G. de Hameſtelle, Dominus

Henricus de Lecke, Dominus Harrenſlus de

Wulven, Arnoldus de Foreſta, Can. re

ſpitum ( 0) habeant uſque ad duos annos,

immediate ſequentes, de debitis, in quibus

Civibus Trajectenſibus tcnentur; & quod ipſi

dent bonos plegios de praedictis debitis per

ſolvendis praefatis Civibus infra tempus, ſu

perius praenotatum; tali modo, quod ſi ali

quem dictorum plegiorum ante ſolutionem

dictorum debitorum mori (p) contingeret,

alium loco ipſius defuncti, (q) adeo ſuffi

cientem, praedicti debitores ſubſtituere tene

TCIltUll'.

Alii vero coadjutores Domini FLORENTII de

debitis, in quibus tenentur Ciyibus Trajecten

ſibus, reſpitum habebunt uſque ad inſtans fe

ſtum beati Remigii.

Quia vero Ciyes Trajectenſes Illuſtrem Vi.

rum W. bonae memoriae quondam Regem

Allemanniae, Dominum ſuum, (r) nec non

& Dominum FLORENTIUM, fratrem dicti Re

81S2

uitgaave van V. MIERIS, de Amelo - de Rinninghe.

In 't MS. Emenge.

(o) Reſpitum J In 't zelfde Afschrift, tantum reſpec

tum habeant. Dus voor reſpitum in het volgende Ar

tikel heeft dat zelf te MS. ook reſpectum. Dit laatſte

vindt men in dien zin meer maalen. Doch men vindt

ook reſpitus , of reſpeytus gebruikt. Zie het Glosſar.

van DUCANGE in V. Reſpectus n. 4. Tom. V. p. 1369.

In ons Nederduitsch zegt men, reſpijt. KILIANUs p.

528. Reſpyt , Ceſſatio, relaxatio, moratoria proro

gatio, vel dilatio.

(p) Contingeret tenerentur.J In de Uitgaa

ve continget - tenentur.

(q) Adeo ſufficientem. J Dat is, gelijk men in derge

lijk geval van Leiſting in een Brief van 13o3. leest,

alium aeque bonum , of, gelijk in een Brief van 1347.

ſtaat, einen gueden anderen gelijcken Burge wederſet

ten in des doden ſtad Men zie, 't geen dienaangaande

de Heer Jo. N. E. BARoN vAN LYNDEN heeft aange

merkt in deszelfs Specim: jur. Publ. Belg. de Pacti

Obſtagialis voluntarii indole, effectu, et abrogatione in

Gelria, pag. 24.

(V Nec non.] Deze woorden ontbreken in het MS.

- Voor offenderant heeft v. MIERIs uitgegeven offen

daverunt.
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gis, graviter offenderant, dampna & dedecus

praedictis Regi, & fratri ſuo, & ſuis, irrogan

do, prout idem Rex, et ſuiaſſerebant, quare

interipſos ſubortae erant guerrae periculoſae &

inimicitiae capitales, pro quibus ſedandis, et

ſopiendis, et pro firmiori amicitia inter Domi

num FLORENTIUM, et Civitatem Trajecten/èm

facienda, non de jure, ſed de bono pacis, ami

cabili compoſitione ordinamus, quod ipſi Cives

Trajecten/ès ſolvant Domino FLORENTIomille

& quingentas marcas Colonienſes, vel valorem,

ad duos terminos, videlicet medietatem ad in

ſtans Natale Domini, aliam veromedietatem

in Nativitate Beati Johannis Baptiſtae proximo

ſubſequenti; et de hoc debent ipſi Cives da

replegios competentes.

Ordinamus etiam, quod debita Illuſtris viri

W. quondam Regis Allemanniae, in quibus

tenebatur Civibus Trajectenſibus, et illa de

bita, in quibus adhuc Dominus FLORENTIUS

exſtat erga eosdem Cives obligatus, eis remit

tantur penitus, et quitentur, creditoribus eo

rundem ſuper repetitione dictorum debitorum

perpetuum ſilentium imponentes.

Inſuper ordinamus, quod ſi aliquis de co

adjutoribus Domini FLORENTII de Domino

Epiſcopo Trajectenſi conqueratur, Dominus

Epiſcopus ipſum debet audire diligenter, &

ei juſtitiam facere, nec propter occaſionem

guerrarum praecedentium, vel quia Domino

FLORENTIo adhaeſit, ei debet eſſe gravior i

dem Epiſcopus, vel difficilior in exhibendo

eidem juſtitiae complementum, ſed, quod Ju

ris ordo poſtulaverit, ei facere debet celeriter

& benigne.

Sciendum etiam eſt, quod de omnibus que

relis, ſeu querimoniis, quas Dominus Ricau

dus Miles, & Henricus de Burglo, habent

contra Dominum Epiſcopum Trajectenſem ,

de eorum communi conſenſu eſt in (s) arbi

tros compromiſſum, videlicet in Nobilem Vi

rum, Dominum oTHONEM, Comitem GHEL

RIAE, & in quosdam alios, quorum nomina i

pſis partibus innoteſcunt.

Ordinatum eſt etiam a Nobis, quod omnes

illi, qui feoda ſua Dominis ſuis occaſione

guerrarum praecedentium reddiderunt, ex qua

cunque parte fuerint, illa rehabeant, & in

ſtatum priſtinum reponantur.

Ordinamus etiam, quod ſi aliqui propter

guerras praecedentes feoda ſua a Dominis ſuis

-

(s) Arbitros.] Arbitratores, in de Uitgaave. *

( #3 In altquo.] In de Uitgaave, in aliis.

1 (u) Et in laneis.J Descalceati in lancis, met uitlaa

ting van het woordje et, leest men bij v. MIERIS.

(v) et quod Dominus Ep.] Et ipſe Dominus Ep.

vindt men bij den zelven

- &#3 Servient.J juvent in de Uitgaave.

(a) Ei ſolvat. # In ons Afſchrift, eidem ſolvet.

Kwaalijk in de Uitgaave, eis ſolvat. Arrieragia

reddituum zijn alhier agterſtallige ſchulden van pennin

w,

non receperunt, nec eis homagia fecerunt

intra tempus debitum, quod curſis temporis

eis non noceat, nec (t) in aliquo praejudi

cium generet; quin ad jus ſuum redeant, &

Domini eos recipiant in homines & fideles.

Ordinamus etiam, quod Dominus Ghile

bertus de Goie & Ghilebertus de Hameſtel

le, cum amicis ſuis, usque ad quingentos,

diſcalceati (u) & in laneis veniant ad Ec

cleſiam Beati Martini in Trajecto, ad diem

Dominicam proximo ſubſequentem, & flexis

genibus veniam & miſericordiam ab ipſo pe

tant humiliter de Commiſſis; (v) et quod

Dominus Epiſcopus eos amicabiliter recipiat,

et forefacta, quae commiſerunt, miſericordi

ter condonet eisdem. Debent etiam jurare

diéti G. et G. , quod de cetero Eccleſiae

Trajectenſi, vel Domino Epiſcopo, injuſte

nullatenus ſe opponent, ſed ei, tanquam Do

mino ſuo, de cetero (W) ſervient bona fide.

Ordinamus etiam, quod Dominus Comes

de BENTHEM , quam cito liberatus fuerit a

priſione Domini Epiſcopi, et compos ſui

ipſius, facere debet homagium et fidelitatem

Domino Epiſcopo, et remittere proſe etami

cis ſuis omnia dampna, ab ipſo Epiſcopo, et

ſuis, ipſi Comiti et ſuis, illata durante guer

ra, et injurias, ſi quas ei dictus Epiſcopus

per ſe, vel per amicos ſüOs, intulit, ſim

pliciter condonare. Et debet jurare dictus

Comes cum quinque hominibus ſilis, quos

Epiſcopus nominabit ei, quod ea, quae ei,

vel ſuis, facta ſunt ab Epiſcopo, vel ab a

micis ejusdem Epiſcopi, tempore guerrae,

nec ipſe, nec ſui, aliquatenus vindicabunt,

& quod pro dampnis & injuriis, ſibi & ſuis

illatis ab Epiſcopo & ſuis, ipfilm Epiſcopum,

vel aliquem de amicis ſuis, nunquam de ce

tero moleſtabunt; & ſuper hiis omnibus debet

dare dicto Epiſcopo idem Comes litteras

ſilas patentes, ſigillo ſuo roboratas.

Ordinamus etiam, quod arrieragia reddi

tuum, quae Ghilebertus de Hanneſtelle de

bet Domino Epiſcopo, et omnes alii, quiali

qua arrieragia debent eidem de redditibus ſuis,

ſecundum justam computationem (x) eiſolvat.

Sivero Dominus Epiſcopus terram, vel ali

quidaliud, ab ipſo G. petere voluerit, volumus

et ordinamus, quod ipſum in curia ſua ſuper

hoc conveniat, et juſtitiam faciat, prout decet.

De Domino Philippo (y) de Eminghe
-

- ta

-

gen, die nog niet in rekening gebragt, noch betaald zijn,

of zogenaamde reſtanten, in 't Latijn, reliqug. Zie

DU CANGE, in V. Areragium, Tom. I. p. 68o. Jo.

sKENAEUs in Adnotat. ad QUON. ATTACH. Cap- 46

pag. 116. B. en GULIELM. soMNERUs in Gloſs.

## Anglicanae van RoGER. TwYsDEN,

in V. arieragium. * • -

(y) De Eminghe] Eminge in ons Afſchrift, de

Rinninghe bij v. MIERIS. º . ' '
- w - - w

v, vv st. * * * * * - * * * * - .

A- -
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CHARTERBoEK Des HERTOGDOMS GELRE,

taliter eſt ordinatum, quod (*) Splenterus

de Loenreſloet, et Schinke, inquirere debent,

utrum dictus Ph. diſaiſitus fuerit de feodo

ſio, quod vocatur (aa) Burglen , ante
guerram, vel tempore guerrae. Si VerO in

ventum fuerit, quod ante guerram, feodum

debet remanere in manu Domini Epiſcopi;

et, ſi ſuper hoc dictus Ph. impetere velit

ipſüm Epiſcopum, vel convenire, hoe debet

facere in curia dicti Epiſcopi, et ibi debet

Dominus Epiſcopus juſtitiam exhibere eidem.

Si vero inventum fuerit, ipſum Philippum

tempore guerrae fuiſſe diſſaiſitum, debet re

ſtitui, et feodum in manu ſua tenere; et, ſi

tunc Dominus Epiſcopus ipſum Philippum

ſuper aliquo velit impetere, vel convenire,

hoc debet facere in curia ſua, et ibidem ei

idem Philippus tenebitur reſpondere.

Omnibus autem coadjutoribus DominiFLO

RENTII, de dicto Epiſcopo (bb) conqueren

tibus, debet dictus Epiſcopus, ſi ipſum ſu

per hoc requiſierint, facere in curia. ſua juſti

tiam exhiberi, nec propter praecedentes die

ſcentiones juſtitiam facere prorogabit, vel im

pediet aliquo modo, quare ipſe conquerens in

(z)## Bij den zelven, Slenterus. Ons

Afſchrift heeft Splenterus de Lantſloet et Scincke.

(aa) Burchlen] In ons Afſchrift, Burchlein,--

Wat eigenlijk door een Feudum, Caſtrenſe, ofBurch

leen, verſtaan wordt, is genoeg bekend. Men zie al

leen maar wALDSCHMID, in Disſert. de Feudo Caſtren

ſui juris perſecutione valeat retardari.

Omnes etiam banniti occaſione guerrarum

praecedentium, ex quacunque parte fuerint,

mediante pace iſta, debent ad ſtatum priſti

num, in quo (cc) fuerunt, antequam ban

nirentur, revocari.

Si veroin ſupradictis Articulis aliqua dubia,

vel nimis obſcura, inventa filerint, declaratio

nem ſeu expoſitionem ipſorum Nobis, ſi o

pus fuerit, retinemus.

Actum Bodegrave annoDominiMo.CCo.Lo

ſeptimo, in die Beati Odulfi Epiſcopi.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, hebbende onderuit hangen twee

Zegelen in geel wasch, beruſtende

onder de Archiven van het Kapittel

van den DOM te Utrecht in##
.No. 2. Deze Uitſpraak ſtaat ook,

doch min# geregistreerd

in mijn perkamenten MS. Codex Pri

vileg. Eccl. . Traject. Fol. LXXVI.

Uitgegeven bij vAN MIERIs , Char

terb. van HoLLAND I. D. bl. 319.

ſt, bij JENICHENIUs, Theſaur. Jur. Feud. Vol. II.

pag. 2I

(bb) Conquerentibus ] Opuerentibus in ons Afſchrift,

in 't welke ook, voor juſtitiam exhiberi, gevonden

wordt, juſtitiam fieri.

(cc) Fuerunt. 1 In de Uitgaave, fuerant.

Z&S 322s: G.
Uw SZCZEZESZ

De Koop der Goederen in Sevenaar, door het Kapittel van s. MARIE te U

trecht aan Graaf oTTo van GELRE verkogt , beveſtigd door Bisſchop

HENRIK.

- Den 16 junij. 1257.

Os HENRIcUs, Dei gratia Trajectenſis

Eccleſiae Epiſcopus, notum facimus u

niverſis, hoc ſcriptum inſpecturis, quod nos

(a) venditioni. ] Dien koopbrief zelf, die bij dezen

thands bekragtigd word, hebben wij reeds hier voor

geplaatst onder Num. 91. bl. 5o7. Wij zullen hier be

neden op den jaare 126o de Quitantie, zo als het Ka

pittel van s. MARIE aan onzen Graaf wegens de be

taaling der koops-penningen toen heeft afgegeven, ook

mededeelen. In een Brief van den5 April 1314.,

doch zeer gebrekkig uitgegeven door v. MIERIs, in 't

Charterb. van HoLLAND, II. D. bl. 142 , waar bij

de grensſcheiding tusſchen GELDERLAND, en de Heer

lijkheid Buren geregeld is geworden, heeft men zich

ook beroepen op dien Koopbrief, en op dezen bevesti

gings-brief. – PoNTANUs H.. G. Lib. IV. p. 146.

maakt ook gewag van dezen Brief, doch hij vergiste

zich zeer, wanneer hij meldt, dat dezelve gegeven is

feria X.# Feſtum Beati Odulphi. Ten minſten in den

oorſpronkelijken Brief, dien wij in onze Uitgaave vol.

gen, ſtaat uitdrukkelijk feria quarta, de vierde, en

A A

(a) venditioni, quam Capitulum Eccleſiae

beatae MARIAE Trajectenſis inferioris fecit Vi

ro Nobili, Fideli noſtrro (b) O. Comiti

GEL

niet de tiende dag, poſt festum B. Odulfi. Daar mede

komen ook over een de twee oude Regiſters, waar in

deze Brief geregiſtreerd gevonden wordt , als mede

een Perkamenten Vidimas-brief, die door de Ab

dis van het Klooſter van Roermonde in den jaare 1312.

is afgegeven geweest, en waar in, behalven den Koop

brief zelf, en dezen onzen beveſtigings brief, ook nog

twee andere Brieven van den 8 Auguſtus 1246. en van

den 28 September 1255., beide alhier te vooren reeds

eplaatst onder Num. 46. bl. 454, en onder Num, 89.

l. 5o3., gevidimeerd gevonden worden. Wij hebben

dat Vidimus der Abdis hier voor ook reeds gegeven

bl. 456. Onnoodig derhalven was het, om 't zelve

hier weder te plaatſen. -

(b) Comiti.] In onze drie Afſchriften ſtaat niet de

# letter, maar de naam vol uitgeſchreven, Ottond

miti.
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GELRIAE, videlicet de bonis, quae Capitu

lum habuit & tenuit in (c) Sevenair cum

ſuis pertinentiis, ſicuti dictum Capitulum di

éta bona tenuit, in Palude (d), & quod

memoratum Capitulum habuit a foſſato, quod

dicitur Biscops grave uſque ad fluvium, qui

dicitur Serich, & ab illo fluvio uſque Trich

terſluſen, conſenſum adhibemus, & dictam

venditionem ratificamus, praeſentium teſtimo

nio litterarum. Datum Bodegrave anno Do

(c) Sevenair. J Onze Afſchriften hebben , Seven

mar, en Sevenare.

Cd) et quodJ Alle de Afſchriften hebben, in pa

mini M'. CC°. L. ſeptimo, feria quarta pc

#","amera

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, geſterkt met een Zegel

in wit,wasch, boven aan gequoteerd

No. 8. en van buiten geteekend,

145, beruſtende in de Archiven van

denHovevanGELDERLAND. Een per

kamenten Vidimus-brief hiervan,

Van den jaare 1312, berust bij de

Rekenkamer vanGELDERLAND. 'De

zelve is ook geregiſtreerd in het MS.

Regiſter A. Fol. VI. verſo, alsme

de in het MS. dat altjie Registre,

Fol. 25 verſo, beide ook aldaar

ervintelijk.

lude etiam quod-

giſter A., de fosſato.

Voor a fºſato heeft het Re

1o3.) Compromisſoriale Uitſpraak, door Bisſchop HENRIK, FLoRENs Voogd van

Holland, den Hertog van Limborch, en den Heer van Valkenborg, af:

gegeven over de Geſchillen tusſchen de Graaven van GELRE, en cLEEvE.

Den 25 junii, 1257.

Os HENRIcUs, Dei gratia Trajeftenſis

Epiſcopus, FLORENTIUs Tutor Hollan

diae, W. Dux Limborgenſis, & TH. Domi

nus de Valkenborg, notum facimus univerſis,

quod otro Comes GELRIAE ex una parte,

TH. Comes Clyvenſis, & filii ſui, ex altera,

compromiſerunt de omni controverſia & dis

cordia, quae vertebatur inter eos, ordinatio

ni noſtrae per omnia ſtare bona fide. **

Primo ordinamus & volumus, quod de o

mnibus bonis, de quibus eſt quaeſtio inter

eos, ſi eſt proprietas, vel feodum, nobis in

de fumimus inducias uſque ad octavas omnium

Sanctorum in proximo venturas, & interim

meram volumus perſcrutari veritatem : qua

perſcrutata Dictum noſtrum ſuper hoc pro

feremus, ſuper quo ſi veritatem interim non

poſſemus invenire, alter alteri faciet justi

ciam.

Item volumus, quod denarii & moneta u

triusque ſecundum fuum valorem recipientur.

Praeterea volumus, quod omnia thelonia,

tam in aqua, quam in terris, quae poſt mor

tem bonae memoriae GERARDI Comitis GEL

RENsis ab utrisque poſita ſunt, totaliter de

ſiſtant, & de cetero non recipiantur.

Item volumus, quod de omnibus bonis,

quae tenebat Comes Gelriae a Comite Cly

venſi titulopignoris, in eodem jure, in re

demptione eorumdem, plenarie reſtituet, in

quo füerunt tempore primae obligationis.

Praeterea homines, qui fidelitatem fecerunt

ad Curtim Comitis Clyvenſis, quam Comes

Gelrenſis tenebat in pignore, volumus, quod

illi homines Curti & Comiti Clyvenſi attine

# Alios vero Comes Gelrenſis retineat

ibi. -

Item volumus, quod ex parte Comitis Gel

renſis Dominus de Altena, Goswinus de R0

them; ex parte vero Comitis Clivenſis Domi

nus Johannes de Husdune, & Johannes de

Waden, bona fide ſuper omnibus quaeſtioni

bus, quae motae ſunt inter dictos Comites a

tempore “ultimae compoſitionis, audiant, &

diligenter inquirant, & quod invenerint inju

ſte factum, vel ablatum, emendari facient &

reſt# Ét'ſ per ipſos terminari non potue

rit, faciant quaeſtionem diligenter ſcribi, &

nobis eandem in ſcriptis remittant , & nos

ipſam terminabimus, prout decet.

Item ordinamus de omnibus inimicitiis mor

talibus, ortis poſt ultimam compoſitionem re

conſiliationis, undecumque ſunt exortae, quic

quid dicti quatuor Miſites de eisdem ordina

bunt, ratum habebitur & firmum; & quicum

lue noluerit eorum conſilio ſtare aut dicto,

i eſt in terra Comitis Gelrenſis, ipſe Comes

rebellem illum a terra ſua amovebit, ſi vero

in terra Comitis Clivenſis fuerit, ipſe faciet
illud idem. e

item ordinamus, quod Cives de Novina

gio ducent vina, & cetera bona eorum, ante

the- - -O oo Q 2
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thelonium in Novimagio ſub eo jure, quo ſo

lebant ducere, antequam (a) venerunt ad

Comitem Gelrenſem; & hoc jus inquirent

quatuor Milites ſupradicti.

Item dicimus de porcis, qui Cudden di

cuntur, quod Comes Clivenſis mille & du

centos porcos annuatim ad ſex annos ad glan

des in Nemore paſcentes habebit eo jure,

quo actenus habere conſuevit, ſalvo tamenju

re utriusque partis.

Item volumus, quod neuter diétorum Comi

tum hominem proprium, vel advocatitium

alterius, in poteſtate ſua in Burgenſem, ſive

in aliam libertatem, recipiat.

Item volumus, quod Comes Clyvenſis ag

geres ſuos reparet ſecundum quod alii faci

unt, qui vicinos aggeres habent.

Item ſi aliqui fuerint de terra Comitis Gel

renſis, qui dicant ſibi injuriam fieri ab homi

nibus Comitis Clivenſis, & de hoc voluerit

ſumere vindiétam Domino non publicato,

dictus Comes Gelriae nec eos fovebit, nec in

terra ſua ſervabit, ſic nec e converſo Comes

Clivenſis.

Item volumus de thelonio, quod talis mo

neta, & tale paiamentum, recipiatur a Comi

te Clivenſi, ſicuti recipiunt alii Domini, in

ferius & ſuperius manentes.

Item de Nemore, quod Celket vocatur,

ordinamus, quod praedicti quatuor Milites

inquirent diligenter redditus de memore prae

dicto, ſecundum quod invenerint dictum ne

mus in redditibus valere, remanebit Comiti

Gelrenſi in pignore obligatum ſecundum mo

dum impignorationis, qui vulgariter dicitur

Lantcop. v

(a), anteauain venerunt ad Comitem G.J Dus

voor den 15 junii 1248., wanneer NYMEGEN aan

den Graaf van GELRE verpand is geworden. Men

Item omnes opidani, extra opida manen

tes, ab utraque parte reſtituentur.

Item omnes captivi ab utraque parte ſtatim

liberi erunt.

Ad iſta omnia praedicta terminanda nos E

piſcopus Trajectenſis, FLORENTIUs Tutor Hol

landiae, Dux Limborgenſis & TH. de Val

kenborg praefigimus diem in Octavis omnium

Sanctorum, proximo venturis, & locum apud

Arnem, ubi tranſitus eſt navium, quod dici

tur Verſtat, ubi praedictae partes coram no

bis ſtabunt juri, & Dicto noſtro parebunt ſu

per omnibus praemiſſis.

Quod ſi omnes hiis intereſſe non poteri

mus, vel voluerimus, nos FLORENTIUs Tutor

Hollandiae, ſi de hiis, ſcilicet Domino Tra

jectenſt Epiſcopo, vel Duce Limborgenſt,

& TH. Domino de Valkenborg , unum ad

nos habuerimus, cauſam praedictam termina

bimus ſine dolo.

Ut igitur iſta in perpetuum inviolata per

maneant , praeſentem litteram noſtris ſigillis

fecimus roborari.

Acta ſunt haec Anno Gratiae Mo. CCo.

quinquageſimo ſeptimo, feria quarta ante Apo

ſtolorum Petri & Pauli, inter Novimagium

& Huſen feliciter, Amen.

* *

-- Naar den oorſpronkelijken Perkamen

- ten Brief, die bezegeld is ge

weest met 4 Zegelen, doch waar

van het tweede in wit wasch al

leen overig is, beruſtende ter Re

kenkamer van GELDERLAND.

zie, hier voor, in deze Afdeeling den Pandbriefzelf,

Num 55. bl. 467.

dragen aan Graaf oTTo,

rechte weder van denzelven ontfangen.

2.
w

Den 1 Augustus, 1257.
-

Os (a) Gerardus de Oey notum fa

cimus univerſis, praeſentes literas in
*

(a) G.## In de Uitgaave, G. de Oy. Hij

kan dezelfde zijn, als die Gerardus de Oye, dien wij

onder de getuigen reeds aangetroffen hebben in een

Voºrgaanden. Brief van 1233. num. 11. bl. 405. -

In het oude Regiſter, waar uit wij dezen Brief geven,

Vindt men den korten inhoud van dit Stuk dus be.

ſchreven: ,,Dat Gerit van Oey overgegeven heeft

» den Eigendom van den Dorp van Öeſterham,

» ende van der Borch van Spralant myt allen toebeho

» Zen, erfelijc van Gelre te Leen te hauden.”

C*) Oºſterham.] In de Uitgaave, ooſterban -

De Villa Oeſterham, en het Caſtrum Spralant, door Gerard van Oije opge

en als een volledig Leenten Zutphenſchen

V

ſpecturis, quod nos proprietatem. villae no

ſtrae (b) Oeſterham [& de Caſtro noſtro,

-
quod

Doch, wat reden v. sANDE gehad heeft, om de vol

gende woorden, et de Caſtro, quod Spralant vocatur,

met ſtilzwijgen in zijne Uitgaave overteſlaan, begrijpe

ik niet, tenzij hij mogelijk een verminkt afſchrift van

dezen Brief gehad hebbe. Wij hebben die woorden

uit ons oude Afſchrift hier weder herſteld, en tusſchen

in gevoegd. Dat dezelve een gedeelte van dezen Brief
uitmaken, blijkt ook uit den ſtraks opgegeven korten

#", die in ons Regiſter hier boven geſchreven
aat. w- -- - -
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quod Spralant nuncupatur] cum omnibus ſuis

attinentiis, videlicet in (c) juredictione, in

aquis, paſcuis, piſcariis, nemoribus, (d) a

geriis cultis & incultis, dedimus Viro Nobili,

Domino oTToNI Comiti (e) GELRENSI, &

ſuis poſteris, ſemper habendam, & ita, quod

(f) nos dicta bona cum noſtris poſteris ab i

pſo Comite jure Zutphanienſt tenebimus,

& habebimus, & Cg) etiam ligii homines

integri inde erimus. Praeſentium teſtimonio

(c) juredictione]. Dus in ons MS. Bij SANDE

leest men, in jurisdictione, in aquis, in paſcuis,

Cet.

(d) Ageriis.]. Dus vinde ik dit woord geſchreven

in ons oude Regiſter. Mogelijk is het maar een ſchrijf

fout des Afſchrijvers, mogelijk heeft men dus ook in

die onkundige middel - eeuwen geſchreven, en ge

ſproken, voor agris, gelijk wij alhier in de Uitgaave

vinden.

(e) Gelrenſ.] In de Uitgaave, Gelrienſ.

(f) quod nos dicta bona - tenebimus.] Wij vol

M Mak // NMA 4-1, » Mºl

RS - Ses

literarum. Datum anno Domini Me.ccº.Lº.

Septimo, in die Beati Petri advincula.

Naar 't MS. dat altſte Regiſtre, be
ruſtende ter Rekenkamer van GEL

DERLAND, Fol. 89. verſo. Ook uit

gegeven door FR. A SANDE, Comm.

ad Conſuet. Feud. Gelriae Tract.

l. Tit. I. C. 1. S. 21, n. 7, pag.
4 I•

gen hier de Uitgaave van v. SANDE. Kwaalijk leest
men in ons MS. quod nos ad dicta bona tefle

bimus. ... Dit ad is ten eenen maale hier overtollig. -

Voor ab ipſo Comite heeft de Uitgaave, ab ipſo Ottone

Comite.
- -

(g) et etiam ligii homines integri inde erimus ] In

de Uitgaave, et exinde ejus ligii homines integri

erimus. --Wat eigenlijk een homo ligius integer,

een volledig, of een ledig onwederzegd Man, geweest

zij, hebben wij hier voor reeds bewezen in de II.

Afd, bl 277. en in de III. Afdeel, bl. 412.

NRM, NY, f/2 //Z - Mw. van La/ ''A SSVlâ/u. <\\"W2 N'//t. SNS" //- SNSlº/u. SNMA. S&N, SS Wt. SNSN VA

Sºes" sºesººgsººs "zs "zºsº ººgs"asººs sººs ººg
#A2%

« -+ë:

105.) De eigendom van den Hof in Comesloch door Dirk Splinter opgedragen

aan Graaf oTTo, om tot een Erfleen weder te bezitten.

Den 24 Februarij 1258.

Go Theodoricus dictus Splinter de Co

mesloch, miles, notum facio univerſis,

praeſentia viſuris, quod Curiam in Comesloch,

& omnia bona mea, ibidem juxta dictam Cu

riam (a Dex illa parte - - - - - jacentia, contu

li & reſignavi Nobili Viro Domino oTToNI

Comiti GELRIAE (b) in meram & in liberam

proprietatem. Sed ego, & mei ſucceſſores

dictam Curiam, & Omnia bona, ibidem ja

centia, (c) a dicto Domino Comite Gelriae,

& a ſuis ſucceſſoribus, jure feodali perpetuo

poſſidebimus & tenebimus. In cujus rei teſti

(a) Ex illa parte .: ... jacentia.] In het oude Re

giſter, waar uit wij dezen Brief geven, ſtond hier

tusſchen in nog één woord, 't welk, ongetwijfeld,

den eigen naam van den een of andere plaats bevatte;

doch het zelve was zeer onduidelijk, en onleesbaar

in het Handſchrift uitgedrukt. ,,Wij hebben het dus
liever uitgelaten, dan iets # bloote giſſingen in te

vullen. VAN SANDE heeft zulks ook uitgelaten, zon

der egter zijnen Lezer daar van te verwittigen, want

men in zijne uitgaave vindt, ex illa parte facentia, bij

monium (d) praeſentem literam ſigillo med
roboravi. Datum & Actum Anno Domini

M. CC. LVIII. in die Beati Matthei Apo

ſtoli.

Naar het MS. dat aliſte Regiſtre,

ervintelijk in de Rekenkamer van

GELDERLAND, Fol, 89. verſo. Ook

uitgegeven bij VAN SANDE, Comm,

ad Cons. Feud. Gelr. Tr. I. Tit.

I. c. 1. S. 21. n. 8. p. 41

eengevoegd, als of er niets ontbrak. -

(b) In meram et in liberam. J et liberam bij v.

SANDE,
-

(c) A dicto Domino Comite Gelriael Gelrienſt heeft

de Uitgaaf, in welke, zo hier, als hier boven, ook

het woord Domino is overgeſlagen, 't geen wij egter

op beiden plaatſen in ons MS. vinden. -

(d) Praeſentem literam.] V: SANDE heeft gege

ven, praeſentes literas. - Voor Matthei einde

lijk vindt men bij denzelven Matthiae uitgegeven.

1o6)
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1o6) Vreedesverdrag en Zoene tusſchen Graaf otto van Gelre, en Bisſchop

HENRIK van Utrecht.

Den 5 Mey, 1258.

Os (a) oTTo, Comes GELRIAE, omni

bus, praeſentes litteras inſpecturis, no

tum facimus, & tenore praeſentium proteſta

mur, quod Nos, de noſtrorum fidelium &

amicorum conſilio, cum Venerabili in Chriſto

patre, Domino noſtro, HENRIco, Dei gra

(a) Nos Otto. cet.] Waar uit de geſchillen, en

oneenigheden, welke tusſchen Graaf oTTo, en den

Bisſchop, eenige jaaren plaats hebben gehad, en

thands eindelijk voor 't grootſte gedeelte bij dezen

Zoenbrief bijgelegd, en vereffend werden, ontſproten

zijn , leert ons wAGENAAR, Vad. Hist. II. D. bl.

399. ,, Bisſchop, zegt hij, oTTO de III., in 't jaar

,, I249. overleden zijnde, werdt opgevolgd door Goze

wijn van Amttel - Broeder van Heere Gijs

brecht, die de Bisſchoplijke waardigheid naauwlijks

22

92

o2

o2

22

pp

22

in de tegenwoordigheid, en, zo ſommigen willen, ook

op de begeerte van Koning wILLEM, die den Hui
ze van Amſtel ongenegen was. - Gijsbrecht van

Amſtel de 1I, en Herman van Woerden namen den

92 ## van Bisſchop GozEwYN zo zeer ter herte,

,, dat zij HENRIK van Vianden, die na hem tot de

,, Bisſchoplijke waardigheid verheeven was, terſtond

, den oorlog verklaarden. OTTo de III., Graaf van

,, Gelder, hadt zig met hen verbonden: en 't Sticht

,, werdt dus van verſcheiden kanten, met eenen in

, val gedreigd. Koning Willem, die toen in Duitsch

,, land was, begaf zig met een Leger herwaards,

, voorgevende den Bisſchop met zijne vijanden te wil

,, len bevredigen. Doch pas voor dat hij hinnen U

, trecht kwam, was de Bisſchop met zijn volk ter

,, Stad uit, en den vijand te gemoet getrokken. Digt

,, onder de Stad viel een fel gevecht voor, in welk

, de Bisſchop de overwinning behaalde. De Heeren

, van Amſtel en van Woerden werden gevanglijk bin

, nen Utrecht gebragt, doch geſlaakt ter bede van

, Koning Willem, die kort hier op naar Holland ver

, reisde. Bisſchop Henrik viel toen in de Veluwe,

, en behaalde hier zo groot een buit, dat hij, uit den

,, zelven, ſedert, voor een gedeelte ten minſten, het

,, Slot Vreêland aan de Vegt ſtigte, waar door zijn

,, Bisdom tegen de invallen der Amſtellandſche Opge

,, zetenen beveiligd werdt. TE vooREN was de Zoen

op#” tusſchen den Bisſchop en Gysbrecht van

, Amſtel. ,, Gysbrecht moest, met zijne aanhan

99 p?# tot vijfhondert in getal, onder welken#
,,,, brecht van Goye was, blootsvoets en in wollen

,,,, kleedinge, den Bisſchop in de Domkerke, op de

,,,, knieën, vergiffenis verzoeken, en hem voorts,

,,,, als zijnen Leenheer , trouwe zweeren”. De

,, Bisſchop verzoende zig, WAARSCHIJLIJK, ook met

,, den Graave van GELDER. - In deezen ſtaat,

,, vondt het Koning Willem, toen hij, in den aan

,, vang des jaars 1255. wederom te Utrecht kwam.

, enz ” Het geen wAGENAAR, dien de Heer vAN

LEEUWEN, (wanneer hij in Not. ad CHRON. TIELEN

sE p. 218. deze vraag doet. ,, ſed quid, his per Ve

,, luam peractis deductisque ſpoliis, cum Ottone pror

,, ſus Gelriae”? Nonne pax inter hunc et Epiſcopum

,, conſtituta? Nihil de ea noſter, nec, quantum ſcio,

, alii. Veriſimilis tamen habenda. ut refert Wage

naar,”) volgde, als WAARSCHIJNLIJK alhier opgeeft,

is ten vollen zeker. Het is wel zo, dat de Tielſche

Chronijkſchrijver geen gewag maakt van eenige ver

zoening tusſchen onzen Graaf en den Bisſchop, doch

maaken andere Schrijvers, alii, geen gewag daar van ?

Immers, indien men maar onze gewoone Gelderſche

o

een jaar bezeten hadt, of hij deedt er afſtand van

tia Trajecten. Epiſcopo, ſuper Guerris & in

iuriis, quae inter noſtras, & ipſius Epiſcopi

terras, Vertuntur, convenimus in hunc mo

dum. -

Videlicet, quod captivi & arreſtati, tam

ex Parte noſtra, quam ex parte ipſius Epi

ſcopi

Hiſtorieſchrijvers, PoNTANUs Lib. VI. p. 147. en

SLICHTENHORST, VI. B. bl, 97. op het jaar 1258.

had geraadpleegd, zou men bevonden hebben, dat in

dat jaar die beiden niet alleen onderling bevredigd

zijn , maar men zou den hoofdzakelijken inhoud van

die gemaakte Zoene zelf, als mede de naamen der Bor

gen, die over en weder ter nakoming van dat Ver

drag geſteld zijn, bij die gemelde Schrijvers aange

troffen hebben, en men behoefde dus niet, als een

waarſchijnlijke giſſing optegeven, 't geen een volſtrek

te en reeds voor lang bekende waarheid was. --

Maar, wanneer WAGENAAR ons in die aangehaalde

woorden insgelijks verhaalt, dat TE vooREN de Zoen

getroffen was tusſchen den Bisſchop en den Heer van

Amſtel, waar bij deze tot zo eene vernederende boe

te, en ontmoedig verzoek van vergiffenis verwezen is

geworden, twijfele ik zeer , of die oordeelkundige

Schrijver zich daar in ook niet vergist heeft. Indien

wij het verband der woorden nagaan, moet immers

dat te vooren dus verſtaan worden, dat die Zoen

reeds gemaakt was, voor en al eer de Bisſchop in de

Veluwe gevallen was, en zo veel buits daar uit ge

haald had. Dit kan volgends het beloop der geſchie .

denis niet anders , dan tot den jaare 1252., gebragt
worden. Maar het ſtuk zelve, waaruit wAGENAAR

deze opgelegde boete en verzoeking van vergiffenis

aanhaalt, meldt alleen maar, dat aan Gysbrecht van

Amſtel, en Ghysbrecht van Gooye, het doen van zo

eene laage boete is opgelegd, doch waarom ook niet

aan Herman van Woerden? Deze immers was zo wel

de hoofdbeleider van deze #' als zijn

Bloedverwant Gysbrecht van Amſtel. Hij was te ge

lijk met dezen gevangen genomen door den Bisſchop,

en ten zelfden tijd met hem daar uit ontſlagen, en we

der op vrije voeten geſteld. Interea Dominus Epi

ſcopus, verhaalt ons BEKA pag. 85. met zo veel woor

den, ,, adverſus inimicos ſuos crudele bellum agens,

,, plerosque fugavit , multos occidit, et Dominos de

,, Amſtel & de Woerden captivos comprehendit, quos

,, exteinplo funibus alligari praecepit, atque circa

, dextrarium ſuum trocitantes” (Lees, crocitantes.)
,, infra Trajectum deduwit, et urbem vićto

, rioſus ingreſus eſt, et tam a Rege, quam ab Ar

,, chiëpiſcopo glorioſe receptus eſt, ad quorum devo

,, tam ſupplicationem idem Epiſcopus praelibatos Ca

,,ptivos## adveniam, quibus etiam , relaxatapri

, ſione, magnam ahinde facit gratiam”. ... Is dan nu

Herman van Woerden ten gelijken tijd uit zijne gevan

genis#: waarom is hem dan ook niet, daar hij

even ſchuldig was aan den opſtand tegen den Bisſchop,

bij zijne loslating dezelfde voorwaarde, van den Bis

ſchop om vergiffenis te moeten ſmeeken, opgelegd ge

worden, als aan zijnen medeſtander Gyſbrecht van

Amſtel? - Maar nog een andere zwaarigheid ont,

moeten wij hier. - Wanneer is aan Gyſbrecht van

Amſtel dat ſmeeken om vergiffenis opgelegd worden?
en waar uit heeft onze wAGENAAR dit ſtuk ontleend?

Uit de nagelatene Schriften van GISB. LAPPIUs â wA

vEREN, uitgegeven bij HoYNCK VAN PAPENDRECHT in

de Analect. Belg. Tom. III. P., I p, 324., doch,

voegde hij in zijne Aanmerking er onder, ,, alwaar

,, G. Lappius a Waveren, zo ik meen, ten onregte,
- ,, d6
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ſcopipraedicti, cum omnibus bonis, ſibi abla

tis, abSque exactione qualibet et expenſis,

priſtinae libertati debent reſtitui, & abſolvi

ſine protractione. e a • Aºn - Y •

Et inſuper, quidquid a Miniſterialibus

Epiſcopi Domini notiri, de Eccleſiae fra

jecten, et a propriº hoijtinibus ipſius Epi

ſcopi, in terra noſtra commorantibus, ſive

dezen zoen onder Graave. Floris plaatst'. Had
WAGENAAR, toen hij dit gedeelte zijner Vaderland

ſche Hiſtorie ſchreef, gelegenheid gehad den Zoen

irief zelf, waar uit LAPPIUs A wAVEREN deze Cate,

uul alleen heeft uitgeſchreven gehad, in zijn geheel

te zien, zou hij zich ongetwijfeld voor dien misſlag ge;

#t, en, uit dan geheelen ſamenhang en inhoud
des Briefs , tenvollen vernomen hebben, dat die Zoen,

Eiet te onregte, maar met groot recht onder Graave

#oals geplaatst is geworden-,Doch eenige jaaren,
nadat hij zulks ſchreef, is die Zoenbrief eerst door FR,

VAN MIERis in het eerſte deel des Charterbocks van

no, LAND aan 't licht gebragt, en hij was dus niet in

ſtaat het noodige gebruik er van te maaken. ,,Men
#n dus deze gisſing aan dien grooten Man niet als een

misſlag eigenlijk aanrekenen. -- Om kort te gaan,

wij, voor ons, denken, dat men de omſtandigheid de
zer zaak dus zal dienen te begrijpen – Gysbert van

Amſtel, en Herman van Il Gerden waren te onvre

de, dat hunne Bloedverwant GoswYN van Aiii/lel ge

noodzaakt werd den Bisſchoplijken Zetel te verlaten,

en dat Bisſchop HENDRIK in deszelfs plaats, door toe
dºen voornaamlijk van den Aartsbisſchop van Keulen,

verkoren en aangeſteld was. Geſterkt door hulpben

den van onzen Gelderſch en Graaf OTTO, verklaaren

zij dien nieuwverkoren Bisſchop den oorlog, en val
ien op het Sticht aan, De Bisſchºp heeft het geluk,

hiºnne benden te verſlaan, en zelfs die twee vijan

den gevangen binnen Utrecht te brengen. Doch dien

zeiden dag was Koning WILLEM binnen die Stadge

#men, werwaards hij ijlings vertrokken was, om
door zijn gezag dit onſtane vuur des oorlºg, in den

beginne te blusſen, en, Wºlfº het mogelijk, alle bloed

ſtorting voortekomen. Hij ſlaagt hier in, en door Zij

ne tusſchenkomst worden die beide Gºyangenen ter
ſtond door den Bisſchop geſlaakt ,, en Kon.#

vertrekt den volgenden dag van daar# Holland.

itera, vero die” • vervolgt BEKA p... #5: ” cum

” #e jahar rutilantes ººit!" exaltare radios,

* Rea: Epiſcopo valedia # : & pro quilusdan regni
bºn cauſts #ediendis ad Hollandiam properavit. --

Naar hoedanig was de gewºonte, ten dezen tijde, in

*. #5 Een? En wat behoedmiddelen
het ſlaaken van gevangene" * ii tiid
ſtelde men in 't werk, ten einde dezelve bij # #

wijle zulks niet mºgen betaald zetten? De gewoone

enoeg bekende Oorvecde, waar toe men hen ver

# # eer men ze los liet:. Dien Oorveede zullen bui

# ook de beide Heeren van ####
ij werden afgelegd hebben, en overziks # 1]##

#ede aan den Bisſchop P### beloºfd# di e
evangenſchap nooit te zullen wreeken, IOC##

# denzelven, of zijne onderzaaten, eenige bele

diging of moeienis verder aandoen en# op ve:
beurte van Lijf en Goederen: indien zij daar "#
kwamen te doen , en dus die belofte## ºnt

zulks het hoofdoogmerk van, een Oorveede - Ee #

kan men ten vollen betoogd vinden in. de#
Bijdragen tot opbouw, der Vaderl. Let er uit e, II.

D. 4 St. ll.. 544: • gelijk men aldaar ook op bl. 54o.
betoºgd vindt, dat oudstijds die genen, die in #

nen oorlog krijgsgevangen gemaakt waren, ſortee :
moeſten zweren. Is dit nu zo 3 e", "S niet alleen el

ders, maar ook in ons Sticht van Utrecht, dit de ge

woone manier van handelen geweest, zal##
niet gerust mogen ſtellen, dat insgelijks de Bis#

deze twee tegen hem, als hunnen Overheer, weder

ſpannige, Vaſallen, en thands#
niet anders, dan onder een plegtigen Oorvcédé- éé

opvrije voeten zal geſteld, en hun 't genot van hun

rie Leengoederen vervolgends gelaten, ebben. -

iDoch de Graaf van GELRE had met die twee Heeren

ook aangeſpannen tegen den Bisſchop, en had door

de zijnen, zo uit de vELUw E,.. als uit de Graafſchap

ZUTEEN, verſcheiden ſtrooperijen in het Overſticht? of
het Overijsſelſche, gedaan, en ook elders den Bis

ſchop, en de Kapittelen, in het vrije genot hunner

Per exactiones, ſeu per quascunque alias iniu

rias, ex parte noſtra de anno nunc praeterito

elt extortum, ſive illud receptum ſit, ſive

fidejuſſores habeantur ſuper hoc obligati,

Nos praedictis Miniſterialibus, & Hominibus

Domini Epiſcopi Trajecteñ., hujusmodi inju

rias et exactiones cum integritate reſtituemus,

& faciemus reſtitui, ae perſolvi.

Nec

goederen en tienden, voornaamelijk die in GELDER

LAND gelegen waren , veel belemmering aangedaan.

Omzich hier over te wreeken, valt de Bisſchop met de

zijnen, na dat hij met de Heeren van Amſtel en JWoerden

verzoendwas, en dus van dienkant niet meer te vreezen

had, in de VELUWE, rooft, brandt, en plondert alles,

wat hem voorkwam, en keert met een rijken buit te rug,

waar uit hij, ten minſten voor een gedeelte, het Slot

Vreeland timmerde. – Deze wederzijdſche ſtroope

rijen hebben een einde genomen, bij een beſtand en

wapenſchorſing tusſchen GELDERLAND en het STICHT,

het welk, bij dezen onzen Brief, eindelijk in eenen vaſten

vrede en zoene veranderd is. Doch, wanneer eigen

lijk dat Beſtand met Gelre gemaakt is, durve ik, bij

gebrek van nader bewijs, niet bepaalen. C

loslating der Heeren van Amſtel en Woerden, en de

Zoene met dezelven, is reeds in den Maand junij

des jaars 1252, voorgevallen, gelijk de Heer MEER

MAN te recht aantoonde in de Geſch. van K. wILLEM

II. D. bl. 72- 76. - Denkelijk hebben die ge

ſchillen tusſchen 't Sticht en Gelderland nog eeni

gen tijd daar na geduurd. Dit ten minſten is zeker,

dat dezelve reeds in den jaare 1256. opgehouden heb

ben , en toen reeds een Beſtand en wapenſchorſing,

zo al niet vroeger, moet gemaakt zijn geweest, of

ſchoon in 1258. bij dezen Brief dat Beſtand in een

vaſten vrede veranderd, en de verdere, daar bij open

gelatene, verſchillen naderhand in 1261 eerst beſlist

zijn geworden.- Dat er voor dit Vredesver

drag te vooren een Beſtand moet gemaakt zijn geweest,

blijkt ten vollen uit den Zoen-brief, waar bij de vij

andlijkheden, welke in 1255. tusſchen Koning wILLEM,

en de Stad Utrecht ontſtaan, en, na deszelfs dood,

door zijn Broeder FLORIs, als Voogd over zijnen on
mundigen Zoon, tegen het Sticht voordgezet waren,

omtrend het midden van den jaare 1257, onderling

zijn bijgelegd, en vereffend geworden bij uitſpraak

van ongen Graaf OTTO, en den Vlaamſchen Graaf GUI

DO. Indien nu niet reeds te vooren, en dus al

in 1256., of vroeger, de geſchillen tusſchen Gelder

land en 't Sticht door een Beſtand geëindigd waren

geweest, en de onderlinge Vriendſchap herſteld was

geworden, is het dan denkelijk, dat de Bisſchop de

uitſpraak zijner geſchillen met IJolland zou overge

geven hebben aan den Graafvan GELRE, zo hij niet

reeds met den zelven verzoend ware geweest? Niemand

immers zal zich vrijwillig onderwerpen aan de beſlis

ſing van zijnen. Vijand, waar mede hij nog in oorlog

is. - Maar bij die Uitſpraak van 1257. wordt Gys

bert van Amſtel, onder anderen, veroordeeld tot het

verzoeken van vergiffenis van den Bisſchop, en wel

op zo een vernederende en ſchandelijke wijze. Indien

men nu met wAGENAAR dit voorval brengen wil tot

1252., hoe zal men dan de omſtandigheden, welke

hier te ſamen lopen, met elkanderen kunnen veref

fenen? Zeker is het, dat onze Graaf de hand ge

had heeft in dien opſtand van den Heer van Amſtel

tegen den Bisſchop, dat hij zich met hem verbonden

heeft gehad, en hem geholpen, en dat daar uit de ge.

ſchillen en ſtrooperijen geſproten zijn, die tusſchen

hem en den Bisſchop nog eenigen tijd na de ſlaaking

der Heeren van Amſtel en Woerden, hebben plaats

gehad, en eindelijk door een tusſchenkomend Be

ſtand zijn opgeſchort geworden. Is het nu denkelijk,

dat Graaf oTTo den Heer van Amſtel, zijnen Vriend,

dien hij geholpen had , dien hij mogelijk zelf had

aangezet tot het ondernemen der vijandlijkheden te

gen den Bisſchop, tot zo eene vernedering en ſchan

de, bij zijne uitſpraak, eindelijk zou verwezen heb

ben gehad? En waarom heeft hij Herman van Woer

den, die evenſchuldig, en een medeſtander van dien

opſtand tegen den Bisſchop in 1252. geweest is, dan
ook niet tot die zelfde boete verwezen? f

zal men moeten ſtellen, dat naderhand Gysbert van

Amſtel door een ander vergrijp en misdaad tegen den

Bisſchop, als zijnen Leenheer, zich zal ſchuldig ge
Pppp maakt



53o cHARTERBoEK pe's HERToGDoMs GELRE,

Nee non hereditates & curmedas, quae .

ipſ Epiſcopo Trajectefi. ex morte Hominum

ſºorum propriorum praedictorum cedunt, vel

competunt, eo jure, quo convenit, ipſi Epi

ſcopo reſtituemus, & reſtitui faciemus.

Et Dominus noſter Epiſcopus Trajectefi.

praedictus nobis per omnia faciet illud idem,

ſecundum quod ſuperius eſt expreſſum.

Et hujusmodi injurine & exactiones ex illa

parte ſjilae, feria tercia proxima poſt diem

pentecoſtes, et ex iſta parte Veluae, ſabbato

proximo ſubſequenti, ex utraque parte debent

reſtitui, et perſolvi.

Et ut haec praemisſā a Domino Epiſcopo

ſaepedicto, & a Nobis firmiter & inviolabili

ter obſerventur, Nos dilectos Fideles noſtros,

Alarduin de Buren, Goſhinuin de Roithem,

Ottonem (b) de Zolen, Johannem de Gro

mesbeke, Milites, ſuper injuriis, ex iſta parte

maakt hebben, welke misdaad zodanig eene ſtraſſe

verdiende ? – Om kort te gaan, ik denke, dat

men de zaak in dezer voegen moet begrijpen. --

De onluſten, die in 1252 door de Heeren van Am.

ſtel en // oerden tegen den Bisſchop ondernomen zijn,

zijn door voorſpraak van Kon. WILLEM bijgelegd ge

worden, en zij beiden zijn onder aflegging van eenen,

bij dergelijke omſtandigheden altoos gebruikelijken,

Oorveede, uit hunne gevangenis geſlaakt, en op vrije

voeten geſteld. Daar mede waren zij beiden weder

met hunnen Leenheer verzoend geworden, en dat ge

ſchil was geëindigd, voor zo ver zij daar in betrokken

waren. De geſchillen met den Graaf van GELRE, die

hunne medeſtander en helper geweest was, zijn na

derhand door een Beſtand ook opgeſchort geworden,

en de vriendſchap tusſchen denzelven, en den Bis

ſchop, herſteld, tot den tijd dat dit Beſtand in een altoos

duurenden Vrede zou veranderd, en alle verſchil-poin

&ten bij overeenkomst, of bij uitſpraak van onpartij

dige Scheidsmannen, zouden vereffend zijn, 'tgeen eerst

in 1258. bij dezen onzen Brief gebeurd is, dien wij

thands hier uitgeven, doch wiens hoofdzaakelijken in

houd PoNTANUs, en anderen, Ook reeds gemeld heb

ben. Doch, eer deze eindelijke afdoening der ge

ſchillen met GELDERLAND was voorgevallen, en dus

geduurende het gemaakte Beſtand en wapenſchorſing

met onzen Graaf, geraakte de Bisſchop in andere on

gelegenheden. Het ongelukkige voorval, 't geen Ko.

ning wILLEM in 't laatst van 1255. binnen de Stad

Utrecht overkwam, en 't welk in deszelfs waare dag

licht te recht door den Heer MEERMAN Geſch. van

Kon. wiLLEM II. D. bl. 273-284. is voorgeſteld ge

worden, en beſchreven, joeg dezen in 't harnas,

en, om zich over de hem aangedane belediging, en

Majesteits- kwetzing, te wreeken, doet hij der Stad

Utrecht en het Sticht den oorlog aan. Ik twijfele

geen ogenblik, of Gijsbert van Amſtel, die niets min

der, dan een goed hart den Bisſchop toedroeg, zal

gretig deze gelegenheid omhelsd hebben, en, om

zich op den Bisſchop, voor wiens magt hij onlangs

had moeten bezwijken, te wreeken, de partije van

Kon. wnLLEM omhelsd, en dus op nieuws den Bis

ſchop ontzegd hebben , doch door zulks te doen,

maakte hij zich trouwloos en meineedig, en verbrak

zijnen plegtigen eed van Oorveede, waar bij hij, op

verbeurte van Lijf en Goederen, zich verpligt had

niets vijandigs tegen den Bisſchop weder te zullen on

dernemen. Wanneer nu deze Oorlog, door K.

WILLEM ondernomen, en na deszelfs, kort daar op

gevolgden, dood, door zijn Broeder FLORIs voortge

voerd, eindelijk ter bemiddeling werd overgegeven

aan den Vlaamſchen Graaf, en onzen Graaf oTiro, zal

men zich dan verwonderen, dat die Middelaars, in

aanmerking nemende dien Oorveede, en de verpligting,

waar order G. van Amſtel door dien plegtigen Eed

zich gebragt had, denzelven bij hunne eindelijke uit

ſpraak en bemiddeling in den jaare 1257. . verwezen

hebben, om met vijfhonderd van de zijnen blootvoets

en in wollen kleeding den Bisſchop in de Domkerke,

op de knien om vergiffenis te bidden? Had hij, door

Veluae ex parte noſtra factis, memorato Do

mino noſtro Epiſcopo noſtros conſtituimus

fidejuſſores. -

Etſaepedictus dominus EpiſcopusTrajecten.

e converſo ex parte ſua Fideles ſuos, Ber

nardum de Dolre, Giſèlbertum de Goye,

Hubertum pincernam, et Sguederum mare

ſcalcum ſuum, Milites, Nobis ſuper praemiſſis

ſuos conſtituit fidejusſores.

Qui fidejusſores ex utraque parte, fide cor

porali praeſtita, firmiter promiſerunt, quod,

ſi conditiones praemiſſåe Domino noſtro Epi

ſcopo non fuerint per omnia obſervatae, dicti

fidejuſſores noſtri, post ipſius Epiſcopi moni

tionem, infra octo dies, ſub protectione &

conductu Epiſcopi, opidum Rienen ſuum in

trabunt, exinde non receſſuri , quousque

conditiones praemiſſie eidem Epiſcopo per

omnia filerint adimpletae.

Et

dien Oorveede - Eed te breken, en zich op nieuws te.

gen den Bisſchop te verzetten, niet van rechtswegen,

uit hoofde van zijne eigen verwillekeuring, zijn lijf en

goederen verbeurd? Zou hem ongelijk geſchied zijn,

indien de Middelaars, bij hunne uitſpraak, zijne góe

deren ten behoeve des Bisſchops verbeurd verklaard,

en hem zelf woeſt - balling des Lands gelegd hadden?

Immers uit hoofde van zijn geſchonden Oorveede ver

mogten zij zulks te doen, en, indien wij uit dit oog

punt deze zaak beſchouwen, heeft hij geen reden ge

had, om zich over die uitſpraak te beklaagen. Inte

gendeel, door deze opgelegde boetvaardigheid, bleef

hij zijne goederen behouden, en behoefde niet, wil

de hij zijn leeven behouden, als Balling des Lands

vervolgends om te zwerven. Door zulks te doen, en

door op nieuws aan den Bisſchop trouwe te zweren,

moest ook deze van zijnen kant hem die verzogte ver

giffenis inwilligen, en hem dus, als zijnen Leenman,

weder in genade aannemen. - Op deze wijze nu

zal men verder gemaklijk reden kunnen geven, waar

om men geen gewag bij deze gelegenheid gemaakt

vindt van zijnen medegevangenen Herman van Wger

den, die zekerlijk het zelfde zoude hebben moeten

ondergaan, indien men deze opgelegde boete met wA

GENAAR brengt tot hunne ſlaaking uit de gevangenis,

en dus tot 1252, en niet tot 1257. Doch deze ſchijnt

getrouw gebleven te zijn aan zijn , in 1252. gedane,

Oorvecde, en dus zich in die nieuwe onluſten, in 1255.

met Kon. wILLEM eerst ontſtaan, niet gemengd te

hebben, maar de verpligting van dien eed te zijn naar

ekomen. - En op die wijze zal men zich ook niet

ehoeven te verwonderen, hoe onze Graaf, als Mid

delaar, den Heer van Amſtel tot die boetvaardigheid

in 1257, met recht kon verwijzen, en niet in I252.

volgends wAGENAAR, of in dien tijd, dat hij zelf nog

een medeſtander en helper van den Heer van Amſtel

was, en dus nog in openbaare vijandſchap en oorlog

met den Bisſchop leefde. - Wij hebben dit eenig

zins wijdlopiger moeten behandelen, eensdeels om

den misſlag te verbeteren, waar in wAGENAAR nood

zaakelijk vervallen moest, om dat hij dien Zoenbrief

van 1257. in zijn geheel, wanneer hij zulks ſchreef,

niet kon raadplegen, als zijnde eerst eenige jaaren

daar na door v. MIERIs aan het licht gebragt, en op

nieuws door ons uit den oorſpronkelijken Brief hier

voor in deze III. Afd. Num, 1or, bl. 52 I. verbeterd

weder uitgegeven. - Doch andersdeels ook, om

aan onze Gelderſche Hiſtorie tevens, en aan dit ſtuk,

het welk wij alhier het eerst uitgeven, eenig nader

licht en opheldering bijtezetten, dewijl PoNTANUs, of

ſchoon hij dit Vredesverdrag gekend, en zelfs den
hoofdzaakelijken inhoud daar van gegeven heeft , het

zelve egter niet in zijn waare daglicht heeft voorge

ſteld. -

(b) Ottonem de Zolen.T. Dus in den oorſpronke

lijken Brief poNTANUs Lib. VI. p. 147. en SLICH

TENHORST VI. B. bl. 97. noemen hem te onrecht Ot

to de Zalem. In een volgenden Brief, op Hemel

vaarsdag des jaars , 126o. gegeven, wordt hij ge

noemd, Otto de Zuelen.
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:

Et ſimilitere converſo, ſi ea, quae praedi

éta ſunt, nobis non fuerint obſervata, dicti

fideiuſſores Domini noſtri Epiſcopi, poſt mo

nitionem noſtram, infra octo dies, ſub noſtra

protectione & conductu, opidum noſtrum

Arnem intrabunt, exinde non receſſuri, niſi

ea, quae praemiſia ſunt, nobis fuerint per o

mnia adimpleta. --

Praeterea de injuriis, exilla parte 'ſilae factis,

dilectos fideles noſtros Everardum (c) de He

kele, Willelmunt (d) de Vorden Scultetum

noſtrum, Egidium de Hake et Bertolduin

de Hake, milites, praefato Domino noſtro

Epiſcopo noſtros conſtituimus fideiuſſores.

Et ipſe Dominus noſter Epiſcopus fideles

ſüOs Herman/tuin de Vorst, Henricum de Al

melo, Hermann uit de Saterſclo, Scultetum

ſuum (e) Tuintide, et Henricum (f) de

Eſſende, Scultetum ſuum Sallandiae, Mili

tes, nobis ſilos conſtituit fidejuſſores ſupe

praemiſſis fideliter obſervandis.

Qui fidejuflores ex utraque parte, fide prae

ſtita, firmiter promiſerunt, quod ſi conditio

nes praedictae Domino noſtro Epiſcopo non

fuerint obſervatae, noſtri fidejuflores ſupradi

čti ſub ipſorum fidei datione, poſt ipſius Epi

ſcopimonitionem, infra octo dies Daventriam

intrabunt, exinde nullatenus receſſuri, quous

que conditiones, jam dictae, praedicto Domi

mino noſtro Epiſcopo plene filerint adimple

taC. , '

Et ſimiliter e conuerſo, ſi praemiſſà nobis

non fuerint obſervata, Fidejuſſores Domini

noſtri Epiſcopi, ad noſtram monitionem, in

fra octo dies Sutphaniain intrabunt, exinde

ſub ipſorum fidei datione nullatenus receſſuri,

quouſque Nobis impleantur conditiones Prae

miſſie. -

Inſuper eſt adjectum , quod Hermannus

de Saterſclo, Scultetus Domini Epiſcopi in

Tuintia; & Henricus de Eſſende, eiusdem

Scultetus in Sallandia, quilibet proſe, ſuis

famulis, & coadjutoribus, ſive in terra ſint,

ſive extra terram, Miniſterialibus ipſius Epi

ſcopi, & Caſtellanis exceptis, quidquid no

ſtris hominibus abſtulerint, reſtituent cum in

tegritate; & hoc quilibet ipſorum, ſi requi

ritur, juramento ſuo praeſtito, ſe (g) tercio,

optinebit, quod amplius non recepit, nec

ſciat, quod ſolvere teneatur.

Et praeterea quilibet ipſorum ſub eodem

juramento ſuo comprehendet, & dicet plene

veritatem, quam ſcit, quantum per Miniſte

riales & Caſtellanos dicti Epiſcopi a noſtris

hominibus eſt receptum; & illud Dominus

(c) Everardus de Hekele] Everardus de Huekelum

wordt hij genoemd bij die gemelde Schrijvers.

(d), Willelmum de Vorden.] Bij PoNTANUs heeft

men Valerius de Vreden. SLICHTENHORST noemt

hem Walrick van Vreden. Wij meenen de lezing

van den oorſpronkelijken Brief te moeten volgen. --

Voor E. de Hake, en B. de Hake vindt men aldaar

uitgegeven, E. de Bake, en B. de Bake.

(e) Tuintiae.] Kwaalijk bij die beide Schrijvers

wordt hij genoemd Schultetus Drentii, of Schout van

Drent, daar hij, volgends de lezing van den oorſpron

kelijken Brief, ten dezen tijd, Schout, of, gelijk men

noſter, Epiſcopus Trajecten, reſtituifaciet cum

Integritate.

Et ſi aliquis a Caſtellanis & Miniſterialibus

praedicti Domini noſtri Epiſcopi plus requirit,

quilibet Caſtellanoruſh, ſeu Miniſterialium e

juſdem, qui ſuper hoc impetitur, aut ſolvet,

quod requiritur ab eodem, aut ipſe juramento

ſuo, ſe tercio, declarabit, quod per ſe & ſuos

plus non habeat, nec recepit.

Et nos iſtud idem per omnia eo modo, quo

ſuperius eſt expreſſum, Domino noſtro Epi

ſcopo Trajectefi. de memorato Willelimo de

Vorden, & Ingrammo, (h) Scultetis, &

ab aliis hominibus noſtris, faciemus, per ſin

gula obſervari.

Si vero praedicti octo fidejuſſores ex illa

parte l/tlae, & alii octo fidejuſſores ex iſta

parte Veluae, ex utraque parte conſtituti, in

aliquo facto inter ſe non concordaverint, Do

minus noſter Epiſcopus praedictus (i) Prae

poſitum Trajecteij. & Decanum Trevereij.,

fideles ſuos, ex parte ſila, & Nos pro parte

noſtra virum nobilem Dominum de Altena,

& Goſuinum de Roithem, fideles noſtros,

eligimus, & inſtituimus ſuperfidejuſſores prae

dictOS, ut eos per jus, vel per amicitiam, fa

ciant concordare, &, dum injuriae, nuncil

latae, ex utraque parte reſtitutae fuerint, &

emendatae, praedicti fidejuſſores Domini no

ſtri Epiſcopi, & noſtri, erunt ab obligatione,

& fidei datione huiuſmodi, abſoluti.

De quaeſtione vero hereditatum, perti

nentium ad Eccleſiam Trajecten. quae poſſesſio

nes vocantur, de quibus eſt quaeſtio inter Do

minum Epiſcopum, & Nos, de noſtrorum

amicorum conſilio, cum eodem Domino no

ſtro Epiſcopo, loco & tempore, per jus,

vel per amicitiam (k) componemus.

Haec praedicta, ſingula, & univerſa, ex

utraque parte promiſimus inviolabiliter obſer

vare. In cujus rei teſtimonium ſigillum no

ſtrum praeſentibus literis duximus appOnen

dum.

Actum & datum apud Scalunreberg anno

Domini. M9. CC°. Lo. Octavo, Dominica

proxima post aſcenſionem Domini.

*

wº

*

Naar den oorſpronkelijken Perkamen.

ten Brief, doch waar aan het zegel

thands ontbreekt, ervïntelijk onder

de Archiven van het Dom - Kapittel

te Utrecht in Lade Io3. No I.

nu ſpreekt, Drost van Twenthe geweest is.

(f). Henr. de Esſende..] H de Eſſen, bij PoNTA

NUS, het welk egter op 't zelfde uitkomt.

(g) Se tertio.] Dit is het zelfde, als of er ſtond,

manu tertia, dat is, dat hij met twee volgers, of

medezwerers, Conjuratore: , of Conſacramentales

anders genoemd, zulks, met eede moest beveſtigen.

Men zie, wegens die Volgëeden, 't geen wij hier

voor aanmerkten op Num. IoI. (k) bl. 522.

(b) Schultetis. J Door deze twee Schouten moet

men ongetwijfeld verſtaan de beide Hoofdofficieren, of

Landdroſten, der Graafſchap ZUTPHEN, en van de vE

Pppp 2 LUWEa
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LUwe. Wilh. van Vorden ſchijnt, toen Landdrost
van Zutphen, en Ingrammus Landdrost van Veluwe

te zijn.

*#an Trajectenſem] Godebert van Per

weijs was ten dezen tijde Domproost. Zie DRAKEN

Boſch, Aanhangz, op de K. Oudh. bl. 18.

1 t/

N#/u. S\""/z. N\'ſhºu. SNºſa. Sºlº//- SSWA. s

#"# Ss"#% #%%. S"#% Sº,&#$*% &

1o7.)

(k) Componemus.] Deze belofte is eerst volbragt

in den jaar 1261., wanneer alle de nog openſtaande ge

ſchillen tusſchen onzen Graaf Otto, en den Bisſchop,

bij een compromisſoriale Uitſpraak van Scheidsmannen

vereffend zijn. Wij zullen die Brieven op dat gemel

de jaar hier beneden uitgeven onder Num. 119. en 12o.

11 Mſ. Milº'ſ, WI/, l/, NSWAlſſºh, N\l. N&l iſ,

#%$#%$#sººgs" asººgs #sººg.

Compromis, waar bij de Hertog van BRABANT aangeſteld wordt tot ſcheids

man, en middelaar tusſchen de Graayen van GELRE en CLEEF.

Den 22 September, 1258.

Lluſtri Domino HENRIco, Duci Lotharin

giae & Brabantiae THEoDoRICUs & THEo

DoRICUs (a), filii Comitis Clivenſis, paratum

ſemper obſequium & fidele.

Si Domini noſtri coNRARDUS Archiëpiſco

pus Colonienſis, & HENRIcUs Epiſcopus Tra

jectenſis Noviomagum die conſtituta non ve

nerint, totam (b) cauſam noſtram, quae in

ter Comitem GELRENSEM & Nos vertitur,

veſtro committimus arbitrio terminandam, ſal

(a) Filii Comitis Clivenſis] De Jongſte dezer twee,

ter onderſcheiding van zijnen ouder Broeder, wordt

doorgaands - bijgenaamdt Theodoricus Luff, Luiſ ,

of Loeff. Men zie DITHMARUs , in Not ad r.-

sCHENMACHERI Annal, Cliviae Part. II. pag. 22 1.

fi, I

(h). Cauſam noſtram: ] , Waar over eigenlijk de

bemiddeling en uitſpraak des Brabantſchen liertogs

vo nobis honore noſtro, & hereditate noſtra:

nos ad hoc praeſentibns litteris obligantes.

Datum anno Domini M. CC. LVIII. in die

B. Mauritii & ſociorum ejus.

-

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de

Brabant Tom. I. dans les Preu

ves du Livre IV. p. 97.

moest gaan, en waar in zulks beſtaan heeft, zal men

kunnen ontwaaren uit den Brief op Hemelvaarsdag

des jaars 126o afgegeven, dien wij hier beneden in

zijn tijd orde zullen plaatſen, want het mij zeer waar

ſchijnlijk voorkomt, dat in dien Brief de eindelijke be

middeling en uitſpraak der zaak bevat is, waar toe de

Hertog van Brabant bij dit Compromis verzogt en ge

volmagtigd is geworden.

o- - v

w-WEr -

1o8.)

-v= N-Azr

Verdrag wegens eenige goederen bij Linne, door Elizabet, Vrouwe van

Sprimunth, en wel eer Graavin van Kleef, afgeſtaan aan Graaf oTTO.

Den 25 November, 1258.

Os ELIZABET (a) Domina de Spri

munth, quondam Comitiſſa Clevenſis,

notum facimus univerſis, praeſentes Litteras

viſuris, & audituris, quod diſſentio, quae

(a) Elizabet.] Zij was een Dogter van den Bra

bantſchen Herog HENRIK I., en is eerst getrouwd ge

weest met DIRK, oudſten Zoon des Graaven van Cleef.

Men zie het Huwelijks- Contract, op den 19 Maart

des jaars 1233.. tusſchen dezelven opgerigt, zo als bij
BUTKENS voorkomt dans les Preuves du Livre IV.

des Trophees de Brabant, pag. 74. Deze haare eer

ſte Man is geſtorven omſtreeks den jaare 1244. vol

gends het onuitgegeven. Chronicon Wichelenſe, aange

haald bij DITHMARUs in Not. ad TescHENMACHERI

Ann. Cliv. P. II. p. 221. n. 1. Hierom is het, dat

zij, uit hoofde van dat eerſte Huwelijk, in dezen on

zen Brief zich noemt, wel eer, quondam, Graavin

Van Cleef. Naderhand heeft zij zich in een tweede

Huwelijk begeven met GERARD Heer van Wasſenberg

en Spremonth , welk huwelijk, ofſchoon door den

orta fuit inter dilectum Conſanguineum no

ſtrum, Virum Nobilem, oTToNEM Comitem

GELRENSEM ex unaparte, Nos & Juttam

filiam noſtram ex altera, de Opido, #
4/7-

Aartsbisſchop van Keulen in den jaare. 1246. wegens

al te na bloedverwantſchap voor onwettig en onbeſtaan

baar verklaard was, bij een Brief, te vinden bij BUT

KENs, d.. l. pag. 76, egter bij dispenſatie des Paus

naderhand is toegeſtaan. Hoe zij, na doode van de

zen haaren tweeden man, met toeſtemming van des

zelfs oudſten Zoon, uit zijne goederen gekregen heeft

het Caſtrum de Spremont met zijn toebehooren, als

mede Linne, en andere goederen, leeren wij uit twee

Brieven van 1252 en 1255.## denzelfden

BUTKENs l c. p. 77. en p. 78. En uit dien hoofde

is het, dat zij zich in dezen Brief noemt Vrouwe of

Domina de Sprimunth. Men zie verder BUTKENS,

Troph. de Brab. Tom. I. p. 214. -

(b) Et cedata.] Dus ſtaat in den oorſpronkelijken

Brief geſchreven, voor ſedata
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Linne vocatur, taliter ſopita eſt, & (b)

cedata, quod nos, & (c) jutta, filia no

ſtra, propter hoc Montem circumfoſlatum,

qui Miemekar nuncupatur, & aream circum

jacentem cum aqua noſtra, memorato Con

ſanguineo noſtro, illuſtri viro, oTTONI Comi

ti GELRLAE, & ſuis heredibus, praeciſe contu

limus in perpetuum habendum , et in uſus

eorum per omnia convertendum; hoc adjecto,

quod cum Jutta filia noſtra ad annos diſcre

tionis pervenerit, ſi ipſa illud, quod nos fe

cimus, praedicto Comiti ratum noluerit ob

ſervare, praedictus Comes in omni jure diéto

rum bonorum erit, quo ante compoſitionem

(c) jutta , filia noſtra.] Bij haaren eerſten

lan, Dirk, oudſten Zoon des Graaven van Cleef,

heeft zij gehad tevee Dogteren. Zulks leert ons het

oude Chronicon van BALöUINUs AvENNENSIs pag. 29.

,, Mlachtilde autem Duciſ/it mortua, Dua: Henricus

,, aliam duavit uxoren Margaretam, Comitis Namur

,, cenſis Philippi relictam, ex qua unicam genuit fili:

,, and , ELISABETH ſcu Iſabellam: qtae, nupta Comiti

,, Clevenſi, Theoderico, dicto de Dinslaken”, (de

reden van deze benaaming hebben wij hier voor reeds

opgegeven Nuth. 33. bl. 439.) , qui patre ſuperſtite

,, decaſit, duas peperit filias, Machtildem, Dontnam

, de Durbio, u vorem Domini Gerardi de Luccelburg,

2, et aliam , Domini Gerlaci de Y1ënburg uxorem.”-

De alhier voorkomende Dogter, jutta , ſchijnt zij bij

haaren tweeden Man in echte verwekt te hebben. Dit

moet men ſtellen, indien men reden wil geven, waar

om niet haare twee Voordogters uit het eerſte Huwe

lijk alhier ook gemeld worden, maar alleen haare Dog

ter Jutta. De goederen naamelijk, welke de Moe

der bij dezen Brief afſtaat aan den Graaf van GELRE,

had zij gekregen uit de nalatenſchap van haaren twee

den Man. Erf- of Stam - goederen nu konden ten de

zen tijde, gelijk te over bekend is, niet vervreemd

worden zonder voorgaande toeſtemming, of opvolgen

de bekragtiging, der naaſte Erfgenaam. Hierom is het,

dat wij alhier uitdrukkelijk bevoorwaard vinden, dat,

Praedictam exiſtebat. Haec omnia bona prae

dicta Praefatus Comes , et ſui heredes, in

Proprietatem, et pro praedio proprio in perpe

tuum Optinebunt. - In cujus reiſ teſtimonium

praeſentes litteras (d) ſigillo noſtro duximus,

roborandas. Datum anno Domini Mo, CCo,

Quinquageſimo Octavo, in vigilia beatae Kda
tCI111dC, *

Naar den oorſpronkelijken Perkamen.
ten Brief, beruſtende in de Re

kenkamer van GELDERLAND.

zo die Dogter, bij haaretoekomſtige meerderjaarigheid,

dit Verdrag van de Moeder niet wilde geſtand doen,

ratum nolue1 it obſervare, ook het zelve als niet inge

gaan zoude gerekend worden, doch dan moet tevens

daar uit volgen dat deze JUTTA eene Dogter van

haaren tweeden Man, van wien die goederen heên ge

koomen waren, moet geweest zijn. En op die wijze

kan men ook reden geven, waaroſin hier geen gewag

gemaakt wordt van haare twee Voordogters van haa

ren eerſten. Man, welke, als geen het minſte recht heb

bende op die goederen, dus ook niet behoefden haa

re toeſtemming tot afſtand derzelve te geven. Verder

op deze wijze zal men ook reden kunnen geven, waarom

BALDUINUs AvENNENSIs , alleen ſprekende, in zijn

Chronijk, van haar eerſte Huwelijk, haar alleen twee

Dogters toeſchrijft, en deze derde niet ſtilzwijgen voor

bijgaat, als zijnde uit een tweede Huwelijk verwekt.

(d) Sigillo noſtro.] Het zegel, het welk in gee

wasch gedrukt onder dezen Brief uithangt, verbeeldt

een Vrouw te paard, houdende een Valk in den lin

ke hand, hebbende tot randſchrift, zo ver het nog lees

baar is, +- SIGILLUM - ELI ... ......... Het ge

heele omſchrift van 't zelve wordt bij AEG. GELENIUS

in Hist. S. Engelberti p. 373. alsmede bij BUTKENS d. l.

Tom. 1. p. 2ï4. dus opgegeven : Sigilum Eliſabeth

Comitiſae Clevenſis, alwaar hij ook eenige melding

van dezen onzen Brief maakt.

1O9.

vºS2SZS2S2SZS2S2SZS2S2S2SZS2 SESZS2S， SZ

Tien Vertell, of veertig Morgen Lands, onder Heemskerk door den Rid

der Simon van Haarlem opgedragen aan Graave oTTo. !

Den 5 januarij, 1259.

Go Symon (a) Miles dictus de Har

lem notum facio univerſis, praeſentem

literam inſpecturis, quod Viro Nobili & ho

neſto, Illuſtri Domino meo, OTTONI Comi

(a) Symon.] Dezen Simon van Haarlem ontmoe

ten wij ook, als Getuige, in een ſtuk van den 24.

Februarij 1258. bij VAN MIERIs in 't Charterb. van

HOLLAND, 1. D. bl. 328. S. VAN LEEUWEN maakt

ook gewag van denzelven in zijn Batav. ill. XII.

Hooftſt. bl. 975. en brengt hem tot het jaar 1259, want

het jaar 165o, 't geen wij aldaar ontmoeten, is onge

twijfeld een drukfout voor 125o, dewijl hij hem ver

volgends ſtelt overleden te zijn in 128o.

(b) Vertell..] In 't algemeen betekent dit woord

een vierde gedeelre van een geheel. KILIANUs pag.

746. vertaalt Viertel, of Veertel, door, Quartarius,

quadrans menſurae, vulgo Quartellum, fertilla. Men

vergelijke ook DU CANGE in Glosſ. M. & Inf. Lat.

in VV. Fertilla, Ferto, en Ferding, Tom, III. p.

ti GELRENSI, & ſuis ſucceſſoribus, donavi

in proprium , et reſignavi decem menſuras

terrae, quae vulgariter (b) Vertell appel

lantur, in Hemeskerke cum ſuis pertinentiis

li

4o2-4o4. Schilterus in Thes. Ant. Teuton. Tom III.

p. 299. en oELRICHs in Glosſ ad Stat. Rigenſia p.

279. - In een zeker oud Stuk van 1451, aange

haald bij scHILTERUs, l. c. p. 3oo.. vinden wij ge

wag gemaakt van Decimae Fertonales. Du CANGE

d. l. p. 4o3. verſtaat er door, Quarta pars decima

rum; vel Decima, quae ad quartam partem evigitur.

Deze laatſte uitlegging begrijpe ik niet, wat de eerſte

aangaat, die ſchijnt ook niet genoeg bepaald te zijn,

en komt mij voor, al te algemeen. Hier voor op Num

87. bl. 5or. hebben wij reeds aangemerkt, dat uit de

Kerkelijke Tienden de Bisſchoppen een vierde aan

deel voor zich genoten. Ik denke , dat dit aanpart,

beſtaande in een vierde gedeelte van de geheele Tien

de, 't geen de Bisſchoppen , ten hunnen gebruike,
Pppp 3 daar
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libere in perpetuum poſſidendas, quarum ini
w

daar uit genoten, bepaaldelijk genoemd is Decimae

fertonales. -- In de Theſaur-,Anecdot, novi/. van
BERN. PEziUs Tom. VI. Part. 1. pag. 25o. Ontmoe

ten wij ook Fertones petronales. at hier door ver

ſtaan moet worden, is zeer duister. ,, An Denariuſ,

qui S. Petro ſolvebatur?” vraagt CARPENTIER in zijn

Gloſſar. Nov. Tom. II. Pag. 393. Doch ik twijfele

zeer, of de genoeg bekende Denarius S. Petri hier

wel te pas kan komen. De woorden naamelijk van

dien Brief, waar bij, door Koning BOLESLAUs van Po

len, alsmede door den Hoogmeeſter der Ridderorde

van Jeruſalem, Hieroſolinitanae Militiae ſupremus Te

tra, cha, in den jaare 1o67. een Chriſten Kerk bin

nen de Stad Gora, (Eccleſia Goravicryſts) werd ge

ſticht, en met verſcheiden goederen beſchonken, zijn

deze navolgende: Rurſum lege Divina & praxi uni

verſie Eccleſtae fertones petronales, decimas mani

pulares, in colendis, & traâu temporis in novandis a.

ris, de omnibus fructibus terrae quotannis a Mili

Zibus fideliter perſolvendas ex adſcriptis Willis Graba,

Sedicz, &#c. adjudicavimus. Wat wordt nu in deze

woorden aan die nieuwlings geſtigte Kerk gegeven ?

Jaarlijks alle de Tienden, welke in de hier opgenoem

de Dorpen, of Villac, zouden vallen. Daartoe zijn

de Gevers derzelve bewogen geworden. Lege Divina,

& praxi univerſte Eccleſiae Hoedanig nu was de

Praktijk der Algemeene, of Catholijke Kerk van Ro

men? Immers Canonica auêtoritas docet, ut Quarta

Pars Decimarum in tuſus Epiſcoporum cedat, gelijk

wij uit het coNCILIUM PARisiENSE VI. van den jaare

829., en uit andere plaatſen, in onze Aanmerkingen

bl. 5oI. hier voor reeds betoogd hebben. Ingevolge

nu van dit gebruik, door de Pauſen, als opvolgers

in den Bisſchoppelijken zetel van den H. Petrus, in

de Kerk ingevoerd, moeſten ook de Tienden, aan

deze nieuwe Kerk geſchonken, in dezer voegen ver

deeld worden, dat de Bisſchop uit de geheele Tien

den een Ferto, een Viertel, of het vierde gedeelte

trok, terwijl de overige drie vierde# ten ge

bruike van die Kerk verbleven. En het komt mij

zeer waarſchijnlijk voor, dat men, in deze aangehaal

de woorden, dat Bisſchoplijke gedeelte der Tienden,

't welk een vierde gedeelte van 't geheel uitmaakt,

zal bedoeld hebben onder de benaaming van Ferto

Petronalis, als zijnde dat Viertel, 't welk aan S. Pie

ter, als eerſten Bisſchop van Romen, en van wien

de overige Bisſchoppen alle hun magt afleiden, en,

als 't waare, ontleenen, moest uitgekeerd worden. -

Of deze onze uitlegging eenige waarſchijnlijheid voor

zich heeft, laten wij over aan de beſlisſing van des

kundiger. Dit ten minſten is zeker, dat het middel

eeuwige Latijnſche woord Ferto - ongetwijfeld van

denzelfden oorſprong, als ons Viertel, of Vertel,

niet anders betekent, dan een vierde gedeelte van een

geheel , hoedanig zulks dan ook zij. - Wanneer

wij hier voor in den Brief van 1255, bl. 498. lezen,

Praeterea ditnidiain Marcam Coloniens. in aſcenſu na

vis earum -- & in deſcenſu fertonem nunciis ſuis

perſoltenbus, betekent immers Ferto aldaar ook niets

anders, dan een vierde part van een Mark Keulsch

# Maar wanneer wij nu in dezen onzen

Briefinsgelijks dit woord vinden gebruikt van Lande

rijen, en hier tien menſurae terrae, quae vulgariter

Vertel## opgedragen worden, is de vraag,

welk een Landmaat men daar door verſtaan moet, wan

neer men dat woord eenvoudig, zonder bijvoeging van

een ander, gebezigd vindt? Deze vraag komt niet

te pas, wanneer men er een andere benaaming van

Landmaate bijvoegd, gelijk, bij voorbeeld, een Ver

tel van een Morgen, van een dagmat, van een hond

lands, alle bekende landmaaten: dan verſtaat het zich

van zelfs, en men begrijpt terſtond, dat men dan daar

mede aanduidt een vierde gedeelte van zodanige bijge.

voegde maat: 't zij dan van een Morgen, of eene andere

grootheid. Die vraag komt derhalven alleen te pas,

wanneer dit woord blootelijk zonder eenige bijvoeging,

gelijk alhier, voorkomt. Ter beandwoording van die

vraag diene kortelijk dit, dat men dan altoos door

een Ferto, of Vertel, moet verſtaan een vierde ge

deelte van eene, eigenlijke gezegde, Hoeve Lands,

of, in middel-eeuwig Latijn, van eenen Manſus. -

Eene Hoeve Lands, of Manſus, is de grootſte maat,

welke men in Landerijen gebruikte. Dezelve had zij

ne onderdeelen, dus vindt men een dimidius Manſu,

eene halve Hoeve, en een Ferto, of Vertel. Dat vier

tium in occidentali parte juxta amnem in He

ZW/65

de gedeelte van eene Hoeve wordt weder in kleinere

onderdeelen, als Akkers , Morgens, Gemetten, of

Matten, Honden, en Roeden gedeeld. Dewijl nu de

voetmaat op alle plaatſen in ons Land niet overal de

zelfde is geweest, maar op de eene plaats grooter,

dan op de andere, en dewijl men ook niet overal het

zelfde getal van Voeten op één roede rekende, en men,

bij ſommigen, roeden van tien, bij anderen van twaalf,

of zelfs ſestien, voeten gebruikte, zal een ieder ligte

lijk begrijpen, dat de juiste groote van een Manſius,

of eene Hoeve, als mede van haare onderdeelen, naar

evenredigheid van de grootere of kleinere Roeden,

en voeten, die men tot de afmeting op verſchillende

plaatſen gebruikte, ook moet verſchillen. Doch uit

hoe veel Morgen beſtond nu eene Hoeve? Ik weet wel,

dat zulks te bepaalen zijne zwaarigheid heeft, gelijk

daarom ook de Heer HUYDEcoPER in zijn Toegift we.

gens het woord MANSUs, gevoegd agter zijne Aanmer

kingen op MELIS STOKE, II. D., bl. 593-613. de

juiste groote van eene Hoeve niet genoeg bepaald,

en ons daar omtrend zeer in 't onzekere gelaten heeft.

- Eer wij egter tot eene vaſte bepaaling der groo

te van een Manſus overgaan, moet men voor af we

ten, dat de doorgands meest in gebruik zijnde Land

maate bij ons, zo wel oudstijds, als nog hedendaags,

een Morgen is, dat meerendeels gerekend wordt zes

honderd vierkante roeden in zich te bevatten. Een

Morgen noemde men in middel eeuwig Latijn een ju

ger, of jugerum. Dit Latijnſche, en ons Nederduit

ſche woord Morgen, worden onder een verwiſſeld.

In de GEMMA Vocabulorum, te Deventer gedrukt in

I495., vindt men, Ittger eſt ſpatium terrae, een mor

ghen Lants. Iugerum idem. In dat zelfde oude La

tijnſche en Nederduitſche LExICON wordt het woord,

Manſus; vertaald, een hoek lants van XII. morghen

lants. In het Gloſſarium van PAPIAs, als mede in het

Catholicon van Jo. GENUENSIS, wordt insgelijks een

Manſus bepaald tot XII. jugera. Hier uit zou men

in den eerſten opſlag kunnen vermoeden, dat eene

Hoeve Lands, of Manſus, gemeenlijk beſtaan hebbe

uit een getal van twaalf Morgens , doch men zou zich

dan vergiſſen, want zodanige begrooting alleen maar

moet te huis gebragt worden op een Manſºus Eccle

ſtae, of Eccleſiaſticus, en niet in het gemeen op alle

Hoeven, gelijk de Heer HUYDECOPER reeds te recht

heeft aangemerkt d. l. bl. 596. Een Manſus in 't ge

meen, denke ik, dat oudstijds op ſestien Morgens

aangeſlagen werd. Maar wat reden zal men geven,

waarom eene Kerkelijke Hoeve maar op XII. Bunna

ria, of jugera, dat is Morgens, begroot werd? Ouds

tijds mogt geen Kerk geſtigt, noch gebouwd worden,

ten zij aan dezelve in eigendom door den Stigter of

Stigters ten minſten gegeven werd eene volle Hoeve

Lands. Bij het Capitulare Aquisgranenſe van 817.

S. 1o. heeft Keizer LODEWYK vastgeſteld, ut unicui

que Eccleſiae manſus integer absquo tullo ſervitio at

tribuatur. Zie de Capit. RR. Franc van BALUzIUs,

Tom. I. p. 566. In CAPITULAR. Lib. I. Cap. 75. p.

72o., vindt men , ut unicuique Eccleſiae unus ##
integer absque alioſervitio adtribuatur, doch alwaar

men voor alio moet lezen, ullo, of aliquo ſervitio,

gelijk gevonden wordt in het Lib. V.# 214. p.

865. In de Capitula HERARDI, Archiepiſcopi Turo

nenſis, S. 4c. bij denzelven Tom. I. p. 1288. wordt ook

gewag gemaakt, de Manſo integro, unicuique Eccle

ſtae absque cenſu vel temporali ſervitio danda. Wat

is nu een Manſus integer? ,, Qui habeat Bunnaria

,, duodecim de terra arabili ut iſta interpre.

,, tatur LoTHARIUs Imperator Tit. 4. Cap. 1”. leert

ons BALUziUs in Not. Town, II. p. 11.48. De woor

den van die Wet van LoTHARIUS zijn deze Tom. II.

p. 527. ,, Quod ſº forte in aliquo loco ſit Eccleſia con

,, ſtructa & nihil dotis habuerit, volumus, ut

,, ſecundum jusſionem Domni & Genitoris noſtri u

,, nus manſus duodecim Bunuariis de terra arabili ibide

,, tur. Uit deze Wet heeft PAPIAs reeds in zijnen

tijd een Manſus begroot op XII. Jugera. Laatere

Woordboekſchrijvers volgden hem daar in; gelijk ook,

behalven BALUziUs, DU CANGE, en anderen, GAERT

NER meende in Not. ad Leg. Saxonum Libr. p. 136.

Doch zeer te onrecht. Want, zo twaalf Bunders of

Morgens Lands, en een Manſus integer, een en het

zelfde zijn, en men aan een te ſtigtene Kerk eene vol

le Hoeve ten minſten moest geven, waarom omſchrijft

dan LoTHARHUs die twaalf Bunders met de benami:
g
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meskerke tendit usque ad orientalem partem,

de terra arabili? of waarom wordt dan in den Brief

van 't jaar 885., aangehaald ten dien einde bij den

Heer HUYDEcoPER bl. 596., een Manſus Eccleſiaſticus

omſchreven, als habens de terra arabili Bunn. XII?

Is dan die uitdrukkelijke bijvoeging van terra arabi

lis geheel buiten eenige betekenis? Of heeft men daar

door iets willen bepaalen? Zekerlijk het laatſte, en

dan zal men kunnen reden geven, waarom men in alle

Weten, en plaatſen, der oude Schrijvers, alwaar men

melding vindt van eenen A/gnſus, aan eene te ſtigtene

Kerk te ſchenken, juist alleen geſproken wordt van

een Manſus integer, zonder bijvoeging, dat het moest

zijn een terra arabilis. Ik voor mij begrijpe

de zaak in dezer voege. • Aan eene te ſtigtene

Kerk moest ten minſten volgends die Wetten geſchon

ken worden een Manſus integer, eene volle Hoeve.

Zo nu op die Hoeve de Kerk gebouwd wierd, moest

voor Kerk, Kerkhof, en de Paſtorij, of de wooning

van den Prieſter, als mede het voorplein, en tuinen,

een zeker gedeelte van dien Manſus integer gebezigd

worden, terwijl de vrugten van het overſchot van die

Hoeve moeſten ſtrekken tot onderhoud van de Kerk

zelve. En zo wel de grond der Kerke en des Kerk

hofs, als mede het voorplein, en de Paſtorij met des,

zelfs tuinen, gelijk ook het overſchot van die Hoe

ve, 't welk gebouwd werd, was vrij van alle gewoo

ne laſten, die anders van de Landerijen gemeenlijk

betaald moeſten worden. De CANONES van B. ISAAC

bij LABBEUs Concil Tom: VII/. pag. 599. B. leeren

ons dit. ,, Sancitum eſt ,” leest men aldaar, ,, ut uni

,, cuique Eccleſiae uñus manſus integer als gue aliqlo
•, ſervilio attribizatur, & Presbyteri, in eis conſtitu

, ti, – non de domibuS, neqtte de atrijs, vel hortis

, juxta Eccleſiam poſitis, neqüe de praeſcriptomanſo

, aligwod ſervitium faciant praeter Eccleſiaſticum''.

Uit deze woorden blijkt ten vollen , dat onder de

masſas integer ook gerekend werd de grond, of dat

edeelte van die volle Hoeve, 't welk de Kerk, het

erkhof, de Huizinge des Prieſters, met deszelfs

voorplein, of werf, en de tuinen, beſloeg. - Stond

het nu willekeurig aan den Stigter, om , tot dat ge

bruik, zo veel gronds van die Hoeve te bezigen, en

aftenemen, als hij goedvond? Of was zulks ook bij

een wet bepaald? Bij de Wet van Keizer LoDEWYK

was zulks niet bepaald. Hij had alleen maar gewild,

dat aan ieder Kerk een integer Manſus, eene volle

Hjoeze, wier grootheid aan een ieder toen bekend
was, moest gegeven worden, zonder bepaaling, hoe

veel gronds voor het Kerkgebouw zelf, en Kerkhof,

en Paſtorij, daar van mogt genomen worden. ,,Dit

heeft zijn Zoon en opvolger, K. LoTHARIUS, eerſt bij

Zijne wet bepaald. Hij heeft gewild, dat ten min

ſten X11. Bunders, of Morgens van den Manſus inté.

ger, die ſecundum juiſt in Domni & Genitoris ſui

moest gegeven worden, moeſten overblijven ter be
bouwing, om uit de vrugten en opkomſten van die

zwaaif morgens de Kerk te onderhouden, en daarom

denké ik ook, dat hij die XII. morgen omſchrijft met

de woorden de terra arabili. Van dien tijd derhal

ven was het niet meer willekeurig, maar van den

Manſus integer, of van de volle Hoeve, moeſten ten

ininſten 12 Morgen Bouwlands overblijven, en het

overige of meerder gedeelte mogt gebruikt worden

tot het Kerkhof, Kerk, Paſtorij, en tuinen. Dat

dit het waare doelwit van de Wet van LOTHARIUS is,

blijkt, onzes bedunkens, uit de Capitula van H1NCMA

RUs RHEMENsis bij LABBEUS, Concil. Tom. VIII pag

573. B. ,, Inquirendum, leest men aldaar, ſi (Pres

, byter) habeat manſum, habentem bunnuaria duode

, decim PRAETER coemiterium, & cortem, ubi Eccle

, ſta & domus ipſius continetur.” De Heer HUYDE

CopER , deze woorden van H1NCMARUS uit DU CAN

GE aanhaalende, voegde er terecht bij, dat ,, daar

, uit blijkt, dat de grond van Kerk, Kerkhof, en

, Paſtorij niet begrepen was onder de twaalf Bunde

, ren”. Dit zeker zijnde ; wat moet dan daar uit

volgen ? Ongetwijfeld dit, dat die XII Bunnaria gee

me volle IJoeve, of Manſus integer, uitmaakten, wan

neer men dien grond daar niet van afzondert , maar

wanneer men tevens bij die twaalf morgens die grond

voegt, dat zulks dan, te ſamen genomen, eerst eene

volle hoeve uitmaakt. En hierom is het ook, dat Bis

ſchop IsAAc in de ſtraks aangehaalde woorden geen

bepaaling van XII. Bunnaria maakt, maar een Man

ſus integer noemt, als daar onder ook tevens begrij

quousque numerus dictarum decem Vertel

plena

# den grond van Kerkhof, Kerk, en Paſtorij.

ad de Heer HUYDEcoPER aan de woorden van dien

Bisſchop gedagtig geweest, en dezelve met die van

HINCMARUS onderling vergeleken, zou die verdien

ſtelijke en geleerde Man, daar hij reeds voor een ge- -

deelte op het rechte ſpoor was, zo verlegen niet ge

weest zijn met, noch zo een onwaarſchijnlijke uitleg:

ging gegeven hebben aan het woord integer, dat hij

in de Wet van Keizer LoDEwIJK aantrof. – Wan

neer derhalven een Manſus op XII. Bunnaria, die

tot onderhoud der Kerke moeten overblijven, begroot

wordt, dan moet daar die grond niet onder gerekend

worden, en in dien zin is eene zodanige Hoeve geen

Manſus integer, of eene volle Hoeve, maar dan wel ;

wanneer men bij die XII. morgen tevens rekent dat

gedeelte, het welk de Kerk, Kerkhof en Paſtorij

met de aankleeve van dien beſloeg. En hier uit mee

ne ik dit beſluit te mogen opmaaken, dat een Manſºur

Eccleſiaſticus in groote niets verſchilde van een ge

meene Manſus integer, indien men behalven die XII.

Morgens, wier vrugten of opkomſten volgends de

wet van K. LoTHARIUS moeſten dienen tot onderhoud

der Kerk, mede rekent, en daar onder begrijpt dat,

gedeelte, het welk men volgends die zelfde wet daar

van voor Kerkhof, Kerk, en Paſtorij, mogte nemen. -

Maar hoe veel Morgen maakte nu dat gedeelte uit?

Indien het doorgaat, dat gemeenlijk, gelijk wij hier

voor met een woord reeds aanroerden - een Manſus

integer, of eene volle Hoeve, op XVI. morgen be

groot werd, dan zal deze bepaaling niet veel zwaarg

heid ontmoeten, Want indien men de XII. Morgen,

of Bunnaria de terra arabili, daar van aftrekt, blijft

van de volle Hoeve , of Manſus integer, overig een

Fiertel, eene vierde part van het geheel, en dus niogt

men vier Morgens van de Seſtien daar van gebruiken

voor Kerk, Kerkhof en Paſtorij. Dat nu een

volle Hoeve XVI. morgen Lands bevatte, en zulks de

gemeene Landmaat van eene Hoeve Lands oudstijds is

geweest, zal niemand ligtelijk in twijfel trekken, die

weet, dat een Vertel lands, of één menſura terrae 5

quae vulgariter Vertel appellatur, gelijk wij in dezen

onzen Brief lezen, gerekend werd te beſtaan uit vier

Morgen Lands. In een onuitgegeven Brief van 1334

in het Perkamenten MS. Regiſter, of Liber Piloſſus

van S. MARIE te Utrecht Fol. I 29. komen onder an

deren deze woorden voor: ,, praeſentibus proteſtando,

,, quod no: recepimus jus, dominium, &? proprietatem

•, uniu: Vijrtele terrae, continentis quattior 'jugera in

2, menſura, cd. opus Eccleſiae noſtrae met oratie”.

Dus lezeik ook in een anderen Brief van 1334. in dat

zelfde MS. Fol. 145. . ,, Recepimus jus, dominium,

, & proprietatem unius Fertellae terrae continentig

,, quatuor jugera in menſºura”. Blijkt nu hier uit (want

meer diergelijken voorbeelden, die bij de hand zijn ,

aantehaalen, zou overtollig zijn,) ten vollen, dat

een Vierde gedeelte van een Manſus, een Virtel, of

Fertella, in zich hield Vier morgen, zo moet vol

gen, dat een geheele Manſus, of eene volle Hoeve op

ſeſtien morgen gerekend werd. Trouwens nog heden

daags zelfs, zo ik mij niet ten eenen maale bedriege,

is men gewoon op VELUWE een Boerenplaats, of Hof

ſtede, waar onder. Zeſtien Mudde gegaays behooren,

te noemen een Vol Erve, gelijk een plaats, welke niet

meer dan drie vierde gedeelten van dat getal, oftwaalf

mudde zaaijland, bevat , gemeenlijk een Drieling

genaamd wordt, en een half erve zodanige plaats, dié

niet meer dan agt mudde zaaijlands heeft. Dat nu een

mudde gezaaijs doorgaands gerekend wordt tegen de

roote van een Morgen Lands, is aan niemand onbe

# Ia maar ! hoe komt nu die rekening uit

met de begrooting van een Hollandſchen Manſus, zo als

in den jaare 11o6. door den Hamburgſchen Bisſchop

FREDERIK in zijnen Brief, te vinden in de Scriptore:

Rer. Septentr. van LINDENBRoGIUs Pag, 148., be

paald is geworden? Immers aldaar lezen wij uitdruk

kelijk, dat ieder Manſus 72o Roeden in de# , en

dertig Roeden in de breedte bevatte; ,, quac Manſio in

,, longitudine ſeptingentas & viginti, in latitudine verd

,, XXX. habet regales Virgas cum rivulis, terram in.

,, terfluentibus. Volgends deze bepaaling nu zou ieder

Hocve met haare waterleidingen, of ſlooten, groot zijn

216co vierkante Roeden. Hoe veel Morgens maakt

dit nu uit? Immers, indien men 6oo Roeden op één

Morgen rekent, maakt zulks uit één getal van ſes tº

dertig Morgen. Dit ſtrookt noch met ons gevº:
hoºr!
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plenarie fit perfectus. In cujus donationis

et reſignationis testimonium praeſentem lite

ram dicto Domino meo ſigilli mei munimi

me contuli roboratam. Datum anno Domini

noch met dat van den Heer HUYDEcoPER. Die ge

leerde Man, na dat hij verſcheiden zwaarigheden daar

tegens had geopperd, vraagt eindelijk bl. 013. ,, Wat

,, dan ten beſluite ? Verſchrik niet”, antwoordt hij.

,, Ik zal een ſtout ſtuk beſtaan. Smijt het ganſche ge

,, tal van zevenhonderd weg , zo blijft er 2o en 3o,

,, die, door elkanderen vermenigvuldigd, juist het ge

,, tal van 6oo Roeden, of van een welgeſchikt Hol

,, landſch Morgen uitleveren”. Om het geheele woord

ſºptingentas wegteſmijten, en doortehaaien in dien

Brief, is zekerlijk een ſtout ſtuk beſtaan, te meer,

indien men geen de minſte reden geeft, hoe egter de

Afſchrijvers, of Uitgevers, dan aan dat woord ge

komen zijn. Indien Bisſchop FREDERIK in deze woor

den had willen bepaalen de grootheid, of maat van

één Morgen, zou deze gisſing eenige waarſchijnlijk

heid voor zich hebben, maar in die woorden bepaal

de hij juist de groote van een Manſus, en niet van

een Morgen. De MANSI vero menſione, voegde hij er

bij, ne discordia in poſtertum in populo haberettur, hic

inſcribi neceſſarium duarimus. Of is dan een Manſus

het zelfde, als een jongerum, of Morgen ? Heeft niet

de Heer HUYDEcoFER zelf te vooren op bl. 596. een

/Manſus Eccleſiaſticus getoond te beſtaan uit A/I. Iu

gera, of Morgens ? En zulks te recht, indien men

onder die twaalf jugera niet tevens begrijpt de grond,

welke geſchikt was voor Kerk, Kerkhof en Paſtorij.

Hoe ſtrookt dan nu deze giſſing met dat zijn be

toog? Wij erkennen gaarne dit niet te kunnen

overeenbrengen, doch gelooven tevens, dat in die ge

melde woorden een misſlag begaan is door den Af

ſchrijver, en dat dezelve verbeterd dienen te worden.

Maar hoe dan? Ik denke, dat in den oorſpronkelij

ken Brief het getal met toen gebruikelijke Cijfers

zal uitgedrukt geweest zijn in dezer voegen , quae

manſio in longitudine III c & AA , in latitudine vero

XXX habet regales virgas. Dat de Cijferletters V.

en I. zeer dikwijls door de Afſchrijvers verwisſeld,

en de een voor de ander afgeſchreven zijn, hebben wij

in voorgaande Brieven meer dan te veel pndervonden.

Zulks heeft hier ook plaats gehad. De Afſchrijver,

of Uitgever, heeft de IIIe XA. aangezien bij onoplet

tendheid voor VIIcXX. En hij ſchreef dus vol uit

niet letters ſeptingentas & vtginti, daar hij had moe

ten ſchrijven trecentas & viginti. Deze onze gisſing,

of verbetering, vertrouwen wij, dat niemand te ſtout

-
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MCCLIX. proxima Dominica ante Epipha

niam Domini.

Naar het MS. dat altſte Regi
beruſtende ter###

GELDERLAND, Fol. 1o3.

zal vinden, en zekerlijk veel gemaklijker, dan dat

men met den Heer HUYDEcoPER het geheele woord

ſºptingentas weg ſmijt. - Volgends deze onze ver.

betering nu wordt een Manſus, of eene Hoeve Lands

bepaald op 96oo vierkante Roeden, en dat getal

maakt juist uit het getal van Roeden, welke bevat

worden in ſestien Morgen, waaruit wij meenen, dat

een "abſus integer, of eene volle Hoeve Land, oud,

tijds beſtaan heeft. - Dewijl egter in dien. Brief de

meting gezegd wordt te moeten geſchieden met de

#irga regalis, zo moet men weten, dat de Koning

lijke roede moet gerekend worden te zijn van 16 voe
tell. Dit in aanmerking nemende, zal men gemaklijk

begrijpen, waarom men in 't Regiſter van den Zee

dijk tusſchen Amſterdam en Mijden, in de Hand

ººſten van AMSTERDAM van den Heer Noorºp:

l. D. bl. 389: leest; de Hoefſlagen van Overdiemen.

&### de 39 Hoeven, daarvan icder Hoef(van ſchaars
18 Morgen) moet maken 6 voeten Zeedijk. Ieder

Hoeve van 16. Morgen, gemeten met de Virga Re

galis, of Konings roede, van 16 voet , maakt uit

ſchaar: 18 Morgens , indien men dezelve afmeet met

een, Roede van 12 voet, hoedanige men in die gemel

de laatſte afmeting gebruikte. Wanneer derhalven

aldaar ieder Hoeve, of Manſus, begroot wordt op

Schaars agtien Morgen , zulks volmaakt overeen

komt met onze begrooting op ſestien Morgens, mits

men in 't eerſte geval ſtelle daar toe gebruikt te zijn

de Roede van 12 voeten, en in 't tweede geval, de

virgº Rega'ſis 2 of de gemeene Landsroede, zo als

men,oudstijds gebruikte, van 16 Voeten. Hier door

wordt dus onze meening verder ten vollen geſterkt,

dat een Maaſ: , of eenë volle Hoeve, op 16 Morgen

Lands oudstijds, altoos is aangeſlagen. - Wij heb

ben dit gemeend eenigzins wijdlopig te moeten too

nen, om dit ſtuk onzer Vaderlandſche Oudheden Op

een vaſter voet te ſtellen, dan wel tot dusver door

den Heer HUYDECOPER , of anderen, geſchied is.

Zulks kan ſtrekken tot opheldering van verſcheiden

Charters, en wij zien tevens hier uit , dewijl een

Vertel het vierde gedeelte van een Manſus was, en

dus vier morgen bevatte, dat de decem neenſturae ter

rae, quae vg/gariter. Vertel appellantur, zoals bij

dezen onzen Brief aan Graaf oT-fo in eigendom wor

den afgeſtaan, te ſamen Veertig Morgen, oftwee en

een halve Hoeve Lands hebben uitgemaakt.

t

De Curtis, of Setelhof, Rijplikerhof op vELUwE door het Kapittel van s.

MARIE te Utrecht in Erfpacht uitgegeven.

*w

Den 19 januarij, 1259.

Os Engelbertus, Decanus, et Capitu

lum Eccleſiae ſanctae MARIAE Traje

étenſis, notum facimus univerſis, praeſentia

viſuris, quod Nos Curten noſtram (a)

Rijplikerhof conceſſimus Bernardo , filio

Bernardi, de Riplikerhove, et ſeniori natu

de herede in heredem, ſub annuo pacto de

Deze Curtis is één der vier Ze(a) Ryplikerhof.

# Van S. MARIE op Veluwetelhoven, die het

cem modiorum ſiliginis, et viginti quinque

modiorum ordei, quod Geerstken koren dici

tur, hereditario jure poſſidendam; quae anno

na ſingulis annis per menſuram Davanteren

ſem in cathedra beatiPetri apud Davantriam,

ſive Zutphaniam, prout alterutrum eorum

nuncius dicti Capituli elegerit, nuncio ipſius

- Ca

bezat. Zie hier voor Num. 94. bl. 5ro.
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Capituli ab ipſo Bernardo, ſive ab heréde,

qui erit pro tempore, perſolvetur: niſi idem

Bernardus, vel heres pro tempore, aeſtima

tionem dictae annonae in eo valore, quo pro

tempore ſolutionis faciendae vendi poterit, in

altero locorum praediétorum, ubi perſolvenda

& praeſentanda fuerit, perſolverit antedicto.

Quod ſi illo, die non perſolverit ſecundum

formam antediétam, extunc tenebitur in du

plo. -

Quod duplum ſi infra feſtum Johannis Ba

ptiſtae, poſt hoc proximo venturum, non

perſolverit, ipſo duplo perſoluto, cedet Cu

riae, & omni juri, quod habebat in eam, &

ipſa Curia cum jure ſuo libere, & ſine con

tradictione aliqua ipſius, heredum ſuorum, ſi

ve cujuscunque alterius, ad Eccleſiam noſtram

revertetur, & heredes, qui pro tempore e

runt, omni juri, quod habere videbantur in

ea ex conventione praedicta, erunt ipſo facto

privati: & haec omnia de herede in heredem

debent obſervari.

Adjectum eſt etiam, quod diéta bona ſine

expreſſo (b) concenſu noſtro nec donare,

nec legare, nec vendere, nec inpingnorare,

nec in perpetuam empheoſim dare, nec ali

quo modo alienare, nec dividere poterunt,

ſed ipſa apud unum ſeniorem natu, qui erit

pro tempore inter omnes heredes, integra per

manebunt.

Praeterea paétionarius praedictus, qui erit

pro tempore, non contrahet matrimonium,

niſi de noſtra, vel nuncii noſtri licenſia ſpe

ciali, & tune cum tali contrahet, quae ſpe

étabit pleno jure ad dictam Curtem noſtram,

(b) Concenſu.] Dus in ons oude Afſchrift, gelijk

ook vervolgends inpingnorare , en empheoſim, voor

conſenſu - inpignorare - emphyteuſin. Derge

lijke voorwaarde, gelijk wij hier ontmoeten, van dit

goed niet te mogen weggeven, verkopen, verzetten,

noch ſplitten, zonder toeſtemming, vindt men genoeg

zaam in alle Brieven, waar bij de Kapittelen van U

vel ad alia bona Eccleſiae noſtrae praedictae.

Cum vero aliquem pactionarium mori con

tigerit, heres, qui (c) ſuccedet ea, veniet

ad nos in Eccleſia noſtra ſanctae Mariae prae

dicta infra duos menſes poſt obitum patris,

& dabit nobis XXX Sol. Trajectenſium lega

lium denariorum de morte patris ſui ratione

juris, quod Theutonice dicitur Curmedhe, &

alios XXX. Sol. praedictae monetae de ac

quiſitione vel receptione dictae Curtis ratione

juris, quod Theutonice dicitur Gewin.

Si etiam uxorem , puerum , ſeu aliquem

heredem dicti paétionarii mori contigerit, ex

tune nos, aut nuncius noſter, accipiet ibi

curmedam, ſicut conſüetudinis eſt & juris.

Item condictum eſt, quod nuncius Eccle

ſiae noſtrae, qui habet diéta bona in commis

ſione , habebit ibi ſingulis annis tria ho

ſpitia. r

Quod ſi ipſa omnia praedicta in aliquo in

fregerint,extunc ipſà bona ad nos, ſecundum

quod antedictum eſt, libere & abſolute rever

tCIntUIr.

In cujus rei teſtimonium , & munimen,

praeſentem ſigillo Eccleſiae noſtrae ſecimus
COIIIIIIUIIIIII,

Datum & Actum Trajecti anno Domini

M°. CC°. quinquageſimo nono, Dominica

poſt feſtum beati Remigii proxima.

Naar het perkamenten MS. Liber

Piloſus van 't Kapittel van s. MA

RIE te Utrecht, Fol. 115. en 116.

trecht hunne goederen oudstijds aan iemand in erf.

pacht uitgaven. Voorbeelden hier van bijtebrengen,

is onnoodig.

(e) Succedet ea.] Dus in 't MS. De Afſchrijver

ſchijnt een woordje te hebben overgeſlagen, en in 't

oorſpronkelijke ſchijnt geſtaan te hebben, ſuccedes
1Il 64e

111.) Verdrag tusſchen Graaf oTTo den III, en het Kapittel van Xanten, tot bij

legging van verſcheiden verſchillen.

Den 27 Maart, 1259.

Os (a) oTTo Comes GELRN. notum

eſſe volumus univerſis, hoc ſcriptum

viſuris, quod, cum inter Nos ex unaparte,

(a) Nos Otto.] Hoe weinig ſtaat men nu en dan

kan maaken op oude Afſchriften, hebben wij meer

dan eens ondervonden. Doch niets is verdrietelijker,

dan wanneer de Afſchrijver door ſlordigheid, of on

oplettendheid, het jaargetal van een Stuk kwaalijk

heeft afgeſchreven. In zodanig een geval moet men aan

veelvuldige misſlagen zich blootgeſteld zien, en in

welke te vallen men ſomtijds niet vermijden kan,

Praepoſitum, Decanum, & Capitulum Ec

cleſtae Xantenſis ex altera, ſuper diverſis ar

ticulis controverſiae materia tractaretur, quo

- TUIII1

zo lang men geen gelegenheid heeft het oorſpronke

lijke raadteplegen, en hoe dikwijls gebeurt het, dat

men zich met oude Registers en Afſchriften moet be

helpen? - Dit hebben wij ook ondervonden met

dezen Brief. Wij hadden denzelven ontdekt in een

oud Regiſter, ter Rekenkamer ervintelijk ; doch in

dat zelve M8, was de jaar en dag - tekening deze:

Anno Domini MCC. nono. VI. Kl. April. Wat kon

Q qq q den
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rum primus ſuit de jure Eccleſiaſtico , ſe

cundus de piſcaria in Weſe, tercius de Ne

moribus Nidderwalt & Ouverwalt, quartus

de Curmedis, & hominibus, ſeu mancipiis

Eccleſiae ſupradictae , quintus de Curti in

Hunepule, factum eſt compoſitionis medium

internos in hunc modum:

Scilicet quod in opidis, villis, terris, &

diſtrictibus noſtris, eos & eorum Clericos

jure Eccleſiaſtico libere & abſolute uti per

mittemus.

Item ſinemns, quod diéta piſcaria ſua in

Weſe gaudeant pleno jure; ſed ſalvum no

bis erit, quod ſagena noſtra in ea in tranſitu

piſcari poterit.

den wij nu anders doen, dan ook op dat jaar dien

Brief in deze onze Verzameling te plaatſen ? Den oor

ſpronkelijken hadden wij toen nog niet gezien. Wij

plaatſten derhalven denzelven hier voor in onze twee

de Afdeeling onder Num.99. bl. 3o2. Maar, dewijl

Graaf oTTo de II. ruim twee jaaren reeds geſtorven

was, voor dat deze Brief gemeld werd gegeven te

zijn, bleek het wel, dat de tijdskenmerken door den

Afſchrijver kwaalijk waren uitgedrukt. Dit verpligt

te ons, om toevlugt te nemen tot eene waarſchijne

lijke gisſing, en in onze ondergevoegde aanmerking

vermoedden wij, dat de Afſchrijver een onderſchei

dingsteken, of punctunn , niet had opgemerkt, en dus

voor de Cijfferletteren MCCI. XVI Kalend. Aprilis

kwaalijk geſchreeven MCCIX. VI. Kalend. Aprilis.

Wij vertrouwden , dat die verbetering aan niemand

ſtout, of te ver afwijkende, zou voorkomen, en op

die manier vermeenden wij dien Brief te moeten bren

gen tot den 17 Maart des jaars 12o1., en niet tot den

27 Maart 12o9. - Hierdoor verdween de zwaarig

heid, welke ten opzigte van den leeftijd van Graaf oTTo

den II. uit de lezing van ons Afſchrift ten opzigte

van het jaartal 12o9 voortvloeide, eensklaps, dewijl

het zeker was, dat in 12o1. oTTo de II. nog leefde,

en dus dit Verdrag met het Kapittel van Xanten had

kunnen ingaan - Doch, na dat wij, na de Uit

gaat van die tweede Afdeeling, eerst gelegenheid ge

kregen hebben eene groote meenigte Oorſpronkelijke

rieven, tot dus ver in 't duiſtere verborgen, en door

den# Arnhemſchen Burgemeeſter, en Secre

taris der Rekenkamer G. VAN HASSELT, mijnen waar

den Vriend, aan wiens## opſpooring en

onvermoeide bereidwilligheid tot vermeerdering van 't

Charterboek wij oneindige verpligting hebben, onder

de overige Archieven gevonden, intezien en te ge

bruiken, hebben wij ook, onder dezelve, aangetrof

fen het oorſpronkelijk Exemplaar van dezen Brief, en

daar uit bleek terſtond, dat onze giſſing, hoe aan

neemlijk anderzins ook, onaanneemlijk was, en dat

in het oude Regiſter, waar uit wij dezen brief toen

gegeven hadden, de Cijfferletter L en dus een vyf

tigtal van jaaren, door onoplettendheid van den Schrij

ver van dat Regiſter, was overgeſlagen, en dat hij dus

kwaalijk had geſchreven , Anno Domini MCC, mono

VI. Kl. April, voor anno Domini Milleſimo, ducen

teſimo, L°., nono, ſexto Kalend. Aprilis, gelijk dus,

met zo veel commata, of afſcheidingstekenen tusſchen

ieder getal, in 't oorſpronkelijke geſchreven ſtaat.

En het blijkt dus, dat deze Brief niet in 12or, of

12o9.,# is, maar in 1259; en dat overzulks

dit Verdrag niet onder de regeering van otto den II,

maar Van OTTO den III. in dat jaar was ingegaan. -

Niets bleef derhalven voor ons overig, indien wij der

waarheid hulde wilden doen, dan om wederom dezen

Brief, ofſchoon hier voor reeds geplaatst, op nieuws

op zijn echte plaats en tijdorde alhier te plaatſen,

en, dus onzen misſlag, of liever dien van den ouden

Schrijver van dat Regiſter, door wiens misſlag en uit

lating wij bedrogen en misleid waren, op die manier

# verbeteren. Te meer hebben wij gemeend dezen
Brief naauwkeurig naar 't oorſpronkelijke alhier wel

der te moeten uitgeven, om dat daar door een en an

dere, giſſing, toen door ons gemaakt, niet alleen uit

drukkelijk beveſtigd wordt, maar ook, om dat wij

thands in ſtaat zijn geſteld een en ander woord, 't

Item quamdiu dicta nemora tenemus, yel

poſſidemus, forestariis & officiatis ipſorum de

hiis, quae eis debentur, ſatisfaciemus, & ſin

gulis annis in die Sancti Andreae Apoſtoli

dictis Praepoſito, Decano, & Capitulo, vel

certo nuncio eorundem, in Gogga dabimus

& aſſignabimus decem marcas Colonienſium

denariorum Legalium, nomine penſionis, de o

mni jure, quod habenr ut (b) quod viden

tur habere in memoribus ſupradictis; & ſifor

te (c) ipſa nemora ad diſpoſitionem IMPE

RII devolvi contigerit, extune a ſolucione de

cem marcarum praedictarum liberi erimus, & .

ipſi ad jura & emolumenta circa eadem Ne

mora ante hujusmodi compoſitionem ſibi de

bi

geen in ons toen gebruikt Exemplaar onleesbaar was,

en dus door ons moest uitgelaten worden, bij deze

herhaaling te kunnen invullen, en dus den Brief in

zijn geheel te hebben mogen mededeelen.

(b) Ut quod.] Dus ſtaat in den oorſpronkelijken

Brief Zulks is maar een kleine ſchrijffout voor aut

quod, cet. In 't oude Regiſter, waar uit wij hier te

vooren dezen Brief gaven, heeft de Afſchrijver daar

voor geſchreven, vel quod. cet.

(c) Ipſa memora ad diſpoſitionem Imperii devolvi

contigerit J. Hoe gemaklijk ook om te verſtaan in den

eerſten opſlag deze uitdrukking moge ſchijnen te zijn,

kan, en wil ik niet ontveinzen, dat mij dezelve duis

ter en onverſtaanbaar voorkomt. Want onder wat ti

tel, of met wat recht, bezat GraafOTTO het Neder -

en Over- walt te dezen tijde? En waarom behoef

de hij zo uitdrukkelijk bij dit Verdrag zich voor te

behouden, dat, zo die Nemora, Bosſchen, of Wou

den, weder ter beſchikking van het Rijk, of den Kei

zer, mogten komen te vervallen, hij als dan ook be

vrijd zou wezen van de betaaling van 't geld, het welk

hij bij dezen Brief jaarlijks aanneemt aan het Kapittel

van Xanten te zullen betaalen? En op wat wijze kon

den die Bosſchen weder vervallen aan 't Rijk, ad dis

poſitionem Imperii devolvere? Bezat hij dezelve in vol

en eigendom? Of hieldt hij dezelve te Leen van 't

Rijk? In die beide gevallen kon die devolutie zo zeer

niet geſchieden, tenzij hij wegens verraad en Majes

teits ſchending in den Rijksban gedaan, en dus van

zijne goederen bij vonnis der Rijksvorſten ontzet werd,

en zijne goederen verbeurd verklaard, waren. Heeft

hij nu een zodanig geval met deze uitdrukking willen

bedoelen? Zulks te ſtellen zou de ongerijmdheid

zelf zijn. Wat dan? Ik voor mij denke, dat onze

Graaf die Wouden, of Nemora , van den Keizer in

Pandſchap bezeten heeft te dezen tijde. Maar wanneer,

en op welken wijze heeft hij die Keizerlijke Bosſchen,

of Wouden, in pandſchap gekregen? Het komt mij

zeer waarſchijnlijk voor, dat, wanneer hij in den jaa

re 1248. voor zestien duizend Mark van Koning wiL

LEM, den Keizerlijken Burgt en Rijkſtad NYMEGEN

in Pandſchap kreeg, daar onder ook die Nemora, of

Wouden, toen zullen begrepen zijn geweest. Dit

meene ik te mogen opmaaken uit deze woorden van

dien Pandbrief, hiervoor Num. 55, bl. 467. te vinden:

Caſtrum Novimagium cum omni dominio, quod eidem

Caſtro attinet tum in hominibus nobilibus, ſide

libus, ministerialibus, oppidanis, ſervis, manamiſis,

agris, NEMORIBUs, pratis, aquis, paſcuis, piſcatio

nibus, tum in proventibus juſtitiae univerſi, eiusdem

Dominii obligavimus pro ſedecim millihus mar

carum puri & legalis argenti - donec eidem Co

miti, vel ſuis heredibus dicta pecunia integraliter fue

rit PERSoLUTA. Wat belet ons, dat men door het

woord Nemoribus alhier verſtaat die Nemora,,als wel

ke niet ver van NYMEGEN liggen? Indien dit waar

ſchijnlijk voorkoomt, zal men ook gemaklijk de in de

zen Brief voorkomende uitdrukking, ſi forte ipſa Ne

mora ad dispoſitionem Imperii devolvi contigerit, kun

nen begrijpen. Immers, zo ras die Pandpenningen door

den Keizer weder afgelost mogten worden, moeſten

ook weder die Wouden aan het Rijk vervallen, en ter

beſchikking van den Keizer komen. Hoedanig eene

inloſſing van die Pandſchap telken jaare konde geſchie

den, en dus zeer mogelijk was.
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bita revertentur.

Item de hominibus & mancipiis dictae Ec

cleſiae, & dictorum, concordatum eſt, quod

hii, qui modo manent in Opidis noſtris, ſta

bunt eo jure, quo receptiſunt; ſed ſi qui re

cipientur impoſterum, de hiis eis erit ſalvum

jus ſuum per omnia, ut de hiis recipiant ju

ra ſua in Opidis noſtris, tanquam ſi moraren

tur in villis, praeter dextrarios & arma; &

hoc eis judex noſter, infra cujus terminum

id acciderit, ſi requiſierint, ſine mora faciet

exhiberi.

De Curti de Hunepule nichil actum eſt,

ſed relictum eſt indeciſüm, ſalvo jure utrius

gue partis.

Ut autem haec firma permaneant, praeſen

tem paginam (d) ſigillo noſtro roboravi

muS.

(d) Sigillo noſtrol. Dit Zegel met deszelfs Tegen

Zegel hebben wij in 't Koper laten ſnijden, en hier

voor op bl. 447. Tab. II. onder Num. 3. uitgegeven.

w

- - - - -
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Nos etiam dicti Praepoſitus, Decanus, &

Capitulum, huic Compoſitioni affuimus, &

per omnia conſenſimus, propter quod Sigil

lum Eccleſiae noſtrae in teſtimonium praedi

ctorum praeſentibus duximus appendendum.

Acta ſunt haec apud Xantis in Capitulo

Eccleſiae anno Domini Milleſimo, Ducente

ſimo, Lo. nono, ſexto Kalend. Aprilis.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, waar onder hangen twee Zege

len in bruin wasch, zijnde het eerſte

van Graaf oTTo, en het tweede van

't Kapittel van Xanten, ervintelijk in

de Rekenkamer van GELDERLAND.

Men zie, het geen wij aldaar in onze Aanmerkingen
hier over hebben opgemerkt.

l t/ M. / r M., M., VNL/ M. M., 1
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De Eigenhoorige in den Hof, of Curtis, van Soelmonde door den Abt

en het Convent van Marienweerde afgeſtaan, en overgegeven aan Graaf

OTTO.

:

Den 29 September, I259.

De UDOLPIIUs Dei Gratia Abbas Prior to

tusque Conventus de inſula beatae

ſMariae Ordinis Praemonſtracenſis univerſis

Chriſti fidelibus, praeſens ſcriptum inſpectu

ris, ſalutem in vero Salutari.

Quum ea, quae geruntur in tempore, ſimi

liter cum tempore ab humana memoria labe

rentur, ſi non ſcripti perhenitate firmarentur.

Ideo eſt, quod nos univerſitati veſtrae notum

eſſe cupimus, & praeſenti ſcripto atteſtamur,

quod nos de communi conſenſu & ... ... vo

luntate Homines noſtros, quos cum bonis no

ſtris de Mierlair emptos, & ad curtem (a)

in Sulemunde pertinentes , hucusque libere

poſſedimus, pro eo quod quidam ex ipſis a

nobis omnino taberrantes, nec jus noſtrum,

nechOmagium, nobis, prout tenebantur, per

ſolverunt, & quia praefatos homines a ſuis

impeticionibus, prout ipſis expedietur, non

poteramus defenſare, reſignavimus in manus

Nobilis viri Domini oTTONIS Comitis GEL

(a) Curtem in Sulemunde.] Men vergelijke den

Brief van den 13 januarij 125ö. hier voor onder Num.

64. bl. 477. geplaatst. -

(b) Nomina.] Dewijl de Afſchrijver van het ou

de Regiſter, waar uit wij dezen Brief aan het licht

brengen, juist niet al te naauwkeurig zich gedragen

heeft, voornaamlijk in 't afſchrijven van eigen naamen,

gelijk meer maalen gebleken is in andere Brieven,

RENsis, ipſos in eo jure commendatos eidem,

quo nobis hactenus adhaeſerunt; & rogamus,

ut ipſe Comes)ſub ſuo patrocinio ſuſcipiens

benigne dignetur eosdem pertractare, ſibi &

ſuis heredibus in poſterum perpetuo libere

permanſuros. . . . . .

Quorum principalium (b) nomina haec,

prout nos ipſos poſſedimus, ſunt ſubſcripta.

Hermannus Dukell; frater ejus Aelbertus,

& puer Aelberti, Lambertus de Caſtro, &

Gheertrudis ſoror ejus; Regnerus, Herman

nus, Henricus fratres, & ſoror eorum, Bea

trix uxor Reyneri & ſoror ejusdem; Beatrix,

Wilhelmus; Oldane, et Hermannus frater e

jus; Theodericus Brudereme, Chriſtianus jas

pe; fratres & ſororesejusdem Chriſtiani; Men

zo uxor Lantfridi, uxor Tyberii; Alexander

& frater ejus; Calf Staeck & fratres ejus et

ſorores; Symon, et uxor ejus Mechteldis,

et ſoror ejus Beelſint, et filius ſororis ejus

Bertradus; Reynerus et frater ejus Reinfri

dus;

waar van wij de oorſpronkelijke konden vergelijken;

zo vreeze ik ook niet zonder grond, of in de navol

gende eigen naamen zullen ook door dien Afſchrijver

wel eenige misſlagen begaan zijn, de welke wij egter

bij gebrek van den oorſpronkelijken Brief niet hebben

kunnen verbeteren. Wij geven ze hier, zo als wij

dezelve in dat Register geſchreven gevonden hebben,

/ / Zee-g
*

Qqqq 2
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dus;/Amelius et uxor ejus; Bruuſtenus filius

# Aleidis, Geertrudis, filiae Amelii;

Gherardus Paell, et Soror ejus, et Herman

nus frater eius, Bertramus et uxor ejus,\ et

Sorores ejusdem Bertrami, Cecilia, et filii

ejus; Goſekinus, et filii ejus; Arnoldus de

Spyck et uxor ejus; Henricus de Stege, et

uxor ejus, uxor Arnoldi, filia Jordani; Alar

dus Speelt, et frater ejus Arnoldus, et Soro

res, et filia ſororum eorum; Arnoldus filius

Merbol; Theodericus, et Giſla; filii Erken

radi; Theodericus filius Esteken, et Aulen

Soror ejus, et Aleidis mater eorum, et Oda

ſoror eorum; Jordanus de Spyck et filius e

jus; Jacobus Yne, et uxor ejus Reyſin, et

filii eorum; Reynboldus, et frater ejus Wil

helmus, et ſoror eorum Aria, et praedicto

rum perpetui ſucceſſores.

In cujus donationis perpetuam firmitaten

praeſentem paginamº praefato Domino oTTONI

Comiti Gelrenſt tradidimus ſigillorum noſtro

rum Abbatis et Conventus munimine robo

IdtâIIl.

Datum anno Domini MCC LIX. in feſto

Beati Michiel.

Naar het MS. dat, aliſte Regiſtre,

beruſtende ter Rekenkamer van

GELDERLAND, Fol. 119. verſo. &#
I2O. -
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113) Quitantie der Kooppenningen wegens den Hof, of Curtis, in Sevenare, door

Graaf oTTo van het Kapittel van s. MARIE te Utrecht gekogt.

Den 3 Maart, 126o.

Ecanus totumque Capitulum Sanctae

MARIAE Trajectenſis univerſis, praeſen

tia viſuris, Salutem in Domino.

Noverit univerſitas veſtra, quod Dominus

oTTo Comes GELRIAE nobis exhibuit in para

ta pecunia Trecentas & quinquaginta libras

Trajectenſes pro Curti noſtra in Sevenare,

& pro palude, ſibi a nobis (a) venditis;

& recognoſcimus totum precium, nobis pro

inde promiſſum, plenaliter perſolutum, ex

(a) A Nobis venditis. J Den Koopbrief dezer

goederen van den 28 December 1255. hebben wij

hier voor reeds geplaatst onder Num. 9I. bl. 507;

gelijk ook de Brief, waar bij de Bisſchop op

den 16 junij 1257. die verkoping met zijne toe

ſtemming bekragtigde, insgelijks door ons is uitgege

ven hier voor onder Num. Io2, bl. 524. Thands ge

ceptis expenſis, quas fecimus pro dictapecu

nia requirenda. -

Datum anno Domini M° CC9 LXo in O

étava Mathei Apoſtoli.

Naar 't MS. dat altſte Regiſtre, ter

Rekenkamer van GELDERLAND be

ruſtende Fol. 25. verſo.

ven wij de Quitantie, waar uit niet alleen de betaa

hing blijkt, maar ook voor hoe veel geld die goederen

door onzen Graaf gekogt zijn geweest, het welk wij

uit die voorgaande twee Brieven niet kunnen ontwaa

ren. Wij voldoen dus aan onze belofte, gedaan in

onze Aanmerking bl. 5o8. (b)

114)
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::

Huwelijks-verdrag, onder bemiddeling van den Hertog van BRABAND,

ingegaan tusſchen de Graaven van GELRE en KLEEF, waar bij de twee

de Dogter van Graaf oTTo verloofd wordt aan den oudſten Zoon,

of Erfgraaf van Cleef, en welk Huwelijk zou voltrokken worden, zo

ras dezelve tot Huuwbaare jaaren zouden gekomen zijn,

Den 13 Mey, 126o.

Os HEINRIeUs, Dei gratia Dux Lotha

ringiae & Brabantiae, praeſenti pa

gina proteſtamur, quod, cum Nobiles viri,

dileéti conſanguinei noſtri, oTTo Comes GEL

RENSIS pro parte una, & THEODERIcUs Co

mes Clivenſis, & THEODERIcUs filius ejus (a)

ſenior, & THEODERIcUs filius ejusdem Co

mitis, dictus Lufh, proaltera, quaeſtionem,

quae inter ipſos vertebatur, noſtro commiſis

ſent arbitrio terminandam, fide corporali &

juramento praeſtito ſuper eo, quod ratum ha

berent, & inviolabiliter obſervarent, quidquid

inter ipſos ordinare vellemus, Nos demum

habita deliberatione ſufficienti ordinavimus &

pronunciavimus in hunc modum. -

Quod Comes Gelrenſis dabit filiam (b)

ſitain ſecundain, ex uxore, quam NUNc ha

bet, genitam, in uxorem THEoDERIco, pri

mogenito ( c) Domini THEODERIci , ſenio

ris filii Comitis Clivenſis, & ſi aliquem i

pſorum ante annos nubiles mori contigerit,

vel utrumque, majores poſt eos natu, ſive

(a) Filius ejus Senior.] Wegens deze twee DIR

KEN, beide Zoons van den hier opgenoemden Cleef

ſchen Graaf, en wier jongſte, uit zijn tweede Hu

welijk verwekt, ter onderſcheiding van zijn Oudſten

Zoon Dirk, doorgaands Luijf, of Louf, bijgenaamd

werd, kan men onder anderen nazien TESCHENMA

CHER, Ann. Cliviae Part. II, pag. 224.

(b) Filiam ſuam Secundam.] Irmengard, of Irm.

gardis, noemen haar PoNTANUs Lib. VI. p. 152. en

anderen. - Maar, dewijl zij hier omſchreven wordt,

als de tweede Dogter van Graafotto, ex urore, quam

NUNC habet, genita, en dus verwekt bij zijne twee

de Vrouw, PHILIPPA, de Dogter van den Graaf van

Simºpol, (fani S. Pauli Comitis), zo is de vraag,

hoe men die benaaming van de tweede, ſecunda,

alhier zal moeten opvatten? Genoegzaam alle Schrij

vers hebben geſteld, dat het eerſte Huwelijk van

Graaf OTTo, met MARGARETA van Kleef, onvrugt

baar is geweest, en dat zij in den jaare 1251. zon.

der Kinderen natelaten is overleden. Indien dit waar

heid was, koomt die vraag niet te pas, want dan van

zelfs ſpreekt, dat zij eene oudere volle Zuſter had,

en overzulks in rang van geboorte de tweede Dogter

van OTTo was, in zijn tweede Huwelijk verwekt. Maar

onze Graaf heeft bij zijn eerſte Vrouw MARGARETA

van Kleef ook, zo niet meerder, ten minſten eene Dog.

ter gehad, gelijk wij hier voor reeds ten vollen bewe.

zen hebben in onze Aanmerking op den Brief van

Paus INNOCENTIUS den IV. van 1248., onder Num.

56. bl. 469. alhier geplaatst. Dit zeker zijnde, zou

men ook de benaaming van een tweede Dogter daar op

kunnen te huis brengen, want dan was die Voordog

ter uit het eerſte Huwelijk de eerstgeborene Dogter

van Graafotto, en deze kon in dienſ opzigte de twee,

de Dogter van oTTo te regt genoemd worden, of.

ſchoon zij de eerſtgeborene of oudſte Dogter van zijne

Qqqq 3

ex uxoribus, quas nunc habent dicti Comi

tes, ſive ex aliis, ſi quas habuerint, genera

ti vel generandi, matrimonialiter conjungen

tur. Et haec intelligenda ſunt de filio, qui

erit Cothes Clivenſis.

Item, conſummato matrimomio, extuncin

fra annum Comes GELRENsIs dabit cum filia

ſua quinque milia marcarum et quingentas

marcas Colonienſium denariorum, tunc legali

um et bonorum; vel pro (d) ſingulis mille

marcis in eodem anno aſſignabit, et dabit ei

quingentas & quinquaginta marcas, annua

tim percipiendas in Theloneo apud L0bedde,

vel alias, quo forſan translatum fuerit ipſum

Theloneum; nee praedictae ſummae debitum

diminuetur ex annua penſione; et Comes GEL

RENsis ſingulos centum marcarum redditus

poteſt redimere mille marcis.

Item, ſi, conſummato matrimonio, filia Co

mitis Gelrenſis deceſſerit ſine prole, nichilo

minus filius Comitis Clivenſis, ejus maritus,

ipſos

tweede Vrouw was. - Doch, ſchoon men op dien

voet de benaaming van de tweede Dogter van onzen

Graaf zou kunnen opvatten, denke ik egter, dat men

het woord ſecunda hier niet betrekkelijk zal moeten

rekenen tot het eerſte huwelijk, om reden, dat de

volgende woorden, ex uxore, quam NUNC habet, ge

nitam, dan eeniger maate overtollig konden ſchijnen, en

'er niet bijgevoegd behoefden te zijn , maar, indien

men het woord ſecunda betrekkelijk maakt alleen tot

zijn tweede Huwelijk, zonder in aanmerking te nemen

de Dogter, of Dogters, uit het eerſte Huwelijk, dan

zijn die woorden volſtrekt noodzaakelijk, en dan moet

volgen, dat zij, de tweede uit dat laatſte Huwelijk

zijnde, nog eene volle Zuſter, die ouder was, moet ge

had hebben. Dat dit laatſte het waarſchijnlijkst is,

zullen wij betoogen in onze Aanmerk, op een volgenden

Brief van 1264. Num. 13o. -

(c) Primogenito.] Men zie DITHMARUS in Not.

ad TESCHENMACHERI Ann. Cliviae, Part. II. p.

227.

#d) Pro ſingulis mille marcis cet.J Dus ſtaat in den

oorſpronkelijken Brief. Ik twijfele egter geen oogen

blik, of de Notaris, en inſteller van dezen Brief, heeft

bij onoplettendheid en overhaasting tegen de waare

meening en doelwit van den Bemiddelaar in dezen,

eenen misſlag begaan. De Hoofdſom naamlijk van den

Bruidsſchat, welke Graaf oTTo aan zijne Dogter ten

Huwelijk zou medegeven , , wordt hier bepaald, op

vijfduizend vijfhonderd Mark Keulsch geld. Hij kon

deze Som voort in gereeden gelde betaalen , of op

jaarlijkſche ## houden. Zulks wordt aan zijne

keuze gelaten. Hij kon ook zelfs de hoofdzom jaarlijks

bij gedeeltens aflosſen. Elke honderd Mark, die hij

jaarlijks aan intreſſe betaalde, kon hij aflosſen met dui

zend Mark; ſingulos centum marcarum redditus-le

zen wij in 't vervolg, poteſt redimers mille mar:
1]
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ipſos redditus, ſive denarios, quamdiu vixe

rit, obtinebit, et poſt ejus deceſſum ad Co

mitem Gelrenſem, vel ad ſuos heredes, li

bere revertentur, praeter mille marcas, quas

Comes Clivenſis retinebit; ſcilicet ratione an

tiquae hereditatis, ſuper qua ipſe, et frater

ſuus, Comitem Gelrenſent impetebant; et,

ſi etiam mors dictum matrimonium diſſolve

rit, nichilominus Comes Gelrenſis Comiti

Clivenſt dictas mille marcas infra annum,

tunc inſtantem, perſolvet, vel aſſignabit cert

tum marcarum redditus annuales, quos, ut

ſupradictum eſt, redimere poterit mille mar

cis: & per hoc omnis querimonia, ſive dis

ſentio, mota inter ipſos Comites, ſcilicet Co

mitem Gelrenſem & Dominum Theodericum,

filium ſeniorem Comitis Clivenſis, & Domi

num Theodericum , fratrem ejus , dictum

Ltuſ/h, & eorum patres, de dicta hereditate

antiqua, penitus eſt ſopita, ita quod alter de

altero, & eorum heredibus, non habebunt

materiam conquerendi, & uterque alium qui

tum clamavit & eſſeſtucavit.

Comes autem eLIVENSIs dat, & aſſignat

uxori Filii ſui totam inſulam Wiſčele cum o

mnibus ſuis attinentiis, pro ſeptingentis mar

cis, completo matrimonio, annulatim, quam

diu vixerit, habendam jure duariae, ſive

Liffhtucht. Quae inſula ſi ad ſupplendas di

étas ſeptingentas marcas non ſuſſecerit, Cur

tis de Bargen cum omnibus ſuis attinentiis

adjungetur; &, ſi nOndum iſta ſuſſecerint, de

bonis Comitis Clivenſis , vicinius adjacenti.

bus, ſupplebitur dicta ſumma. * ,

Nos etiam Dux , & Comes de Los, pro

utraque parte ſuper adimpletione praemiſſo

rum ab ipſis, ut dictum eſt, fidejuſores ſu

mus, ita quod, ſi quis praedictorum Comi

tum infregerit, Nos pro nobis quatuor mili

tes Noyimagium mittemus ad jacendum, in

de non receſſuros, donec fuerit emendatum.

Similiter Comes de Los pro defectu ex par

te Comitis Gelrenſis unum Militem in opidum

Clivenſe, et pro defectu ex parte altera No

vimagium unum militem deſtinabit.

w

Hij betaalde dus jaarlijks tien aan rente van ieder hon

derd Mark,, Dit was de gewoone intreſſe, zo als men

in dezen tijd in dergelijke gevallen doorgaands altoos

vindt bepaald. Voorbeelden hier van bijtebrengen, is

onnoodig. Wij hebben zulks in voorgaande Brieven

meer, dan eens, ontmoet. Volgends deze be

# nu was Graaf otto verpligt van de geheele

oofdzom » Van vijfduizend vijfhonderd Mark, zo

lang hij er niets op had afbetaald, jaarlijks aan in

treſſe te betaalen vijfhonderd en vijftig Mark, en dus

van ieder duizend, honderd Mark. Dit blijkt uit den

geheelen ſamenhang van dezen Brief. Maar hoe ſtrookt

nu zulks met de woorden, die wij hier ontmoeten,

Prg ſingulis mille marcis in eodem anno aſſignahit &#

dabit et quingentas & quinquaginta marca, annuatim

percipiendas ? Zou hij dan van ieder duizend Mark

der Hoofdſom jaarlijks aan rente hebben moeten betaa

len vijfhonderd en vi "ftig Mark, en dus meer dan de

helfte van het Hoofdkapitaal? Welk een ongehoorde,

en nooit gebruikelijke, intreſſe zou dat geweest zijn?

Doch de inſteller van dezen Brief, toen hij de jaar

lijkſche Rente begroote op 55omark, verbeeldde zich,

Praeterea pro parte Comitis GELRENSIs fide

juſſores ſunt Comites de Keſſele, Wilhelmus

Dominus de Authena, Goſewinus Dominus

de Borne, Adam Dominus de Monte, Theo

dericus Dominus de Wiſſche, Gerardus Do.

minus de Batenborch, Otto de Zuelen, A

lexander de Eile, Wilhelmus dictus Schillinc,

Goſewinus de Rotheym, Johannes de Grusbe

ke, Heinricus de Homene, Gerardus de.....

the, milites. Ludolphus de Stralen, Wilhelmus

dictus Dous, Fredericus de Reden, Dominus

Gerardus de Reden, Gerardus de Barsdunch;

qui, fide corporalipraeſtita, promiſerunt, quod,

ſi (e) in hiis, quae dictus Comes Gelrenſis Co

miti Clivenſt promiſit, & nos ordinavimus,

ſi aliquis defectus fuerit, ipſi extunc moniti

opiduin Clivenſe intrabunt ad jacendum, in

de non receſſuri, donee defectus hujusmodi

fuerit emendatus. '-

Similiter, ſi ex parte Comitis Clivenſis de

fectus fuerit, Dominus Theodericus dictus

Luffh, Rutgherus dominus de Herpen, Hen

ricus filius ejus, Dominus Conradus de Mal

nerehken, Johannes Dominus de Hesdinne,

Johannes filius ejus, Bertoldus Dominus de

Oye, Robertus de Hesdinne, Henricus de

Hesdinne, Henricus Dominus de Lochka,

Gerardus de Horsth, Weſcelus de Bochelar,

Theodericus de Monemunth , Gerardus de

Wiſcele, Stephanus de Sulen, Stephanus de

Wiſchele, Theodericus de Brinen, Theode

ricus de Vondere , & Johannes de Wada,

Milites, qui ſºdejuſores ſünt ipſius Comitis

Clivenſis, moniti Novimagium intrabunt, &

jacebtunt, donec ille defectus fuerit emenda

tus; ſuper quo & ipſi fidem corporalem prae
ſtiterunt. rº. w

Nos etiam Diffum quatuor diétorum, ſci

licet Gerardi de Batenborch, Ottonis de Zue

len, Gerardi de Horst, & Theoderici de

Monemunth, quos ad hoc conſtituimus, quod

protulerunt vel proferent, ſine morae diſpen

dio volumus adimpleri.

Ad voluntatem etiam & diligentem petitio

- 11CIll

dat hij in de voorgaande woorden de geheele Somme

van 't Kapitaal, en dus 55co Mark had geſchreven,

en niet pro ſingulis mille Marcis, gelijk hij even te

vooren had bepaald. E n van tween derhal

ven, of hij moest geſchreven hebben , pro ſingulis

mille marcis dahit ei centum marcas annua

tim, of, pro quinque illis millibus & quingentis mar

CfS

annuatim. Op een van deze beide wijzen had hij vol

daan aan het waare oogmerk en doelwit van den Ge

ver van dezen Brief, die ongetwijfeld de jaarlijkſche

renten van de onbetaalde penningen tegen tien ten hon

derd heeft willen bepaalen. - Dat nu de Notaris

ſen door onoplettendheid in de oorſpronkelijke Brie

ven nu en dan misſlagen hebben begaan, is genoeg be

kend. Men zie alleen maar MABILLoN de Re Diplom.

Lib. I1. C. 1. S. 1 I. p. 222.

(e) Quod, ſi in hiis, quae – ordinavimus, ſi aliquis

defe&ius Juerit.] Het tweede ſi is hier overtollig. We

der een bewijs der onoplettendheid van den Notaris,

die niet herdagt, dat hij in 't voorgaande reeds dat

woord geſchreven had.

dabit ei quingentas & quinquaginta marcas

*
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nem Comitum, & Dominorum praedictorum,

promiſimus, quod, ſi quis eorum ordinatio

nem noſtram praeſcriptam, quod abſit, infre

gerit, Nos contra illum uſque ad ſatisfactio

nem alteri aſſiſtemus.

Nos vero Comes GELRENSIs & Comes cLI

vENSIs, & filii ejus praedicti, & fidejuſſo

res nominati, omnia ſupradicta vera eſſe pro

fitemur, & ſuper hoc in teſtimonium atque

(f) Sigilla noſtra J. Met twaalf Zegelen, de tien

eerſte aan roode en geele zijden Koorden, en de twee

laatſte aan Francijne ſtaarten uithangende, was eer

tijds deze Briefgeſterkt, doch waar van het derde,

vijfde, zesde, zevende, negende en tiende tegenswoor

dig verloren zijn , en afgebroken. De overige zijn

of geheel, of gedeeltelijk, nog overig, en alle in wit

wasch gedrukt. De Randſchriften, voor zo ver leesbaar

nog zijn, zijn deze. Van het eerſte. + S. HENRICI.

DUCIS. LOTHARIN .... BRABANTIE. Op het

Gezº Zºzº zºººººººººººººzSºzzie zºze sºczezzeszews EZoZ-Z ZoZozo，7 Zo 7,7-
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tobur (f) ſigilla noſtra appoſtimus huic

Cartae.

Actum & Datum apud Buſchum menſe

Majo in Aſcenſione Domini Anno ejusdem

Milleſimo Ducenteſimo ſexageſimo.

Naar den# Perka

menten Brief, ervintelijk ter Re

kenkamer van GELDERLAND.

tweede, zijnde van onzen Gelderſchen G

men: . . . . . OTTONIS. COMIT. ... #N#
en op het Tegenzegel: ... ZVTPHANIENSIS. Op

het ſchild de klimmende Gelderſche Leeuw. Öp het

vierde: S. THEODERICI ......... Het agtſte heeft

tot Randſchrift: SIGILL., WILHELMI. "DE AE

TEN ..... Op het elfde, dat meer dan half afgebroo

### SIGILL. IOH. ... ... O

Ct laatſte • Of twaalfde, eindelijk vind -

#oºrE#DE"" men nog ..

%%%%%%%%% zºzºzºzºzºzºzºzºzºzeezzaev zº sºezers

Z&<-&&&&&&&&&&&&&3%

%22% zezºverzee

Sueſteren, inhoudende eene bepaaling 'Wegens

het Rechtsgebied, en andere Rechten, die den Heeren van Valken

burg, en van Ditten, aldaar toebehoorden, en gemeenſchappelijk door

hun uitgeoefend konden worden
.

Den 14 September, 126o.

Niverſis Chriſti fidelibus, quibus prae

ſens ſcriptum oblatum fuerit, TH. Do

minus de Valkenborg, & W. Dominus de

Ditren, Nobiles Viri, ſcire veritatem.

Sciat praeſens aetas, & cognoſcat futu

ra, quod Nos cauſa litis deponendae inter

Nos, & noſtros ſuccesſores, in poſterum de

jurisdictione Suſterenſi, & jure noſtro ibi

dem, Scabinos dictae villae moneri fecimus

ſub juramento, ad dicendum veritatem de ju

re noſtro ſpeciali, ac communi, prout ab an

teceſſoribus noſtris ad eos fuerat devolutum.

Qui Scabini requiſiti, & jurati, dixerunt:

Quod Advocatus Domini de Valkenborg,

ſedens in judicio, & Villicus Domini de Di

tren cum eo, ſi venerit, ſi vero non venerit,

nichilominus Advocatus Domini de Valken

borg procedat in Judicio , & accipiens ali

quam pecuniam de evencionibus, ſeu emer

genciis, binam partem illius pecuniae Domi

no de Valkenborg reſervare tenetur; & Do

mino de Ditren tertiam partem miniſtrabit.

Quicquid etiam Dominus de Valkenborg,

(a) Tranſire ## Naamelijk in geval, wan

neer hij, als Leenman des Rijks, opontboden zijnde,

ſet. Advocatus ſuus, de emendis dimittere

voltierit, ſine conſenſu Domini de Ditren,

vel ejus Villici, dimittere poteſt.

Item dicunt dicti Scabini, quod tertia pars

eventionum deemendis, in judicio , ſive extra

judicium, cedit Domino de Ditren, binapars Domino de Valkenborg. o

Item dicunt, quod Advocatus Domini de

Valkenborg, ſedens in judicio, arreſtare ſen

Occupare poteſt quaslibet res in jurisdictione

Sueſterenſt, ſineceſſe fuerit, mittendo illuc

duos Scabinos et praeconem.

Item dicunt, quod nullus Dominus poteſt

vocare Ciyes Sueſterenſes per pulſationem cam

panae ad aliquam neceſſitatem, niſi Dominus

de Valkenborg, ſi vero Dominus de Ditren

neceſſe haberet in Curia ſua Ditren, illuc

poſſet eos vocare per campanam, ad ipſam
curiam defendendam.

Item dicunt Scabini, ſi Dominum de Val

kenborg contingeret tranſire (a) Alpes , ſeu

tradere filiam ſuam nuptui, ſive ſublimare fi

lium

den Koning van Duitschland verpligt was te volgen,

en bijteſtaan, wanneer deze naar Italien trok, om

de

r

#
"
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lium ſuum in militem, petitionem poteſt fa

cere apud Suſtren ad ſubveniendum ei in ta

libus articulis. Et in tali petitione nichil

juris habet Dominus de Ditren: et per hoc

ſünt Cives Sueſterenſes liberi homines.

Item dicunt, quod Dominus de Valken

borg poteſt (b) inbannire, ſeu ad pacem

ponere, Silvam ſuper omnes foreſtarios, ne

aliquis ſecet eam, et ad hoc poteſt deſtinare

ſuum Nuncium; quia ſciunt, et viderunt,

Patrem ſuum hoc feciſſe apud Suſiren.

Item dicunt ſupradicti Scabini, quod Do.

minus de Ditren tenetur de quadam area,

jacente apud Suſtren, Domino de Valken

borg, de (c) tribus judiciis annalibus

tres ſolidos Leodienſes, ita quod in quolibet

judicio unum ſolidum Leod. det. Ex hoc

tenetur Dominus de Valkenborg in die ju

dicii procurare Villicum Domini de Ditren

ſemel in menſa et de mane.

Praeterea dicunt, quod Dominus de Wal
kenborg poſit dare ligma nemoris ad aedifi

de Longobardiſche kroon te aanvaarden, en zich bin
nen Romen door den Paus tot Keizer te doen kroo

nen. – In dit, en de twee andere, alhier ook opge

noemde, gevallen, waren de Ingezetenen verpligt aan

hunnen Heer eene buitengewoone Bede, petitio alhier

genaamd, te moeten opbrengen. Hoedanig eene Be

de, of Precaria, bij de Handveſten, aan verſchei

den Steden verleend, dikwijls op een zekere Somme

Gelds bepaald werd, Dus moest Leiden, in die ge

vallen, tien ponden Hollands opbrengen: Si vocatus

ad Curiam Imperatoris (om de zogenoemde Expedi

tio Italica bij te woonen, en dus met den Keizer de

Alpen overtetrekken) ivero, ſt: Ego, filius meus, vel

rater, gladio militiae accinſti fuerimus 3 ſi Ego, fi

lius meu, vel frater, uxorem duxerimus, ſi ſiliam

meam, vel ſororem, matrimonio copulazerian, in quo

vis articulo michi in decem libras Holland. tenebun

tur. Dus ſpreekt FLORENS de V. in zijn Privilegie,

aan die van Leiden gegeven in den Jaare 1266. bij

v. MIERIs in 't Charterb. van HOLL: 1. D. bl. 344.

In de Jaaren 1254. en 1274., is een ſoortgelijke ver

gunning gegeven, in de# gevallen, aan die van

Alkmaar, en Geertruidenberge. Zie v. MIERIS, d.

iſ, bl. 286. en bl. 373. Zulks is te over bekend, en

dus onnoodig hier van meerder voorbeelden bijtebren

en.
g (b) Inbannire,,ſeu ad pacem ponere 1 dat is, bij

zekere boete de Markgenooten , of Bosch-maalen,

verbieden. Oudstijds noemde men zulks in ons Ne

derduitsch ook, in vrede leggen. In de onuitgegeve

ne Marken - Rechten van DIEREN van het begin der

XV. Eeuw, te vinden onder de Archiven van 't Duit

ſchen Huis te Utrecht in Lade 15. in een paket, ge

quoteerd Num. I. leze ik ,,. Arts. I. ,,. In den irſten,

,, zoe legghen ſy,” (naamlijk die Marckrichter en

Marckgenooten op een gemeene Holtſprake) ,, den

,, Bosch in vreden voer alle eerkawighe beeſten, hij

, naemen peerden, koenen, quickgoed, ende ſcaepen”,

dat is, verbieden diergelijk Vee in den Bosch te drij'

ven, of aldaar te laten weiden, op ſtraffe van ſchut.

tinge, waar toe de Boschbewaarder bij die Statuten

gemagtigd wordt. -

(# e tribus judiciis annalibus..] Tot welk een oog.

merk, en eindens, deze oudstijds gewoonlijke drie

Jaarlijkſche opene, of ongebodene Rechtsdagen, moe

ſten gehouden worden, en van derzelver onderſchei

dene benaamingen, en gebruik, hebben wij breedvoe.

rig gehandeld in onze Aanmerkingen op het, al nog

onder de Drukpers zijnde, SPECULUM FRANcoNIco

BELGICUM, of het Oude KEISERRECHT, Lib. II. Cap.

48. pag. 116- 1

(d) Watdinc.] 3% veel ik mij herinneren kan, is

cationem domorum in Jurisdictione Sueſteren

ſi; nec hoc ſibi aliquis poteſt de jure prohi

bere. Extra Jurisdictionem Sueſterenſem ſine

conſenſu Domini de Ditren dare non poteſt.

Et id ipſum poteſt facere Dominus de Di

tren, videlicet dare ligna ad aedificationem

domorum in Jurisdictione Sueſterenſi, ſine

conſenſu Domini de Valkenborg. Extra Ju

risdictionem dare non poteſt.

Item dicunt, quod Dominus de Ditten

nullam jurisdictionem habet in hominibus ſi

ve bonis Eccleſiae Sueſterenſis, quae ſpecia

liter ſpectat ad Dominum de Valkenborg,

quia die Judicii, qui vulgariter (d) Witdinc

vocatur, homines eccleſiae tenentur conque

ri Advocato in Curte eccleſiae, ſi aliquas cau

ſas litis inter ſe haberent. Si aliquis in illo

die vellet immutare querelam ex hominibus

. . . . . . eccleſiae, & deferre ad Judicium Vil

lae, in hoc faceret injuriam.

Item dicunt, ſi aliquis caſus gravis emer

ſerit in juredictione Sueſterenſi, de homicidio,

vel conſimili, pro quo Dominus de Valken

borg

mij dit woord nergends voorgekomen, dan in een Brief

van den Aartsbisſchop van Keulen, hier voor geplaatst

in onze II. Afdeeling Num. 67. bl. 243. alwaar men

leest, ,, Advocatus - una cum Burgravio Civita

,, tis - in omnibus cauſis judicandis judicio prae

,, ſidebit, illis duntaxat exceptis, quae vulgo Witz
» gedinge dicuntur, quibus ſpecialiter praeſidere debet

,, Burgravius memoratus”. Doch noch uit die woor

den, noch uit dezen onzen Brief, blijkt genoegzaam,

wat men daar door hebbe te verſtaan. De kundige

HALTAUs in Gloſſar.# 2126. zette het over door fu-.

dicium poenarum, Judicium de cauſts ſanguinis, colli

& manus; Hij nam het dus voor halsgericht, gelijk

men thands zou ſpreken. Mogelijk te recht. Doch

dewijl het woord, Wette, Wizze, Wite, of Wijte,

in 't gemeen betekent allerhande ſtraffen, en dus zo

wel geld boeten, of breuken, als lijfſtraffen, gelijk

sCHILTERUs in Gloſſer. p. 864. en p. 88o. aantoont,

zou men, onzes bedunkens, het daar uit ſamengeſtel

de woord Wit-dinc, of Witz-gedinge, ruimer kun

nen nemen, en niet alleen bepaaldelijk daar door een

halsgericht verſtaan, maar ook een zodanig gericht o

vermindere, dan lijfſtraffelijke, misdaaden, die met

eldboetens konden afgemaakt en gebeterd worden.

n dien zin zou dan het woord Wit- dinc het zelfde

zijn, als het geen men in 't algemeen anders noemde

Bot - aink, welk woord niet, gelijk de geleerde Uit

gever der Oude FRIESCHE wETTEN in zijne aanteke

ning, I. D. S. 22. bl. 34. meende, zo veel wil zeg

gen, als een geboden, of verkondigd, Gericht, als fa

mengeſteld uit Bod, van het A. S. Bodian, praedi

care, en tingh, judicium, want het tegendeel blijkt

uit het CoDEx LAURISHAMENSIS Diplomaticus Tom.

I. p. 194., alwaar dit ſoort van Gericht te recht, in

tegendeel, genoemt werd Ongeboden Ding, maar het

welk ongetwijfeld ſamengeſteld is uit Bot, in middel

eeuwig Latijn ook Bota genoemd, of, gelijk wij thands

nog uitſpreken, Boete, emenda, mulčta pecuniaria,

compoſitio, en zegt dus zo veel, als Boet- of Breuk -

Gerichte. Men zie onze Aanmerkingen op het spec.

FRANcoNIco - BELGIC. 11. C. 48. p. 121. Dat

zulks de rechte betekenis van 't woord Witdink is,

vermeene ik te mogen beſluiten uit het woord, Wit

eed, of Wijt - eed, want, ofſchoon de Heeren v.

wICHT, in zijne aanmerkingen op 't oosTFRIESCHE

LANDRECHT bl. 286. TRotz, in zijne reeds gedruk

te, doch tot dusver niet uitgegevene Not. ad LEG.

FRISIONUM Tit X. p. 7o. als mede ook de Uitgever

der Oude FRIEscHE wETTEN I. D. bl. 128. hier om

trend van andere gedagten zijn, komt het mij egter

zeer waarſchijnlijk voor, dat dit woord ook ſamenge

ſteld is uit hetzelfde Wette, of Wite, poena, muláta,

Cn
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borg ficeret (e) expenſas circa pugiles, vel

aliquid ſimile, ad corrigendum talem exces

ſum, Dominus de Ditren tenetur ſolvere ter

tiam partem talium expenſarum, quoniam ter

tiam partem recipit eventionum.

Dicunt etiam dicti Scabini, quod ipſi de

communi conſilio Civium Sueſterenſium, as

ſimpto Advocato Domini de Valkenborg,

posſünt Communitates ſuas ponere ad ban

num, feu ad pacem; ſi aliquis, habens jus

in eisdem Communitatibus, ſi infregerit ban

num, ſic unanimiter edictum, tenetur emen

dare; bina pars, quae provenit de tali fore

facto, cedit Civibus ad communem utilitatem

Villac Sueſterenſis, tertia pars Domino de

alkenborg; & de tertia parte Domini de

Valkenborg recipiet tertiam partem Domi

'nus de Ditren. Si vero advena, nichil juris

habens in dictis Communitatibus, infregerit

bannum ſupradictum, Omnia, quae adduxit

ad Communitatem, de jure perdidit, & fiet

de rebus ſuis praedictis , ſicut ſuperius eſt

praemiſſüm.

De jure Foreſtariorum nemoris dicunt Sca

bini memorati, quod Foreſtarii jurati ligna,

cn uit eed. Uit kragt nu van deze ſamenſtelling is

zwijt - eed niet anders, dan zodanig een purgatoiren, of

zuiverings- eed, tot wºlken een aangeklaagde, wegens

hem te lts gelegde misdaaden, ſomtijds in 't Gerichte toe

gelaten wordt, om zich van de aangetijgde beſchuldi

gingen te zuiveren, en op die manier bevrijd te raaken

of van de lijfſtrafte, of van de breuke en Geldboete,

waartoe hij anders naar gelang van de misdaad zou

moeten door den Rechter verwezen worden, indien

hij niet op die manier zijne onſchuld betoogde. Te

meer denke ik zulks, Gin dat men doorgaands altijd

het woord wit- of zwijt - eed aantreft, in gevallen van

misdaaden, zo wel die aan den lijve droegen, als die

met een geldboete of breuke konden afgemaakt wor

den, en waar in een purgatoiren Eed plaats kon heb

ben. Men zie, onder anderen, degemelde FRIESCHE

w:TTEN, I. D. bl. I28. 131. 143. 162. 163. 165.

169. enz.

(e) Expenſas circa pugiles.] Door Pugiles moet

men hier verſtaan Kampvegters. Bekend genoeg is

het, dat ten dezen tijde de gerichtelijke Kampvegten

nog niet in onbruik waren, en dat, wanneer iemand

niet op heeterdaad betrapt, noch met het Verelschte

getal van getuigen kon overtuigd worden wegens een

beganen doodſlag, of andere zwaare misdaad, en eg

ter door een Aanklager in rechten betrokken werd,

de twiſtende partijen in zodanig een twijfelagtig geval,

of in een zo genaamd crimen nec manifeſtum, de een

den anderen tot een gerichtelijk tweegevegt, duellum

judiciale, kon uitdaagen, behoeft ook geen bewijs.

In zodanig geval werden de goederen van den genen,

die den kamp verloor, verbeurd verklaard ten voor

deele van den Heer, in wiens hooge Gericht zulks

voorviel ; doch daar tegens was dezelve weder verpligt

alle de Kamp-koſten, expenſne circa Pugiles in dezen

onzen Brief genaamd, te dragen. Men zie vAN AL

KEMADE en v. D. SCHELLING , Behandeling van 't

Kamp - regt, bl. 173. en bl. 2o9., alwaar men zelfs

op bl. 365, en bl. 372. twee oude Rekeningen vindt

uitgegeven, uit de welke men ten vollen zal ontwaar

kunnen worden, waar in voornaamlijk die Kamp kos

ten oudstijds beſtonden. .

(f) Doufhout.] Het woord Doofhout wordt bij KI

LIANUs bl. 1 17. overgezet door Lignum carioſum, en

in dien zin is het dan niet anders dan dor, of geſtor

ven, hout, in tegenoverſtelling van Groenhout, dat

men niet mogt houwen, dan niet voorgaande toeſtem

ming des Hout-richters. Hier om is het, dat wij in

het MS. Marckenrecht van DIEREN van 1524. ook

quae in vulgo vocantur (f) Doufhout, ſe

care posſünt de jure in nemore, quantumcom

burere poſiunt in feodo ipſorum.

Item dicunt, quod feodum, quod ſpectat

ad jus foreſtariorum, ſepire poſſunt de jure

CX 11CIT]OTC.

Item quando Foreſtarii (g) honeraverunt

currum ſilum lignis, quae vocantur Doufhout,

& venerunt ad finem nemoris, ſi videtur eis,

quod plura ligna deducere poſſint, ſtando ſu

per currum & in via poſſunt ſecare ramos

aquaticos, qui materna lingua vocantur (h)

yater tuellegin, & ſic conplere plauſtratam

lignorum.

Item dicunt, quod porcos, quos paverunt

in domo ſila, poſſunt paſcere in nemore ſine

ſallario, quod vocatur Teutonice Vedeme.

Item dicunt Scabini, ſi fertilitas nemoris in

fructibus quibuslibet, qui vulgariter (i) E

keren nuncupantur, ſuperveniret, evolutis ſex

ſeptimanis, quibus Dominus de Valkenborg

& Dominus de Ditren emolumentum porco

rum , ſcilicet (k) Vedemam , percipiunt,

FO

dit navolgende vinden bepaald: ,, Item ſoe wie befon

,, den wort met groenen hout, in der Marcken ge

,, houwen, is IIII. pont. Item zal die B ſchhierde

, (Boschbewaarder) hem dat groene holt nemen, ind

, wroegen hem op der Lottinge mitter Broeke voer/z.,

, ind volde hy oeck des to Marckenrecht ſtaen, zal

, mens hem Marckrecht laten zwedervaren”. - Doch

in dien zin kan men alhier het woord Doufhout niet

nemen. Zulks blijkt uit het vervolg van dezen Brief,

alwaar de Eiken- en Bueken - boomen, quercus, fagus,

voorkomen onder de benaaming van Ligna inbannita,

bevreedigd hout, dat wegens den opgelegden ban, of

verbod, niemand, buiten kennis van den Heer, ver

mogt te houwen, in tegenoverſtelling van alia lig

na quae Dotafhout appellantur; waar uit blijkt, dat al

le ander hout , buiten de Eiken - en Bueken - boomen,

gelijk het Elzen en Berken - hout, en verdere ſoorten,

oudstijds , Doufhout , genaamd werd. Doufhoud over

zulks is alhier dat hout, het welk men tegenwoor

dig doorgaands noemt Weekhout, in tegenoverſtelling

van het zogenaamde IIandhout , het welk meer tot

timmeragie, dan wel tot brandhout, gebruikt wordt.

Op dien voet zal men gemaklijk de reden begrijpen,

waarom alhier de Foreſtarii, de Vorſters, of Bosch

bewaarders, tot hunnen benoodigden Haardbrand dat

Douf, of ſleckhout vermogten te houwen, ſccare, en

niet de ligna inbannita, of het Hardhout.

(g) Honeraverunt. Dus in 't oorſpronkelijke, voor

oneraverunt. Van 's gelijken vindt men dikwijls

## voor ontus, geſchreven. Zie hier voor bl.

52 I. B.

(5) Vater tuellegin. J Thands Watertelligen, of

Waterloten, genaamd, en Waterſcheuten, dat is, Sto

lones, Soboles - coliculi inutiles a radicibus aut lateri

## ſuccrescentes, volgends KILIAAN, II. D.

. 78 I.

(i) Ekeren.J Glandes. KILIANUs in v. Ecker I.

D. bl. 13o. Men zegt ook Eikel, en Aaker. In de

GEMMA Vocabulorum, gedrukt te Deventer in 1495.

leest men, Glans, glandis, een Eykel.

(k) Vedemam.] Dit oude woord, Vedeme en Ve

dema, 't geen ik bij DUCANGE, CARPENTIER, en

anderen, te vergeefs gezogt heb, ſchijnt door onkun

de van den Afſchrijver bedorven, en verdonkerd te

zijn in een Brief van den jaare 1125, uitgegeven door

FoPPENs, in Suppl. ad Opera Diplom. AUB. MIRAEI

Tom. II. Pag. 817. Aldaar leest men thands: ,, Ru

,, ſticis & colonis Eccleſiae, ſive pauperes eſſent, ſive

•, divites, jus illud, quod Sach appellatur, in ſylva

Rrrr , de
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Foreſtarii recitati reſiduo tempore, quod ach

tervedeme vocatur, fructum percipiunt de

jure.

Item dicunt, ſi alicui dantur ligna ſecanda

in nemore, ab illo, cuidantur ligna, tenen

tur habere unum denarium Colonienſem, qui

vocatur Scapennenc. -

Item ramos, ſi quiremanent de lignis, ali

cuidatis, & ſectis, poſſunt deducere domum

ad comburendum, non advendendum.

Item dicunt Scabini, ſaepius recitati, quod

ramos , qui per impetum venti deiciuntur,

qui wintbraken appellantur, tollere poſſunt,

in feodo ipſorum comburere & non vendere.

Item lignum, quodcumque jacens remanet

per annum in nemore, illud cedit Foreſtariis.

Hoc eis vendere de jure licebit.

Item quando recipiuntur denarii de paſtu

porcorum, qui Vedeine vocatur, procurandi

ſunt Foreſtarii in menſa de mane, & unus

denarius Coloñ. dabitur cuilibet Foreſtariorum

circa ſero; & ſimile fiet Scabinis.

Item dicunt, quod Foreſtarii tenentur reci

pere (l) porcos, qui proveniunt de Vede

ma ſecundum conſilium Scabinorum, & reſer

vare in uſus Dominorum , videlicet Domi

norum de Valkenborg, & de Ditren.

Item dicunt, quod melior porcus, qui pro

venit de paſtu porcorum , ſcIlicet vedema,

eſt Scabinorum, Foreſtariorum, Advocati,

Villici de Ditren, & Praeconis.

Item dicunt Scabini recitati, de lignis in

bannitis, ſicut ſunt quercus, fagus, ſi ali

quis advena, non exiſtens Civis Sueſteren

ſis, infregerit bannum in eisdem, & unam

,, de Buckenholt conceſit, vechtinam autem de por

,, cis hominum ſuorum Eccleſia habcbit”, doch ik den

ke, dat men voor vechtimam aldaar zal moeten lezen

vedemam, gelijk wij in dezen onzen Brief ook ontmoe

ten, En uit dien Brief, indien men dus her

ſtelt, en uit het verband, waar in dit woord in dezen

onzen Brief voorkomt, blijkt genoeg, dat Vedema,

of wedema, ongetwijfeld oorſpronkelijk van 't werk

woord weeden, gelijk men doorgaands in Vlaanderen

ſchreef, voor Weyden , door Paſcere bij KILIANUs

II. D. bl 793. vertaald, eigenlijk aanduidt die ver

gelding, welke iemand aan den eigenaar of Heer van

een Bosch moest betaalen voor de toelating, dat hij

zijne Varkens, of Zwijnen, in 't zelve mogte weiden,

en op de afgevallene Aakers, of Eikels der Eikenboo

men, en op het zaad der Buekenboomen aazen laten,

en dezelve dus daar mede meſten ; hoedanig voordeel,

bij den Heer en Eigenaar genoten wordende, te recht

alhier omſchreven wordt met de woorden Salarium,

en emolumentum porcorum, en in andere oude Brieven,

aangehaald bij HA! TAUs in Gloſſar p. 2056. , ge

naamd wordt, Weyt-gelt, en Wedepenning, dat is,

gelijk men in 't vervolg alhier ook leest, denarii de

paſlu porcorum, qui vedeme vocantur.

( l) Porcos, qui proveniunt de Vedema.] Het is

niet al te klaar, wat dit beduidt. Voor ieder Var

ken, dat iemand op den Bosch jaagde, moest hij be

talium arborum praecidere, ſive deponere

praeſümpſerit, ſexaginta ſolidorum Leodien.

ſium poena punietur. Si autem Civis Sueſte

renſis bannum ſupradictum infregerit, ſeptem

ſolidos Leodienſes & ſex denarios Dominis de

Valkenborg & de Ditren perſolvet. In tali.

bus emendis Foreſtarii nichil juris habere di

noſcuntur.

De aliis vero lignis, quae doufhout ap,

pellantur, ſi quae emendae emergunt, Do

mini jam dicti binam partem, & foreſtarii

tertiam habere tenentur.

Dicunt, etiam, ſi examen apum in trunco

alicujus arboris inventum fuerit, hoc Foreſta

rii ad aures Dominorum perducent. Si Do

minis placuerit, utilla arbor deponatur ad ac

quirendum illud examen, rami illius arboris

Foreſtariis cedunt de jure. Si vero arborem

illam non ſuſtinent deponi, examen apum in

arbore ſtante ad uſus dominorum permanebit.

Si etiam foreſtarii aliqua examina apum in

frondibus ſeu ramis arborum invenerint, illa

tollere in uſus eorum de jure licebit.

Amplius praeter haec tenentur Foreſtarii

colligere avenam, quae vocatur (m) Hont

C0rn. Ubicumque recipiunt ſex vaſa avenae,

ſeptimum eſt eorum.

Item tenentur recipere Capones Domino

rum, quando dari ſolent, & reſervare in uſus

Dominorum. " -

Item quandocumque Dominus de Valken

borg Suſtren venerit, Foreſtarii ſui tenentur

procurare ſicca ligna in hoſpitium ſuum.

Item dicunt Scabini, quocienscumque Do

minum de Valkenborg ire contigerit in vena

tione ſuper ſilvam Lyde, & in confinio Sue

ſterenſi, Foreſtarii ſui tenentur deducere vi

ITUIIIl

taalen den Vedeme, of Weidepenning. Hoe konden dan

nu eenige Varkens kºmen ten voordeel van den Heer,

of provenire de Wedema ? Immers niet van die, waar

voor de Eigenaar het Weidegeld reeds betaald had.

Waarſchijnlijk derhalven komt het mij voor, dat men

dit alleen te verſtaan hebbe van zodanige Varkens,

die iemand boven het getal, dat hij had aangegeven,

en waar voor hij betaald had, ter ## op den Bosch

had gedreven. Zodanige moeſten de Vorſters ſchut

ten of aanhaalen, recipere, en aanhouden ten voordee

le van den Heer. oedanige aangehaalde Varkens,

waar van men de Weidepenning getragt had te ont

duiken, en niet aangegeven had, bij vonnis der Sche

penen, of ſecundum conſilium Scabinornm, denkelijk

verbeurd verklaard wierden ten voordeele van den
Heer. Op dien voet zal men ook gemaklijk re

den kunnen geven, waarom in den volgenden Artikel

het beſte, melior porcus, van zodanige verbeurd ver

klaarde Varkens, gezegd werd te zijn ten behoeve en

voordeele der Schepenen, Vorſters, en anderen. Dit

naamelijk genoten zij tot belooning van hunne aange

wende moeite in het ontdekken en aanhaalen van der

gelijke ſluikvarkens. - - -

(m) Hontcorn.] ,, Cenſus frugum, a ruſticis ho

,, minibus praeſtandus, ad alimoniam canum venati

, corum Domini'', gelijk HALTAUs in Glosſ. V. Hunds

korn p. 977. zulks verklaart.
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num ſuum, panem, avenam, & hujusmodi

neceſſaria; & tunc debent in victualibus pro

curari. Et id ipſum tenentur Foreſtarii Do

mini de Ditren Domino ipſorum.

Item quivis Foreſtarioruminfeſto Nativita

tis Chriſti tenetur habere (p) arborem a

ridam ad comburendum in domo ſua.

Item dicunt ſupradicti Scabini, ſi aliquis

infregerit bannum Dominorum, in nemore ſe

cando aliqua ligna, & pervenerit ad liberta

tem Villae Sueſterenſis, pignus ſibi non de

bere accipi in libertate.

Ut autem praemiſſà rata permaneant, & â

nobis, & a noſtris poſteris, obſerventur in

(n) Arborem aridam.] Deze diende oudstijds tot

de zogenaamde Kerſt-ſtobbe, welke op Kerstavond

aan den haard gelegd werd. Hoedanige gewoonte on

convulſa, praeſentem cartulam ſigillis Eccle

ſiae Sueſterenſis, noſtro, videlicet Domini de

Valkenborg, Domini Gozwini de Borne pe

tivimus inſigniri.

Acta ſunt haec anno Dominicae incarnatio.

nis milleſimo, ducenteſimo, ſexageſimo, in ex

altatione ſanctae Crucis.

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, waaronder nog twee Ze.

elen in Wit wasch hangen, zijnde

et middelſte afgebroken, beruſten

de ter Rekenkamer van GELDER

LAND,

der de Landlieden op ſommige plaatſen van GELDER

LAND nog niet geheel in onbruik is geraakt,

116.) Aan de Geestelijkheid van vELUwE door Bisſchop HENRIK toegeſtaan de be

- ſchikking over hunne goederen bij uiterſte wil, als mede het Annus Gra

tiae. Met een Vidimus van den Deken van S. Walburgs Kerk te

Arnhem, van den 2o. Meij 137o.

Den 19 September, 126o.

Os Gherlacus de Bachem, Decanus

,, Eccleſiae Collegiatae beatae Wal

burgis in ARNHEM, notum facimus uni

verſis, quod nos vidimus literas quon

dain II. Domini, Domini noſtri Epi

ſcopi Trajectenſis, vero ſigillo, prout pri

ma facie apparebant, ſigillatas, conti

nentes de verb0 ad verbum in modum,

qui ſequitur.”

H. Dei gratia Trajectenſis Epiſcopus di

( a Y Autoritate ... ..., liberaliter ind.] Dus heeft

de aan ons medegedeelde Copie. Denkelijk heeft ARN.

sLICHTENHORST, die in den jaare 1655. ten dienſte

der Stad HATTUM uit de oorſpronkelijke, aldaar toen

beruſtende, Charters het Privilegie Boek bij een ge

bragt, en met zijn hand heeft afgeſchreven, het uit

gelatene, mogelijk bij verkorting geſchreven, niet

kunnen lezen, en daarom ook in zijn Afſchrift over

geſlagen. Men zal dit gebrek egter kunnen verhel

pen, zo wij lezen , auctoritate noſtra ordinaria libe

raliter indulgemus; hoedanige uitdrukking men meer

maalen in ſoortgelijke Bisſchoplijke Brieven vindt.

Men zal dit gebrek ook dus kunnen aanvullen, auto

ritate praeſentium liberaliter indulgemus. Dus leest

men in een dergelijk geval 2 tibi autoritate praeſen.

tium indulgemus, in een Brief van den jaare 1249,

hier voor Num. 62, bl. 476. en dus ook in meer an

dere Brieven. Doch, dewijl wij in 't vervolg van de

zen Brief ontmoeten de uitdrukking, tenore praeſenti

um confirmamus, zou ik, voor mij, liefst de eerſte

lectis in Chriſto filiis Capitulo vELUAE ſa

lutem in Domino. Ex paſtoralis officii de

bito veſtrae ſaluti paterna ſollicitudine inten

dentes, vobis concedimus, & ( a) auctori

tate ....... liberaliter indulgemus, ut qui

cunque veſtrum in extrema voluntate de re

bus veſtris mobilibus & immobilibus , juſte

conquiſitis, quibuscunque perſonis, vobis qua

cunque familiaritate conjunctis, aliquid lega

verit propter Deum, (b) legata ab eo o

mnia, ſive teſtamentaliter condita a vobis,

tenore praeſentium, confirmamus, & ea, per

poe

aanvulling verkiezen.

(b) Legata ab eo omnia , ſive teſtamentaliter con

dita. cet.J Wij denken den Liefhebberen van onze

Vaderlandſche oude Rechten en gewoonten geen on

dienst te zullen doen, indien wij hier ondervoegen,

en mededeelen het Hoofdſtuk de Teſtamentis, zo als

het gevonden wordt in de, tot dus ver onuitgegeve

ne, STATUTEN der Kerk van UTRECHT. Zulks zal

kunnen dienen tot opheldering van dezen Brief niet

alleen, maar wij kunnen er ook uit leeren in 't alge

meen, hoe in die oude tijden onder de Geestelijkheid

in deze Landen de ſuccesſie, en testamentmaaking gere

guleerd is geweest. Het zelve luidt, als volgt.

,, De Teſtamentis.

, Si Epiſcopus, vel Praepoſitus noſter, Decanus

, vel Canonicus aliquis dece/erit inteſtatus, Capita

,, lum de domo Epiſcopali, vel Clauſtrali, & fruſti -

,, bus beneficii ſui, quod habet in Eccleſia noſtra, &’

,, annis gratiae ſuae, ſe intromittit, & exequias ſuas
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poenam excommunicationis, in rebelles hujus

gratiae jam latae, ſententiae, ſi qui fuerint,

inviolabiliter volumus obſervari.

Praeterea veſtrae obedientiae pernicitatem

attendentes, Vobis concedimus ex gratia ſpe

ciali, ut, ſi quem veſtrum mori contigerit, a

die obitus ſuicedet ſibi annus gratiae, cum

proventibus ſuae Eccleſiae univerſis, adipſius

debita vel teſtamentaliter legata ſalubriter per

ſolvenda, ut animae decedentium ex hac gra

tia fideliter proſecuta uberiorem a Domino

miſericordiam conſequantur. Datum anno Do

mini milleſimo CC°. ſexageſimo, feria quin

poſt exaltationem ſanctae Crucis.

,, Harum mearum teſtimonio Literarum.

, facit. Si heredes ſui de peculio , quod habet,

,,Je intromittere velint , tunc debita Defuncti caº

,, ſolvent. Si vero de peculio ſuo ſe intromittere ,

,, vel hereditatem ſuam nolint adire, Capitulum,

, ſi velit , peculium & hereditatem accipiet, &’

, debita eaſolvet ; alioquin , facto inventario , , de

, bonis peculii & hereditatis debita exſolvet ſecundum

, facultates bonorum. . Domus zero Clauſtralis & fru

,, dus Praebendae debitoribus nichil ſolvent, ſed ma

,, nent Capitulo pro exequiis, &# redditibus memoria

, libus, & hiis, quae forte debet Eccleſiae. Si ve

, roTeſtamentum fecerit, & Executores conſtituerit,

, habebunt poteſtatem, quam eis Defunétus injunait.

, Et , ſi fuerint non de Collegio Eccleſiae noſtrae ,

,, fruêtus anni gratiae non miniſtrantur eis, miſt prtus

, caverint, de ſatisfaciendo id, quod Eccleſiae no

, ſtrae deletur.” e

, Quicumque de Eccleſia noſtra velit facere Teſta

,, mentum, hoc faciat coram Capitulo noſtro, vel a

», lias ,c# tenet STATUTUM , quodd# hoc eſt.

,,, Si Canonicus inteſtatus deceſſerit, Capitulum di

,,, ſponat de omnibus bonis ſuis, quae a Capitulo

,, tenet, niſi forte fideicommiſſarios acceperit coram

,, Capitulo, vel alias ſub bono teſtimonio, quia post

,,, mortem ſuam, ſigillo ſuoiantum, ſides non adhi

,,,, betur ſuper confectione teſtamenti.

, Si quis Teſtamento ſuo nobis aliquid legaverit ſub

, certis obſervantiis, ſi legatum agngſcimus, ad obſer
, vantias explendas tenemur, nee licet nobis illas ob

, ſervantias immutare.'

,, Si vero plura ſint legata, poſtumus unum agno

, ſcere, & aliud refutare. Si Teſtamentum factum

, fuerit, tenentur Executores hoc, .defuncto funere,

, publicare Capitulo, & ipſ tranſcriptum de hoc ede

,,re, &#.. ſt# fuerit, etiaIn originale in Archivo

, Capituli collocare”.

,, Et, ſi Defundus Executores ab Inventarii confe

,, étione, & rationis redditione non relevaverit,#
, de Domo Clauſtrali, & fruſtibus anni gratiae, Ca

,, pitulo tenentur reddere rationem, quandocunque hoc

,, a Capitulo fuerint#
,, Redditus memoriales, & alios redditus legatos,

, tertio anno poſt obitum defuncti , Executores nobis

,, aſſignare tenentur, ſicut & alia nobis legata.

, Caveant ſibi Executores , de Eccleſia noſtra as

,,ſumpti, quod de legatis praeſlandis cautionem non

, praeſtant. Ipſt de ſuo proprio praeſtare tenebuntur,

•, ſº bijna Defuncti negligantur , vel alias impendan

, Vflf -

9 ,, St Defunctus legata fecerit, & ipſis Executoribus

, poteſtatem dederit immutandi & minuendi, ad ſoli

, da legata tenebuntur, ſi non fecerint inventarium,

, nichilominus ad ſolida legata tenebuntur, niſt infra

», ſaai menſes coram Capitulo noſtro ſuper mutatione

,, Datum anno Domini Milleſimo CCCmo

, Septuageſimo, feria ſexta poſt Feſtum Boni

, facii Epiſcopi ac Martyris” (onderſtond).

Deſe Brief, in Archiis beruſtende, was op

Francyn geſchreven, en met groene waſſe

beſègeld.

Naar een, Copie, aan mij medege

deeld door wijlen den Heer Burge
meeſter B. J. DAENDELs, en door

denzelven geſchreven uit het MS.

Privilegien Boek der Stad HAT

TUM, beruſtende ter Secretarie al

daar, Fol. 21.

, &’## expreſſerint voluntatem”.

,, Si vero Defunctus ipſis Executoribus ſuae volun

,, tatis ultimae diſpoſitionem omnino commiſerit, nullis

,, legatis ſpecificatis , ipſº ad nichilum ultra Statuta

,, Eccleſiae tenentur, miſt ad rationem reddendam in

,, fine triennti ab obitu Defundi, niſi teſtator ab hac

,, etiam eos relevaverit”.

,, Si quis Clericum impediverit, quo minus teſtari

,, poſſit, punitur ſecundum STATUTUM PROVINCIALE,

,, quod ſequitur. ,, Item ſtatuimus, quod nullus Lai

,, ,, cus cujuscunque dignitatis, wel conditionis, exi

,,,, ſtat, de bonis Clericorum, ſive in vita, ſive in

,,,, morte, ſe intromittat; ſed quilibet Clericus de

,,,, bonis ſuis, ſicut in vita, ita & in morte, teſta

,, ,, mentum ſuum faciendi , & de rebus ſuis diſpo

,, ,,nendi, per ſe, vel per alios, quibus hoc commiſe

», ,, rit, liberam habeat facultatem. Et illos, qui

,,,, Contra hoc Statutum de bonis & rebus Clerico

,,,, rum decedentium auſu ſacrilego ſe ingeſſerint,

,,,, niſi ſunt ipſorum Clericorum Manufideles, ſeu

,,,, ultimarum Executores voluntatum , exnunc ſen

,,,, tentia excommunicationis innodamus. Et per lo

,,,, corum ordinarios praecipimus excommunicatos pu

,,,, blice nunciari, donec ablata reſtituant, & alias

,,,, ſatisfe erint competenter. In qua excommunica

,,,, tione ſi per menſem perſtiterint, extunc contra

,,, eos , tanquam invaſores bonorum Eccleſiarum,

,,,, procedatur -” ”.

Wij hebben dit bovenſtaande uitgeſchreven uit het

oude Perkamenten Handſchrift in Folio, berustende

onder de Archiven van het Kapittel van s. PIETER te

Utrecht, door een laatere hand geintituleerd LIBER

CAMERAE ſive Statuta Eccleſtae Trajectenſts, Fol. 75

verſo, en Fol. 76., doch hier en daar verbeterd uit

een ander Perkamenten Handſchrift, dat ons door des

zelfs Eigenaar, den Heer Rentmeeſter J. BURMAN, ten

gebruike vergund, en door deszelfs Vader, den Heer

iKASP. BURMAN, in de Utrechtſche jaarb. 1. D. bl.

164. en 165. nader beſchreven is geweest. Ons

beſtek laat niet toe dit breedvoeriger uit verſcheiden

oude Stukken optehelderen. - Alleen merken wij

op, dat het hier in aangehaalde sTATUTUM PRovIN

cIALE woordelijk is overgenomen uit de STATUTA

PRoviNCIALIA van den laatſten September 1322. Ca

non. VIII. pag. 6. der zeldzaam voorkomende Gou

daſche uitgaave van GERARDUS DE LEEU van den jaare

1484, in 4. Het geen derhalven bij wijze van

Privilegie aan de Geestelijkheid van VELUWE bij de

zen onzen Brief vergund is geweest, is naderhand bij

die STATUTA PRoviNCIALIA uitgeſtrekt tot alle Gees

telijken in 't geheele Aartsbisdom van Keulen, en des

zelfs onderhoorige Bisdommen , en dus ook tot ons

Sticht van Utrecht.

117)



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. III. AFDEELING.
S49

I,

S %Z NN# %-
\\&%%- "SSNS

Vºt-%-

goederen, en bezittingen,

3%$#%$#%$#%&E2%sººgs" sººs ººgsºes ººg

Een zekere Michaël, met zijn Vrouw Clementia, dragen zich, en hunne

op aan het Convent van de Duitſchen Orde

te Hemert, tot onderſtand van 't Heilige Land.

Den 13 December, 126o.

Enerabilibus in Chriſto dilectis, Domi

no (a) A. Decano Majoris Eccle

ſiae, & Domino (b) H. Decano Sancti Sal

vatoris in Trajecto, Magiſtra Prioriſſa totus

que Conventus in ſinu Sanctae Mariae Sa

lutem & devotum orationum ſuarum obſequi
UlIIl.

Discretioni veſtrae ſignificamus, & prote

ſtamur, quod Mychaël & uxor ſua Clemen

cia ſe, & domos, & agros, ac omnia bona

ſila mobilia, & immobilia, Domui ſanctae

Mariae Theutonicorum in Hemerte cum pos

ſeſſionibus, juxta eos ſitis, ad ſubſidium ter

rae ſanctdeſe obtuliſſe in praeſencia noſtra,

(a) A. Decano.] In de Lijst der Dekenen van den

Dom van den Heer DRAKENBoRCH, Aanh. op de K.

O. kl.. 54. , wordt hij genoemd AEmilius of Amelius,

en hij komt aldaar, voor het eerst, als Deken voor

op het jaar 1267.. In een onuitgegeven Brief van 1279,

geregiſtreerd in 't MS. Liberº Piloſus van 't Kapittel

van S, MARIE pag. 63. wordt hij Amilius Decanus ge

maamd, en niet Amelius. Dat hij reeds in 126o. die

waardigheid bekleed heeft, blijkt thands ontegenzeg

gelijk uit dezen onzen Brief, zo dat zijn voorzaat Pie

ter van den Dwarsdijk onmogelijk op het volgende

jaar 1261. als Deken kan geſteld worden, gelijk hij

& Domini Gofridi Cappellani noſtri, & alio

rum amicorum noſtrorum, recognoverunt.

Ut hoc ratum & firmum permaneat, prae

ſens ſcriptum ſigilli noſtri munimine fecimus

roborari. Datum anno Domini Mo. CC°. LX.

in Vigilia Luciae Virginis.

Naar den oorſpronkelijken perkamen

ten Brief, geſterkt door een Zegel

in geel wasch, ervintelijk in de Ar

chiven van 't Duytſche Huis te U

trecht in Lade 7. in een paket, ge

quoteerd No. 4.

in die gemelde Lijst, als mede # HOYNCK VAN

PAPENDRECHT, Analect, Tom. II. Part. I. p. 169

voorkomt, maar reeds op den 27 julijdes jaars 126o.»

zo niet reeds des jaars 1259. moet zijn overleden ge

WeeSt.
-

(b) H. Decano.] Henrik Posch komt reeds in 1259,2
en vervolgends, als Deken van Oudmunſter, voor, en

hij is volgends het Necrologium, of Doodboek van die
Kerk, geſtorven op den 19 November 1395. Men zie

het gemelde Aanhangzel bl. 127- en HoxNek » d. l

P• 214

Door de Abdis, en het Convent te Honnepe, haar eigen goed, dat zij

hadden tot Droempt, verkogt aan Graaf oTTo den III.

Den 18 December, 126o.

Os MARGARETA dicta (a) Abbatiſſa, to

tusque Conventus Eccleſiae in Hunepa,

notum facimus univerſis, praeſentes literas in

ſpecturis, Quod nos Allodium noſtrum, ſi

(a) Abbatiſſa -- Eccleſiae in Hunepa.] PoNTA

NUs H. G. Lib. VI. p. 153 , en sLICHTENHORST VI.

B. bl. 99. noemen IRMGARD, Dogter van onzen Graaf

oTTo, als eerſte Stichteres van dit Adelijke Klooſter.

LINDEBORN, Hiſt. Epiſc. Daventr. C. II. S. 1. p. 152,

en zijn navolger VAN HUESSEN, Oudh. en Geſticht. van

Deventer I. D. bl. 294, brengen zulks op het jaar 1267.

Maar hoe ſtellen wij het dan met dezen onzen Brief?

Immers is deze reeds gegeven op het laatst van 126o.,

en dus ruim zes jaaren te vooren, en in denzelven ont

moeten wij reeds het Convent, of Klooſter in Hunepa,

met de Abdis MARGARETA, als hoofd van 't zelve.

Dit ſtrekt zekerlijk ten bewijze, dat die gemelde

cuti ſitum eſt apud Droempt, cum ſuis atti

nentiis, vendidimus noſtra ſpontanea volunta

te Viro Nobili Domino oTToNI Comiti GEL

RENSI, pro quadraginta libris & duabus#
T3

Schrijvers in de bepaaling van de eerſte Stichting van
die Abdij, en in de opgaave van dat gemelde jaar, het
ſpoor bijſter zijn. De Heer DUMBAR, in zijn 'Kerk,

en Wereltl. Deventer, 1. D. 4. B. bl. 46o. heeft zulks

reeds getoond, en terecht bewezen, dat omtrend den

jaare 1326. door RICHARDA, Vrouw van Graaf OTTO

den II en Grootmoeder van onzen oTTo den III. •,de
ze Abdijgeſticht is geworden. Hoedanig gevoelen door

dezen Érief dus nader geſterkt wordt. Uit welken

hoofde dezelve ook in allen deelen der uitgaave waar

dig was. Zie ook v. LEEUwRN in INot. ad CHRON

THIEL. p. 235.
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Trajectenſis monetae, & ſuper dicto Allodio

renunciavimus, & effeſtucavimus more debi

to, & inde faciemus eidem Comiti debitam

warandiam, praeſentium teſtimonio literarum.

Datum in Honepa Anno Domini MCCLX

Die ſabbati ante feſtum beati Thomae Apo

ſtoli.

Naar 't MS. dat altſte Registre,

ervintelijk ter Rekenkamer van

GELDERLAND Fol. 131. verſo.

1 19.) De verſchillen tusſchen Graaf oTTo, en Bisſchop HENRIK van Utrecht,

zo als bij het Vredesverdrag van 1258. onafgedaan, en ter beſliſſing

aan Scheidsmannen overgelaten waren, door dezelven beſlist en ver

effend.

Den 13 Maart, 1261.

\TOs HENRICUs, Dei gratia Trajectenſis

Epiſcopus, & Nos oTTo Comes GEL

RIAE, notum facimus univerſis, praeſentes li

teras inſpecturis, quod nos Epiſcopus in vi

ros venerabiles (a) Theodericum Praepoſi

tum Sancti Salvatoris Trajectefi. & Johannem

Praepoſitum Thielefi. Eccleſiae; Nos vero

Comes Gelriae in nobiles viros Wilhelmum

Dominum de Altena, & Goswinum Domi

num de Horne, ſuper omnibus guerris & dis

ſenſionibus, quae inter nos (b) haćtenus

(a) Theodericum.] Zie wegens dezen Dirk van

Wickenrode, als Proost van Oudmunſter, den Heer

DRAKENBORCH in 't Aanhangz. Op de K. O. bl. 93

(b) Hacienus vertehantur..] Wanneer de onluſten

en oneenigheden, welke eenigen tijd tusſchen GEL

DERLAND, en het Sticht van UTRECHT, hadden plaats

gehad, en wel door een beſtand bij voorraad waren

opgeſchort, eindelijk, op den 5 Mey des jaars 1258,

waren uit den weg geruimd, en het beſtand in een

vaſten en altoosduurenden Vrede veranderd, zijn egter

bij dat Vredesverdrag, hier voor onder Num. Io6.

bl. 528. reeds geplaatst, eenige poinéten, en weder

zijdſche eisſchen, wegens de bezittingen van ſommige

goederen, bij dat Vredesverdrag tusſchen beide Par

tijen onbeſlist gebleven, waar over men onderling be

- loofde nader bij tijd en wijle, 't zij bij wijze van recht,

't zij in 't vriendelijke, zich te zullen verſtaan, en

vergelijken. ,, De quaeſtione vero hereditatum”, dus

luiden de woorden van die gemelde Zoene, bl. 531.

,, pertinentium ad Eccleſtan Trajectenſem, quae pos

,, ſeſſiones vocantur, de quibus eſt quaeſtio inter Do

, minum Epiſcopum, & Nos, de noſtrorum amicorum

,, conſilio, cum eodem Domino noſtro Epiſcopo, loco

,, & tempore, per fus, vel per amicitiam compone

,, mus”. Aan deze belofte heeft men voldaan , en

die opengeblevene verſchillen wegens eenige bezittin

gen aan het onderzoek, en eindelijke uitſpraak, van

vier Zegslieden, en Scheidsmannen, overgegeven,

die eindelijk, bij dezen Brief de gemelde geſchillen

hebben afgedaan. Doch dewijl die uitſpraak

alleen maar ging over de rechten van eenige bezittin

gen en goederen, en egter bij het voorige Vredes

verdrag van 1258. niet naauwkeurig ſommige veron

gelijkingen, en aangedaane wederzijdſche ſchaden, af.

gedaan, en bepaald waren, is zulks eindelijk aan de

bemiddeling van den Graaf van CLEEF overgegeven,

die bij zijne uitſpraak, in den ſtraks alhier volgenden

Brief onder Num.. 12e, niet alleen die nog openſtaan

de oneenigheden heeft ter neder gelegd, en beſlist,

maar ook, ter naarkoming van de bij dezen onzen

vertebantur, compromiſimus tanquam in ami

cabiles Compoſitores, quorum Dičium tale

eſt.

coMEs GELRIAE omne jus Domini Epiſco

pi Trajecteñ. in opido Embricenſi optinebit

in penſione (c) pro quinque libris Traje

ctefi., Epiſcopo annuatim ſolvendis in feſto

beati Martini hiemalis.

-

Item coMES GELRIAE decimas Noyalium,

quaS

Brief beraamde beſliſſing over de, in verſchil zijnde,

bezittingen, voor den Bisſchop bij onzen Graaf oTTo,

zich, met zijn Broeder, en verſcheidene zijner Leen

mannen, als Borge, heeft ingelaten, en dus op die

wijze dezen onzen Brief nader bevestigd,, Wij hebben

het genoegen deze twee onuitgegevene Brieven thands

aan het licht te mogen brengen, welker inhoud, ge

voegd bij het voorgaande Vredesverdrag zelve, ons

nu eene volledige onderrigting zal kunnen geven, op

welken voet eindelijk alle de geſchillen tusſchen GEL

DERLAND en 't sTICHT, die geduurende verſcheiden

jaaren hadden plaats gevonden, uit den weg zijn ge

#d, en eene beſtendige Vrede gemaakt is gewor

CIR, -

(c) Pro quinque libris.J In den Jaare 1235. was

reeds tusſchen onzen Graaf oTTo, en den toenmaa

ligen Bisſchop van Utrecht, een zeker verdrag, hier

voor geplaatst onder Num. I5. bl. 412., gemaakt, en

waar bij men overeengekomen was, dat, onder ande

ren, aan den Bisſchop de helfte der opkomſten van den

Rechtsdwang binnen Emmerik# zoude uitge

reikt worden; Quicquid emolumenti de Judicio prove

nerit, leest men in dat Verdrag, Dominus Electus &'

Nos, aequaliter dividemus. . In onze Aanmerking op

dat Verdrag, bl. 413. (a) hebben wij reeds uit PoN

TANUs getoond, dat in 126r. die overeenkomst ver

anderd is geworden, en dat de Bisſchop al zijn recht

op Emmerik aan den Gelderſchen Graaf toen afge

ſtaan heeft voor een jaarlijkſche uitkeering van tien

ponden. Wij bewezen zulks met het verhaal van

PoNTANUs, Lib. VI. p. 148. Eaſtant , ſchrijft hij,

,, in Archivis Trajectenſium Conventionis inter Epi

,, ſcopum Trajectenſem & Comitem oTHONEM Codi

,, cilli, dati anno milleſimo ſupra ducenteſimum ſexa

, geſimo primo, quibus Epiſcopus Gelriae Comiti O

,, thoni jus ſuum omne, quod ipſt in Oppidum Em

, bricenſe effet, permittere ac transferre profitetus no

, mine librarum annuarum DECEM.” Den misſlag,

door PoNTANUs in deze woorden begaan, konden wij

toen niet verbeteren, om reden, dat wij den #
- Zelf,
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quas (d) huc uſque habuit, & quae emer

gere poſlint in diſtrictu ſuo, per conſenſum

Domini Epiſcopi optinebit, & ad hoc ſe E

piſcopus favorabilem exhibebit.

Item ſuper eo, quod ſi Comes in terra,

quae vocatur(e) Althouiclant, & in antiquis

decimis, quae attinent Epiſcopo, vel Eccle

ſiis ſuis, fidelibus, vel ministerialibus ſuis,

aliquid uſurpavit ſibi, vel accepit, compro

miſſum eſt in nos Praepoſitum Sancti Salva

toris, Engelbertum Praepoſitum Sancti Petri

Trajecten. Dominum Goſuinum de Rothem,

& in Ottonem de Solen, Milites, ita quod,

quicquid praedicti quatuor, juramento praeſti

to, & fide data, ſuper hoc ordinaverint, ſeu

pronuntiaverint, ratum & firmum permanebit,

& ſi aliquem dictorum quatuor quocunque ca

ſu contingat abeſſe, alius loco ſui ſubſtitue

tur ydoneus, dolo & fraude penitus excluſis.

Item praedicti quatuor venient ſuper palu

dem , quae (f) Vene dicitur prope Buc

horst, ubi Epiſcopatus, & Comicia, termi

nantur; & ibidem, juramento et fide praeſti

tis, dicent, et diſtinguent ſecundum verita

tem, ubi dictarum terrarum termini finiun

tur.

Item Epiſcopus Trajectenſis nullum prae

ſtabit Comiti GELRIAE impedimentum in palu

de, quae Sconreworth vocatur, ubicunque ſit

ſita. Si vero aliquis fidelium, vel miniſteria

lium Epiſcopi Trajectenſis, impetere vellet

bona aliqua, quae attinerent paludi Sc0nre

worth, Comes GELRIAE ipſum, mediante iu

ſticia, vel amicicia, ammonebit.

Item Dominus Epiſcopus nullum impedi

mentum faciet Comiti GELRIAE in jure ſuo in

zelf, waar op hij zich beriep, toen niet onder ons oog

hadden, doch wij hebben eindelijk dien Brief, wel

ken hij denkelijk gemeend heeft, onder de Archiven

van 't Kapittel van den DoM te Utrecht gevonden, en

zijn thands in ſtaat denzelven in zijn geheel alhier uit

tegeven. Doch nu blijkt uit dit Artikel van dezen

Brief ten vollen, dat PoNTANUs zich vergist heeft in

de bepaaling der jaarlijkſche Som, welke aan den Bis

ſchop, in plaats van de halve inkomſten, zou uitge

reikt worden. Dezelve beſtont niet in DECEM libr. of

tien, maar in QUINQUE, of vyfUtrechtſche ponden,

die jaarlijks aan den Bisſchop op S. Martensdag in den

Winter voor dien afſtand vervolgends zouden betaald

worden. En deze zelfde jaarlijkſche uitkeering van

vijf, en niet van tien ponden, wordt ook bij den

ſtraks volgenden Brief nader bekragtigd. -

(d) Quas huc taſque habuit.] Naamelijk ſedert den

jaare 1215., wanneer de Novale tienden op veLUWEN

door den toenmaaligen Bisſchop oTTo den I. aan zij

nen Broeder, den Gelderſchen Graaf GERARD , zijn

afgeſtaan. Men zie den Brief daar van in de II. Af
deel. Num. Io5, bl. 311. Dat Paus INNOCEN

TIUs de IV. in den jaare 1247. reeds aan onzen Graaf

oTTo toegeſtaan heeft, om, zonder bezwaar van zijn

eweten, die tienden te mogen behouden, mits een

jaarlijkſche uitkeering daar voor aan den Bisſchop ge

vende, blijkt uit den Brief, hier voor in deze III.

Afdeeling geplaatst onder Num. 5o. bl. 458.

(e) Althouiclant ] Wat zulks zij, hebben wij reeds

getoond in onze Aanmerkingen op een Brief van 1255.

bl. 5o9. waar bij onze Graaf oTTo reeds, onder an:

bonis illis (g), quae emit erga Abbatem

Thuitiefi., ubicunque ſint ſita.

Item Epiſcopus Trajectenſis Decimam il

lam, quae ſita eſt in inſula de Driele ſuper

Renum, de qua lis exſtitit, optinebit.

Item Dominus Comes GELRIAE nullam ex

actionem faciet in benenatos Miniſteriales

Epiſcopi Trajectenſis, et e converſo Dominus

Epiſcopus non faciet exactiones in Miniſte

riales Comitis Gelriae benenatos.

Item Comes GELRIAE nullam exactionem

faciet in homines beati Martini, qui corpo

re et rebus eidem attinent. Si verovir, mu

lier, vel bona attinerent Comiti, in illos pre

cariam facere poteſt.

Item, ſi homines Epiſcopi Trajecten. mo

rantur in aliquibus bonis, de quibus Comes

hucusque precariam accepit , per ipſos di

cta bona libera eſſe non poſſunt ab exactio

ne, et e converſo Comiti de ſuis hominibus

fiet idem. ,

Item dampna, quae apud Gore acciderunt

in incendio, & in devaſtatione Caſtri, & in

aliis, ſunt praeciſe remiſſa.

Item denarii, (h) quos Epiſcopus Tra

jecteñ., occaſione praedeceſſoris ſui, Comiti

GELRIAE tenebatur, ſunt plane remiſſi.

Item de cetero Epiſcopus Trajectefi. nul

lum Caſtrum, ſeu munitionem, comparabit,

ſeu recipiet in terra Comitis GELRIAE; & vi

ce verſa Comes GELRIAE nullum Caſtrum ſeu

munitionem emet, vel recipiet in terra Epi

ſcopi.

Item

deren, aan het Kapittel van s. MARIE beloofd had,

geen Tiende te zullen trekken uit het Oudhoevige

Land van 't gemelde Kapittel op Veluwe.

(f) Venedicitur prope Buchorst.J Buchorst is het

nog hedendaags bekende Adelijke Huis Bukhorst, aan

de linker oever des Ysſels niet ver van het Dorp Salk

gelegen. Vene is het tegenwoordige Schoutampt Cam

perveene, dus thands genaamd, om dat het agter aan

het Disſtrikt, dat tot het regtsgebied der Stad KAM

PEN behoort, aangrenst. Beide, en de Heerlijkheid

Salk, en Camperveene grenſen aan de VELUwE, en

hebben eertijds behoord tot den ouden Pagus sALoN,

# wij hier voor reeds in 't breede getoond heb

en in onze Aanmerkingen II. Afdeel, bl. 346-353.

Denkelijk is het, dat die vier, alhier in dezen Brief

opgenoemde, Scheidsmannen, omtrend dezen tijd, de

# zo als tusſchen het Hattemer Broek

en de Heerlijkheid Salk, en vervolgends tusſchen We

ſep, en Ooſterwolde, en Camperveene, nog hedendaags

plaats vinden, en, ubi Epiſcopatus, &# bºdy"-

#nier, gelijk wij hier lezen, zullen geregeld heb
CIl, *

(g) Optae emit.] Naamlijk in den jaare 1256. Den

# hier van hebben wij reeds uitgegeven, en

geplaatst in deze III. Afd. Onder Num. 95, bl. 514.

(h)#- tenebatur.] . Dus in den oorſpron

kelijken Brief. De Notaris, of Schrijver van denzel

ven, ſchijnt een woord door onoplettendheid nagelaten

te hebben. De zin ten minſten vereischte, of, in qui

bus - tenebatur, gelijk in den ſtraks volgenden Brief

ſtaat, of, quos - ſolvere tenebatur.
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Item Comes caſtrum Langebruch optine

bit; veldenarii, quos pro ipſo dedit, ſibired

dentur.

Item Dominus Epiſcopus Trajectefi. plane

jura ſua ſpiritualia in terra Comitis habe

bit, ſicuti alii Epiſcopi habere ſolent.

Nos vero. Epiſcopus, & Comes, hujus

modi Compoſicionem, ſeu Ordinacionem, ra

tam habentes, & gratam, (i) ſigilla noſtra

praeſentibus in teſtimonium duximus appo

(i) Sigilla noſtra.] Volgends deze betuiging moest
men onder dezen Brief ook gevonden hebben het Ze

gel van den Bisſchop, doch de oorſpronkelijke Brief,

zo als nog in de Archiven van den DOM te Utrecht

voor handen, en door ons gebruikt is, heeft alleen

maar onder uithangen het Zegel van GraafOtto, in

wit wasch gedrukt, en genoegzaam nog geheel onge

ſchonden, terwijl geen ander zegel aan dezen Brief

meer gehangen is geweest. Ik weet hier van geen an:

dere reden te geven, dan deze , dat wel onze Graaf

oTTo van zijnen kant de uitſpraak der verkorene Zegs

lieden, en Scheidsmannen, gelaudeerd, en goedge

keurd, heeft, en zich dus aan dezelve onderworpen.

Dat hij , ten blijke daar van, aanſtonds dezen Brief

op naam des Bisſchops, en op zijnen naam, heeft la

ten vervaardigen, en, met zijn Zegel bekragtigd, aan

den Bisſchop heeft overgezonden, in verwagting, dat

deze ook van zijnen kant die uitſpraak zou goedkeu

ren, en dus tevens zijn Bisſchoplijk Zegel aan denzel

ven zoude hangen. Doch de Bisſchop zal, naar al

le gedagten, daar tegen eenige zwaarigheid geopperd

hebben aan onzen Graaf, en dus de medebezegeling

verwijld en uitgeſteld hebben. Dit zal tusſchen beide

Partijen aanleiding gegeven hebben tot een nadere on

derhandeling, en men zal overeengekomen zijn, om

op nieuws de beſlisſing der hier in bevatte poinéten,

gelijk ook van nog eenige verdere openſtaande ver

ſchillen, optedraagen aan den Graaf van KLEEF,

die ook bij zijne Uitſpraak van den 25 july , bevat

in den ſtraks volgenden Brief, een einde gemaakt heeft

aan die verſchillen, die bij het Vredesverdrag van

den 5 Mey des jaars 1258, hier voor geplaatst onder

Num. 1o6. bl. 528., onbeſlist waren gebleven. -

Indien men in dit daglicht dit ſtuk beſchouwt, zal

men tevens reden kunnen geven, waarom deze onze

ºv

nenda.

Datum apud Wageninge anno Domini Mil.

leſimo ducenteſimo ſexageſimo primo, Do

minica Inyocayit.

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief , er vintelijk in de Ar

chieven van den DOM te Utrecht in

Lade 99. No. 25.

Brief van den kant des Bisſchops ongezegeld is geble,

ven, en hij deze eerſte uitſpraak ongeratificeerd heeft

gelaten, en waarom men op nieuws den Graaf van

CLEEF tot Scheidsman heeft verzogt. Dan kan men

tevens begrijpen, waarom bij die nadere uitſpraak van

den Graaf van KLEEF, de meeſte poincten van dezen

Brief niet alleen genoegzaam op dezelfde wijze weder

op nieuws bepaald en geregeld zijn geworden, maar

ook tevens eenige nieuwe poinéten, die aan deze on

ze Zegslieden ter beſliſſing niet waren overgegeven,

bij die nieuwe uitſpraak afgedaan, en geëindigd zijn.

Men kan op dien voet dan ook verder ligte

lijk begrijpen, wat aanleiding gegeven heeft tot de

verbintenis, welke de Graaf van KLEEF, met zijnen

Broeder, en eenigen zijner Leenmannen, bij die nieu
We# op zich genomen heeft ten voordeele van

onzen Gelderſchen Graaf, indien ſomtijds de Bisſchop

zich tegen die, door hem op nieuws gemaakte, be

middeling, en Uitſpraak, mogte komen te verzetten.

Men kan dan eindelijk ook ligt begrijpen de

reden, waarom men deze tweede Uitſpraak des Graaf

van CLEEF alleen in het zogenoemde Altſte Regiſtre

van GELDERLAND gemeend heeft te moeten regiſtre
ren, en niet dezen onzen Brief, die alleen in de Ar

chizºen van de# Kerk bewaard is gebleven.

Immers, dewijl deze van den kant des Bisſchops niet

bezegeld is geworden, en dus niet tot ſtand en vol

komenheid gebragt was, was het ook onnoodig denzel

ven in de Gelderſche Staatspapieren te brengen, maar

wel de tweede uitſpraak des Graaff van CLEEF, waar

door de eerſte in de meeſte poincten nader bekragtigd

werd , gelijk wij dezelve in het gemelde Regiſter,

ter Rekenkamer beruſtende , geregiſtreerd gevonden

hebben, en daar uit alhier op dezen onzen Brief

ſtraks laten volgen.

&AKS) A32AA& A&SXA<<AK AA32AA & A&SA/S AA&Aſ SA/G2AA&SAASSAA e-AA&

12o.) Nadere en eindelijke Uitſpraak wegens de nog openſtaande Verſchillen tus

ſchen den Bisſchop van UTRECHT, en den Graaf van GELRE, door den

Graaf van cLEEF, die ook , met zijn Broeder, en eenige Leenmannen,

onder verband van Leyſting, of van hulpe aan Graaf oTTo, belooft deze

Uitſpraak door den Bisſchop te zullen doen nakomen.

Den 25 julij. 1261.

Os THEODRICUs, Comes Clivenſis ſcire

volumus univerſos, praeſens ſcriptum

viſuros, quod inter Venerabilem Dominum

noſtrum HENRICUM , Dei gratia Epiſcopum

Trajectenſem, & dilectum Amicum noſtrum

OTTONEM Comitem GELRENSEM reconſiliatio

nem & compoſitionem fecimus in hunc

(a) Oblata. J Dus ſtaat wel in het Register,

waar uit wij dezen Brief geven, doch kwaalijk, en

zonder zin. De Schrijver van dat Register, die meer

modum.

Domino Ghyſelberto de Amſtel, & aliis,

qui in terra Comitis Gelrenſis agitati füerunt,

emenda fiet condigna per justiciam, vel a

morem, & ipſis (4) oblata, de quibus ma

nifeſta eſt veritas, reſtituentur. De quibus

3RUl

e w e - -

maalen niet al te naauwkeurig is, had moeten ſchrij

ven, ipſis ablata - reſtituentur, en niet oblata.
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autem diſcordant, ſecundum juſticiam ſatis

fiet. -

Item ſententia excommunicationis, lata in

Comitem Gelrenſem, & Clericos & Laycos

terrae ſuae propter ipſum, & ſententia inter

diëti, lata in Eccleſias terrae ſuae, revoca

buntur. Et de eo, quod infra treugas latae

ſunt ſententiae diëtae, condigne fiet emenda

ipſi Comiti. -

Item de Palude , quae dicitur Schoenre

wert, Epiſcopus Comitem non impetet, nec

alicui, contra ipſum Comitem propter eandem

bellare volenti, aſſiſtet. Sed Comes Fideli

bus Epiſcopi, eam impetentibus, juſticiam

exhibebit.

Item Comes GELRENSIs decimas Novalium,

& alia bona, ſicut haêtenus optinuiſſe dino

ſcitur, ſine impeticione quorumlibet opti

nebit.

Item Decimam apud Dryele in BETUA ,

de qua (b) nunc hoeſt, Epiſcopus opti
nebit.

Item Comes GELRENsis Embricam ſine

impeticione optinebit, & annuam penſionem,

ſcilicet quinque libras Davantrienſis monetae,

Epiſcopo, ratione ipſius Opidi, in die omnium

Sanctorum perſolvet. -

Item dum vir, & mulier, & bona, ſunt

Epiſcopi, Comes inde eis nullam faciet ex

actionem. -

Item ſi Epiſcopus, vel Clerus Trajectenſis,

aliqua ſcripſerunt contra Comitem dedecentia,

eis, quibus (c) haec ſcripta ſunt, yterato

(b) De qua nunc hoeſt.] Dus in het MS. De

ze verkorte manier van ſchrijven betekent homo. Zie

wALTHERI Lextc. Diplom. Col. 156. lin. 17. Onze

Graaf oTTo bezat derhalven te dezen tijde die Tien

de te Leen van den Bisſchop, en welk Leen hij thands

weder aan den Bisſchop moest afſtaan. In den voor

gaanden Brief werd deze Tiende ook wel aan den

Bisſchop toegewezen, doch# melding gemaakt van

zodanige Leen - gerechtigheid, maar alleen, dat men

over dezelve verſchil had gehad. Door Drye

le moet men hier verſtaan het aan den Rhijndijk in

Overbetuwe, niet ver beneden ARNHEM , gelegene

Dorp Driel; en niet Driel, 't welk in den Bommeler

zweerd aan de Maaze ligt. Zulks blijkt, om dat dit

ons Driel in dezen Brief in Betua geplaatst wordt,

en in den ſtraksvoorgaanden Briefſ# Renum , of

Driel aan den Rhijn, in tegenoverſtelling van het

andere# aan de Maaze. J I MS. ſt

(c) Quibus haec ſcripta ſunt.] In 't , ſtaat

eigenlijk, quibus haec ## ſunt. Doch zulks is

maar een ſchrijffout van den Afſchrijver, dien wij

verbeterd hebben.

(d) Qui dicitur Vene ] Het tegenwoordige Kam

perveen. Zie onze Aanmerking Cif) op den voor

aanden. Brief bl. 551. Dat deze Veenen tot ongeveer

ezen tijd woest en onbewoond zijn geweest, doch in

den jaare 126o. door eenige Vrieſen eerst bewoond

zijn geworden, leert ons de oude Overysſelſche Chro

nycke, bij DUMBAR uitgegeven. Analect. Tom. II. p.

233. alsmede LINDEBORN, Hist. Episc. Daventr.

Cap. VI. S. 6. p. 286. Het zal den Liefhebberen

onzer Vaderlandſche Geſchiedenisſen niet onaange
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ſcribent, ipſum Comitem de hujusmodi infa

mia eſſe innocentem, & praepoſitas contra i

pſum infamias revocabunt.

Item Comes Gelrenſis, fideles ſui, & ami

ci, de dampno & incendio Caſtri de Gore

erunt liberi, & ſoluti, & domino Epiſcopo,

& aliis, quibus dampna ſunt illata, pure ſunt

reconſiliati.

Item nos de contermino terrarum Epiſco

pi & Comitis, de quo eſt diſcordia, ſcilicet

de loco, qui dicitur (d) Vene, cum fideli

bus utriusque, & aliis viris honeſtis, verita

tem perquiremus, & inter eos ſecundum me

liorem veritatem, quam invenerimus, diſcerne

IIlUIS.

Item dominus Ghyſelbertus de Buckhorst

reſtituetur in poſſeſſionem bonorum, de qui

bus ejectus eſt, ſicut fuit ante judicationem,

quae dicitur Ennynge, nec Epiſcopus .... &

eum, niſi ſecundum quod exigeret ordo juris.

Item Epiſcopus in bonis, apud Wyck ſitis,

quae Comes emit contra Abbatem Thuytien

ſem, nullum ipſi Comiti impedimentum faciet

Item adjutores utriusque partis incluſi erunt

reconſiliationi, nunc faétae inter Dominos

II1CIIlOTatOS.

Item Dominus de Ameſtell, (e) Philip

pus de Buiige, & eorum conlangwinei,

omnes de terra Trajectenſi, Comitis adjuto

res, manebunt in bonis, & jure, quae ha

étenus a ſuis anteceſſoribus habuerunt. Simi

liter Epiſcopus in ſuo jure, & in ſuis bonis,

&, ſi Epiſcopus eos impetere voluerit, ipſi,

ſecundum quod fideles Eccleſiae Trajectenſis

de

naam zijn, indien wij hier bijvoegen de eigen woor

den, waar mede wILLEM NAGGE dit voorval beſchre

ven heeft in zijne, tot nog onuitgegevene, Hiſtorie

van ovERYssEL, waar van ik een Afſchrift bezitte.

,, In 't jaar 126o”, verhaalt hij, m. Io9. , heeft

, deſe Bisſchop (Hendrik van Vyanden) die van

, Camperveene voor haer , ende haer naecomelingen,

,, Privilegie gegeven, datſe voortaen geen ſchattinge

,, ofte bede ſouden gelden , noch gehouden weſen de

,, Heren van den Lande in eenige toghten te volgen

, wijder, dan op die bepaelinge van haer eygen Lan

, den. Want ettelycke jaeren te vooren waren deſe

, Luiden uit Vrieslant gekomen in Overysſel, daer

, ſy een woest ende moerig lant by de Stadt Cam

, pen, nu Camperveen geheten, van 't welcke nie

,, mant voordeel hadde, met grooten arbeyt te lande

,, maeckten, ende ſigh aldaer ſeer armelyck beholpen,

, gelyck het gemeinelyck toegaet met die geene, die

,, woeſte landen beginnen te cultiveren.” e

(e) Philippus de Buiige.] Dus ſtaat in het Regis

ter geſchreven, doch, dewijl de Schrijver van het

zelve, voornaamlijk in het afſchrijven van eigen naa

men , zich meermaalen vergist heeft, vreeze ik ook,

dat hij alhier een fout zal begaan hebben, en moge

lijk zal in 't oorſpronkelijke geſtaan hebben Philippus

de Eminghe, zo als hij genoemd wordt hier voor in

den Brief van 1257. onder Num. 1o1. bl. 532. Ten

minſten, tot zo lange, of uit den oorſpronkelij

ken Brief, of van elders, het tegendeel niet blijkt,

denke ik, dat men dezen Philippus voor denzelfden

zal mogen houden, als die, in dien aangehaalden Brief,

Philippus de Eminghe genoemd is,

Ssss
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decreverint, Epiſcopo juſticiam exhibebunt,

& (f) ſimiliter eis Epiſcopus ſine dolo.

Item pons, factus in dampnum Domini

Gerardi de ultra Vecta, deponetur, niſi per

manſerit de ſilo conſenſu, & bona ſila reſti

tuêIltuT.

Item nos bona fide, pro poſſe noſtro, la

borabimus ad componendum inter Epiſcopum,

& Henricum de Borclje, Ita quod Comiti

Gelrenſi merito erit gratum.

Item Epiſcopus de ſolutione denariorum,

in quibus tenebatur, liber erit.

Item omnia ablata ab utraque parte quita

GI'llIlt.

Item Dominus (g) Henricus de Amer

lo captivos ſuos reſtituet abſolutos, dampna

ſecundum juſticiam perſolvet, & Comes ei

juſticiam exhibebit, et erit Comiti reconſi

liatus.

Item cum Gerlacus dictus Thiboin juſta

ſententia dampnatus fuit, pueri ejus, et ami

ci, erunt Comiti reconſiliati. Et, ſi Comiti

nocere voluerint, Epiſcopus eos in terra ſila

non ſervabit, nec patietur, quod in terra ſila

homines Comitis ſpolient. Quod ſi fieret,

ablata reſtitui procurabit.

Item ſipueri ſororis diéti Thiboin homines

Coinitis propter mortem avunculi ſui occide

runt, hoc emendabitur Comiti, vel de terra,

Epiſcopi expellentur..

Item quidquidinter cives Epiſcopi, & Co

mitis, per homicidium perpetratum eſt, hoc

emendabitur ab utraque parte.

Item Epiſcopus, & Comes (h), nullum

malefactoren in terra ſila ſervabunt.

(f) Similiter eis Epiſcopus.] De zin vereischte,

dat wij dus verbeterden de lezing van 't Register,

waar in kwaalijk geſchreven ſtond, ſintliter ejus Epi
C0DIAJ •

f &g) Henricus de Amerlo.] Weder een fout van

den ſlordigen Afſchrijver van ons Register. Onge

twijfeld moet men lezen Henricus de Almelo. Onder

dezen naam ontmoeten wij dezen Henrik ook in de

Brieven van 1257. Num. 1oI. bl. 521. en van 1258.

Num. IC6, bl. 531.

(h) Nullum malefactorem.] Onze GraafoTTo had

zich reeds in den jaare 1253. bij een plegtige belofte

aan den Bisſchop verbonden, aan geene vagabonden,

of kwaaddoenders, in zijne Landen te zullen beſcher

##en. Zie den Brief hier voor onder Num.

5. bl. 4 17.

7 (i) Fraternoſter, dićtus Luoff] . Over dezen bij.

naam, waar mede de jongere Broeder van zijn oud

ſten Broeder, insgelijks DIRK genaamd, gemeenlijk

onderſcheiden werd, hebben wij hier voor reeds ge

handeld in onze Aanmerking op Num. 1o7. bl. 532.

(k) Ad jacendum.] De zin is hier ook weder ge

brekkig, en de Afſchrijver van 't Regiſter heeft on.

getwijfeld weder een woord overgeſlagen. Wijzullen

dit gebrek gemakkelijk kunnen aanvullen door te lezen,

Novimagium intrabimus ad jacendum.

Item Eccleſiae Trajectenſes Citationes ,

faétas in Comitem, revocabunt, & Comes

eis ſuper hereditatibus, vel aliis, de quibus

inter eos eſt quaeſtio, ſecundum conſilium

amicorum ipſius Comitis, & amicorum Eccle

ſiarum, & noſtrum, faciet juſticiam, vel a

IllOTCIIl,

Ut igitur haec Compoſicio ſtabilis maneat,

& ſincera, nos promiſimus, fide praeſtita cor

porali, quod, ſi dictus Dominus noſter Epi

ſcopus Trajectenſis eandem Compoſicionem in

fregerit, quod abſit, Nos & fraternoſter dictus

(i) Luolf, & Fideles noſtri, Johannes Domi

nus de Huesdenne, Bertoldus Dominus de Oye,

Henricus Dominus de Lega, Everhardus de

Horst, Theodericus de Monementh, Theoderi

cus de Bondere, Theodericus de Buene, Hugo

de Honopole, extunc Noyimagium (k) ad ja

cendum, inde non receſſuri, donec hujusmodi

violacio fuerit emendata dicto Comiti. Ouod

ut ipſi (l). fiat noſter, & fideles noſtri, fide

corporali praeſtita promiſerunt. Si autem

propter violationem compoſitionis noſtrae Co

mitein GELRENSEM contra Epiſcopum juvare

volumus, Nos, & dicti, flater moſter, & fi

deles noſtri, ſimiliter de intrando & jacendo,

ſiculti praedictum eſt, erimus liberi & ſoluti.

In (m) harum itaque teſtimonium prae

ſentem paginam ſigillo noſtro, & fratris no

ſtri, ac fidelium noſtrorum praedictorum ſi

gillis, fecimus roborari.

Datum anno Domini Mº. CCLXI., in die

beati Jacobi Apoſtoli.

Naar het MS. dat alſte Regiſtre,

beruſtende ter Rekenkamer van

GELDERLAND , Fol. I21. 121.

verſ0 & 122.

Immers het

bloote werkwoood intrare, of de ſpreekwijs intrare

adjacendum, gebruikte men gewoonlijk, wanneer men

beloofde ergends in Leyſting te zullen gaan, of inrij

den. Bewijzen hiertoe bij tebrengen, zou overtollig

zijn. Zie alleen maar den Brief, hier voor, onder

'um. 1o6. bl. 53o en 531,

( l) Ipſt fiat noſter, & ſideles noſtri cet.] Weder

om door onzen ſlordigen. Afſchrijver van 't oude Re

gister een woord uitgelaten, zonder 't welk de zin

hier ten eenen maale gebrekkig en onverſtaanbaar is.

Ongetwijfeld heeft in het oorſpronkelijke geſtaan,

quod ut ipſt fiat, fraternoſter, &# fideles noſtri, ſide

corporali praeſtita promiſerunt. Zulks vereischt de

zin, en ſamenhang der voorgaande woorden. Mo

elijk was dit woord bij wijze van verkorting, of ab

# hoedanige men verſcheiden vinden kan in

het Levic. Diplomat, van WALTHERUS Col. 132, in 't

oorſpronkelijke geſchreven. De onkundige Afſchrij

ver zal mogelijk die Abbreviatie niet verſtaan, en daar

om dat woord maar overgeſlagen hebben. . . .

(m) In harum itaque teſtimonium.] Dus in ons

Afſchrift, Mogelijk moet men lezen, in horum ita

que teſtimonium, of, in harum itaque rerum teſtimo

74/////7 •
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121.) DIRK, bijgenaamd Louf, Broeder van den Graaf van cLEEF, draagt op

aan Graaf oTTo van GELRE, uit zyn eigendomlijk goed Sevenar, zeventig

mark jaarlijkſche inkomſten, en ontfangt dezelve weder ter Leen, on

der voorwaarde van denzelven niet te zullen behoeven te dienen, of

helpen, tegen Brabant, Cleef, en Holland.
-

Den 5 September, 1261.

N" THEODERIcUs (a) frater Comitis

Clevenſis, dictus Louf, univerſis, prae

ſens ſcriptum viſuris, cupimus eſſe notum,

quod Viro Nobili, noſtro Domino, oTToNI

Comiti GELRENSI in allodio noſtro Sevenar

ſeptuaginta marcas Colonienſis monetae an

nualis reditus aſſignabimus, & ipſas ſeptua

ginta marcas a Domino noſtro Comite Gelren

ſitenebimus jure feodali, et erimus eidem

ad homagium aſtricti.

Promittimus etiam praedicto Domino no.

ſtro Comiti Gelrenſi contra quoslibet auxi

lium noſtrum fideliter exhibere, fide data et

praeſtito juramento; tamen excipimus Domi

num noſtrum Ducem BRABANTIAE, fratrem

noſtrum Comitem cLEVENSEM, et Puerum

de HOLLANDIA, filium Domini wILHELMI,

quondam Romanorum Regis illuſtris, ſed ſi

Comes GELRENsis ſaepedictus contra praedi

ctosaliquam diſſentionem habuerit, extunc Do

mino noſtro Comiti Gelrenſi id, quod fidelis

(a) Theodericus.j In den voorgaanden Brief komt
deze DIRK Louf ook voor met zijn Broeder DIRK,

S\l vu. S&!"/z S&#%. S S&#ſa. Sººz- SSS:42 &
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122.)

ſche ponden in voldoening

noot MARGARETA, Dogter

Domino ſuo facere tenetur, faciemus; et vo

lumus, ut Homines noſtri Advocaciales, in

opido Goge manentes, ſine aliqua noſtra im

petione reſideant, et hoc ad Dominum no

ſtrum, Comitem Gelrenſem, dimiſimus, ut

nos in illa cauſa bene pertractet.

In cujus rei evidens teſtimonium memora

to Domino noſtro praeſentem litteram porre

ximus ſigillo noſtro roboratam.

Datum anno Domini M. CC°. LXI'. fë

ria tertia proxima ante Nativitatem beatae Vir

ginis apud Heyenorde.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, geſterkt met een uithangend Ze

gel in wit wasch, boven aan gequo.

teerd No. 11 en van buiten No. 334,

beruſtende in de Cancellarie van den

Hove Van GELDERLAND.

den regerenden Graaf van Cleef. Men zie verder on

ze Aanmerking op Num. 107. bl. 532.

\""/u. SN #z SSX SS / S&#%. SS'4 -
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INGELRAM, Heer van Coucij, bekent ontfangen te hebben 16ooo Parijs

van het Huwelijksgoed van zijn Echtge

van Graaf oTTO van GELRE.

Den 22 October, 1262. - -

TNGo (a) INGELRAMUs Dominus couc. no

tum facio praeſentibus, et futuris, quod

Vir Nobilis oTTo Comes GUELRIAE de ſede

cim mille librarum Pariſiencium, quas michi

(a) Ingelramus Dominus couc.] Dus ſtaat bij een

verkorte manier van ſchrijven in den oorſpronkelijken

Brief, welke abbreviatie, vol uit geſchreven, bete

kent Couciaci. Dit Coluciacum, of, gelijk men ook

vindt, Coctacum, Codictacum, Coccium, Coteium, en

gemeenlijk Coucy, wordt omſchreven, te zijn een Cas

trum in agro Sueſſionenſt prope Praemonſtratum, bij

AC. BAR. LE Roy in Not. ad BALDUINI AVENNEN

SIs Chron. C. XVI p. 21. b. Men zie ook HADR.

vALESIUs, in Notit. Galliar. pag. 148. en GULIELM.

promiſit, et dedit in maritagium cum MAR

GARETA, uxore mea kariſſima, FILIA ſua, ple

num fecit michi ſolutionispagamentum.

Et ego de dicta pecuniae ſumma me teneo

pro

MARLOT, Metropol. Remenſís Hiſt. Tom. I Lib IV.

p. 6o3 Aanmerkelijk voorwaar, en van veel

belang is deze onuitgegevene Brief voor onze Gelder

ſche Historie. Wij leeren uit denzelven niet alleen

kennen de hier voorkomende MARGARETA, als een

Dogter van onzen Graaf oTTo; maar tevens ook, aan

wien dezelve uitgetrouwd is geweest, omſtandigheden

welke men bij AQUILIUs in Chron. p. 2o en bij PoN

TANUs H. G Lib. VI. p. 152., alwaar zij handelen

over de kinderen, die onze OTTO in echte verwekt

Ssss 2 heeft
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propagato, et ipſum praedictum Comitem,

Dominum meum , PHILIPPAM ejus uXOrem,

et omnes fidejuſſores ſuos, de diéta peccu

niae ſumma quito, et remitto totaliter, et

expreſſe.

Et ut hoc ratum et firmum habeatur, has

patentes litteras ſigillo meo dedi roboratas.

Datum Anno Domini M9. CC°. ſexageſimo

heeft, te vergeefs zal zoeken. ARN. SLICHTENHORSTeg

ter heeft aan deze MARGARETA, en haaren Man, kennis

gehad, wanneer hij ons, dien aangaande, in zijn VI.

B. bl. 99. dit navolgende meldt. ,, zijne (Graaf oT

,, Tos) eerſte Vrouw MARGRIET, was onvruchtbaer,

, hoewelandere melden dat wt haer zij geteeld een twee

, de MARGRIET, gepaard naderhand met ENGUERAM

, den vierden, Heer van Coucij, gelijk de Stamboom van

, die van Coucy zvt-wyst”. - Maar is deze MARGA

RETA uit het eerſte Huwelijk van Graaf oTTO verwekt,

dat door genoegzaam alle Schrijvers geſteld wordt on

vrugtbaar en Kinderloos geweest te zijn ? Of is zij

de oudſte Dogter geweest van zijne tweede Vrouw

PHILIPPA? Dit laatſte kan volſtrekt niet aangaan lm

mers uit dezen onzen Brief blijkt ontegenzeglijk, dat

zij, zo al niet vroeger, ten minſten in 't jaar 1262.

getrouwd is geweest. INGELRAM noemt haar hier uit

drukkelijk zijne Vrouw, UXOR mea Kariſſima, en hij

bekent bij dezen Brief voldaan te zijn ten vollen van

het Huwelijksgoed, dat otto aan zijne Doger be

loofd had te zullen medegeven ten Huwelijk. Zo men

nu met genoegzaam alle Schrijvers, en voornaamlijk

met onze Gelderſche Hiſtorie - ſchrijvers, ſtelt, dat

oTto uit zijn eerſte Huwelijk geen kinderen zou ver

wekt hebben, en gevolgelijk, dat deze MARGARETA

een Dogter is geweest van zijn tweede Vrouw PHI

LIPPA van Simpol, in wat voor onoverkomelijke en

onoplosbare zwaarigheid vervalt men dan niet? Want,

wanneer is onze oTTo met deze tweede Vrouw ge

trouwd? Immers niet eerder, dan na doode van zij

me eerſte Vrouw. Maar wanneer is die geſtorven?

Dit weet men en van elders, en zulks leert ons ook

de oude Schrijver van het CHRONICON TIELENSE pag.

219. alwaar hij meldt, Anno Domini milleſimo du

centeſimo quinquageſimo primo, quarto Idus Septem

bris, obiit Domina MARGARETA de Clivis, prima uxor

OTTONJs Comitis GELRIAE. Hic autcn OTTO

poſtea duxit in uxoren PHILIPPAM de Sinipoel, de qua

genuit REYNALDUM Comitem. Is zij nu volgends dit

verhaal eerst geſtorven op den Io September des jaars

1251, zo blijkt het zonneklaar, dat hij in 1252. eerst

zijn tweede Huwelijk heeft kunnen aangaan. Indien

hij derhalven uit dat tweede Huwelijk alleen kinde

ren zou verwekt hebben, en, gelijk onze Historie -

ſchrijvers doorgaands ſtellen, zijne eerſte Vrouw on

vrugtbaar ware geweest, kon deze MARGARETA niet

vroeger geboren zijn geweest, dan in het laatst van

1252, of in 't begin van 1253, en zij zou dus in Oc.

tober 1262 een ouderdom van negen jaren bereikt heb

ben gehad, of ten hoogſten in haar tiende jaar kun

nen getreden zijn. En egter in dat zelfde jaar 1262.

komt zij in dezen Brief reeds als eene Getrouwde

Vrouw voor. Hoe ongerijmd zou het zijn te willen

ſtellen, dat een Meisje van negen jaar, en mogelijk nog

jonger reeds een wettig huwelijk zou hebben aange

gaan? te meer, daar, volgends het zeggen van Jvo

CARNOTENSIS, Epiſt. 99 pag. 191., tunc primum ini

tur legitimum matrimonium, cum conjuges per com

mixtionem carnis reddere ſihi invicem poſſunt conjugii

debitum. Is niet hierom bij het coNCILIUM NEMAU

sENSE van den jaare 1o96. c. 13. in de Concil van

LABBEUs Tom. X. p. 6o8. D. uitdrukkelijk bevolen,

ſecundo, die Lunae poſt feſtum Beati Lu

cae Ewangeliſtae.

Naar den oorſponkelijken Perkamen

ten Brief, waar onder nog hangt

- een gedeelte van 't Zegel in groen

Wasch, waar van deze letters nog

leesbaar zijn, +- Sl.. ILLUM1 .

IN ......... NI - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beruſtende in de Rekenkamer van

GELDERLAND,

ut Puellulae usque adduodecim annos non nubant? Is

niet in het CoNCILIUM B1TURICENSE van den jaare

1286 Cap 2. bij denzelven LABBEUs Tom. A/. Part.

II. p. 1248. volſtrekt verboden, of diſtricte inhibitan,

ne ante aëtatem legitimam maſculus vel foemtna matri

monium contrahant ? Hoedanig nu de wettige ouder.

dom tot het aangaan van een Huwelijk zij, vindt men

bepaald in de SºnoDUS NEMAUSENsis van 1284 bij

denzelven d. l. Tom. X1: Part I. pag. 1218. Spon

ſalia debent contrahi poſt ſeptennium Aktas vero

ad matrimonium contrahenduin eſt in maſculo quartus

decimus antius completus , & tn Puella duodecimus. -

Deze zwaaiigheid nu zal ras verdwijnen, zodra men

ſtelt, dat de hier voorkomende MARGARETA eene

voordogter uit het eerſte Huwelijk van Graaf oTro

geweest is. Dat dit geene, bloote giſſing is, maar dat

hij bij zijn eerſte Vrouw Kinderen gehad moet heb

ben, en wel bepaaldelijk cen, oftwee Dogters, ſchoon

haare naamen tot dusver onbekend zijn gebleven, heb

ben wij reeds betoogd in onze Aanmerkingen hier

voor Num. 56. ll 469. Zie ook onze Aanmerk op

Num. 1 14 bl. 54I. Wij leeren verder uit dit

Stuk, dat die Voordogter van onzen Graaf oT.To, bij

zijn eerſte Vrouw in echte verwekt, aan INGELRAM,

Heer van Coucy, getrouwd is geweest, en dat het ge

voelen dier andere Schrijvers, op wien zich sLICit

TENHORST in dezen beroept, aanneemlijk is, en met

de echte waarheid ſtrookt. Zulks blijkt thands on

tegenzeglijk uit dezen onzen Brief niet alleen, maar

het zelve verhaalt ons ook BALDUINUs AvENNENsis

in zijn Chronicon, het eerſt uitgegeven te Antwerpen

in 1693 door JAC., B. LE, Rov. Aldaar Cap., 33. pag.
5o. leest men, onder anderen, dit navolgende , Fi

, iiam Comitis Roberti, filii, Ludovici Regis, Aëli

, dem, in uxorem duait Dominus RADULPHUs de

, Couchi. - De hac ergo Adlyde diſtus Radulphus

, tres genuit filios & unam ſiliam. Quorum primo

, genitus, INGELRAMUS nomine, patri ſuccedens, ex

, maore ſua , ſorore Domini Joannis Montmirail,

, tres genuit ſilios & duas filias: Et horum primoge

, nitus, Radulphus nomine, ſiliam Comitis de Pon

,, tino durft u vorem: ſed hic ſine liberis mortuus eſt

, ultra mare. - Secundus hortum, nomine Johan

,, nes, ſimiliter fuvenis acce/it. Tertius igitur, 1N

,, GELRAMUs nomine, patri ſuccedens, primo duxit

93 uxorem filiam oTToNIs Comitis GELRIAE MARGA

, RETAM”. cet. Dit verhaal nu van dien gelijktijdi

gen Schrijver wordt volkomen geſterkt door dezen

onzen Brieſ', en tevens blijkt hier uit, dat die ING

Dominus Cataciaci, gelijk zijn naam dus verkort voor

komt in een Briefvan 1226. bij MARTENE en DURAND,

Theſaur. Nov. Anecdot. Tom. I p. 937. D., niemand

anders is, dan de hier voorkomende INGELRAMUS, de

III van dien naam, de Vader van onzen INGELRA

MUs, den IV. van dien naam, indien wij de rekening

van SLICHTENHORST volgen. - In een Brief van den

jaare 1 t16, uitgegeven bij MARLOT, Metr. Remens.

Hiſt. Tom. II. Lib. II. C; 27. p. 269 ontmoet men

ook eenen INGELRAMUs Cociacenſis, die ongetwijfeld

ook een der Voorzaaten van onzen Ingelramstus ge

weest is. -
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123.) De Tiende van Rodengoie, met het Laage Gericht, en het Bedrijf der

Dijken, onder voorbehouding van het Hooge Gericht, door Graaf

oTTo ter Leen uitgegeven aan Willem Heer van Altena. Met een

Vidimus van den Abt van S. Bernard, van den 22 julij 13o8,

-

niverſis inſpectoribus, vel auditoribus,

praeſentium litterarum, Nos frater

Henricus , dictus Abbas Monaſterii loci

ſancti Bernardi ordinis Cyſtercienſis, Salu

te1n ct/m notitia veritatis.

Univerſitati veſtrae praeſentium tenore

ſignificamus, nos ## legiſſe, & dili

genter examinaſſe litteras illuſtris Princi

pis, Domini OTTONIS Comitis GHELRIAE,

non cancellatas, non abolitas, nec in ali

qua ſili parte viciatas, in haec verba.

Nos oTTo, Comes GHELRIAE, notum fa

cimus univerſis, praeſentes litteras inſpecturis,

quod Nos dilecto ac fideli noſtro, vironobi

li, domino Wilhelmo de Altena decimam ter

rae ſuper Rodengoie, continentis circiter vi

ginti ſeptem manſos, paulo plus vel minus,

& omnem minorem juſtitiam ipſius terrae de

Rodengoie, nobis competentem, cum totali

jure, quod (a) bedriven dicum dicitur,

contulimus ſecundum neceſſitatem ipſius terrae

ac utilitatem, de nobis jure feodali in perpe

tuum tenendam. -

Praeterea concedimus eidem Militi, & per

noſtram acceptamuseciam licentiam, (b) quod i

pſe Abbati & Conventui Villarienſis Monaſterij,

(a) Bedriven dicum# Uit ons Neder

duitſch Dijk, hebben de middel eeuwige Latijnſche

Schrijvers gemaakt . Dica, Dicus en Diccus, en ge

bruikt voor agger. Dus ook Dicare, en diccare, voor

aggerem exſtruere, bij ons dykken, of dykmaaken.

ie DU CANGE Tom. II, p. 1474. - Dat het hier

ook voorkomende woord bedrijven zeer dikwijls ge

bruikt wordt, voor berechten, of bewind ergens over

hebben, heeft de Heer HUYDEcoPER getoond in zijne

Aanmerk. op MELIs STOKE , III. D. bl. 397., ten

dien einde ook aangehaald bij den Heer G. VAN HAs

sELT in Not. ad KILIANUM, Tom. I. p. 38. - De

ſpreekwijs derhalven bedrijven dicum betekent alhier

niets anders, dan het opzigt en bewind over de Dij

- In januarij 1263.

ordinis Cyſtercienſis, Leodienſis dioceſis, ean

dem Decimam, & omnem minorem juſtitiam,

cum totali jure, quod bedrijven dicum dicitur

ſecundum neceſſitatem terrae & utilitatem, ad

cenſüm hereditarium conferat, de ſe, & ſuis

ſucceſſoribus in perpetuum tenendam, nichil

jtiris Nobis, aut heredibus noſtris, vel ſuc

ceſſoribus, in praedictis, praeter altam ju

ſlitian tantum, ad praeſens, vel in poſterum,

reſervantes.

In cujus rei teſtimonium praeſentes litteras

ſigilio noſtro duximus roborandas.

Actum & datum annoDominiMº. CC°. LXo.

tertio. menſe Januario.

In cujus noſtrae inſpectionis teſtimonium

ſigillum noſtrum praeſentibus litteris duari

mus apponendum. Datum anno Domini

Mo. CCCo. octavo, in die ſanctae Mariae

Magdalenae.

- . Naar den oorſpronkelijken Perka

menten Vidimus Brief, geſterkt

met een uithangend Zegel in

roen Wasch , beruſtende ter

- - - - - ekenkamer van GELDERLAND.

ken hebben. In een volgenden Brief van 1264. alhier

geplaatst onder Num. 131. wordt dit Bedrijf over de

Dijken genaamd, conſideratio terrae & aggertun, quod

Theutonice Bedrijf aggerum aicitur . Het is dus het

zelfde, als jus ad dicum, dat voorkomt in een Brief

van 11oI. bij AUB. MIRAEUS Dipl. Belgic. Lib. 1. C.

45. Oper. Dipl. Tom. I. p 168. omnes decimas -

& unum manſum terrae praeter Jus ad dicum

- (70'ſ/Z,

(b) Quod ipſe Abbati, eet] Dat, ingevolge vande

Ze## van onzen Graaf, zulks ook geſchied

is, zal kunnen blijken uit een volgenden Brief van den

13. October dezes jaars 1263, alhier geplaatst onder

Num. 128.

Ssss 3 124)
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124.) De Goederen Emelar, en in Hijnshorst, door Wolter van Amersforde, tot

een Geldersch Leen, opgedragen aan Graaf OTro.

Den 18 Februarij 1263.

mersforde, praeſenti ſcripto proteſta

mur, quodbonanoſtra (b) Emelar & in Hyns

horst, quae valebant ducentas (c) libras

Holl. Domino noſtro oTToNI Comiti GELREN

SI in allodium contulimus obtinenda, quae ab

ipſo titulo feodi recepimus, & eidem Comiti,

& ſuis heredibus, nos, & noſtri heredes,

tanquam (d) ligius homo, fideliter ſervie

mus contra quoscunque Dominos terrarum

praeter Eccleſiam Trajectenſem.

Nullus (e) vero heredum noſtrorum he

reditabitur in bonis praedictis, niſi ille, qui

caſtrum noſtrum (f) Stoutenburg poſſidebit.

Filius vero noſter, [ſive (g) filiae etiam no

ſtrae] in dictis bonis hereditabuntur. Nos

autem & heredes noſtri, dictum caſtrum te

nentes , cum eodem Caſtro (h) praedicto

Comiti, ſuisque heredibus, contra omnes Do

minos [viventes] praeter Eccleſiam Trajecten

ſem fideliter ſerviemus. [Promiſimus] & ele

N% (a) Wolterus, Miles, dictus A

(a) Wolterus.] Dus in ons MS. Regiſter, en bij

v. SANDE. In de Uitgaaf van MATTHAEüs leest men

Walterus.

(b) Emelar & in Hijnshorst.] Bij v. SANDE, in

Emelar. Voor Hynshorst vindt men in de Uitgaaf

van MATTHAEUS, Rynshorst.

(c) Libras Holl.]. Dus in de beide Uitgaaven. In

ons MS. leest men libras Hallenſes, - Het volgen

de woord noſtro ontbreekt bij MATTH. - Bij v SAN

DE heeft men, volgends zijn gewoonte, Gelrienſt,

voor Gelrenſt.

Cd) Zigius homo-J MATTH. heeft dit veranderd in

ligii, bomines. Wij hebben de lezing van ons MS.
herſteld, waarmede de Uitgaave van v. SANDE ook

overeenſtemt.
-

(*) Nullus werd heredum.] Deze Clauſul tot aan
de woorden: In teſtimonium cet. heeft v. SANDE in

zijne Uitgaaf geheel overgeſlagen, en dus dezen Brief

daar mede verminkt.

(f) Stoltenburg. J, Dus leest men terecht bij MAT

THAeds. In ons oude Regiſter leest men Stetabergi,
doch kwaalijk. - Dit Huis, of Slot Stoutenburg is

in den jaare 1259. door dezen zelfden Wouter, of

# #ºr 2 van Amerforde te Leen opgedragen aan den

Bisſchop van UTRECHT, om tot een vrij en open Huis

te verſtrekken ten dienſte van het Bisdom. Dien op
dragts-brief kan men vinden bij v. MIERIs, Charterb.

van HOLLAND, l. D. bl. 333. Uit hoofde nu van

/

gimus omnia bona, quae ab ipſo Comite te

nemus, amiſiſſe, ſi conditiones praeſcriptas

non obſervemus, & eadem bona ad ipſum

Comitem & ſuos heredes libere eſſe devo

luta.

In teſtimonium hujus rei & robur praeſen

tes literas ſigillo noſtro fecimus roborari.

Datum anno Domini M°. ducenteſimo ſexa

geſimo tertio (i) feria tertia poſt Dominicam,

qua cantabatur Inyocayit me.

ANT. MATTHAEUS, Rer, Amorfortia

rum Script. pag. 186. Gecollatio

neerd met, en verbeterd uit het MS.,

dat aliſte Regiſtre, Fol. 89. berus

tende ter Rekenkamer van GELDER

LAND. Gedeeltelijk ook uitgege

ven bij VAN SANDE Comm. in Cons.

Feud. Gelr. Tract. I. Tit. I. C.

1. S. 21. n. 9. P. 4I.

dien opdragt aan den Biſchop kon de Gever van de
zen onzen Brief zich ook wel een Leenman van on

zen Graaf maken , en belooven denzelven te zul

len dienen, en helpen, tegen ieder een, als een Le

digman, tanquam homo ligius , maar hij moest daar

van uitzonderen het Sticht van UTRECHT; en daarom

is het, dat men in dezen Brief leest, contra quoscun

que Dominos terrarum PRAETER Eccleſiam Trajecten

C//0. " .ſ (g) Sive filiae etiam noſtrae]. Deze woorden, wel

ke bij MATTHA EUs zijn overgeſlagen, hebben wij uit

ons MS. alhier herſteld, en weder ingevoegd. –

# volgende in, gelijk ook autem, ontbreekt in ons

(h) Praedido C. ſuisque.] In ons Afſchrift diéto

C. & ſuis – Het volgende viventes hebben wij uit

dat MS. ook herſteld, gelijk ook promiſimus. Beide

die woorden ontbreken in de Uitgaave. - Men zie,

aangaande de Uitdrukking contra gmnes. Dominos vi

ventes, gelijk alhier voorkomt, of, gelijk men elders

een Homagium Ligium vindt omſchreven, contra o

mnes, qui poſ/unt vivere vel mori, het aangetekende

van den Heer HUYDEcoPER op MELls STOKE, II.

D. bl. 163. - -

(i) Feria tertia.] Wij volgen hier ons MS. MAT

THAEUs heeft in zijn uitgaave deze woorden overge

ſlagen, gelijk ook, qua cantabatur. In de Uitgaave

van V, SANDE leest men , qua cantatur.
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:

125.) Stadsvrijheid, en andere Voorrechten, door Graaf oTTo den III. verleend

aan die van Nieuw wAGENINGEN.

Den 12 junij, 1263.

N den name (a) der Heyliger onver

I ſcheydelycker Dryevoldicheyt, amen. Ick

orro, Greye van GELREN, ende van ZUT

PHEN, ſchryve allen den genen, die deſe let

teren aenſien , ſaluyt ende eewigen vrede.

Alle wercken der ſterſſelycker dingen volgen

nae den loop der tydt, ende vergaen te ſà

men mitten mynſchen , alſoe die vergaen;

wairom dattet noit is, dat men die dingen,

die nae hoerre natueren vergancklick - Zyn,

(a) In den naame.] Wij geven dezen Brief, zo

als dézelve door sLICHTENHoRST in zijn Bijvoegsel

aan 't licht is gebracht. ,,Niemand egter denke, dat de

ze Stadsgeregtigheden dus in onze Nederduitſche Taal

oorſpronkelijk aan die van wAGENINGEN gegeven zijn.

Ten dezen tijde gebruikte men in ons GELDERLAND

in dergelijke Graaflijke Brieven nog de Latijnſche

Taal, en het ſtaat vast bij mij, dat onze Graaf OTTO,

gelijk alle zijne voorige en volgende Brieven, dus ook

dezen Brief oorſpronkelijk in 't Latijn zal afgegeven

hebben. De oorſpronkelijke Latijnſche Brief is ons

tot dusver nergends voorgekomen. Dezelve is of ver

loren, of ſchuilt nog in 't duister. Wij moeten ons

de halven vergenoegen met deze oude Overzetting,

welke in de XV. Eeuw, en niet vroeger, daar van

ſchijnt gemaakt te zijn. - Men zal egter dit gebrek

van den Latijnſchen text gemak ijk kunnen herſtellen,

indien men de moeite neemt om den Brief, waar bij

aan ARN IEM door onzen Graaf oTTo Stadsgerechtig

jheden in den jaare 1233, gegeven zijn, hier voor in

deze III. Afdeel onder Num, 1 I. bl. 4o4. ervintelijk,

te vergelijken met deze onze Vertaaling , men zal dan
bevinden, dat, al wat in dien Brief aan ARNIIEM Ver

ºnd is geworden, niets meer of minder, ook thands

aan die van wAGENINGEN is gegeven, en dat deze on

ze Briefover zulks ook in dezelfde bewoordingen - al

jeen met verandering der eigen naamen dier Steden,

alsmede derG# en der jaar - en dag- tekening,

evat is geweest, als die van ARNHEM.b (b) Iſie, of er iemde ick der verſiantniſſe.] Deze

Ie ing heeft noch zijn, noch ſlot, en is ten eenen maa

je onverſtaanbaar. Ongetwijfeld heeft SLIGHTEN:9#s?
bij het afſchrijven van dit stuk zich vergist. Hij had

moeten uitgeven, Hicron, overſeinde ick. der verſtant

#ſſe der tegenwoordiger menſchen, en niet overſtende.

Dit blijkt uit de Latijnſche woorden van den gemel

den Arnhemſchen Brief, die woordelijk in dezen on

zen Brief herhaald is, want men aldaar leest, Noti

tiae igitur praeſentium & futurorum praeſentis ſcrip

# teſtimonió transmitto, quod Ego, eet. Het Latijn,

ſche werkwoord transmittere betekent overſeinden, of

elijk men nu ſchrijft, verzenden, en niet overzien,

e oude Vertaaler van dien Arnhemſchen Brief, hier

voor bl. 4c6., zette dus ook over, hierömme tot be

Kenteniſſe deſºr tegenwoordiger, und der nakomelingen,

ſeynde ik aver met gettygeniſſe deſer tegenwoordiger

ſchryſt, dat ik, enz. Dezelfde ſpreekwijze notitiae po

ſterorum praeſentisſcripti teſtimonio transmittere, ge

bruikte ook onze oTTO in den Herderwykſchen Stads

brief, hier voor Num. 4. bl, 379.

(c5 Van der machten de Keyſers ende des Koning:

Dat te dezen tijde de Landsfurſtelijke Hoogheid

onzer Graaven, of de zogenaamde Superioritas terri

torialis, nog niet tot die hoogte geklommen was, om

ſoortgelijkeVrijheden, als in dezen Brief gegeven wor

den, op hunne eigen naam, zonder voorafgaande toe

ſtemming ofgoedkeuring des Keizers, als Overleen

vercieren moet mit veſteniſſe der Brieven.

IHierom (b) overſiende ick der verſtantniſſe

der tegenwoerdiger menſchen, ende den ge

nen, die noch namaels koemen ſullen, on

derden getuych des tegenwoordigen ſchrif

tes, dat ick OTTO Greve van GELREN ende

van ZUTPHEN, mit voerſetten rayde mynre

Edelre Vrienden, ende mynre Dienſtluden,

Van der machten (c) des Keyſers, ende

des Konincks, ende met ſonderlingh oorloff,

heb

heer, te kunnen verleenen , maar dat dergelijke ver

gunningen te dezen tijde nog gerekend werden te

behooren tot de reſervata Jura Imperatoris , of tot

die Rechten, die de Keizers zich voorbehielden, heb

ben wij reeds hier voor betoogd in onze Aanmerkin

gen bl. 381. (f). Uit dien hoofde nu is het, dat

Graaf OTTO, ook in dezen Brief, getuigt, dathij zulks

gedaan heeft, van der machten des Keyſers ende des

Konincks, ende met ſonderlingh oorlof, op de zelfde wijs,

gelijk hij in 1233. in den Arnhemſchen Stadsbrief ook

verklaarde, die Vrijheden gegeven te hebben ex au

ſtoritate Imperiali & Regia, & ſpeciale licentia. -

Maar hier zou iemand eene kleine zwaanigheid kunnen

opperen, deze naamlijk, dat in den jaare 1233., wan:

neer aan ARNHEM die vrijheid verleend werd, te

recht melding kon gemaakt worden van den Keizer

en Aozing té gelijk, dewijt te dien tijde Keizer FRE

DERIK, en de Roomsch - Koning HENRIK aanwezig

waren, en te ſamen het Rijk beſtierden; daar in tegen

deel in den jaare 1263, en dus dertig jaar daar na,

toen aan WAGENINGEN deze zelfde Stadsvrijheid ver

gund werd, geen Keizer eigenlijk aanweezig was,

inaar verſcheiden Vorſten, en voornaamlijk ook de

Vorſten van deze onze Landen, RICHARD alleen voor

hunnen Opperheer erkenden, en die dus onder den

Titel van Koning het roer der Regering in handen

had ; dat men derhalven alleen maar in dezen onzen

Brief melding kon maken van den magt des Konings,

en niet tevens van dien des KCiscrs , die er niet was.

Deze zwaarigheid beſtaat meer in ſchijn, dan in der

daad, en zal ſchielijk verdwijnen, wanneer men in op

merking neemt, dat onze Graaf oTro die magt, om

dergelijke Stadsvrijheden te verleenen, eerst gekregen

heeft in i232, of 1233, bij een Privilegie van Keizer

FREDERIK en Koning HENRIK, en zulks wel met o

verleg en toeſtemming des Rijks. Dit leeren wij uit

den Brief van 1233. waar bij die van EMMERIK Stads

vrijheid verkregen hebben, hier voor geplaatst onder

Num. 1o bl. 598. In dien Brief zegt Graaf oT.To,

onder anderen, ,, notum facio univerſi's - guod E

,, go, impetrata & accepta poteſtate & ſpeciali licen

,, tja a Domino FRIDERICo, glorioſ/ſino Imperatore,

,, – nec non a Domino IIENRICO, illuſtri Rege Al

,, maniae, de conſilio & conſenſu Imperiiſeu Regni,

, & ex amborum ipſorum indulko ſlºper hoc mihi ple

,, nitudinis poteſtate collata, de Embricenſe Villa -

,, condidi Civitatem”. Ingevolge nu van dat Privile

gie heeft Graaf OTTo ook aan die van wAGENINGEN

deſe Stedelijke Vrijheid, of jus Civitatenſe, gege

ven, en hij moest dus in zijnen Brief getuigen, dat

hij zulks dede, van der machten des KEYSERs ends .

des KoNINCKs, en dus met ſonderlinge oorlof van Kei

zer FREDERIK, en Koning HENRIK, welke beiden hem

zulks hadden toegeſtaan met goedkeuring der Rijks

vergadering. Hij had dus niet op nieuws daartoeoor

lof verzogt van den thands regerenden Koning RI

cHARD; maar hij heeft gemeend, uit kragt van dat,

- Voor
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hebben gemaeckt van der Poirten van Cd)

Nye wAGENINGEN een Stadt, ende hebben

hoer gegeven alle vryheyt, mit alingen hoe

ren gueden, dat deſe Stadt hoer verblyden

ſall, ende die Lude, die dair nu in woenen,

off namaals in woenen ſullen, van derſelver

Vryheyt, die een Vry Stadt gebruyckt, en

de myn Stadt van ZUTPHEN.

Ende ick en ſall geen ſchattinghe noch

beloiften in deſer vurſeyder Stadt maeken,

buyten wyll der Burgeren.

Oick ſette ick, dat deſe ſelve Stadt gere

giert ſall werden by rayde der tweeleff Sche

penen, die dair gekoeren ſüllen werden, of

dair eenige ſaick in hoer ongeordiniert were,

dat die overtoigen ſullen werden mit voirſyn

nigen rayde der vorſeyder Schepene, ende

ſullen by hem weder werden gebracht tot

eenen gueden ſtaet.

Ende alle ſaicken ſullen weſen in derſel

ver Stadt, nae rechten ende gueden gewoen

ten der Stadt van zUTPHEN, wtgenomen al

leen 't Gericht, van welcken myn Richter

genot nemen ſall, als hij te voeren dede;

welcke Richter nochtans richten ſal by von

deniſſe ende rayde der Schepenen.

Voirt ſoe wil ik, dat gheen Borger, die

in der Stadt woenende is, ſal werden ver

wonnen mit Kampe, bynnen den palen myn

re Greeffſchap ende myns Lands; mer die

aenſpreker ſal gaen mitter ſaicken, die hy

tegen den anderen heeft, totten Richter,

ende Schepenen van ny wAGENINGEN, en

de alst hem vertoent is, ſoe ſullen ſy dair

op richten, ende die ſaick tot eenen gue

den eynde brengen.

Voert, die Burgeren ſullen vry weſen van

voor ruim dertig jaaren reeds ingewillgd, Privilegie,

zulks te kunnen, en te mogen doen, en daarom is

het, dat hij uitdrukkelijk ook getuigt zulks te ver.

gunnen uit hoofde van de macht, welke Keizer FRE

BERIK, en Koning HENRIK, hem daar toe bij hun

Privilegie voortijds gegeven en vergund hadden. –

(d), Nye Wageningen] Op den top der nabij de

ze Stad gelegene Berg is, van de vroegſte tijden af,

een Kerk gebouwd geweest, die in 1486, eindelijk af.

# is, en oud Wageningen genoemd is gewor

n, na dat men aan den voet van dien Berg meer en

meer huizen begon te bouwen, en van langzamer

hand een Dorp ontſtaan was, dat naderhand, met

gragten en veſtingen verſterkt, eene Poorte, of Op.

pidum, geworden is, aan welke men toen den naam

van Nieuw Wageningen gegeven heeft , Men zie

SLICHTENHORST, Toneel des Lands van Gelder, bl.

104... en de Schrijvers van den Tegenw. Staat van

Gelderland, bl. 476., en der Geograph. Beſchr. van

Geld, bl. 193.

(e) Wtgenomen Lobede enz.] Dit is het eenigſte

ſtuk, waarin deze Brief verſchild van den Arnhem

ſchen. De Burgers van ARNHEM worden in 't alge

meen vrij verklaard van Tollen, zonder uitzondering,

## Burgenſes ab omni evactione telonii & ſolutione in

erra & Comitia mea ſint immunes. Doch hier wor

den uitgezonderd de Watertollen. Die van wAGE

NINGEN waren dus vrij van de Landtollen, doch zij

moeſten van hunne goederen en Koopmanſchappen,

allen ſchattingen ende betalingen van Tollen

in mynen Lande ende mynre Graafſchap,

(e) Wtgenomen Lobede, ende anders al

len Tollen, die in den water gelegen zyn.

Oick ſoe en ſullen deſe Burgeren geen

erffniſſe geven van huyſinge noch van wapen.

Voirt, weren dair eenige vreemde luyden

van buyten in koemen woenen, van wat manie

ren dat ſy weren, die noch Heer, (f)noch Ol:

ders en hebben, dat der Stadt kondich weer;

weert dat ſy ſtorven, noch ick, noch myn

Richter en ſal die erffniſſe aenvaen; mer die

Schepenen ſullen ſy onder hem bekummert

holden een jaar lanck ende ſes weken; ende

weert, dat dair bynnen jairs hoer Heer off

hoer Erfgenamen quamen, die hem 't recht

van dier Erffniſſe vermeten, ſoe ſolden hem

die Schepenen vol recht doin. Mer weert

dat noch Heer noch Erfgenamen bynnen

jaers en quamen, die recht heeft in dier

Erffniſſe, ſoe ſolde die Greve dat guet vry

lick nemen.

Voirt, die gene, die dair koemen mit wa

genen ende mit Karren , ter merckt hoer

guet te verkoopen op ten Donredach; weert

dat ſy quemen des Woensdachs dair te voe

ren, ende ſy des Donredaghs niet ontkum

mert en weren, ſoe ſüllen ſy des Vrydages

en (g) wechtrecken, beholdelick hoers en

de hoers guets.

Voirt ſchepen, die dair van boven, off

van beneden aenkoemen mit hoeren gueden,

weert, dat ſy deſelven wech wederom tre

cken, die ſy quamen, ende niet voirt ge

vaeren en waren, die ſullen ſonder tollen en

wechtrecken.

Ende op dat die gedenckeniſſe des tegen

woir

welke te water, en langs de Rivieren, vervoerd wer

den, de gewoone Tollen betalen. Dit heeft geduurd

tot den jaare 1466. wanneer hun door Hertog ADOLPH

vergund en verleend is, dat alle Burghers en de ingeſe

ten van desſelver Stadt nu voertan mit oeren ſchepen,

have ende guede, ende Koepmanſchap tolvry. op onſe

Tollen op onſe Stroomen, Rhyn, Wale, . Yſſel, ende

Maeſe, gelegen, vaeren, koemen, ende keeren ſullen,

ten eewigen dagen ende tyden toe. Wij zullen dien

Giftbrief op zijn tijdorde hier beneden plaatſen. Men

vindt dezelve ook uitgegeven bij SLICHTENHORST, in

Append, bl. 581. - -

) Noch Olders en hebben..] In den Latijnſchen

Text heeft geſtaan, qui nec Dominos,, nec parentes

habeant. De onkundige Vertaaler heeft het Latijnſche

Parentes hier kwaalijk overgezet door Olders. Hij had

het moeten vertaalen door Bloedverwanten... In dien

zin wordt het woord Parentes bij laatere Schrijvers zeer

dikwijls, gelijk ook hier, gebruikt. Men zie onze

#s" bl. 249. (e). bl. 4o3. (e)- en bl.

O7, e

4 g&S Wechtrekken, beholdelick hoer ende hoers guetil

Zonder naamelijk verpligt te zijn, van die ter merkt

gebragte, doch onverkogt geblevene goederen eenige
merkt tollen te betaalen. In den Arnhemſchen Brief, die

in dezen woordlijk herhaald is, wordt zulks uitdruklijk

'er bijgevoegd; recedant & nullo onere telonei preman

tur, quin ſalvis rebus eorum ſalvi revertantur
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woirdigen wercks, ende die gracie deſer groo

ter Gyften niet gebroicken en werde van

myn, noch van mynre Erven, ſoe heb ick

dit mit mynen Edelen Luden, ende mit my

nen Dienſtluyden, die hier nae beſchreven

ſtaen, mit mynen eede op die Heyligen ge

veſticht.

Die namen mynre Edelre Luyden, die

deſe voirſeyde vryheide geſworen hebben,

zyn deſe,

Gerrit van Batenborch,

Claes van Malſen,

Wyllem van Hernen, Rydderen.

Die namen mynre Dienſtluyden , ende

mynre Luyden, die geſworen hebben deſe

ſelve vryheyt, zyn deſe,

Evert van (h ) Hekeren,

Goeſſen van Rochem,

Otte van Soelen,

Henrick 77èren,

Geryt van Hernen,

Conſtantyn van Halſem, Ridders;

Henrick Momme,

Egbert van Edinckweerde,

Wynant, ende Gaedert jaegers,

Dirck van Ems,

Rutger Wtenweerde,

Claes van Ophuſen,

Dirck van Hall,

(h). Evert van Hekeren.] Ik denke, dat hij de
zelfde is, als die, welke hier voor in den Brief van

1258. Num. 196. bl. 531. kwaalijk genoemd wordt

Everardus de Hekelen voor de Hekeren. In dien zelf

den Brief ontmoeten wij ook bl. 53o. de twee volgen

de Getuigen, doch Goesſen van Rochem komt aldaar,

gelijk ook in andere ſtukken, voor onder den naam

van Goſuinus de Roithem, of Rothem. Mogelijk zal

men hier ook Rothem, voor Rochen, gelijk sLICH

TENHORST heeft uitgegeven, moeten lezen. De let

ters t en c. zijn duizend maal in handſchriften onder

een verwisſeld, en dikwijls naauwelijks van elkande

ren te onderſcheiden.

(i) Ghyſten der waerheyde.] Ik denke, dat sLICH:

TENHORST door overhaaſting hier een ſchrijffout be

gaan, en kwaalijk afgeſchreven heeft Ghyften der waar

heyde, voor Gbyften der vryheyde, gelijk men hier

lezen moet. In den Stadsbrief van ARNHEM ſtaat in

't Latijn, Hanc vero conceſſionem & dorationern Im

periali & Regia poteſate & mea feci Civitati & Ci
vibus de Arnhem. Te recht vertaalde de oude O

verzetter van dien Brief hl. 4c8. deze woorden op de

volgende wijze. Deſe toelaetinge ende gyfte der vry

heyt heb ik gemaeckt der Stadt end den Burgeren.

CVl2 •

(k) Schoelmeyſter.] Ik denke, dat in den oorſpron

kelijken Latijnſchen Brief zal ## zijn geweest

het woord Scholaſticus. Bekend genoeg is het, dat

in alle Kerken, waar in een Kapittel van Canunniken

eſtigt was een derzelven de waardigheid van Scho

aſter, of Scholaſticus, bekleedde, en dat dezelve, na

dén Proost, en Deken, boven alle de overige Canun

niken den rang, en dus de derde plaats in het Kapit

tel, had. Zijn Ambtsbediening beſtond, onder an

deren, ook in het opzigt hebben over de Scholen van

't Kapittel, en aan hem ſtond het, de Schole te voor

zien van een bekwaamen Rector Scholarum, en hij was

tevens verpligt acht te geven op de vorderingen der

Scholieren, en dezelve van tijd tot tijd te examineren.

De Overzetter derhalven zette dit woord niet al te wel

over door Schoolmeyſter. Doorgaands vindt men in Ne

derduitſche ſtukken denzelven genoemd Scholaſter, en

Jan van Well, ende voel andere luyden.

Deſe bekenninge, ende (i) ghyften der

waerheyde, heb ick gemaeckt der Stadt en

de Burgeren van ny wAGENINGEN , mitter

machten des Keyſers, ende des Konincks,

ende mynre, in den jaere der gebuerten ons

Heeren duyſent twee hondert ende drye en

de tſestich op ten anderen Idus van der

Maent van Junio, by my Wageningen,

daer deſe tuygen tegenwoirdich waeren, die

hier nae beſchreven ſtaen: Schepen van ARN

HEM, als

Aerent van den Gruythuys,

Ryquyn Ploech,

Guedert die Munter,

Wolter by den Kerkhoff,

Henrick Tegnagel,

Goede Noye,

Waluyn van der Mercke,

Gerrit Gheye:

Hugo, Prochypaep in Wageningen,

Lubbert, (k) Schoelmeyſter t Arnhem,

ende anders voele Luyden. Ende deſen

Brieff heb ick doin veſten, mit aendruckin

ge myns Segels.

ARN. sLICHTENHORST, Geld. Ge

ſch. in Append. bl. 58o.

zijne bediening Scholaſtrie, voor de Latijnſche woor

den Scholaſticus en Scholaſtria. Hij was eigenlijk de

School-bezorger, of opziender, en de Rector, die on

der hem ſtond, is eigenlijk de Schoolmeeſter. Aan den

zelven was ook toebetrouwd de bewaaring der Archi

ven. Hij was dus Chartermeeſter van 't Kapittel, en

moest ook alle Brieven, die van wegen het Kapittel

werden afgegeven, inſtellen, onder zijn opzigt door

den Notaris des Kapittels laten in het net ſchrijven,

en doen uitvaardigen, en hij was dus tevens ook Ze

gelbewaarder van 't Kapittel. Het korte beſtek on

zer Aanmerkingen duldt niet, dat wij zulks omſtandi

er met bewijzen ſtaaven. Wij zullen alleen maar hier

ijvoegen de woorden van de oude onuitgegevene sTA

TUTA ECCLESIA E TRAJECTINAE, alwaar men in het

Perkamenten MS., zo als in de Archiven van 't Ka

pittel van s.. PIETER te Utrecht bewaard wordt, on

der meer andere pligten, aan den Scholaſter ook dit

navolgende Fol. 27 verſo voorgeſchreven vindt. ,, Ad

,, ipſum pertinetſcribere in talula omnes, qui dºinum

,, Oſicium halent providere & ordinare, qualiter can

,, tanduin, & legendun ſit in Eccleſia noſtra. Item

,, ad ipſum pertinet ſcribere Literas Capituli, &? mis

,, ſas Capitulo legere. Itein ipſe habet Scholaribus

,, Eccleſiae noſtrae de Rectore, qui eos in Gramma

,,tica, Loyca (Logica) & Muſica inſtruat, provide.

,, re. Item ipſe habet Scholaribus de Antiphonario &?

,, Gradali providere in Scholis. Item habet Scholares

,, noſtro admittere & refutare, dgn tamen non ſint

,, in Eccleſia noſtra beneficiati. Ad ipſum pertinet Ca

,, nonicos noſtros Scholares examinare tam in ſcientia,

,, quam in moribus & aetate, & cum habiles reperti

,, fuerint, Decano & Capitulo. noſtro emancipandos

2, praeſentare. cet”. - Men kan hier mede verge

lijken de STATUTA Eccleſiae Pinguenſis, uitgegeven

bij STEPH... ALEx. wURDTwEIN , Subſid. Diplo

mat. Tom. II p. 24I. en 355. gelijk ook de STATU.

TA Capituli B. Mariae & S. Gangolphi bij denzel

ven wURDTwEIN, Nov. Subſid. Dipl. Tom. I. p. 21 r.

alsmede de STATUTA Eccl. ad S. Andream Colon.

bij den zelven d. l. Tom. II. p. 168.

Tttt 126)
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Brief, waar bij Nicolaus, Abt van Middelburg, aan Graaf oTTo, en zijn

Broeder HENRIK, in hunne hoedanigheid als Voogden van Holland en

Zeeland, kennis geeft van zyne Uitſpraak wegens een verſchil van ze

keren Conradus met de Abdis van Rijnsborch over eenige Landerijen.

Den 1o julij, 1263.

Iris illuſtribus, venerabili Patri, Domi

no H. Leodiens. Epiſcopo, & Do

mino O. Comiti GHELRIAE, (a) Holl. &

Zeland. Tutoribus, N. Dei patientia Abbas

in Midd. ſaltutem & orationes in Domino.

Cum ſuper terris, propter quas Conradus

Abbatiſſam & Conventum in Rinsborch mo

leſtabat, mihi foret commiſſum, veritate in

quiſita, judicare, Veſtrae Dominationi ſigni

*

(a) Holl. &? Zeland. Tutoribus. J Schoon wel

deze Brief geene de minſte betrekking tot ons GELDER

LAND heeft, dan alleen, voor zo ver onze Graaf OTTO,

en zijn Broeder HENRIK, Biſſchop van Luik, al

hier voorkomen in de hoedanigheid van Voogden, Tu

tores, van Holland, en Zeeland, is egter dezelve uit

dien hoofde zeer aanmerkelijk, en verdiende voor al

ook in dit ons Werk geplaatst te worden, om reden, dat,

gelijk de Heer KLUIT, aan wien wij de eerſte uitgaaf

van dezen Brief verſchuldigd zijn, in zijne aanmerking

daar op, te recht melde, 'er tot nog toe geen een eenig

Charter, buiten dezen Brief, gevonden wordt, waar

in Graaf oT.To in de hoedanigheid als Voogd over Hol

land en Zeeland voorkomt. Men kan egter aan de

zaak zelf niet twijfelen. Het Verhaal van MELIS STO

KE, in zijn lV. B. vers, 5o - 153, is al te zwaar

wigtig, om die Voogdij in twijfel te trekken, ſchoon

ik niet ontkennen wil, dat 'er veele duiſterheden en

zwaarigheden zich daar omtrend opdoen, welke door de

Schrijvers tot nog toe niet genoeg opgeloſt zijn. Men

kan, onder anderen, hier over nazien PoNTANUs

Hiſtor. Lib. VI. p. 147. wAGENAAR. · V. H. III.

D. bl. 7. 1o. HENR. IUNGIUs in eene, te Harderwijk,

doch onder een anders naam, in 176o uitgegevene,

Diſſertatie de Tutela feminarum apud Romanos & Ba

tavos pag. 45 & ſeq. A. KLUIT, Hiſt. Crit. Comi

tat. Holl. Tom. I. Part. II. Evc. 7. p. 329. en Tom.

II. P. II. p. 765. IoH. MEERMAN, Geſchied. van

Kon. Willem II. D. bl. 297. JoH. DID. vAN LEEU

wEN in Not. ad CHRON. TIELENSE p. 23o, doch

voor al ook, 't geen de in 's Lands geſchiedenis en

oudheden zeer ervarene en oordeelkundige H. vAN

wYN ons dienaangaande onlangs geleerd heeft in zijne

Bijvoegſels en Aanmerk op het III. Deel van wAGE

NAAR bl. 7. Verſcheidene tegenſtrijdigheden

zal men mogelijk kunnen oplosſen, en veele zwaa

righeden uit den weg ruimen, indien men de omſtan

digheden en voorvallen daaromtrend op volgende wij

ze begrijpt, dat op Vrouw ALEID, Zuſter van Ko

ning wILLEM, en Weduwe van JAN van Avennes,

na doode van haaren Broeder FLöRIs, die eerst de

wettige Voogd des minderjaarigen Graafs geweest

was, van rechtswegen als de naaſte Erfgenaam en

bloedverwante zijnde, ook de Voogdye vervallen was,

gelijk zij ook daar voor door den Romsch - Koning

RICHARD erkend, en zij door denzelven met de Tutela

Fructuaria over Holland en Zeeland beleend is ge

worden in 1262. Men zie den Brief zelf bij v. MIE

RIs, Chart. van HoLL. I. D. bl. 338. Doch dewijl

zij een Vrouw was, en de Vrouwen geene plegtige

handelingen of verbindtenisſen vermogten aantegaan

anders, dan ten overſtaan en op het gezag van eenen,

door haar zelve te verkiezen, Voogd of Momboor,

fico, quod tam per litteras, quarum unam

habet diéta Abbatiſſa, reliquam diétae terrae

partitores, quam per diéta & teſtimonium Vi

rorum proborum, in eadem terra partes ha

bentium, didici, quod memorata Abbatiſſa

emit cum Euſtacio filio Boenen, cum Eu

ſtacio filio Gerulphi, cum Goſuino de Alarts

kerke, & cum Monin0 filio coNRADI omnem

terram & omne incrementum, quod ubicum

que

Mundiburnus, Curator, of Tutor ſexus, is zij ook ver

pligt geweest, daar toe iemand te verkiezen. Men zie

den Schrijver van de Inſtitut. Iuris Principum priva

ti Lib. I. Tit. 22. S. 133. p. 17o. Dit heeft ook

ALEID gedaan, en den naaſten Bloedverwant, HENRIK,

Hertog van Brabant, verkoren, om haar in het beſtier

der Hollandſche Voogdij, bijteſtaan, als haaren daar

toe verkoren Momber, of Voogd, in alle gevallen en

handelingen, die door een Vrouw niet, dan ten over

ſtaan, en met toeſtemming van eenen voogd, verrigt

konden worden. Op die wijze denke ik, dat men ver

ſtaan moet de woorden van eenen Brief van 1258. bij

v. MIERIs d.. l. p. 329., alwaar men leest, quem (Du

cem Brabantiae) Domina ALEYDIS ſecum ELE

GIT ad guberdandam terram Hollandiae & Zelan

diae, prout in literis , ſuper hoc confectis, plenius con

tinetur. Was die Brief, waar bij zij den Hertog

heeft aangeſteld, elegit, tot haaren Momber, tot ons

overgebleven, en thands niet verloren geraakt, zou

den wij ongetwijfeld daar uit meerder licht kunnen

ontfangen, en dus tevens leeren, op wat voet, en in

ſtructie, die aanſtelling tot Voogd door haar toen ge

ſchied # Doch bij gebrek van dien Brief kunnen

wij 'er thands alleen maar naar gisſen. – Na doode

van denzelven, is zij genoodzaakt geweest door die

van Holland, om onzen Graaf oTTo, en zijnen Broe

der HENRIK, als de naaſte bloedverwanten van den

minderjaarigen Graaf, daar toe op nieuws te verkiezen.

Op die wijze nu is en de Brabantſche Hertog HEN

Rik, en, na zijn dood, onze Graaf OTTO, en zijn

Broeder, de Luikſche Bisſchop, geene eigenlijk ge

zegde Tutores, of# , geweest over den min

derjarigen FLORIs den V., maar men moet, onzes be

dunkens, dezelve rekenen en houden als Tutoresſe

acus, die door ALEID, welke de eigenlijke Voogdije

toekwam, en dus ook met de tutela fructuaria be

leend was, verkooren zijn geweest, om als Voogden,

of Mombers, haar te adſiſteren in alle gevallen, waar

in zij volgends rechten het gezag van een Momber

noodig had. - Indien men in dit dag- licht de

zaak beſchouwt, zal men veele zwaarigheden, en te

genſtrijdigheden, hier omtrend gemaklijk kunnen op

losſen, en te gelijk gemaklijk reden kunnen geven,

waarom men in alle Brieven, zo ver tot onze kennis

zijn gekomen, alleen maar gewag vindt gemaakt van

ALEib, als wettige Voogdes, in een eigenlijken zin,

over haaren minderjaarigen Neef, en niet van deze,

door haar verkorene, Mombers. - Om dit alles wijd

lopiger, en met verſcheiden, bewijzen aantetoonen:

lijdt ons beſtek niet. Mogelijk zullen wij zulks bij

een andere gelegenheid doen, en dan tevens zoeken uit

temaaken het verſchil over den tijd, wanneer FLORIS

de V. het roer der Regeering zelf heeft opgevat. -
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que verſus mare accreverit, ſicut ipſi (b) e

merant cum Domino wILLELMo Comite Hol

land. & quicquid dictos quatuor inter Dun

hofde & Lummele potuit contingere per jam

dictam cum Domino W. Comite faétam em

ptionem.

In cujus rei teſtimonium praeſentem notu

lam ſigilli mei munimine feci roborari. Da

(b) Emerant] Naamlijk in den jaare 1246. Den

Brief zelve, waar op in dezen gezien wordt, heeft de

127.) Dirk van Omeren bekent van

pacht ontfangen te hebben de goederen in Oesthave, behorende onder

den Curtis de Hoynen.

tum anno Domini M°. CC". LXIIIo. feria

tercia poſt Octavas Apoſtolorum Petri &

Pauli.

A. KLUIT, Hiſt. Crit. Comit. Holl.

Tom. II. Part II. in Cod. Dipl.

num-253. p. 765.

Heer KLUIT insgelijks uitgegeven d.. l Tom. II. Part.

I. p. 5o6.

't Kapittel van s. MARIE te Utrecht in Erf

n

Den 23 Augustus, 1263.

^

Niverſis, praeſentes literas inſpecturis, (a)

Theodericus de Omere aeternam in Do

mino ſalutem.

Noveritis, quod (b) Engelbertus Deca

nus, & Capitulum Sanctae Mariae Trajecten

ſis, contulerunt mihi, & heredibus meis, bo

na in Oesthave, quae olim Wolfinus ab eis

dem Decano & Capitulo tenebat in pacto:

de quibus ego, vel meiſucceſſores, ſolvemus

ſingulis annis, in die beati Martini hyema

lis, tres modios ordei, quos eodem die in

Curti de (c) Hoynen praeſentabimus. Prae

terea ſervicium duorum dierum faciemus in

meſſe eisdem.

Poſt mortem meam heres, michi in dictis

bonis ſuccesſurus, ratione acquiſitionis diéto

rum bonorum, praedictis Decano & Capitulo

quinque ſolidos Trajecten. legalium denario

rum perſolvet.

Statutum etiam eſt, & condiétum, quod

dicta bona apud unam perſonam- integraliter

(a) Theod de Omere.J Uit een Briefvan den jaa:

re 1265, hier beneden te ## , blijkt, dat hij

geweest is. Iudex Veluge, of, gelijk men nu zou zeg

en, Landdrost van Veluwe,

(b) Engelbertus.] In de Lijst van DRAKENBoRCH,

Aanhangz op de K. O. bl. 26o vindt men dezen En

gelbert, als Deken van s, MARIË, gemeld tusſchen

de jaaren 1248-1267. ,,Doch in een onuitgegeven

Brief in 't Perkamenten MS. Liber Piloſus van 't Ka

ittel van s. MARIE, Fol Io3. wordt hij nog als De

en gemeld in het jaar 1372, , gelijk wij hier voor

reeds aanmerkten op den Brief van i255. Num. 88.

bl. 5o2. Dat hij tevens geweest is Aartsdiaken van

Luik, en op den 13 junij des jaars 1282. geſtorven

zij, leert ons het Necrologium der Kerk van Deventer,

bij DUMBAR Kerk en Wereldl. Dav. 1. D. bl. 395,

& indiviſà permanebunt.

Inſuper adjectum eſt, quod ſi ego, vel

mei ſucceſſores, in ſolutione dicti ordei diéto

die, vel extunc infra ſpacium duorum men

ſium, negligentes extiterimus, diéta bona ad

dictum Capitulum libere redibunt & abſo

lute.

In cujus rei teſtimonium , & perpetuam

firmitatem, praeſentes literas ſigillis nobi

lium virorum, Domini R. de Vehte, Do

mini (d) W. de Herne, Domini G. de

Rothem, Domini Otter de Solen, militum

ac Opidi de HARDERWIJc fecimus roborari.

Datum & actum Anno Domini Mc.CCo.LX.

tertio, in vigilia Beati Bertholomaei Apoſtoli.

Naar het Perkamenten MS. Liber

Piloſus van 't Kapittel van s. MA

RIE te Utrecht, Pag. 41,<>

ook ten dien einde# bij HoYNK VAN PA

PENDRECHT, Anal. Belg. Tom II. Part. 1. p. 286.

(c) De Hoynen.] . Dus heeft het oude perkamen

ten Regiſter, waar uit wij dit Stuk geven. Ik den

ke, dat men er door verſtaan moet de Curtis de Une,

of Oene, op vELUwE, welke eene der vier Zetelho

ven is, die het Kapittel van s. MARIE aldaar bezat,

volgends de oude Lijst, hier voor Num. 94. bl. 51o.

512. en 5 13.

(d) W. de Herne.] Wyllem van Hernen Rydder

komt ook onder de Getuigen voor in een voorgaan

den Brief van 1263. Num. 125. bl. 56I. De twee vol

gende Goſuinus de Rothem, en Otto van Solen, ont

moeten wij, behalen in andere ſtukken, ook in den

Brief van 1258. Num. 1o6. bl. 53o.

Tt tºt 2 - 128.)
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128.) Door Willem, Heer van Altena, aan den Abt en het Convent van Vil

lars verkogt, onder een jaarlijkſche Thins, de Tiende van Rodengoje

met het laage Gerichte, en het opzigt over de Dijken, voorbehoudens

aan den Graaf van GELRE het hooge Gericht, als mede de Tiende van
1.

Scalcwijk.

Den 13 October, 1263.

Os (a) wILHELMUs, Dominus de Al

N thena, & Ego Helewidis uxor ſua,

notum facimus tam praeſentibus, quam futu

ris, praeſens ſcriptum intuentibus, quod . .

Abbati & Conventui Villarienſibus, Cyſterc.

(a) Nos Wilhelmus, cet.] Deze Brief was bevat

in een Vidimus - Brief van den 13 junii 1295., in

welken tevens ook gevidimeerd, en afgeſchreven, was

een tweede Brief, door Willem Heer van Altena ins

## hier over afgegeven op den I , October 1264.

ij oordeelden onnoodig te zijn dat Vidimus alhier

bijtevoegen. Wij zullen hetzelve hier beneden bij

dien tweeden Brief mededeelen onder Num. 13I

(b) W. primogenito noſtro vivente & conſentiente.]

Dat men geene ##of Stam-goederen, bona avita, of

hereditaria, oudtijds mogt verkopen, of vervreemden,

zonder toeſtemming der naaſte erfgenamen, is genoeg

bekend, en behoeft geen nader bewijs. Maar hier

ontmoeten wij een geval, het welk eenige opheldering

verdient, en waar door eene minkundige ſomtijds in

verwarring zou kunnen gebragt worden. Hier naame

lijk ontmoet men, ten opzigte van den verkoop van de

Tiende van Rodengoje, de toeſtemming van den eerst

eborenen, of oudſten Zoon van den Heer van ALTE

NA. Maar had hij geen meer Kinderen? Moeſten

die dan ook niet hunne toeſtemming geven? Zo neen,

waarom meldt dan de Vader in den Brief van 1264.

waarbij hij op nieuws bekent die Tiende, nevens

meer andere goederen, aan den Abt en het Convent

van Villars verkogt en overgedragen te hebben, dat

hij zulks gedaan heeft, duoblig libe, is noſtris wil het,
Mö & THEoDERIco laudantibus & conſentientibus ?

Daar nu in den Brief van 1264. gewaagd wordt van

de toeſtemming der beide Zoons, zal iemand met recht

kunnen vragen, waarom dan ook niet in dezen onzen

Brief die beide Zoons gemeld worden, en men alleen

maar gewag maakt van de toeſtemming van den oud

ſien, of eerſtgeborenen, en niet van den tegoeden, of

jongſten, die egter in den Brief van 1264. gezegd

wordt zijne toeſtemming, tot dien verkoop gegeven te

hebben? - Men zal deze bedenking gemaklijk

kunnen uit den weg ruimen, en de reden van dit on

derſcheid in deze beide Brieven begrijpen , indien

men onderſcheid maakt tusſchen Leen goederen, en

Allodiale goederen. In geval van verkoop van beide

werd vereischt de toeſtemming van den naaſten Erfge

naam, of Erfgenaamen, indien meer even na beſtaande

# waren, op welken na doode van den Ver

koper die goederen moeſten, vervallen. ,,Dit laatſte

kan alleen plaats hebben in Allodiale goederen, doch

niet in Leen-goederen. Indien iemand meer dan een

IKind heeft, zijn die allen even na tot de opvolging

in de eigendomlijke goederen van hunne Ouders, en

zij moeſten over zulks alle hunne toeſtemmig geeven,

zou de verkoop beſtaan, en van waarde zijn. Doch

dewijl Leenen alleen vervallen op den oudſten Zoon,

en in dezelve het recht van eerſtgeboorte plaats heeft,

was het ook genoeg, dat de oudſte of eerstgeboorene

zijne toeſtemming, tot verkoop van zodanige goederen

gaf. In het tot dus ver onuitgegevene oudſte LEEN

RECHT van vLANDEREN Cap. 34. vindt men dit na

volgende. ,, Niement no mach, zyn leen vercopen,

, no daer óf to buten ghaen, danne bi twee weghe,

ordinis, Leodienſis Dyoc., totalem Decimam

terrae de Rodengoje, viginti & ſeptemmanſos

continentis, quam a Domino noſtro . . Comi

te GHELRENsi tenemus in feodum, Wilhelm0

(b) primogenito noſtro vivente & conſentien

- te

,, Teen es bi noode Tander is bi zinen oudſten

,, hoire. Ende dat moet voor oghen weſen, zine jae

,, ren hebben, ende hand, mond, ende conſent daer toe

,, doen, ende hem plocken ende halmen , ghelyc den

,, grondenare.” ij hebben in onze Aanmerkingen

op dat gemelde LEENRECHT, dat nog onder de druk

ers is, Pag. 25-29. zulks in 't breede betoogd. -

Zaat ons nu deze rechtsgronden toepaſſen op dezen,

en den volgender Brief van 1264. , ln dezen -

onzen Brief verkoopt de Vader zijne tiende van Ro

dengoje. Dezelve hield hij ter Leen van den Graaf

van GELRE. Hij konze dus niet anders verkopen, dan

met toeſtemming van zijnen oudſten hoire, of eerstge

boorenen Zoon, die in geval van overlijden zijne rech

te Leenvolger was. Hij behoefde overzulks daar toe

niet te hebben de toeſtemming van zijnen tweeden

Zoon; en daarom is het, dat wij in dezen Brief gee

me melding van hem gemaakt vinden. - Maar in

den volgenden Brief van 1264. wordt wel deze zelf.

de Tiende, en Leengoed op nieuws gezegd verkogt

te zijn, doch tevens worden bij dien zelfden Brief aan

den Abt en Convent op nieuws verkogt, en overge.

geven, eenige andere goederen, en de voorige verkoop

daar mede vergroot. Die goederen waren geen Leen-,

maar, eigendommelijke Erf - goederen. Ten opzigte

van die allodiale goederen was het niet genoeg, dat

alleen zijn oudſte Zoon, primogenitus, tot het ver

kopen van dezelve zijne toeſtemming gaf. Daar toe

Imoest hij de toeſtemming van alle zijne kinderen heb

•,-. Op deze manier nu zal men gemaklijk kun

# begrijpen, waarom in dien. Brief van 1264 ge
Wag gemaakt wordt van de toeſtemming zijner beide

Zoons, DUobus liberis noſtris, Willelimo & Theode

Tico, laudantibus & conſentientibus, daar in tegendeel

in dezen onzen Brief alleen melding wordt gemaakt

van den Oudſten Zoon, wILHELMo primogenito noſtro

zºivente, & conſentiente, en op die manier verdwijnt

alle, bedenklijkheid, of zwaarigheid, welke bij een

minkundigen uit onderlinge vergelijking van die twee
verſchillende uitdrukkingen in die# Brieven Zou

den kunnen ontſtaan. - Ja maar ! waarom wordt

in dezen onzen Brief alleen maar ten opzigte van de

Tiende van Rodengoje gemeld de toeſtemming van den

oudſten Zoon, en niet ten opzigte van de Tiende van

Schalkwijk, welke egter tevens bij dezen Brief ver

kogt wordt?... Zo die ook Leenroerig was, moest dan

de oudſte zulks ook niet hebben toegeſtemd? of zo

dezelve allodiaal was, moeſten dan niet zijne beide in

leven zijnde Zoons hunne toeſtemming tot dien verkoop

gegeven hebben? en waarom vindt men ten opzigte
van dien verkoop geene de minſte melding van eenige

toeſtemming alhier gemaakt? Ter beandwoording de

Zer vraage diene kortelijk, dat de toeſtemming der
naaſte Erfgenaamen alleen maar plaats had, en vereischt

werd bij het verkopen van ſtam - goederen, bona avi

ta en hereditaria, die iemand bij erfenis van zijne

Ouders, of naastbeſtaanden, had gekregen, en niet

Van bona acquiſita, of overgewonnene en aangekogte

goe
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:

te, vendidimus, & Brefdrief (c) cum mi

nori justitia ſecundum neceſſitatem ipſius ter

rae ac utilitatem; et Deciman terrae. quae

Scalcwyc dicitur cum berfdrief, & juſtitia

minore, prout exegerit utilitas & neceſſitas

ipſius terrae, jure hereditario poſſidendas, ſub

cenſu unius denarii aurei, vel trium ſolidorum

monetae Lovanienſis, ſolvendorum nobis, vel

nuncio noſtro ſpeciali, apud Woldrikem quo

libet anno in feſto Beati Remigii, ſine lau

dem0.

Hoc etiam ſciendum eſt, quod Dominus

noſter ... coMEs GHELRENsis altam Iuſtitiam

in omni terra de Rodenghoje ſibi retinuit.

Et nos ſimiliter altam juſtitiam tantum in terra

de Scalcyyc nobis reſervamus.

Acta ſunt haec ſabbato poſt feſtum Beati

Dionyſii. anno Domini M9. CCo. LXIII9.

raeſentibus militibus,

goederen. Deze laatſte vermogt de eigenaar vrijelijk

weder te verkopen of vervreemden, zonder dat hij

daar toe de toeſtemming van zijn Erfgenaam van noo

den had, gelijk zulks, voor zo ver nieuws aangekog

te Leenen betrof, ten vollen bewezen heeft JAN BAP

TISTE DE CLERCK in zijne Commentarien op de Leenr:

van Vlaanderen van PHIL. wiELANT, Tit. 153. Obſ.

1. bl. 3o2. Men voege bij zijne bewijzen de coUSTU

MEN van AUDENAERDEN Rubr. III. Art. 13. alsme

de die van AELST, Rubr. XX11. Art. 2. vdn de Caſ

ſelrije van IPREN Cap. 224. en van CASSEL Art. 3o.

Is dit nu zo in nieuw aangekogte Leenen, veel meer

heeft zulks plaats in allodiale goederen, die iemand

zelfs overgewonnen, en aangekogt heeft. Dezelve ver

mogte hij ook buiten zijner Erfgenaamen toeſtemming

naar goedvinden te verkopen of te vervreemden. Om

zulks breedvoerig te betoogen, is het hier de plaats

niet. Hier vandaan is het ook, dat, zelfs nog hedens

daags, in de Landſchap DRENTHE, ,, niemand zijne

9, #ſ:# Erf- goed ontmaken mag bij teſtamen

•, te ,

,, iegelijk mach diſponeren bij 7#nte van are

, Goederen” (waarvan het genoeg bekende ſpreek

woord, loſſe goederen hebben geen gevolg, voornaame

lijk zijnen oorſprong bij ons heeft ontleend) , en an

,, gekofte vaste goederen, die aangewonnen zijn”,

gelijk men leest in 't LANDRECHT. van DRENTHE Ill.

Boek Art. 49. en 52. Hieruit blijkt, dat men zich

met ANT. MATTHAEUS in Sylloge Epiſtol. & vet.

Teſtam. p. 345. niet behoeft te verwonderen, dat Al

uiten conſent der Erfgenamen - een Dit

Domino Arnoldo de Ghiſene,

Domino Euſtachio,

Domino Wilhelmo de Goje,

Domino Egidio de Alme,

Theoderico Borchmanno,

Thillemanno de Campo,

Lodowico Caſtellano de Altena,

Budino de Ryswyc,

Servacio de Breda, & multis aliis. -

In cujus rei teſtimonium ſigilla noſtra prae

ſentibus litteris dignum duximus apponenda.

Uit een Perkamenten Vidimus - Brief

van den jaare 1295, waarin, ne

vens eenen anderen , ook deze

Brief was afgeſchreven, beruſten

de in de Rekenkamer van GELDER

LAND.

veradis, Vrouwe van Coudekercke, in haar Teſtament

van den jaare 13oo. bekent, over haare goederen bij

uiterſte wil gedisponeerd te hebben de conſenſu & vo-,

luntate fratris - ſororis, atque heredum. Zij tes

teerde ongetwijfeld over Erfgoederen, die zij uit de

#2 van haare ouders, of vrienden, gekre

gen had. Zij moest derhalven, volgends het recht

van dien tijd, het conſent van haare wettige Erfge

naamen daar toe hebben, wilde zij dezelve bij Teſta

ment aan vreemden vermaken. , MATTHAEUS heeft

zekerlijk, toen hij zijne aanmerking op dat Teſtament

ſchreef, niet gedagtig geweest aan het onderſcheid

tusſchen Erfgoederen en Overgewonnen goederen, 't

welk oudstijds plaats heeft gehad. Dewijl nu

in dezen onzen Brief de verkooping van de Schalkwij

ker Tiende geſchiet zonder melding te maaken van

eenige toeſtemming zijner Kinderen, of Erfgenaamen,

komt het mij niet onwaarſchijnlijk voor, dat die ge

melde Tiende een aangekogt, en door den, verkoper

zelf overgewonnen ſtuk goeds zal geweest zijn. E-,
it noeg tot opheldering en het rechte verſtand

van dezen Brief. Dit betoogde zal ook kunnen die

nen ter opheldering van andere, alhier voorkomen

de, Brieven. " - - -

(c) Brefdrief.] Dus ſtaat geſchreven in onzen Vi

dimus - brief, en vervolgends Berfdrief. Beter in den

volgenden Brief van 1264 wordt het geſchreven Be

drijf. Wat zulks zij, hebben wij reeds getoond in

onze Aanmerking op een voorgaanden Brief van 1263,

Num. 123, bl. 557.

- -- - - - - - 2 - - -

129) : Uittrekzel van de Uitſpraak in de Geſchillen tusſchen de Canunniken der
t Kerk van Antwerpen en eenige Burgers, gedaan door de Brabantſche

Hertogin ALEiDis, met vooringenomen raad, en ten overſtaan, van den

van Luik.

Gelderſchen Graaf oTTo III., en deszelfs Broeder, HENRIK, Bisſchop

Den 17 November 1263,

LEIDIs, (a) Duciſſa Lotharingiae &

Brabantiae univerſis, praeſentes lite

ras inſpecturis, ſalutem in Domino ſempiter

ham, - -

(a) Aleidis.J FR. HARAEUs heeft ons dit Begin

en Slot van dezen Brief gegeven. Zulks was tot zijn

Noverit univerſitasveſtra, quod, cum inter,

Viros venerabiles, Canonicos Antverpienſis

Eccleſiae, ex una parte; & Wilhelmum di

ctum Sclauwart , Sculteturn Amveren:
1

ogmerk, waartoe hij dit bijbracht, genoeg. Waar

# UE# ##
Tt tt 3 | | | | het
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/ plaatst,

Nicolaum Ammannum, Arnoldum Cambito

rem, Iohannem dictum Aleyn, & eorum

conſortes, Burgenſes Antverpienſes, ex alte

ra; ſuper diverſis articulis orta eſſet materia

quaeſtionis, prout in inſtrumento, ſuper hoc

confecto, plenius continetur, partes praedic

tae ſuper dictis controverſiis, articulis, &

querelis, in Nos compromiſerunt, ſub poena

centum librarum Lovanienſium, nobis a parte,

quae contra dictum noſtrum, ſeu arbitrium,

venerit, ſolvendarum.

Nos autem, onere hujusmodi in Nos

ſuſcepto, viſis & diligenter inſpectis querelis

& articulis dictorum Canonicorum, ab ipſis

Nobis traditis, & reſponſionibus ipſorum

Burgenſium ad praemiſſa, indicto negotio, pro

ut ad praeſens poſſumus, procedere intenden

tes, habito cum reverendo Patre Domino

(b) Leodienſt Epiſcopo, Nobili Viro Domino

coMITE GELRIAE, & aliis Nobilibus, & Ma

gnatibus, ac virisprudentibus, conſilio, ac

heeft, zouden wij hebben kunnen vernemen, zo hij

had goedgevonden, den Brief in zijn# in zijne

Brabantſche Jaarboeken intevoegen. ij zijn der

halven niet in ſtaat dit uitgelatene hier thands aante

vullen. ## hebben egter geoordeeld, dit gedeelte van

dien Brief alhier met ſtilzwijgen niet te mogen over

ſlaan, en wel om dezelfde reden, waarom PoNTANUs

ook dezen Brok in zijne Gelderſche Hiſtorie heeft in

diligenti traétatu , pace ac concordia, ac uti

litate diétarum partium penſatis, pronunciamus

arbitrando, & ordinamus. &c.

In cujus rei teſtimonium ſigillum noſtrum

praeſentibus literis eſt appenſum. Actum &

Datum apud Antverpiam in Monaſterio beati

Michaëlis, praeſentibus Epiſcopo & Comite

praedictis, Viris Nobilibus, Domino Bert

holdo de Machlinia, Domino (c) Ar. de

Rothelaer Dapifero, Domino Henrico de

Bautriſent, Domino Walthero de Windhe

Dapifero Brabant. , praedictis partibus , &

pluribus aliis Clericis & Laicis; anno Domini

M. CC. LX. tertio, Feria quinta (d) ante

feſtum beati Clementis.

FRANC. HARAEUS, Annal. Bra

bant. Tom. 1. pag. 27o. en uit

denzelven ook bij PoNTANUs,

Hist. Gelr. Lib. VT. p. 14o.

r:# dienſt E ]eodien iſcopo.] HENRIK van GELRE , de

v#'# Van# Graaf otro den Iii. '

(c) Ar. de Rothelaer.] Bij PoNTANUs vindt men

uitgegeven Arnoldo Rothelaer.

(d) Feria quinta. cet..] Deze dagtekening is in de

Uitgaave van PoNTANUs kwaalijk overgeſlagen.

De Bergſche Graaf, ADOLPH de VI, verbindt zich, dat de Bruidſchat, dien

Graaf oTTo beloofd had aan zijne Dogter te zullen ten Huwelijk mede

geven, zo zij, zonder Kinderen natelaten, mogte overlijden, weder

zoude keeren aan den zelven, of zijne Erfgenaamen.

Den 1o Februarij 1264.

Os ADULPHUs, Comes de MoNTE,

notum facimus univerſis, praeſens ſcri

ptum viſuris, quod, cum Dominus noſter,

Comes GELRIAE, tria millia marcarum, quas

Nobis cum (a) ſilia ſua dare promiſerat, in

(a) Cum filia.] PoNTANUs, den inhoud van de

zen Brief verhalende, meldt tevens, dat zij MARIA ge

naamd is geweest, Lib VI. p. 149. en. p. 152. SLIčH

TENHORST, VT. B. bl. 98., noemt haar ook MARIA,

doch bl..99. meldt hij dat ,, zij MARGRIET was ge

» heeten” roLNeRUs Annal. jultae Montiumque Co

mit, Tom L. p. 21. noemt haar insgelijks MARIA. Hij

eeft ons ook pag. 22, den korten inhoud van dezen

rief op, en meldt tevens p. 21. en p. 27, dat zij

geene. Kinderen heeft nagelaten.- Maar, dewijl

onze Graaf oTT) twee Vrouwen gehad heeft, dewijl

zijn eerſte Huwelijk niet onvrugtbaar, gelijk men door

gaands ſtelt, geweest is, dewijl MARGARETA, ge

trouwd aan den Heer van coUcx, ongetwijfeld eene

Voordogter uit het eerſte Huwelijk van onzen Graaf

geweest is, gelijk wij hier voor op den Brief van den

22 Odob. I262. Num. 122. bl. 556. reeds aanmerk:

ten , dewijl# in een voorgaanden. Brief van

Paus INNocENTIUS IV., onder Num. 56. bl. 469. ge

die gegeven is in den jaare 1248, en dus op

terminis, ad hoc conſtitutis, nobis cum in

tegra ſumma perſolverit, nos ipſi literas ſilas,

ſuper hoc confectas, primam reddemus &

ultimam.

Verſa itaque vice, cum nos dicto Domi

* * * IMO

een tijd, dat zijne eerſte Vrouw nog leefde, uitdrukke

lijk melding gemaakt wordt van Dogters van onzen

Graaf, in 't meervoudige getal, en niet van één eeni

ge Dogter; dewijl het overzulks zou kunnen zijn, dat

ten dezen tijde, behalven de gemelde MARGARETA,

Vrouwe van den Heer van CoUCY, ook nog een twee

de Dogter uit dat eerſte huwelijk in aanwezen ware

geweest; dit alles in aanmerking nemende, moet na

tuurlijk bij een ieder deze vraage ontſtaan, of naam

lijk die Dogter, welke, gelijk uit dezen onzen Brief

thands blijkt, door den Vader verloofd is geweest aan

ADoLPH, Graave van BERGEN, geweest is een Voor

dagter van Graaf otto uit zijn eerſte Huwelijk? Dan,

of hij dezelve bij zijne tweede Vrouw, PHILIPPA van

Simpol, in echte verwekt heeft? - Dit laatſte komt

mij het waarſchijnlijkst voor. Ten minſten, dit is

zeker, dat hij, behalven zijnen eenigen Zoon, en Op

volger, Graaf REINALD den l, ook uit zijn tweede Hu

welijk meer, dan ééne Dogter gehad heeft. Uit den

Brief van 126o., hiervoor reeds geplaatst onder Num.

II4
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'ſ,

no noſtro Comfiti condiciones ſuas per omnia

impleverimus, idem Comes domini Patris no

I14 bl. 541. blijkt, dat IRMGARD bij dien Brief aan

den oudſten Zoon van den Graaf van KLEEF verloofd

wordt, om met denzelven te trouwen, zo ras zij bei

den tot huwbaare jaaren zouden gekomen zijn. In

onze Aanmerkingen op den Brief van 1262. Num.

122. bl. 556. hebben wij reeds bewezen, dat Graaf

oTto zijn tweede Huwelijk op het vroegſte heeft

kunnen aangaan in den jaare I252. en daar uit blijkt,

dat die IRMGARD in 126o. in haar zevende jaar

moet getreden geweest zijn, toen de Vader haar

beloofde te zullen uittrouwen aan een Zoon des

Graaven van KLEEF , maar, waar op voornaamlijk

te letten ſtaat, in dien zelfden Brief van 126o wordt

zij genoemd filia SECUNDA , de TwEEDE Dogter

van onzen Graaf. Zij had derhalven nog eene oudere

Zuſter. Ja maar, wie is die geweest ? Is zulks MAR

GARETA geweest, de Vrouw van INGELRAM, Heer

van Coucij, welke reeds in 1262 getrouwd, en dus

een Voordogter uit het eerſte Huwelijk van onzen oT.

To moet geweest zijn ? Ten opzigte van die Voor

dogter kan IRMGARD in dien Brief van 126o te recht

omſchreven worden de tweede Dogter toen ter tijd van

Graaf oTTo geweest te zijn, of ſchoon die beide uit

twee verſchillende Moeders geboren waren. Of zal

men ſtellen, dat IRMGARD de tweede Dogter geweest

zij, welke Graaf oTTo bij zijne tweede Vrouw in ech

te verwekt heeft? En heeft zij over zulks nog eene

volle Zuſter gehad, welke ouder was? Zeer waarſchijn

lijk komt mij zulks voor, om reden, dat die IRMGARD

in den Brief van 126o. niet blootelijk omſchreven

wordt, als de tweede dogter, maar er uitdrukkelijk

bijgevoegd wordt, ſilia SECUNDA ex traore, quam

NÜNc habet, genita. Indien men deze laatſte woor

den verbindt met, en betrekkelijk maakt tot, het

woord ſecunda, en zij dus geſteld wordt de tweede

Dogter van PHILIPPA , de tweede Huiſvrouw van

Graaf oTTo, zo moet daar uit volgen, dat zij dan

een ouder Volle Zuſter, behalven haare Halve zuſter

van Vaders zijde, nog in leven had, en dan is het ten

uiterſten waarſchijnlijk, dat die oudere zuſter geweeſt

is deze MARIA , welke door den Vader verloofd reeds

was aan den Bergſchen Graaf ADOLPH, gelijk blijkt

uit dezen onzen Brief. ,,Wij zeggen, reeds verloofd

was. Immers zulks blijkt uit den gehelen inhoud van

dezen Brief, en de uitdrukking dare promiſerat,

toont ten vollen, dat onze Graaf die gemelde huwe

lijksgaave reeds eenigen tijd te vooren beloofd had aan

zijne dogter te zullen medegeven, en dus niet on

langs, want men dan promiſit, en niet promiſerat zou

eſchreven hebben. Maar, wanneer is dan nu dat

# verdrag door onzen Graaf ingegaan met den

Vader van den hier voorkomenden Bergſchen Graaf

ApoLPH, en wanneer zijn die twee Graaven ouderling

over dit Huwelijk tusſchen hunne beider Kinderen

dus overeengekomen ? Wij zouden zulks kunnen

bepaalen, indien dat Verdrag tot ons ware overgeko

men, en niet verloren was geraakt. Thands kunnen

wij zulks alleen bij giſſing bepaalen. Uit den voor

gaanden. Brief onder Num. 114. ll. 541. hebben wij

reeds geleerd, dat op den 13 Mei des jaars 126o.

een Huwelijk beraamd is geworden tusſchen den oud

ſten Zoon des Graaven van Kleef, en de TwEEDE

Dogter van onzen Graaf, dat voltrokken zou worden,

zo ras die beiden tot Huwbaare jaaren zouden geko

men zijn. Maar waarom wordt bepaaldelijk de tweede

Dogter verloofd aan een Erfgraaf van KLEEF,, en

niet de oudſte? Is zulks bij vrije keuze van dien

jongen Erfgraaf, die toen nog onmondig was, ge

ſchied, en heeft hij in de tweede Dogter meer zin ge

had, dan in de oudſte ? Leert ons niet de Geſchie

denis van alle tijden, dat Huwelijken van Koningen en

Vorſten altoos meer geſchieden uit inzigten van ſtaat,

dan wel uit zuivere liefde en genegenheid? En werden

niet doorgaands de Kinderen zelfs in haare vroege

re jeugd, en eer zij tot huwbaare jaaren gekomen wa
ren, door hunne Ouderen voorgeſchikt tot een hu

welijk, zonder dat zulks van den eigen vrijen wil en

keuze der Kinderen afhing? En werd bij dergelijke

Huwelijken niet, zo veel mogelijk, altoos gezien op

het recht van eerſtgeboorte, en het, daaruit voort

vloeiende, recht van opvolging? Waarom wordt

dan anders in dien Brief zelfs van 126e zo uitdruk

kelijk bepaald, ſi aliquem ipſorum ante annos nubiles

mori contigerit, vel utrumquo, MAJORES poſt eos NA

ſtri, & noſtras literas, nobis reddet noviſſi

mam & primam.

Per

TU - matrimonialiter conjungentur ? En, toen

men tevens overeenkwam, dat, in geval de verloofde

Bruidegom mogte vooroverlijden, dan een andere Zoon

van den Graaf van Kleef met haar zoude trouwen, waar

om wordt ten voordeele van onzen Graaf uitdrukkelijk

'er bijgevoegd, dat zulks te verſtaan zal zijn niet in 't

algemeen van alle Zoons uit den Huize van Kleef,

maar bepaaldelijk van dien zoon, op welken, bij tijde

en wijle ;, na doode van zijn Vader, de regering

moest vallen, en dus de filio, qui erit Comes Cliven

ſis? Heeft men nu bij dat Huwlijksverdrag van den

kant des Graafs van GELRE zulks wel in het oog ge

houden, waarom is dat zelfde ſtaatsbelang, van den

kant des Graaven van Kleef, dan ook niet waarge

nomen? en waarom heeft men zich van dien kant

vergenoegd met de tweede Dogter van onzen Graaf,

daar het zeker is, dat hij nog eene oudere Dogter uit

dat zelfde tweede Huwelijk (want zijne. Voor 'Dogter

Margareta, zo niet werkelijk getrouwd, ten minſten

aan den Heer van Coucij reees verloofd was) toen ten

tijde in leven had ? Men zal deze vraag nooit

met eenige waarſchijnlijkheid kunnen oplosſen, of

beandwoorden , tenzij men ſtelle, dat die oudere

Dogter reeds aan een ander verloofd zal zijn geweest,

en dus niet weder aan den jongen Graaf van kLEEF

op nieuws kon verloofd worden , ten zij eerst die

ſponſalia de futuro, of die voorige Huwelijks belofte,

en verlooving aan een ander, op een wettige manier

te niete waren gedaan, of, met onderlinge toeſtem

ming, onze Graaf oTTo van die gedane belofte ont

ſlagen ware geweest, gelijk wij daar van een voor

beeld aantreffen in 1236, bij het Huwelijks verdrag

van den Graaf van GULICH met MARGARETA van

GELRE de Zuſter van onzen Graaf oTTo, hier voor

door ons geplaatst in deze III. Afd. onder Num. 16.

bl. 416. - Doch indien men dit ſtelt, dan moet

die verlooving geſchied zijn, voor dat dat andere Hu

welijk van de tweede Dogter met den jongen Graaf

van KLEEF beraamd is geworden, en gevolglijk voor

den 13 Meij 126o. Ia maar ! ſtrookt een zoda

nig gevoelen met de omſtandigheden, ten opzigt van
den leeftijd van deze oudere Dogter, dat zij voor

den 13 Meij 126o. volgende rechten, wettig verloofd

in worden? Immers, volgends de Canonike Rech

ten werd in de ſponſalia de futuro vereiſcht eene leef

tijd van zeven jaaren, gelijk ten vollen bewezen is, on

der anderen, door JOAN. GUTIERREZ, Quaeſt. Canon.

Lib, III. C. 2. Oper. Vol. II, Part. 3, p. 7. In de

sYNODUs NEMAUSENSIS van 1284 bij LABBEUS, Concil.

Tom, AI. Part I, p. 122o. vindt men insgelijks be

paald, ſponſalia debent contrahi poſt Septennium, &',

Ji ante ſeptimum annum contracta fuerint, non habent

aliquam firmitatem. Volgends de gedagten van Ivo

CARNOTENSIS, Epist. 99. p. 191. kunnen wel trouw

beloften aangegaan worden a primordia aetatis, doch,

gelijk hij er bijvoegt, niet anders, dan, ſi non ſint

minores, quam ſeptem annis. Een leeftijd van ze

ven jaaren vereischte ook Paus ALEXANDER de III. in

zijnen Brief, te vinden in de Append. coNCIL. LATE

RAN. III. bij denzelven LABBEijsd. ,l. Tom. X. p.

16o9. D., gevende, daar bij, deze reden, cum hujds

modi dispenſationes nullae ſunt, quae in cunabulis fa

čtae ſunt. . Dus leest men in de uitgaave van LAB

BEUS, doch zulks is een fout, welke tegen de mee

ning des ſchrijvers van dien Brief geheel en al aan

loopt, en zelfs tegen de rechten van den Pauſchelijken

Stoel zou ſtrijden. Ongetwijfeld zal men moeten ver

beteren, en lezen, cum hujusmodi deſponſationes nul

lae ſunt, en niet dispenſationes, gelijk er nu ſtaat. De

Paus immers kon en vermogt dergelijke Trouwbelof

ten, welke van rechtswegen kragteloos, of nullae,

waren, bij wijze van'R## te bekragtigen, gelijk

Paus BoNIFACIUs de VIII. gediſpenſeerd heeft wegens

een Huwelijk van Iſabella, Dogter des Konings van

Vrankrijk, quae infra annum ſeptennem dicitur con

ſtituta, en dus van zodanige jaaren, dat zij volgends

rechten nog niet kon verloofd worden aan den Zoon

van den Koning van Engeland, qui jam decimum ter

tium aetatis ſuae annum exegit. Men kan dien Brief,

gegeven op den 27. Juny i 298. , vinden in de Pro

dromus van het Codex J. Gent. Diplomaticus van G.

G. LEIBNITS, Num. 16. pag. 21. Dit weinige

zij genoeg ten betooge, dat, ten dezen tijde, geene

Sponſalia, volgends de gemeene rechten der Kerk, kon.

den
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Perſolutis vero tribus milibus marcarum,

Nos praeſato Comiti in bonis noſtris, terrae

den aangegaan worden, maar onbeſtaanbaar, en krag.

teloos waren, indien niet de perſonen, die dus door

hunne Ouders, of naastbeſtaanden, aan elkanderen ver

loofd werden, ten minſten den Ouderdom van zeven

jaaren hadden bereikt – Maar nu is de vraag, in

dien wij ſtellen, dat voor den 13 Mey 126o. onze

Graaf oTTo zijne oudſte Dogter uit zijn tweede Hu

welijk werkelijk aan ADon PH Graave van BERGEN

verloofd heeft gehad, diezelve Dogter toen reeds ze

ven jaaren oud is geweest? Ik erkenne gaarn, dat

men bij gebrek van den Brief zelven, waar bij dit toe

komende Huwelijk beraamd is geworden, en de voor

waarden onderling zijn voorgeſchreven, op welke het

zelve zou voltrokken worden, zo ras zij tot Huwbaa

re jaaren gekomen was, zulks met geene volle zeker

heid kan betoogen. De oude Chronijkſchrijvers mel

den ons ook niet, op welken tijd bepaaldelijk ieder

der Kinderen van onzen Graaf oTTo geboren zijn. Wij

moeten over zulks uit eenige weinige omſtandigheden,

welke hier en daar in echte Stukken verſpreid voorko

men, het waarſchijnlijkſte daar van, en het welk aan

de minſte zwaarigheden onderworpen is, aannemen,

tot zo lang het tegendeel van elders bewezen worde.

Laat ons zulks, kortelijk bezien. Dat de eerſte

Vrouw van onzen Graaf, MARGARETA van Kleef,

geſtorven is op den Io. September des jaars twaalf.

honderd een en vijftig, is zeker. Men zie, behalven

anderen, het CHRoNicoN TIELENSE pag. 219.-

Niet minder zeker is het, dat dat eerſte Huwelijk niet

onvrugtbaar is geweest, en dat over zulks onze Gel

derſche en andere1:## die zulks ſtel

len, zich daar in vergiſſen. Zulks hebben wij reeds

betoogd in onze Aanmerkingen op den Brit f van Paus

INNOCENTIUs den IV. van 1248. Num. 56. bl. 469.

- Dat zijne Dogter MARGARETA , welke door haa

ren. Vader uitgetrouwd is geweest aan den Heer van

Coucy, ongetwijfeld uit zijn eerſte Huwelijk verwekt

zij, hebben wij ook reeds getoond op Nuºn. 122. bl.

556. - Dewijl hij bij die eerſte Vrouw geen Zoon,

of Zoonen , had, vereischte het belang van Staat,

dat hij, ze ras mogelijk, zich tot een tweede Huve

lijk begaf. Dit heeft hij gedaan, en het is ten uiter

ſten waarſchijnlijk, zo niet volkomen zeker, dat hij

binnen weinige maanden na den dood van zijne eerſte

Vrouwe hertrouwd is geweest met zijne tweede Vrou

we PHILIPPA, en wel in den maand van january, of

ten minſten in 't begin van February van 't volgende

jaar 1252. Zijne oudſte Dogter uit dat tweede Hu

welijk, MARIA, kan dan geboren zijn in de drie laatſte

Maanden van dat zelfde jaar 1252. Zij had dus den

Ouderdom van zeven jaaren reeds bereikt in den jaare

1259. en dus ſtrijdt onze ſtelling, dat zij aan den Graaf

van BERGEN reeds voor den 13 Mey 126o. verloofd

moet geweest zijn, in 't minſte niet tegen de Kerke

lijke Wetten van dien tijd. En op die manier zal men

dan gemaklijk reden kunnen geven, waarom in den

Brief van den 13 Mey 126o. juist bepaaldelijk de twee

de Dogter, IRMGARD, aan een Jongen Graafvan KLEEF

verloofd is geworden, en niet de oudſte uit dat tweede

Huwelijk, welke reeds een maand of wat te vooren door

haaren Vader verloofd was geworden aan den Graaf van

BERGEN. - Maar, wanneer die tweede Dogter IRM

GARD op den I 3 Mey 126o. insgelijks verloofd werd aan

den Graaf van KLEEF, had die toen ook reeds den ver

eischten ouderdom om haar te kunnen verlooven? Im

mers ja, indien men ſtelt, dat oTTo haar bij zijne

tweede Vrouw verwekt heeft engeveer één jaar na de

geboorte van zijn oudſte Dogter MARIA. Zodanige

ſtelling ſtrijdt niet tegen den loop der natuur. Hoe

dikwijls ziet men, dat twee Zuſters maar tien of elf

maanden, of één jaar, in ouderdom van elkanderen ver

ſchillen? Indien men ſtelt, dat IRMGARD ongeveer

een jaar jonger geweest zij, dan haare Zuſter MARIA,

dan moet zij geboren zijn in 1253. Zij was derhalven,

toen zij op den 13 Mey van het jaar 126o verloofd

werd, reeds getreden in het zevende jaar haars og

derdoms, en zij kon volgends rechten toen verloofd

worden. Want , ofſchoon mogelijk eenige weinige

maanden nog aan de volle zeven jaaren ontbraken,

zulks doet niets ter zaak. Het was genoeg, zó zij

maar in 't zevende jaar getreden was. De bewijzen

hier van kan men vinden bij Jo. GUTIERREz Canon.

Ouaest. Lib. III. C. 2. n. 7. &# 8. - Uit dit betoog

de nu blijkt, dat, wil men die beide Huwelijks verdra

ſuae bene fitis, praedicta tria millia marcarum

aſſignabimus, poſt mortem noſtram ad ipſum

- Co

gen van deze beide Dogters met de rechten van dien

tijd doen overeenkomen, dewijl nergends blijkt van ee

nige Pauſchelijke Dispenſatie daar over, en tevens met

den tijd, waar op onze Graaf zijn tweede Huwelijk

heeft aangegaan , men dus ook zal moeten ſtellen,

dat zij beide in rang van geboorte geſteld moeten wor

den boven de andere Kinderen uit het tweede Huwe

lijk van onzen OTTo; en wel, dat MARIA de oudſte,

en eerſtgeborene, moet geweest zijn, want haar Zu

ſter IRMGARD in den Brief van 126o. Num. 114. bl.

54 r. uitdrukkelijk genoemd wordt de tweede, filia

SECUNDA er 1 laore, quan NUNC habet, genita. -

Maar Graaf oTTo heeft nog meer Kinderen gehad.

Raadpleegt men den Geſlachtboom, zo als door PoN

TANUs ontworpen en opgemaakt is, Lib. VI. p. 204.

heeft hij bij zijne eerſte Vrouw geen kinderen gehad,

maar bij zijne tweede Vrouw heeft hij, volgends de

rangſchikking van PoNTANUs, verwekt gehad REI

NALD, den I. van dien naam, zijnen opvolger, en

dan drie Dogters, met naame IRMGARD, PHILLIPPA, en

MARIA. PONTANUs heeft dus geen de minſte kennis

gehad aan MARGARETA, welke getrouwd is geweest

aan INGELRAM, Heer van Coucy, en buiten twijfel

eene Voordogter uit het eerſte Huwelijk van onzen

Graaf is geweest. Hij heeft verder in dien Geſlacht

boom nog eene Dogter overgeſlagen, welke hij eg

ter te vooren op Pag. 152., alwaar hij opzettelijk han

delde over de Kinderen van onzen Graaf, genoemd

had Iſabella, en omſchreef als eene Monialis, of, ge

lijk SLICHTENHORST VI. B. bl. 99., haar noemt, eene

Klooſterjuffrouw. - Maar hoe nu die overigen te

rangſchikken? Het komt mij zeer waarſchijnlijk voor,

dat zijn Zoon en Opvolger REINALD, onder de Kin

deren uit het tweede bed, de derde plaats in rang van

geboorte zal bekleed hebben. Indien men in aanmer

king neemt den tijd, waar op zijn Vader geſtorven

is, den 1o January naamlijk des jaars 127t, moet

hij toen reeds tot dien ouderdom gekomen zijn ge

weest, dat hij geen Voogd meer behoefde , maar

zelf de Regering kon aanvaarden, gelijk hij ook op

zijn eigen naam dezelve voort na doode van zijnen Va

der gevoerd heeft, zonder dat men, onzes wetens, er

gends gewag vindt gemaakt van eenige Voogdije, waar,

onder hij zou geweest zijn, zal men niet wel anders

kunnen ſtellen, dan dat hij in rang van geboorte de

derde moet geweest zijn onder de Kinderen uit het

tweede Huwelijk van Graaf oTTo, en overzulks, dat

zijne volle Zuſter PHILIPPA jonger is geweest, en mo

gelijk de jongſte van alle kinderen. - Wanneer

deze PiT LIPPA getrouwd is aan wALRAM, Heer van

Valkenburg, durve ik niet bepalen. Dit is zeker, dat

zij niet veel vroeger, dan in 't laatſt van 1275, of be

gin van 1276, met denzelven in den echt kan verbon

den zijn geweest, gelijk ten vollen kan afgenomen

worden uit den Brief van 1276, door PoNTANüs reeds

uitgegeven Lil'. - VI. p. 156. -- Maar hoe nu te

ſtellen met de Klooſterjuffrouw Iſabella? Ik denke,

dat PoNTANUs te recht in zijne Geſlachtlijst p. 2o4.

maar vier kinderen uit het tweede Huwelijk van oTTo

opgeteld heeft. Deze ISABELLA gaat hij aldaar met

# voorbij, ofſchoon hij haar op Pag. 152.

onder de overige kinderen had opgeteld, doch hij

voegde er bij, ,,an haec Monialis fuerit, an vero ea

,, cenſenda, de qua ADOLPHI Bergenſium Comitis nu

,, pliales, ſupertus. ad annum 1264 poſitae, tabulae”

(met die woorden bedoelde hij dezen onzen Brief)

,, loquantur, cum nomen expresſum illis in tabulis non

,, extat, liquido aſſerere non habeam”. Het is wel zo,

dat wij in dezen Brief geen naam van haar vinden,

doch van elders blijkt genoeg, dat zij MARIA genaamd

werd, en wel bepaaldelijk de oudſte Dogter uit het

tweede Huwelijk moet geweest zijn. IsABELLA over

zulks is eene andere. Om dat PoNTANUs, en anderen,

het eerſte Huwelijk van onzen Graaf Kinderloos ſtel

len geweest te zijn, moeſt hij wel tot die twijfeling

vervallen, en kon zien uit die onzekerheid niet red

den, dewijl hij geen meerdér, dan drie Dogters, MA

RIA, IRMGARD, en PHILIPPA, behalven zijn Zoon RET

NALD, uit de tweede Vrouw geboren te zijn gemeld.

vond. Hij had zich uit dien doolhof van verwarring

kunnen gered hebben, zo hij of den Brief van Paus

INNOCENTIUs den IV. van 1248 , of den Brief van

INGELRAM, Heer van Coucy , van 1262. had kunnen

raadplegen, en gebruiken. Doch die beide Brieven
WA
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Comitem, & ad ſuos heredes, reverſura, ſi

filiam ſilam, uxorem noſtram, ſine pueris

mori contigerit, a nobis procreatis.

In cujus rei teſtimonium dilecti Avunculi

(b) noſtri wALRAMI, Ducis de Limburg,

una cum ſigillo noſtro praeſenti literae eſt ap

penſüm.

waren hem onbekend. Uit dien laatſten Brief, zo

hem die bekend ware geweest, zou hij niet alleen nog

eene tot dusverre onbekende Dogter, met naame MAR

GARETA , hebben leeren kennen, als getrouwd aan

den Heer van Coucy, en hij zou dan tevens daar uit

hebben gezien, dat die MARGARETA eene Voordog

ter uit het eerſte Huwelijk moet geweest zijn, en dat

overzulks het eerſte Huwelijk van onzen Graaf niet on

vrugtbaar geweest zij. Uit den Brief van Paus INNo

cENTIUS Zou hij hebben kunnen ontwaaren, dat in

1248 , en dus op een tijd, wanneer zijne eerſte Vrouw

nog werklijk in leeven was, onze o1To reeds meer dan

EENE Dogter in leeven had, want bij die Pauzelijke

Bulle uitdrukkelijk gewaagd wordt van ééne der Dog

teren, in het meervoud. Concedimus, zegt de Paus in

dien Brief, tºt liceat Tibi unam de FILIABUS tuis alicui,

non ov/iante, ſi quarto afſinitatis ſett conſanguinitatis

gradu ad invtcem ſe contigerint, matrimonialiter copu

lare. Dit zeker zijnde, wat zou ons dan beletten, om

die Is ABELLA te houden voor eene Voordogter van

onzen oTTo uit zijn eerſte Huwelijk, en te ſtellen o

verzulks, dat zij de Volle zuſter geweest is van MAR

GARETA, de Vrouw van den Heer van Coucy? Niets

zekerlijk. En op die manier vindt men de uitdruk

king van Paus INNOCENTUs, ſprekende in 't meer
voud de Filiabus, met de waarheid overeenkomende

te zijn, - Dat deze tweede Dogter uit het eerſte

Huwelijk den geeftelijken Stand omhelsd heeft gehad,

en dus te recht door PoNTANUs een Monialis genoemd

wordt, zal niemand verwonderlijk voorkomen. Het

is zelfs mogelijk, dat zij onder het opzigt van haare

Grootmoeder MARGARETA, welke na doode van haa

ren Man, Graaf GERHARD, gelijk wij hier voor heb

ben getoond Num 4 bl. 38o, Abtdis van het Vrou

wen. Klooſter te Roermonde in 1231. of 1233. ge

worden is, in dat zelfde Klooster reeds van haar vroeg

ſte jeugd geplaatst is geworden , en aldaar ook den

Geestelijken ſtaat omhelsd heeft. Deze gedagten, of

liever blootegiſſing, ſchijnt eenigzins verſterkt te wor

den door de Lijst der Abtdisſen van dat gemelde Kloos

ter, zo als KNIPPENBERCH in zijne Hist, Eccles. Gelr.
Lib. II. C. 1o. # 82. ons opgeeft. Aldaar vinden

wij, als tweede Abdis, genoemd Domina ELISABETHA

de GELDER. Dat KNIPPEN BERCH haar ſtelt de twee

de Abtdis, en dus de onmiddelijke opvolgſter van RI

cHARDA, de eerſte Abdis en Stigteres van dat Kloos

ter, daar in heeft hij zekerlijk misgetast, De Moe

der van onzen Graaf OTTO, MARGARETA van Braband,

heeft, weduwe geworden zijnde, zich ook in dat Kloos

ter begeven gehad, en zij is onmiddelijk in 1231. of

1233. aan haare Schoonmoeder RICHARDA in het be

wind over het zelve opgevolgd, en is gevolgelijk de

tweede geweest. Hij had derhalven, als de derde Abt

dis, die ELIZABETHA de GELDER, en niet als tweede

Abtdis, moeten opgeven. - Indien men nu acht ſlaat

op den tijd, waar in zij, als derde Abdis, kan ge

leefd# , zo zal men deze ELISABETHA van GEL

RE dezelfde kunnen ſtellen, als welke door PoNTA

NUs en anderen, ISABELLA genoemd wordt. Niemand

is onbekend, dat die beide naamen Eliſabeta, en Iſa

bella, zeer dikwijls onder een verwisſeld worden, en

bij den eenen Schrijver dezelfde Vrouw Eliſabeta ge

noemd wordt, welke bij een ander Schrijver Iſabella

heet. Indien men dit aanneemt, dan zal men geen

zwaarigheid behoeven te maaken, waar men in de Ge

ſlachtlijst der Graaven van Gelre deze ELISABETHA de

GELRE zal moeten plaatzen , want dan is zij dezelfde

Dogter geweest van onzen Graaf oTTo, welke bij an

dere Schrijvers ISABELLA genaamd is geworden, enmet

haaren leeftijd ſtrookt dan ook zeer wel, dat zij, als

Abtdis , haare Grootmoeder in het bewind van dat

Klooſter kan opgevolgd zijn. - Dit zij egter maar

een bloote gisſing, welke op eenige waarſchijnlijke

ronden ſteunt. Ik wil egter niet ontveinzen, dat men

aar ook zou kunnen plaatſen in het Klooster van

Elten. Ten minſten sLICHTENHORST VI. B. bl. 99.

tekende aan, ,, dat zij in vELPENs Handboekien ge

, naamd wordt Ahtdis van ELTEN”., Ik durve dit

gevoelen van dien Schrijver, wiens ſchriften ik nooit

Datum Gelren in die beatae Scolaſticae

Virginis, anno Domini M. cc. LXIIII,

Naar 't MS. Register, in folio, ge

tekend A. ter Rekenkamer van

GELDERLAND beruſtende, Fol,

VI. verſo.

w

gezien hebbe, en dus niet kan beoordelen, wat bewij

Zen hij voor die ſtelling bijbrengt, niet tegenſpreken.

Zij kan, zo wel Abtdis van Elten, als van Rºermon

de geweest zijn. Wij ſchorten dus, tot nader bewijs,

ons oordeel op, en laten zulks in 't midden, en, het

zij zij dan te Elten, het zij te Roermonde Abtilis is

geweest, blijkt hier uit genoeg, dat zij den Geestelij

ken Stand omhelsd heeft gehad, en dus door RonTA

NUs te recht eene Monialis, óf Klooster Juffrouw,

genaamd werdt.- Wij hebben dit wat breedvoe

riger, moeten betoonen, om ook in dit ſtuk onze Gel

derſche Geſchiedenis van verwarring en misſlagen der

voorige ſchrijvers, gelijk ook van GELENTÜs, Hiſt. S.

Engelberti L. IV: p. 2ó8., zo veel mogelijk, te zuive

ren, enop een vaſter voet, dan tot nog toe geſchied is,

te brengen. Uit dit betoogde zal men vervolgends de

Geſlachtlijst der Graaven van Gelre ten opzigte van oT
T9 den III. in dezer voegen moeten opmaaken, dat hij

uit zijn eerſte Huwelijk, dat men tot dusver door

#ands kinderloos ſtelde, verwekt heeft gehad twee

Dogters, metnaamen, MARGARETA, welke getrouwd is

geweest aan den Heer van Coucy, en de Klooster juf

fjouw 'sABELLA; 't zij dan, dat zij Aſtdis te Elten,

of te Roermonde geweest zij, en wat belangt de Kin

deren, uit zijn tweede Huwelijk geboren, zal men

volgends den tijd der geboorte dezelve op navolgen

de wijze moeten rangſchikken. 1. MARIA, getrouwd

aan den Graafvan Bergen. 2. IRMGARD, uitgetrouwd

aan een Graaf van Kleef, 3. REINALD, zijnen Opvol

er, en eindelijk 4. PHILIPPA, welke geweest is de

Trouw van den Heer van Valkenburg, en mogelijk

dien naam zal gevoerd hebben naar den naam van#

Moeder PHILIPPA van Simpol, op gelijke wijze, ge

lijk eene der Voordogters uit het eerſte Huwelijk naar

haare Moeder MARGARETA bij den doop den naam

van MARGARETA ook ontfangen ſchijnt te hebben.

(b) Avunculi noſtri Walrami.] Een Vaders Broe

der wordt Patruus genoemd. Een Moeders Broeder

in tegendeel is eigenlijk Avunculus. Wanneer nu de

Limburgſchen Hertog wALRAM door zijnen Neef A

DOLPH, Graave van Bergen, alhier genoemd wordt

Avunculus, zou iemand ligtelijk dezen Walram aan

zien voor een Oom van Moeders zijde van onzen A,

dolph, den VI. van dien naam. Doch men zou zich

dan zeer vergisſen , want het zeker is, dat hij een

volle Broeder geweest is van den Vader van dezen

Adolph. Men zie onze Aanmerkingen hier voor op

Num. 54. bl. 466. Hoe kan dan de Neef, bij dezen

Brief, zijnen Oom van Vaders zijde noemen Avuncu

lu; ? en niet Patruus? Of wist hij niet, dat Walram

zijns Vaders Broeder was? Deze zwaarigheid beſtaat

maar in blooten ſchijn, want , ofſchoon de oude

Schrijvers dit onderſcheid naauwkeurig in acht nemen,

hebben egter laatere middel-eeuwige Latijnſche Schrij.

vers zulks niet altoos in acht genomen, maar nu en dan

het woord Avunculus in 't gemeen gebruikt zo wel

van een Vaders Broeder, als van een Moeders Broe

der, Onze Gelderſche Graaf oTTo III. en de Luik

ſche Bisſchop HENRIK van GELRE waren volle Broe

ders. HENRIK derhalven was Oom van Vaders zijde

over zijns Broeders Zoon REINALD. Op die zelfde

manier nu, als Adolph in dezen Brief zijn Oom, of

zijns Vaders Broeder, Avunculus noemde, en niet Pa

truus, heeft ook onze Gelderſche Graaf REINALD de

I. den Broeder van zijn Vader oTTo, niet Patruus,

maar Avunculus genoemd in een Brief van 127I. uit

gegeven bij FoNTANUs Lib. VI. p 184., alwaar men

leest, Nos Reinaldus – notum facimus, quod cum

ſano conſilio dilecti Avunculi noſtri Domini Henrici,

Epiſcopi Leodienſis, cet. Meer voorbeelden bij

tebrengen is onnoodig. Dat men niet alleen de woor

den Patruus en Avunculus, maar ook Amita en Ma

tertera, onderling verwisſelde, heeft de Heer vAN

LEEUwEN ook reeds getoond in Not. ad. CHRoN.

TIELENSE pag. 229, en p. 232. Men ziet 'er

uit, hoe ligt men zich, voornaamlijk in 't opmaaken

van Geſlachtlijſten, zou kunnen vergisſen, indien men

die woorden, in hunne eigenlijke betekenis, altoos

wilde opvatten.

VVV V 131.)
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131) De Tiende van Rodengoje met het laage Gerecht, onder voorbehouding van

het hooge Gerecht voor den Graaf van GELRE, als mede de Tiende van

Scalcwijk, nevens nog eenige andere Goederen, door wILLEM, Heer van

Altena, onder een jaarlijkſchen Thins verkogt aan den Abt en Convent

van Villars. Met een Vidimus van den 13 Junij 1295,

In October, 1264.

Niverſis, praeſentes litteras inſpeſtu

ris, Henricus , Divina permiſſione

Abbas Monaſterii Sancti Michaëlis in Ant

werpia, Praemonſtratenſis ordinis, & Fra

ter Jacobus, dictus Abbas Monaſterii de lo

co ſancti Bernardi, Cyſlerc. ordinis, Came

racenſis Dyoceſts, ſalutem cum notitia ye

ritatis.

Noyerint univerſt, quod Nos vidimus,

tenuimus, & de verbo ad verbum literas in

fra ſcriptas Nobilis viri, Domini wILHELMI,

bonae memoriae quondam Domini de Al

thena, & Helewigis, ipſius conjugis, legi

mus, non cancellatas, non abolitas , non

abraſas, nec in aliqua ſili parte vitiatas,

aut corruptas, ipſorum ſigillis bene & fir

zmiter ſigillatas, in haec verba:

Nos (a) wILHELMUs, Dominus de Al

thema, & Ego Hele Widis uxor ſua notum fa

cimus - cel. -

In cujus rei teſtimonium ſigilla noſtra prae

ſentibuslitteris dignum duximus apponenda.

Item.

In nomine Patris & Filii & Spiritus San

éti, Amen,

Nos wILHELMUs, Dominus de Althena,

& Helewidis, uxor ſua, notum facimus uni

verſis, tam praeſentibus, quam futuris, prae

ſentes litteras inſpecturis, quod Theodoricus

dictus Borchman, & uxor ejus Ghiſella au

ctoritate ſui curatoris, a Nobis ei dati, de

cimam de Scalcijlyc, & tres manſos terrae,

paulo plus vel paulo minus, ac Inſulam unam,

quae CoWert dicitur, cum conſideratione ter

rae & aggerum , quod Theutonice (b)

tbedryf 4ggerum dicitur, ſecundum neceſſi

taten ac utilitaten ipſius terrae, quae de no

bis in feodum tenebantur, in manus noſtras

reportaverunt, & per judicium hominum no

ſtrorum werpiverunt, & efſeſtucaverunt, o

4

(4) Nos Wilhelmus.] Wij hebben dien Brief uit

dit Vidimus hier voor, in zijne tijdorde, reeds ge

heel geplaats onder Num. 128 bl. 564. Önnoodig was
het derhalven denzelven hier te herhaalen.

C*) 't Bedryf aggerum.] Men zie onze Aanmer

A

mni Juri, quod in praedictis habebant, peni

tus renunciantes. Et nos eadem bona, ſicut

in manu noſtra reportata ſunt a praedictis. TH.,

& ejus uxore, vendidimus, tamquam noſtra,

viris religioſis. . Abbati, & Conventui de

Villari, Cyſterc. ordinis Leodienſis dyoc. &

tradidimus jure cenſuali in perpetuum de no

bis tenenda , & poſtidenda. Tantummodo

nobis in eisdem bonis cenſum, inferius nomi

natum, & altam juſtitiam retinendo.

Inſuper ſciendum, quod Dominus Euſta

chius de Bra ele Miles medietatem decimae

de Rodengoje, viginti & ſeptem manſos ter

rae, paulo plus vel paulo minus, continentis,

cum juſtitia minore & conſideratione ter

rae & aggerum, quod Theutonice Bedryf

dicitur ſecundum terrae ipſius neceſſitatem ac

utilitatem, quae a Domino oTToNe Comite

GHELRENSI tenebat in feodum, in manus i

pſius Comitis ad opus noſtrum reportavit,

werpivit, & effeſtucavit per judicium homi

num dicti Comitis.

Praefatus vero Comes eadem bona cum me

dietate decimae dictae terrae de Rodenghoije,

quam ſibi reſervaverat, in Nos tranſtulit jure

feodali, ab ipſo & heredibus ſuis perpetuo

poſſidenda, judicio hominum ſuorum feoda

lium mediante; ſalva tantummodor dicto Co

miti GHELRENSI in dictis bonis de Roden

goje alta Iuſticia.

Nos vero (c) de Conſenſu dicti Comitis

GHELRENsis vendidimus Abbati, & Conven

tui de Villari praedictis praedicta bona de

Rodengoje ſub tali conditione, quod ipſi Vil

larienſes eadem bona de Rodengoje, cum ſu

pradictis bonis de Scalcwyc, ſub annuo cen

ſu unius aurei denarii, vel trium ſolidorum

Lovanienſis monetae, nobis in feſto beati Re

migii apud Woderghem ſolvendi, vel ſolven

dorum, a nobis perpetuo poſſidebunt, omni

emenda vel poena pro retardatione dicti cen

ſus ceſſante.

Praeterea Dominus Arnoldus de Ghiſène,

Mi

kingen hier voor op Num. 123. bl. 557. en op Num.128. bl. 128. ## J 557

(c) De conſenſu dicti Comitis.J Den Brief van

Graaf oTTo hebben wij hier voor reeds geplaatst on

der Num. I23. bl. 557.



EN GRAAFSCIIAPS - ZUTPHEN, III, AppEELING. 57 t

?

--

Miles, terram ſilam, juxta Scalcºpyc jacen

tem, quam de nobis tenebat in feodum, in

manus noſtras ad opus dictorum Villarienſium

reportavit, werpivit, & efſeſtucavit per judi

cium hominum noſtrorum feodalium; Nos au

tem ipſam terram, & decimam ejusdem ter

rae, nec non minoren juſtitiam cum conſi

deratione terrae & aggerum, quod Theutoni

ce bedryf dicitur, tradidimus eisdem Villari

enſibus, & Inſulam Aſghot, Inſulam etiam

Artuſii Militis, ſi eam acquirere voluerint

praedicti Villarienſes in poſterum, & Inſulam

//iSkart cum terra , jacente inter eandem

Inſulam Wiskart, & Rodengoie, cum deci

mis & minore juſtitia, ac conſideratione ag

gerum dictarum terrarum, & inſularum, ni

chil nobis in omnibus ſupradictis praeter al

tain juſtitigrº, Sz cenſüm, ſuperius nomina

tuin, retinentes. - - -

Volumus etiam, quod omnia bona, ſupe

rius nominata, ad unain legein & conſuetudi

nem redigantur, & per unam juſtitiam, &

judicium, gubernentur ſecundum legein &

conſitetudinein terrartin de Wodregheem.

Acta ſunt haec apud Althena, (d) duo

bus liberis noſtris wILLELMo & THEODERIco

laudantibus, & conſencientibus, in praeſen

(d) Duotus liberts noſtris.] Wij hebben in onze

Aanmerkingen op Num. 128. bl. 564. (b) reeds reden

egeven, waarom alhier zijne twee kinderen uitdrukke

ijk moesten genoemd worden, daar bij dien voori

gen koopbrief, waar bij de Tienden van Rodengoje,

en Schalkwijk verkogt zijn , doch welke verkoop op

nieuws bij dezen Brief met eenige andere goederen

vermeerderd wordt, genoeg was, dat zijn oudſte Zoon

alleen zijne toeſtemming daar toe gegeven heeft, en niet
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tia Nobilium et hominum noſtrorum feodali

um , Domini Enghelberti , Fratris noſtri,

Domini Roberti de ſluiſdenne, & Theoderi

ci dictiº Borchman, ac Lodovici Caſtellani

de Althena, Domini etiam Henrici de Bott

terſtem, & Magiſtri Godefridi dicti Phras,

Phiſici (e) Domini Comitis GHELRENsis,

ad hoc ſpecialiter in teſtimonium vocatorum.

'Et ut haec rata & firma in perpetuum re

maneant, praeſentes litteras eisdem Villarien

ſibus ſigillorum noſtrorum munimine tradidi

mus roboratas. - ' : " ..

Datum in die beati Remigii, anno Domi

ni M9. CCP. LX9. quarto, menſe octobri,

Ad cujus rei majorem certitudinein nog

... Abbates praedicii praeſentibus litteris ſt.

gilla noſtra duaiintus aſ ponenda. Datüm

anno Domini. Il/º, CC. monageſimo quinto,

feria ſecunda poſt feſtuin beati Bernabaé

Apoſtoli, menſe junii.

Naar den oorſpronkelijken Perka

- menten Vidimus Brief, berus

tende ter Rekenkamer van GEL

DERLAND. - *

* *

k

de beide Zoons, gelijk bij dezen Brief geſchiedt.

(e) Phiſtci.] Thands zou men denzelven noemen

's Graaven Lijf- medicus, of Lijf- arts. En hier uit

blijkt, dat reeds in dezen tijd onze Graaven onder

hunne overige Hofſtoet ook een Lijf-arts onderhiel

den – Dat men in middel - eeuwig Latijn een Me

dicus, of Arts, een Phyſicus noemde, is bekend.

Men zie DU CANGE Tom. V. P-454

132.) Aan het Kappittel van s. MARIE te Utrecht, door Theodericus van Ome

ren, Landdrost van vELUwE, gerichtelijk, ten overſlaan van Schout en

Schepenen van IIERDERwYK, verpand zijne Goederen, in den Ooſter

wyk aldaar gelegen,

Den 21 julij. 1265.

Os Index, & Scabini in Herderwyc

notum facimus univerſis , praeſentia

viſuris, & proteſtamur, quod THEODERIcUs

(a) de Olmere, Iudex VELUAE, coram no

(a) Theodericus de Omeren.J. Denzelven hebben

wij ook reeds ontmoet in een Brief van 1263, hier

voor geplaatst order Num. 127. bl. 563. Doch de

wijl hij in dien Brief zich den Titel van Iuder Ve

luac niet aangematigd heeft, gelijk hij in dezen Brief

dus omſchreven wordt, zou men daar uit ook mogen

beſluiten, dat hij eerſt in dit, of het voorige jaar

1264. , de waardigheid van Landdrost van vELUwE

mogelijk zal verkregen hebben?

b) Bona in Oſterozvic.] Tweejaar te vooren had de

w

bis conſtitutus, expoſuit Decano & Capitu

lo Eccleſiae Beatae MARIAE Trajectenſis, ſub

titulo pignoris, bona (b) in Oſterowic, quae

habuit ab Eccleſia Beatae MARIAE Trajecten

ſis,

ze Dirk van Omeren van het Kapittel van s. MARIE

in een Erfpacht ontfangen bona in Oeſthave, qude

olim woLFINUs ab eisdem Decano & Capitula tene

bat in pacto. Zie den Brief van 1263, onder Num.

127. Bij dezen Brief## hij weder aan het Ka

ittel, onder voorbehoud van dezelve te mogen inlos

en, die zelfde goederen, doch dezelve woºrden hier

genoemd niet bona in Oesthave, maar bona in Oſtero:

zvic. Dat egter Oeſthave, en Oſterogvic, een en het zelf

de moet zijn, blijkt uit dezelfde bijvoeging, welkemen
VV V V 2 - vººr * * * - - ook
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ſis, quae quondam füerunt Wlvini, proxxx'

libris Trajentens. legalium denariorum pecu

niae (c) memoratae, & ſibiperſolutae, donec

praedictus TH. , vel ſui heredes , ipſo de

functo, diéta bona redimere voluerint pro

memorata ſumma pecuniae XXX. librarum;

& ſi ipſe, vel ſui heredes, diëta bona redi

mere voluerint, hoc licite poſſunt facere, ſed

non alio tempore, ſingulis annis, niſi in Ca

thedra Beati Petri, & hoc fiet coram Scabi

mis in HARDERWYC.

Inſuper praedictus TH. fidejuſſores conſtituit

ſuper praemiſſis, manu conjuncta in ſolidum,

& fide praeſtita corporali, videlicet Altetum

Iudicem, Everardum fratrem ſuum, Byſe

kinum, & Lambertum filium Wilhelmi Ru

fi, Opidanum in Harderwyc, ſub tali forma

& conditione, ſi dictis Decano & Capitulo

Eccleſiae Beatae MARIAE Trajectenſis aliquod

dampnum ab aliquo, vel aliquibus, occaſione

ſui, illatum fuerit, quod ipſe hoc deponet;

vel fidejuſſores ſui, poſtquam moniti fuerint,

libertaten Harderwyc non exibunt per fidei

eorum ſecuritatam, niſi impedimentum remo

tum fuerit , & dampnum penitus ſit reſti

tUltUlIIl. * -

Hanc conditionem nos fidejuſſores inſcripti

promiſimus obſervare per fidei noſtrae ſacra

InentUIIIl.

Sciendum vero eſt, quod Domini Chri

ſtianus, & Lambertus, Canonici Eccleſiae

ook in den gemelden voorgaanden Brief vindt, quae

quondam fuerunt vULVINI. Maar waar was dat ge

melde goed gelegen? Dewijl deze Verpanding gerich

telijk geſchiet voor den Richter, of Schout, en Sche

enen van Herderwijk, blijkt daar uit, dat dit goed

innen gemelde Stad moet gelegen zijn geweest, en

wel in dat gedeelte, of Wijck, der Stad, het welke

ten aanzien der andere gedeelten naar het ooſten zich

uitſtrekte, en daarom de Ooſterwijk genoemd werd,

gelijk ook nog hedendaags zelfs de kleine 2, en groote

Ooſterwijk binnen die Stad bekend zijn. Zie scHRAs

SERTs Beſchr. van HARDERWIJK , I. D. bl. 31. En

dewijl deze Ooſterwijk zich uitſtrekte tot aan de Ha

ven, die aan de Ooſtelijke zijde der Stad insgelijks ge

legen was, zal men zich niet verwonderen, dat men

in den eenen Brief dit goed vindt omſchreven, als ge

Beatae MARIAE Trajeétenſis, nomine Deca

ni & Capituli receperunt diéta bona cum

fructibus, exinde provenientibus, coram no
bis. W -

In cujus rei teſtimonium & munimen prae

ſentem literam ad petitionem TH. antedicti

ſigillo Civitatis noſtrae in Herderwyc fcci

ITDUIS COITDTITUIIllT1.

Nomina (d) vero, qui huic facto inter

fuerunt, ſunt haec.

Wilhelmus Rost.

Boyſekinus.

Everardus Grubbe.

Lambertus filius Wilhelmi Rufi.

Theodericus.

Nicolaus.

Petrus.

Arnoldus.

Joannes.

Gerardus de Oiſtenwalde.

Jacobus Haſart.

Et Gerbertus filius Tybbe. -

Actum & datum ſub Alteto Judice. Anno

Domini M°. CC". LXV9, in vigilia Beatae

Mariae Magdalenae.

Naar het Perkamenten MS. Liber

Piloſus van het Kapittel van s.

MARIE te Utrecht, Pag. 43.

legen in Oesthave, en in dezen Brief hetzelve bepaald

wordt tot de Ooſterwijk - Dat nu het Kapittel van

s. MARIE oudstijds de meeſte gronden en Hofſteden,

Areae, waar op naderhand binnen die Stad Huizen

zijn gebouwd, in eigendom bezeten, en onder zekere

thinſen, en in Erfpacht, ter betimmering in vervol

van tijden uitgegeven heeft, hebben wij reeds getoon

in onze Aanmerking op Num. 94. bl. 51o. (f)-

(c) Memoratae.J Mogelijk, numeratae.

(d) Nomina. cet, J. De Regering der Stad HERDER

wyk beſtond oudstijds uit agtien Leden, twaalfSche

penen, en zes Raaden. Men zie scHASSERTs Beſchr.

van HARDERw. I. D. bl. 83 en 84. Dewijl wij hier

de naamen van twaalf Getuigen ontmoeten, denke

ik, dat zulks de twaalf regerende Schepenen van het

jaar 1265. zullen geweest zijn, en geene anderen.

sexesegaeAsakse sazsaksaksakse sekse eerste eases

133) Verbond van vriendſchap, en onderlinge beſcherming en hulpe tusſchen
e |

Graaf OTTo, en den Utrechtſchen Bisſchop HENRIK. w

t

Den 27 julij, 1265.

Tro, (a) Comes Gelriae, univerſis,

praeſentes literas inſpecturis, notum fa

cimus, & praeſenti ſcripto proteſtamur, quod

(a) Otto.J De onluſten en oneenigheden, welke

langen tijd tusſchen onzen Graaf oTTö, en Bisſchop

HENRIK, hadden plaats gehad, door een beſtand eerst

voor een tijd opgeſchort zijnde, waren wel bij het

daar op in 1258 gevolgde Vredesverdrag bijgelegd en

Nos Reverendo Patri noſtro, ac Domino,

HENRIco, Dei gratia Trajecten. Epiſcopo,

in vera amicicia, & ſincera bona fide, omni

do

verzoend, gelijk ook eenige verſchillen wegens ſom

mige goederen en bezittingen, als mede wegens grens

ſcheidinge, en andere, die bij dat Vredesverdrag on

beſlist gebleven, en aan de Uitſpraak van wederzijds

verkorene Zegslieden waren overgelaten, ook ein:
1j



EN GRAAFSCHAPS - ZUTPHEN. III. AFDEELING.
S73

0,

',

#

k

dolo & fraude excluſis, fideliter aſſiſtere, &

eundem- juvare promittimus contra quoscun

que, terram ipſius Epiſcopi hoſtiliter invaden

tes, & impugnare volentes.

Ordinatum etiam exſtitit pro bono pacis ſer

vando, & confirmando, inter ipſum Domi

num noſtrum Epiſcopum, Fideles, Vaſallos,

et Miniſteriales ſuos, ac alios homines terrae

ſuae ex una parte; et Nos, Fideles, Vaſal

los, et Miniſteriales noſtros, ac alios homi

nes terrae noſtrae ex parte altera, ut omnes

discordiae, quae exortae ſunt, ſeul controver

ſiae, vel in poſterum orientur, hinc inde, per

Giſèlbertuin de Almeſtelle, Giſèlbertum de

Goye, Henricum de Almelo, et Giſèlbertum

de Buchorst, Miiites, ex parte ipſius Do

mini Epiſcopi electos, et Gerarduin de Re

den, Rico/di/m de v... den, Wilhelmium de

IHerne, et Wilhelmum de Vorden, Milites,

ex parte noſtra electos, mediante juſticia, ſeu

amicitia, ſopiantur, ſeu terminentur, et quod

ſupradictis diſcordiis, ſeu controverſiis, com

ponendi, terminandi, ſive ordinandi, modo

praedicto liberam habent poteſtatem. Et hoc

praedicti Electi facere, et terminare, ſub eo

rum juramento, corporaliter coram nobis prae

ſtito, absque dolo et fraude, promiſerunt.

Condictum eſt etiam ad majorem eviden

tiam, ut, ſi quae diſcordiae jam exortae ſunt,

vel in poſterum orientur, inter ipſum Domi

num Epiſcopum ex una parte, et Fideles, et

Miniſteriales noſtros ex altera, ſeu vice verſa

inter Nos ex unaparte, et Fideles et Minis

teriales Domini Epiſcopi ex altera parte, per

praedictos Electos amicicia vel juſticia termi

nentur, prout ſuperius eſt expreſſum.

Et ſi contingeret , quod praedicti Electi

aliquas quaeſtiones, ſeu discordias, terminare

modo praedicto non poſſent, illas ad Domi

num Epiſcopum, etad Nos deferent; et ipſe

lijk in 1261. bijderzelver Uitſpraaken ter nedergelegd,

en uit den weg geruimd zijn geworden . Wij hebben

die Brieven hier voor reeds geplaatst in deze III. Af

deeling onder Num. 1o6. bl. 528-531. Num. I 9.

bl. 55o. en Num. 12o bl 552. Op dien voet nu wa

ren wel tusſchen GELDERLAND, en het STICHT, de voo

rige onluſten en verſchillen vereffend, en een beſten,

dige Vrede gemaakt. Doch thands bij dezen Brief

gaat men een ſtap verder, en de band van

vriendſchap trekt men nader toe, en belooft elkande

ren ook onderlinge hulp en bijſtand, ingeval de een,

of ander, vijandig door een derden mogt aangevallen

worden, en men beraamt zelfs een middel, hoe de

geſchillen, die onvermoedelijk in 't vervolg tusſchen

beide partijen, en derzelver ingezetenen, mogten ko

men te ontſtaan, door daar toe wederzijds gekorene

Zegsmannen, in 't vriendelijke zouden vereffend wor

den. Onze Gelderſche Geſchiedſchrijvers melden ons

nict, dat in dezen jaare eene zodanige Defenſive Al

liantie tot onderlinge hulp en bijſtand tusſchen GEL

DERLAND en het STICHT gemaakt is, maar gaan zulks

Dominus noſter Epiſcopus, et Nos, dictas

discordias, bona fide, juſticia, vel amicicia,

curabimus terminare. - -

Si vero aliqui ex praedictis Electis praemis

ſis intereſſe non poſſent, aut ſi morerentur,

Dominus Epiſcopus, et Nos, alios ad hoc,

loco illorum, ydoneos debemus ſubrogare.

Inſuper inter Dominum noſtrum Epiſco

pum, et Nos, eſt conventum, quod ſi fu

res, vel latrones, aut puplici malefactores de

terra ipſius Domini Epiſcopi ad terram no

ſtram confugerint, et Judex ipſius Domini

Epiſcopi ipſos pro perpetrato maleficio fuerit

inſequutus, dicti malefactores ad requiſitio

nem Domini Epiſcopi , vel ſui Judicis, in

terramDomini Epiſcopi remittentur. * *

Haec omnia praemiſſa, fide data corporali

ſuper hiis, et ſingula, Domino noſtro Epi

ſcopo promittimus fideliter et firmiter obſer

vare. Et idem Dominus Epiſcopus nobis vi

ce verſa haec omnia et ſingula praemiſſa, fi

de data corporali, promiſit fideliter et firmi

miter obſervare, prout (b) in literis, ſuper

hiis confectis, ipſius Domini Epiſcopi, nobis

datis, plenius continetur.

In cujus rei teſtimonium, et perpetuam

memoriam praemiſſorum, praeſentes litteras

ipſi Domino noſtro Epiſcopo noſtro ſigillo

contulimus ſigillatas. Datum et Actum in: •

... da, feria ſecunda poſt Jacobi Apoſtoli,

Anno Domini Milleſimo ducenteſimo ſexa

geſimo quinto.

Naar den Oorſpronkelijken Perka

menten Brief, waar aan egter het

Zegel thands ontbreekt, ervintelijk

onder de Archiven van het Dom -

Kapittel van Utrecht in Lade 99.

No. 3o.

met ſtilzwijgen voorbij. Uit dien hoofde was deze
Brief der uitgaave overwaardig. e

## In Literis.] Wij wenschten wel in ſtaat te

Z11In C11

# Graaf is uitgereikt geworden, ook te kunnen

hier nevens voegen. Doch dezelve is ons tot dusver

niet in handen gekomen. Men kan egter uit de

zen Brief, door Graaf otto van zijnen kant aan den

Bisſchop hier van afgegeven, genoeg zien, dat deze Al

liantie wederkeerig van beiden zijden moest, wer

ken. - Indien men nu hier mede vergelijkt de be

lofte, waar toe zich Graaf oTTG reeds in den jaare

1253 van zijnen kant alleen verbonden had bij zijn en

Brief, hier voor geplaatst onder. Num. 75. bl. 487.

om naamelijk den Bisſchop te zullen bijſtaan, indien

hij in zijne Staaten van iemand mogte worden#
vallen, alsmede de kwaaddoenders te zullen overle

veren, zal daar uit blijken, dat bij deze Alliantie de

Bisſchop nu ook zich van ziinen kant verbindt, het
zelfde aan onzen Graaf te zullen bewijzen.

V vvv 3 134.)

en Brief, die van den kant des Bisſchops aan.
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134.) Uittrekzel, en korte inhoud van een Brief van Graaf oTTo, wegens eene

ruiling der Hoven, Hiern, Neer-ynen, en Op-ynen, tegens andere

- -

-

- -

Tro, (a) Greve van GELREN, heeft

- aen den Landé van Gelre geworven

Gb) Nymegen, ende (c) Bommel ende (d)

Wageningen tot Steden geſticht etc. Ende

bi rade ende Conſent (e) vrou PHILIP van

sIMPOL gewiſſelt drie Hove, als //ter, Ne

derijnen, ende Opinen, mit allen hoeren

toebehoeren, mitten hogen ende legen Ge

richten, ſommige heerlicheit ende condicien

uytgeſcheiden, teghen Heren Rodolph de

- - - i * * * * e

(a) Otto.] In dezer voegen hebben wij den kor

ten inhoud van zekeren Brief, wegens eene ruiling en

wiſſel van Goederen met den Ridder Rudolph de Cock,

zoals van den kant van Graaf OTTO aan den gemelden

Ridder daar van is afgegeven geweest, aangetekend

gevonden, ter Rekenkamer van GELDERLAND, in een

zeker oud Register, geintituleerd Greve Gerits Privt

legien, en getekend met de Letter A. Wij hebben,

behalven veele Charters in hun geheel, ook verſchei.

dene uittrekzels, den korten inhoud van ſommige Brie

ven alleen bevattende, alsmede eenige Hiſtoriële aan

tekeningen, van tijd tot tijd in Gelderland voorgeval

len, in dat zelfde MS. aangetroffen. Wij hebben de

moeite genomen zulks alles ook uit dat Regiſter zelve

afteſchrijven, om van die uittrekzels en Hiſtoriſche

Aantekeningen bij gelegenheid in dit ons Werk , ge

bruik te maken. - Dewijl nu de Brief zelf, door

onzen Graaf hier over afgegeven, tot dus ver door

ons in zijn geheel niet gevonden is, maar mogelijk

thands verloren is, ten minſten nog verborgen ligt,

hebben wij gemeend, dit Otttrekzel van dien Brief,

zo als in dat gemelde Register gevonden wordt, al

hier te moeten plaatſen, te meer, dewijl wij hier te

vens vinden aangetekend de naamen der genen, die als

Getuigen over dien Brief geſtaan hebben. De Heer

JoH. DiD. VAN LEEUWEN, aan wien wij, ten gebrui

ke, ons Afſchrift van die Uittrekzels en Hiſtoriſche

Aantekeningen hadden medegedeeld, heeft dezen kor

ten inhoud van dien Brief, met uitlating egter van

de naamen der Getuigen, ook reeds uitgegeven in

deszelfs Not. ad CHRONICON TIELENSE pag. 239. -

De Goederen nu, over welke deze ruiling en wisſel
gegaan is, leeren wij wel uit dezen korten inhoud

kennen, doch de eigenlijke voorwaarden, op welke

zulks geſchied zij, zal men vinden in de twee ſtraks

volgende Brieven, die beiden van den kant van Ru

dolph de Cock, wegens deze ruiling, aan onzen Graaf

zijn uitgereikt geworden, en die wij uit een ander

Oud Regiſter der Rekenkamer, dat altſte Registre

genaamd, hier agter in hun geheel hebben kunnen

uitgeven, -

(b) Nymegen.] In den jaare 1248. Zie den Pand

brief in deze III. Afd onder Num. 55. bl. 467.

(c) Bommel l Wij zullen op den jaare 131 6. gelegen

heid hebben hier over nader te handelen. Men zie in.

# VAN LEEUwEN, in Not. ad CHRON. TIEL.

• 2285.P (d) Wageningen.J Men zie den Brief van 1263,

hier voor, onder Num. 125. bl. 559.

(e) Vrou Philip van Simpol J PoNTANUs ſchijnt

den oorſpronkelijken Brief van Graaf oTTo, waar uit

wij thands maar in ſtaat zijn dit korte Uittrekscl me

detedeelen, in zijn geheel gezien en gebruikt te heb

ben, wanneer hij ons Lib. VT. p. 149, dit navolgen

- ' Goederen, ingegaan met den Ridder Rudolph

, - Den 2 Augustus 1265.

de Cock.

* *

e

-- --

Cock, Ritter, ende heeft hem die verlijt in

enen Erfleen, ende hem georloft te tymme

ren op ten Berch tot Iſier, dat nu Weer

denberch heit. ..."

Hier tegen had Greef OTTO voerſz. dat (ſ)

Huys tot Rynoey, mitter hoger ende leger

Heerlicheit; ende mit ſinen erfeniſſen, ſtre

ckende uyt der Lingen in der Lecken etc.

Hier waeren over, als

Rodolph, Abt van Sante Marienweerde,

-- Ry

de daar van melde: ,, Reperio quoque anno inſequen

,, ti (1265.) – oTHÖNEM & PHILIPPAM Gelriae

,, Comites, fratrem ſororemque, permutatione fada

, cum Rudolpho cognomine Cock equite, praedia ſua

,, terna Nerinam, Opinam & Hernam ciden tradi

diſ/e, ac recepiſe corum loco ſtummam imamque fu

risdictioncin bonorum, quae iaem Rudolphus poſ/e-

,, diſ/et tnter Beeſdam & Lederdamum, itemque in

,, ter Leccam , Lingam & Niderlingam.” - Dat

PoNTANUs dit verhaal niet getrokken heeft uit het

Regiſter A., blijkt , dewijl hij dan melding zou ge

maakt gehad hebben van dat Hays tot Ryaoef. Hij

kan ook niet gebruikt gehad hebben het MS. dat alt

ſte Regiſtre, waar uit wij de beide volgende Brieven

geven, want in geenen van die door Rudolph de Cock

melding gemaakt wordt van de toeſtemming van de

Graavin PHILIPPA ; Ook wordt in dezelven geen ge.

wag gemaakt van de Niderlinga. Het een en ander

kan hij niet wel anders, dan uit den oorſpronkelijken

Brief van Graaf OTTO zelf, gehaald hebben. Maar ik

verwondere mij zeer, hoe hij, die waarlijk met veel

oordeel en geleerdheid, ſchoon ten opzigte van echte

Stukken niet altoos met de behoorlijke naauwkeurig

heid, onze Gelderſche Historie behandeld heeft, tot

dezen misſlag gekomen is, om OTTO en PHILIPPA te

noemen fratrem , ſororemque. Hij wist immers, en

had zulks reeds te vooren gemeld pag. 132. dat, zo

Graaf Otto al eene Zuſter gehad heeft, dezelve niet

PHILIPPA , maar MECHTELD genaamd is geweest. Hij

wist daar en boven, dat PHILIPPA, een Dogter van

den Graaf van Simpol, thands de tweede Vrouw van

onzen Graaf, en niet de Zuster van denzelven was,

Hij heeft ongetwijfeld willen ſchrijven, virum uag

remque, maar door overhaaſting, en bij onoplettend

heid, zijn hem de woorden fratrcm ſororemque uit

de pen gevloeid. Hoedanige fout de beste en op

lettendſte kan begaan. SLICHTENHORST deze woor

den van PoNTANUs overnemende, en vertaalende VI.

B bl, 98. ſchijnt dezen misſlag ook begrepen te heb

ben, en verhaalt alleen maar, dat de Graaf deze rui

ling met Rudolph Kock heeft aangegaan, zonder te

gewaagen van de toeſtemming van zijn Vrouw PHI

LIPPA, en veel minder, dat zij Broeder en Zuſter zou

den geweest zijn. -

v (f) Dat Huis tot Rynoey.] Eigenlijk heeft Graaf

otto, in plaats van Neer ſynen, Op ynen, en Hiern,

hij ruiling wedergekregen van Rudolph de Cock, des

zelfs eigendomlijke goederen, omnia bona inter Beesd

& Leerdamme & inter Leccam &? Legenam jacentia,

of, gelijk dezelve in dit Uittrekzel genoemd worden,

ſine Erfeniſſen. ſtreckende uyt der Lingen in der Le

cken. Doch onder die wisſel en ruiling is niet begre

pen geweest dat Huys tot Rynoey. Het zelve heeft

Graaf oTTo bij die zelfde gelegenheid niet geruild,

22

op

In33r
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Rycolt van Ochten,

Gerart van Batenburch,

Wilhem van Hernen,

Willem van Bronchorst,

Otte van Sulen,

Johan van Groesbeeck,

Wilhem van Tyglen,

Ude van Haeften, Ritteren, ende

Johan van Cuke, Knape.

maar afzonderlijk gekogt van dezen Rudºlph de Cock.

In 't jaer ons Heren M. CC. LXV. ſeria

post Petri ad Vincula, menſe Auguſto,

Uit het A/S. Regiſter in folio, ge

tekend met de Letter A. berus

tende in de Rekenkamer van

GELDERLAND, Fol, XIII.

den gemelden Rudolph aan onzen Graaf op een en den

liet een en ander blijkt ten vollen uit de twee volgen- zelfden dag zijn uitgereikt geworden.

de Brieven, die wegens die wiſſel, en verkoop, door

\" 1 t v, " , -

s\\'ſ sº t/z. Sº . KNM) '/

> < &” - iſ" ,

<\\' l/, N\""? \\\"/>Z Z - NS %. \", '-

%2 Ali, 2 S Nºt.Zº S & M'ſ." -

- A, e-*s’ & S&s tºe.

135.) Wisſel, waarbij Rudolph de Cock, Ridder, aan Graaf otto overgeef?

alle zijne Goederen tusſchen Beesd en Leerdam, en tusſchen de Lek,

en Linge, waar voor hij weder van den Graaf ter Leen ontfangt de

Curtes, of Renthoeyen, Hiern, Neer-ynen, en Op-ynen.

Den 5 Auguſtus, 1265.

T TNiverſis, preſentes literas viſuris, Ro

dolphus miles, dictus Kock, ſalutem

et cognoſcere veritatem. Ad noticiam pre

ſentium et futurorum volo pervenire, quod

ego de voluntate mea, et conſenſu heredum

meorum, et amicorum, cum (a) illuſtro

viro oTTONE comite GELRIE ſuper comcarn

bio bonorum talem inivi conventionem, vi

delicet quod omnia bona mea inter Beesd et

Leerdamme, et inter Leccain et inter Le

genam jacentia, videlicet in agris cultis et

incultis, paſcuis, pratis, decimis, piſcatione,

inſulis, ac aliis quocunque modo ſitis, cum

judicio ſuperiori et inferiori dicto Comiti, et

ſuis heredibus, contuli, hereditarie et paci

ſice optinenda et poſſidenda.

Vice verſa dictus Comes tres Curtes ſilas,

videlicet Heyrn cum Nederynen, cum Opy

nen, cum omnibus attinentiis eorundem tri

um Curtium, videlicet agris, inſulis, pratis,

decimis, ac aliis, in aquis ſive terris, quibus

cunque modis ſitis, & cum omnijure, prout

hucuſque tenuit & poſſedit, alto judicio ibi

dem & Curte de meteren cum ſuis attinen

tiis ſibi et heredibus ſuis permanentibus, que

curtis nullam communitatem paſcularum in pa

(a) Illuſtro viro.] . Dus in het MS. Regiſter,

waar uit wij dezen Brief geven, voor illuſtri. Wij

hadden wel gewenscht, dat wij dezen Brief of uit

het oorſpronkelijke, of ten minſten uit een naauw

keuriger Afſchrift hadden mogen aan 't licht brengen.

Doch daar toe zijn wij niet in ſtaat. De Afſchrijver

van dat Regiſter heeft denzelven zo ſlordig afgeſchre

ven, dat verſcheiden plaatſen van dezen Brief vol

ſtrekt onverſtaanbaar zijn, en geen zin of ſlot opleve.

ren, door dien zelfs hier en daar eenige woorden

ſcuis et ..... optinebit communitas vero pa

ſcuorum, contulit pacifice et quiete ab ipſo

ct heredibus ſuis attenendas et poſlidendas

titulo feodali. *

Preterea conceſſit mihi predictus Comes,

ut ex predictis tribus Curtibus tanta bona

dcus a quibus bona predicta et poſſedi dare

poſſum aſſignari quanto tenui ab eisdem, re

ſiduum vero bonorum heredibus meis a dicto

Comite et ſuis heredibus titulo feodali ad jus

Zutphanienſium tenebo, et poſſidebo, et pre

dictas tres Curtes a predicto Comite et ſuis

heredibus integraliter et feodeali optinebo,

quousque per predictum Comitem et per me

per expenſas ipſius Comitis procuretur ad

dnos quibus aſſignata quanta ab eisdem tenui

et poſſedi. •

Promiſi inſuper ego, et heredes mei, di

cto Comiti, et heredibus ſuis, procurare et

precavere ſine expenſis meis addnos quibus

dicta bona tenui et poſſedi, quod dicta bona

vacare non neceſſe abſoluta et predictus Co

mesſive heredes ſive heredes ſui Hereyya

gium, ſi quod de dictis ſolvi vel dari conti

gerit, perſolvet, et dicta bona non vacabunt,

quo

ſchijnen overgeſlagen te zijn. Wij hebben bij bloote

gisſingen in den text niets willen veranderen, maar

gemeend dit Stuk met alle zijre fouten naauwkeurig,

zo als wij het zelve in ons MS. gevonden hebben,

alhier te moeten plaatſen, latende aan een ieder zijn

oordeel vrij, hoe best deze fouten te verbeteren. -

De Schrijver van den tegenwoordigen Staat van GEL- '

DERLAND bl. 285. maakt ook eenig gewag van de,

bij dezen Brief vervatte, ruiling dier goederen.
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quousque dictum concambium plenarie fuerit

terminatum.

Ego vero et mei heredes, cuicunque Co

mes voluerit, ſive ſui heredes, dicta bona ſine

Herwagio aliquo concedam, et, ſi unus ob

ierit, qui dicta bona tenuerit, alii, cuicun

que Comes voluerit, dicta bona ſine Herwa

gio concedent.

Item dictum eſt, quod a qualibet Curte de

tribus Curtibus prenominatis unum unum ho

minem, quemcunque voluero, ponere poſſum,

et locare, hominibus vero Comiti corpore at

tinentibus excluſis; et dicti homis et dictis

curtibus manentes a precaria et ſervicio ipſius

Comitis et ſuorum judicum liberi erunt et ab

ſolutip aliis vero ipſius Comitis ſeu expedi

cione publica exceptis.

Promitto inſuper predicto Comiti, et ſuis

heredibus, quod Omnen inpeticionem debitam

(b) Municionem ligneam.J. Dit Slot heeft den

naam van Weerdenberch, gelijk uit het voorgaande

Stuk blijkt, gekregen, ongetwijfeld dus genaamd,

om dat het op een berg, ſuper montem, gelijk wij

in dezen Brief vinden, of een heuvel, en hoogte,

gebouwd is. Dat er nog hedendaags groote overblijf

zels van te zien zijn, en thands Waardenburg, en

niet Weerdenberch, genaamd wordt, leert ons de te

genwoordige Staat van GELDERLAND bl. 286.

(c) Per incendium - non debet judicari.] Wan

neer oudstijds iemand doodgeſlagen was, waren de

naaſte Vrienden van den doodgeſlagenen, zowel van

de Zwaard- als Spil- zijde, verpligt den Doodſlager te

vervolgen, aantevatten, en voor den Rechter te bren

gen, bij wijze van Wapen- gerugt, of, gelijk men

eigenlijk volgends het gevoelen van den Heer IDSINGA,

in zijn Staatsrecht I. D. bl. 229, moet ſchrijven,

Wopengerugt of Wopenroep. Doch, indien hij niet

# kon worden, maar ontvlugt was, waren de

rienden verplicht over den ontvlugten Doodſlager te

klagen met des dooden hand. Hoe men den dooden ouds

tijds niet mogt begraven, maar ten minſten denzelven

eerſt zijnen Hand moest afwinnen, om daar mede zij

ne klagte tegens den ontvluchten gerichtelijk inteſtel

len, ten einde de Rechter hem woestballing des lands,

en vredeloos mochte leggen, en welk onderſcheid

'er oudstijds gemaakt werd tusſchen den doodſlager

met wapengerucht te overroepen, of over denzelven

met des dooden hand te klagen, en, gelijk men eigen

lijk ook zeide, hem des dooden hand na te dragen,

behoeven wij niet omſlagtig aantetoonen. Zulks kan

men ten vollen betoogd vinden bij den Hoogwelgebo

ren Heer A. R. Baron van HEKEREN tot Zuideras,

in deszelfs Amoenitat. Jur. Publ. Gelr. Cap. III. p.

27-4o. – Het zij genoeg, tot opheldering van de

ze woorden, aantemerken, dat, wanneer de Vrienden

des nedergeſlagenen het gewoone Wopen over den

doodſlager uitriepen, alsdan alle ingezetenen, wilden

zij niet in eene, bij de Wetten doorgaands bepaalde

breuke, (gelijk, bij voorbeeld, in Overijsſel, van

drie pond, zie het Land recht van Averyſel van M.

wYNHOFF Part. III. art. 1. of, volgends het Land

recht van wEDDE en wESTwoLDINGERLAND Art.

264. van Wyſmarck, den Heeren tho broecke) verval

len, verpligt, waren dezelven te volgen, en te hel

-# , om den doodſlager in handen te krijgen... Zomen

em in zijn huis, of woonſtede, zogte, en aldaar niet

vond, mogt men vrijelijk zonder tegen den Doodſla

er te misdoen, oftegen den Heer te brueken, deszelfs

uis afbreken, of in brand ſteken. Terecht melde

de Frieſche Hiſtorieſchrijver UBBo EMMIUs, Rer.

Fris. Lib. II.# 35., dienaangaande, jus fºuiſe Pro

pinquis homicidae domum, qua vi, quove aſtu, incen

ſam evertere citra Legum metum, donec ille pro noxa

ſatisfaceret. Doch wanneer de Doodſlager niet

met Wopengerucht overroepen wierd, maar de Vrien

den hem des Dooden hand nadroegen, en met klage

lijke woorden , gelijk men in een Oud ſtuk leest bij

oRLERs. Beſchr. van Leiden , Tom. I. p. 39. hem

aan 't Gerichte aanklaagden, en recht vorderden, zo

quam idem Comes vel ſui heredes occaſione

dictorum bonorum incurrere POterunt, ubi de

jure teneo et debeo, deponam.

Id ipſum predictus Comes, ſive heredes

ſui, mihi et meis heredibus facere debent,

et promiſerunt.

Inſüper annuit mihi idem Comes, ut ſu

per montemt de Hyere municionem (b) li

gneam de trescentis libris Lovanien. quam

ab ipſo Comite, et ſuis heredibus, ego et

mei heredes tenebimus titulo feodali, conſtru

ere potero edificare; ita tamen, quod ſi egO,

vel heredes mei, quod Deus avertat, homi

cidium aliquod perpetrarem, de hoc, niſi

Ego, vel heredes mei, ad dictam municio

nem confugerem, (c) per incendium dicta

municio abdicto Comite, vel heredibus ejus,

non debet judicari.

Homines vero, in terra Comitis extra pa

CCIIl

de daader voorvlugtig was, en zich tegens die aanklag

te in rechten niet verdedigde, werd hij woestballing

des Lands gelegd, en door den Rechter, met ge

volg der aanwezende omſtanders van dat Hyemaal,

zijne woonſtede om ver gehaald en verbrand. Dit leeſ.

ren wij uit het CAPITULARE CAROLI MAGN1 van den

jaare 797. Art. 8. bij BALUZIUs Capit. Regg. Franc.

Tom. T. p. 278. ,, Si talis fuerit rebellis, qui juſti
tiam facere noluerit, & aliter diſtrictus eſſe non

,, poterit, & ad nos: ut in praeſentia noſtra juſtitiam

,, reddat, venire deſpexerit, condićto communi placi

,,to, ſimul ipſt Pagenſes veniant, &', ſi unanimiter

,, conſenſerint, pro-diſtriétione illtus CASA INcENDA

,, TUR.” In een Huldigings- Brief der Stad Staveren

van 1292. bij SCHWARTZENBERGH in 't Charterboek

van vRIESLAND I. D. bl. 124. vindt men hier om

trend dit navolgende, ,, Wie enen man doitſlaat bin

,, nen bezetter zoene, fof over rechten handvrede, -

,, jof die den ghemienen vrede breket van den Poirte

,,med doitſlage, men ſal breken zyn huis en draghent

, buterpoirte, ende BARNENT”. Meer andere bewij

zen dier oude gewoonte kan men vinden aangehaald

bij den kundigen MATTH. VoN wiCHT in zijne Aan

merk. op het Ostfries. Land-recht Lib. I. C. 95. Pag

196. Dat ook deze gewoonte oudstijds in ons

GELDERLAND, gelijk elders anders, heeft plaats ge

had, blijkt ten vollen uit deze woorden van onzen

Brief, waar bij uitdrukkelijk Rudolph de Kock van on

zen. Graaf bedingt, dat, wanneer hij een doodſlag mog

te begaan, en hij ontvlugt was, en dus door den

Rechter woestballing, des Lands gelegd was, zijn huis,

of Slot, egter door den Graaf, of door deszelfs Ampt

man, niet zou mogen verwoest en verbrand worden,

ten zij hij op hetzelve mogte gevlugt zijn, wanneer

de Vrienden des dooden hem met wopengerucht na

volgden, en aldaar zogten te vatten, wanneer zij vrije

lijk, zonder te misdoen, ook dat Slot of Huis mogten

in brand ſteken, of verwoesten, zo hij zich daar uit

verweerde, en niet vrijwillig overgaf. Dit, en niets

anders, wordt bedoeld door deze woorden van onzen

Brief, Nus1 ego ad diſtam munitionem confuge

rem, per INCENDIUM dicta munitie ab Comite .

non debet judicari. - Dat dit ſeer quaet gebruik,

en onredelijke gewoonte in Veluwe bij een uitdruk

kelijk verbot naderhand is afgeſchaft geworden, lee

ren wij uit het Gereformeerde LAND - RECHT van vE

LUWE Cap. III. Art. II. ,, Alſoo” leest men al

daar, ,, bevonden wordt in Veluwen een ſeer quaet

,, gebruick te zijn in 't vervolgen van Doodtſlagers,

,, door dien dat des dooden mans vrunden met groo

, te ongeſtuijmicheyt in die Huyſen vallen van die

,, daders, und haere vrunden , und, onder deckſel

,, van huesſuekinge und vervolch des Doodtſlaghers,

,, allerhande moetwil und overlast aenrichten, we

,, ſende een ſake van een ſeer quade conſequentie, die

,, in Landen van Juſticie niet behoort geleden te wer

,, den; Soo ſal ſich voortaen niemant geluſten laten,

,, in 't vervolgen van perſonen, die eene nederlaech

,, begaen hebben , eenige moetwille , daatlikheyd,

,, ſchade, oft ongemack aenterichten, bij pene van re

- », Pa -

29
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cem miſſos, aut alios malefactores, ſuper di

cta municione non debeo retinere. Quod ſi

hoc fucerem, illos predictus Comes ſuper

dicta munitione poterit (d) accipere ſine a

liqua contradictione, & de ipſis, prout jus

requirit, judicare.

Ego vero (e) cum pueris meis omnibus

bonis predictis, ipſi Comiti ante aſſignatis, re

nunciavi eſieſtulcando.

Hoc autem (f) omnia premiſſā arata &

firma a meis heredibus, & a me, inviolabi

liter obſerventur, preſentes literas una cum

, paratie der gedaner beſchadigung, ende daer en bo

, vcn arbitralick geſtraft te worden, tot erkentenis

,, des Gerichts”. Men zal, uit het geen wij hier

kortelijk bijgebragt hebben, thands gemakkelijk de re

den der afſchafling van deze oude gewoonte begrijpen.

De 1 leer scHRASSERT heeft zulks met ſtilzwijgen

voorbijgegaan in zijnen Comment, ad d. ## 69.

(d ) Accitere.J Mogelijk zal in 't oorſpronkelijke

geſtaan hebben arripere. De zin ten minſten vereischt

zulks; indien niet ſomtijds dit woord ook bij middel

ſigillis meorum conſanguineorum Ghysberti de

Tulen, Johannis diëti Kock, & Udonis de

Hayech, militum, duxi ſigillandas.

Datum et Actum apud Novimagium, an

no Domini Mo. CCo., ſexageſimo (g) quin

ta, feria quarta poſt Petri advinculam.

Naar 't MS. dat aliſte Regiſtre, ter
Rekenkamer van GELDERLAND

beruſtende, Fol. 79.

eeuwige Schrijvers voor capere, of gevangen nemen,

gebruikt is geworden.

(e) Cum pueris meis.] De eigen naamen derzelve

worden ons opgegeven in den ſtraks volgenden Brief

onder Num. 136. -

(f) Hoc autem omnia premiſa arata. cet.] Onge

twijfeld heeft in 't oorſpronkelijke geſtaan, Haec au

tem omnia praemiſa ut rata & firma. cet., of, Ut

autem omnia praemiſa rata & firma. cet.

(g) Quinta.] Dus ook in 't MS., voor quinto.

136.) IIet Huis, of Caſtrum, te Reynoy, door den Ridder Rudolph de Cock

verkogt, en afgeſtaan aan Graaf OTTO van GELRE.

Den 5 Auguſtus, 1265. -

Niverſis, praeſentes literas viſuris, Ro

dolphus Miles, dictus Cock, Salutem

& cognoſcere veritatem.

Ad noticiam praeſencium , & futurorum,

volumus pervenire, quod de voluntate & con

ſenſu Rodolphi, Henrici, Gyſelberti & Wil

helmi, noſtrorum liberorum, Caſtrum (a)

noſtrum apud Reynoy cum ſuis attinentiis,

quod a Comite GELRIAE tenuimus feodali ti

tulo, eidem Comiti vendimus, & optulimus,

et ſuis heredibus, hereditarie & pacifice te

(a) Caſtrum noſtrum apud Reynoy.J In den jaare

1:?"# Graaf## den l. tot Erf- Kaſte

lein op dit Huis, of Caſtrum, Reynoy aangeſteld ge

nendum, & poſſidendum, praeſèncium teſti
monio Iiterdrunn.

Datum anno Domini MCCLXV. feria 4"

poſt Petri advincula.

Naar 't MS. dat alſte Registre,

ervintelijk ter Rekenkamer van

GELDERLAND , Fol. 38. verſa

& 39.

"

e

wegens die aanſtelling hier beneden in zijn tijdorde

insgelijks mededeelen. - Men zie verder, het

geen wij hier voor reeds aangetekend hebben op Num.

worden Johan van Herwen. Wij zullen den Brief i34. (f) bl. 574,

Xxxx 137)
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137.)

de Graaven van GELRE te
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De Stad Keulen belooft, tot onderhouding van vriendſchap, jaarlijks aan

zullen betaalen Ioo Mark, met recht van

uitpanding in geval van wanbetaling.

Den 31 October, 1265.

Niverſis, ad quos literae praeſentes per

venerint, Judices, Scabini, Conſilium

& Cives univerſi Colonienſes in perpetuum

cognoſcere veritatem.

Ad praeſencium & futurorum perpetuam

noticiam teſtimonio praeſentium pervenire vo

lumus, quod redditus (a) centum marca

rum annuarie illuſtri viro, Domino oTToNI

Comiti GELRIAE, & ſuis heredibus, Comita

tum GELRIAE obtinentibus, aſſignare, & ſol

vere promiſimus ſingulis annis in feſto beati

Remigii ſine contradictione qualibet, & de

fenſione, ad habendam perpetuam amiciciam

eorumdem. Hoc expreſſo, quod ſi in feſto

praediéto quolibet anno memoratas centum

marcas certo nuncio diéti Domini Comitis,

vel heredum ſuorum, non aſſignaremus, vel

ſolveremus, licitum ſit, & attemptamus, quod

(a) Centum mercaram.] PoNTANUs H. G. Lib.

VI. p. 149. geeft ons dit navolgende verſlag van de

Zen Brief: ,, Reperio anno inſequenti (1265.) Senatum

,, Civesque Colonienſes pollicitos orHoNi Comiti, e

,, jusque heredibus ac ſucceſſoribus, ſoluturos ſe quot

, annis , & in feſto S. Remigii, reditus Marcarum

,, Centum ac viginti, eaque de re codicillos factos in

,, Vigilia omnium Sanctorum”. Een van twee is ze

ker, of dat hij zich in die Som vergist, en twintig

ipſe Dominus Comes, vel heredes ſui ante

dicti , pignora concivium noſtrorum praeter

offenſam noſtram per ſe, vel per ſuos, ca

pere polerunt, & tenere, uſque ad recupera

cionem pecuniae ſupradictae.

In cujus rei teſtimonium ſigillum Civitatis

noſtrae de omnium noſtrum voluntate , &

conſilio, praeſenti ſcripto duximus apponen

dum.

Datum anno Domini M. CC. LXV. vigi

lia omnium Sanctorum.

Naar 't MS. Register in Folio, ge
tekend A. beruſtende ter Reken

kamer van GELDERLAND, Fol.

VI. verſo.

mark te veel opgeeft, of dat in ons Exemplaar, waar

uit wij dezen Brief geven, door overhaaſting des Uit

ſchrijvers, het getal van twintig kwaalijk is overge

ſlagen. Indien wij gelegenheid hadden den oorſpron

kelijken Brief zelven te raadplegen, zou dit onder

ſcheid zich van zelf ontwikkelen. SLICHTENHORST,

VI. B. bl. 98. volgt PoNTANUs, en bepaalt ook dee

ze jaarlijkſche rente op Iao Mark. e

-- -e-e-ear=##
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138.) De Sumervordſche goederen, en de Markvelder Molen, door Bisſchop

HENRIK geſchonken aan het Klooſter Ter Honnepe.

Den 2 Februarij 1266.

IN nomine Patris et Filii et Spiritus San

éti, Amen.

HENRIcUs, ordinatione divina Trajectenſis

Epiſcopus, univerſis Chriſti fidelibus, prae

ſens ſcriptum intuentibus, Salutem in Domi

no ſempiternam.

Officii noſtri devotio requirit et debitum,

(a), Clauſtri. Sanctimonialium.] Wanneer, en door

wien deze Adelijke Abdij geſticht is geworden, heb

ban wij hier voor reeds getoond in onze Aanmerking

op Num. 118. bl. 549. Deze Brief kan niet met Miº

RAEUS,voor de eerſte Stichtings- brief van dat Vrou

wen Klooſter aangezien worden, want uit den gehee

ut, in quibuscunque locis religionem creſce

re, et cultum Dei per gratiam ipſius augeri

conſpexerimus, Nos ad eorum promotionem

pia in Domino ſollicitudine intendamus.

Innoteſcat igitur praeſentibus ac futuris,

quod, cum locus (a) Clauſtri. Sanctimonia

lium in Horst ſuper Hunepe Ordinis Ciſter

C1CIR

len inhoud van dien blijkt, dat Bisſchop HENRIK daar

bij alleen maar de Sumervordſche goederen aan dat,

toen reeds geſtichte, Klooster geſchonken heeft, en

dus op die manier de inkomſten van dat zelve ver

meerderd heeft, gelijk LINDEBORN te recht reeds op

merkte Hist, Epiſc. Daventr. p. 153. - nee,#
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cienſis perſonis ad ſerviendum Deo, propter

varios defectus tam in aquis, quam in paſcuis,

agris et ſilvis, nocte ac die ibidem Deofamu

lantibus, minus extitiſſet habilisadmanendum,

Nos, eorum (b) cotidiano defectui compa

tientes, conſenſu Praelatorum, ac univerſalis

Eccleſiae Trajectenſis, accedente, bona Su

mersword nuncupata cum molendino, aquis,

aquarumque decurſibus, cum piſcaturis, pra

tis, agris, et ſilvis, et cum omnibus ad di

čta bona pertinentibus, in remiſſionem omni

um peccatorum noſtrorum Praedeceſſorum, et

ſucceſforum noſtrorum, Epiſcoporum Traje

étenſium, contulimus praeſatae Eccleſiae San

ctimonialibus, in eorundem (c) bonorum ar

ca ad ſerviendum Deo in perpetuum poſſidenda.

Igitur ne Eccleſia Trajectenſis ſuo jure pri

vetur in aliqua parte, conſtituimus, uta dicto

rum bonorum Incolis annona , ad menſam,

quando Daventriae fuerimus, habenda, ad

molendinum in Sumersword de Daventria ap

portetur, et farina ad domum noſtram (d)

in Daventriam reportetur ipſius Eccleſiae la

boribus et expenſis: et ſic eandem Eccleſiam

ab omnibus ſervitiis, nobis, et praedeceſſori

bus noſtris, de bonis eisdem hactenus impen

ſis, liberam eſſe in perpetuum volumus et ab

ſolutam.

Ut autem hoc noſtrae devotionis factum a

noſtris ſucceſſoribus firmiter in poſterum ob

ſervetur, praeſentem paginam, diligentius exa

ratam, ſigillo noſtro, atque ſigillis (e) Ec

cleſiarum univerſalis Eccleſiae Trajectenſis fe

cimus roborari.

Acta ſunt haec anno ab Incarnatione Domi

ni MCCLXVI. in die Purificationis beatae

Mariae.

214. bedoelde ongetwijfeld dezen onzen Brief, wan

neer hij, onder anderen, van Bisſchop HENRIK dit

navolgende melde: ,, Monaſterium quoque ſacrarum

,, Virginum in Horreſto ad fluvium Hoerp prope Da

,, ventriam multis donis atque privilegiis adauxit”.

Dus leest men in de Uitgaave van BUCHELIUs; doch

in de MS. HEDA van den Heer A. B. ſtaat, ad fluvi

um Honipe; 't geen den waaren naam van die Beek

beter aanduidt.

(b) eorum ] Dus in de Uitgaaf van DUMBAR.

Doch FoPPENS verbeterde dit in earum.

(c) Eorumdem.] Mogelijk moet men hier ook le

zen earundem, naamlijk Sanctimonialium.

(d) In Daventriam.] Bij FoPPENs leest men, in

Daventria. -

(e) Eccleſiarum.} Dit woord ontbreekt in die ge

melde tweede Uitgaave.

Praeſentibus hiis et teſtibus,

Everhardo (f), Daventrienſis Eccleſiae

Praepoſito,

Petro, Aldenſelenſi,

Johanne, Tylenſi,

Nicolao, Bethlehemenſ Praepoſitis,

Henrico Abbate Sancti Pauli,

Magiſtro (g) Henrico , Decano Sancti

Salvatoris in Trajecto,

Thoma, Decano Daventrienſis Eccleſiae,

Corvino Canonico ibidem, -

Wernero, Capellano noſtro, Canonico San

éti Petri in Trajecto,

Wilhelmo, Canonico Sanctae Mariae, No

tario noſtro,

Giſelberto de Goye, Marſcalco noſtro,

Hermanno de Voerst,

Henrico de Almelo,

Henrico de Overberg,

Henrico de Eſſen,

Suedero Herinck,

Stephano de Wijck,

Wolthero (h) de Amersvord,

Giſelberto de Scalcwic,

Gerhardo de Veno, Militibus et Miniſte

rialibus, et aliis quam pluribus, tam Clericis,

quam Laicis.

G. DUMBAR, Kerkel, en Wereltl. De

venter 1. D. bl. 46o. alwaar men

ook eene Nederduitſche Vertaaling

vindt. Naderhand uit denzelven

ook uitgegeven door Jo. FRANC.

FoPPENs, in Supplem. ad Opera

Diplom. AUB. MIRAEI, Tom. IV.

P. 413

(f) Everardo.] Zie, wegens dezen Deventer

ſchen Proost, den Heer DUMBAR, d.. l. I. D. bl. 32r.

(g) Henrico] Deze Henrik Posch is ſederd 1259.

Deken van Oud - Munſter geweest, en is geſtorven den

1o November 13o5, volgends DRAKENBORCH, Aan

hangz. op de Kerk. Oudh. bl. 1 17. -

Ch) Wolthero de Amersvord] Wij hebben dezen

Ridder ook reeds ontmoet in een voorgaanden Brief

van 1263. Num. 124. bl. 558. Hubert van Amers

ford, Proost van S. Marie te Utrecht, is een Zoon

van hem geweest. Zie DRAKENBORCH d.. l. bl. 235.

Een anderen Zoon heeft hij gehad, met naame Hen

rik, die insgelijks den geestlijken ſtand omhelsd heeft,

en Abt van s. PAUL binnen Utrecht geweest is, vol

gends HoYNCK vAN PAPENDRECHT, Anal. Belg. Tom.

III. Part. I p. 315,

'er
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MARIE te Utrecht, en de
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De verſchillen wegens Thinsgerechtigheden tusſchen het Kapittel van s.

Burgers van HERDERwyck, door wederzijd

ſche Scheidsmannen bijgelegd, en vereffend.

Den 22 julij 1266.

Os Gerardus (a) de Reiden, johan

nes de Grunsbeke, milites, Theode

ricus (b) Juſticiarius Domini oTTONIS Co

mitis Ghelrenſis in vELwA, & Magiſter Wi

mandus, notum facimus omnibus, praeſentia

viſuris, quod, cum jam dudum (c) materia

quaeſtionis inter Capitulum beatae MARIAE

Eccleſiae (d) Trajectenſis ex unaparte, &

inter Opidanos de HERDERwyCH ex altera, ſu

per diverſis Articulis, hinc inde orientibus,

verteretur, Nos, ex parte (e) diéti Domi

ni Comitis Ghelrenſis ſpecialiter ad hoc miſſi,

& nos Chriſtianus, Theodericus de Colonia,

& Lambertus, Canonici (f) dictae Eccle

ſiae beatae Mariae Trajectenſis, ex parte diéti

Capituli ad hoc deſtinati, finem (g) quae

ſtioni imponere volentes concordavimus in

hunc modum.

Primo itaque pronunciando dicimus de a

rea, in antiqu0 for0 (h) ſita, quae ex par

te Capituli collata fuit (i) Scotroni, quod

Opidani de Harderwych illam poſſidebunt ſub

annuo cenſu XXVI. denariorum, in die beati

Johannis Baptiſtae ſolvendorum, praeterea da

bunt tria plauſtra fimi, & ſervient (k) ſuo

(a) Gerardus de Reiden.] Kwaalijk in de Uitgaaf,
Gerardus de Reider. In het Afſchrift van v. SPUEL

DE ſtaat, de Rehden – Voor 't volgende de Gruns

beke, leest men bij scHRAssERT, de Gruntbek.

(b) Theodericus.] In 't Afſchrift van v. sPUEL

DE, wordt hij genoemd. Theodorus, bij SCHRAssERT
, Theodoricus. Hij is die Dirk van Omeren, dien

wij hier voor ook reeds ontmoet hebben in een Brief

van 1265. Num. 132, bl. 57I. als Iudex, of Land

drost, van Veluwe. Men ontmoet hem ook in een

Brief van 1263. Num. 127. bl. 563.

(c D Materia quaeſtionis.] Dus in het Perkamen

ten Register, waar uit wij dit Stuk geven. In ons

tweede Afſchrift, als mede bij SCHRAssERT, leest

men, materta contentionis. -

(d) Trajectenſis.] De Burgemeester w. vAN SPUEL

DE ſchreef, hier voor, in zijn Afſchrift, Ultrajecten

ſis. Doch deze benaaming is in den tijd , waar in

deze Brief gegeven is, nog niet in gebruik geweest,

maar lange daar na eerst ingevoerd.

(e) Dicti Domini Comitis.] In ons tweede Afſchrift,

praediſti Domini noſtri Comitis.

(f). Canonici.] Canonicus leest men in dat zelfde

Afſchrift.

(g) Quaeſtioni.] En de Uitgaaf, en het Afſchrift,

hebben hier weder, contentioni. -

(h). Sita.] Dit woord ontbreekt in ons tweede

Afſchrift. -

(i) Scotroni.] Dus vinde ik in het Perkamenten

Afſchrift. Het andere, als mede de Uitgaave, heb

ben Sterroni.

(k) Suo tempore.] Het Afſchrift van v. SPUELDE

heeft, pro ſuo tempore. -

tempore Curti uno die, niſi forte dicto Capi

tulo, quod ſervicium hujusmodi (l) minus

eſſe debeat, videatur.

Item de areis, quae comprehenduntur in

campo, qui dicitur (m) Burch ſta, dici

mus, quod poſſeſſores dictarum arearum illas

optinebunt, & dabunt cenſum ſüum ſingulis

ann1S , ut tenentur.

Item dicimus, quod nemo poteſt, nec de

bet vendere terram (n) vel areas, quam vel

quas habet a diéto Capitulo cenſualiter, nec

in parte vel in toto vendere vel dividere,

ſeu obligare, niſi per manum dominorum (o),

vel nuncii ipſorum, ad hoc ſpecialiter depu
tatl.

Item ſi (p) contigerit in poſterum, ali

quem iſtorum Cenſualium bona ſua vendere,

ipſe venditor bonorum, cum emptore eorun

dem, ad Scultetum Dominorum ibit, & ei

dicta bona in uſus emptoris reſignabit; & ipſe

Scultetus, vel vicemgerens Dominorum, por

rigendo (4) conferet illi ipſà bona absque

contradictione aliqua, & ſine bonorum eorun

dem acquiſitione.

Quicumque vero (r) Cenſualium moritur

ho

(l) Minus eſſe.] Bij SCHRAssERT, en in ons twee

de Afſchrift, leest men, rarius eſſe debeat..

(m) Burch ſta;J Of, gelijk vAN SPUELDE in zijn

Afſchrift heeft, de Burgſte. Kwaalijk heeft scHRAs

sERT uitgegeven, Burchſter.

(n) - Vel areas.] In ons tweede Afſchrift, nec a

reas. In de Uitgaave ſtaat kwaalijk ad areas. Ver

volgends leest men bij SCHRAssERT, quam aut quas ha

bet - cenſuales, nec in parte nec in toto vendere

aut dividere, waar mede ook het Afſchrift van v.

SPUELDE overeenkomt.

(o) Vel nuncii.] In de Uitgaave, aut nuncii.

(p) Contigerit. cet..] Wij volgen hier de lezing

van ons Perkamenten Afſchrift. Bij scHRAssERT leest

men, ſt contigerit, ut postmodo aliquis alter conſti

tuat bona ſua vendere, ipſe venditor ſimul cum rece

ptore eorundem ad Scultetum Dominorum ibit, et di

&a bona in taſus emptoris reſignabit. Et ipſe Scultetus,

ut vicern gerens. cet. - Het Afſchrift van V. SPUEL

DE heeft, ſº contigerit, ut poſtmodum aliquis ſua

vendere, ipſe venditor cum emptore ad Scultetum Do

minorum ibit, et ...... dicta (Sic) bona ad uſus em -

ptoris reſignabit ; & ipſe ſcultetus, vel vicem gerens.

Cet. -

(q). Conferet illi ipſa bona. cet. J In ons tweede

Afſchrift, conferet bona absque contradictione aliqua,

bonorum eorundem acquiſitione. Bij scHRAssERT leest

men, conferet ea ipſa bona absque contradictione ali.

qua ſine bonorum corundem acquiſitione.

(r) Cenſualium moritur homo.] In de Uitgaave,

en in ons tweede Afſchrift,vindt men, doch kwaa

lijk, quicunque vero Cenſualis noſter homo. De zin

vereischt moritur.
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homo, heres in bonis ſuis (s) ſucceſſurus

duplicatum (t) ſolvet cenſum in acquiſitione

bonorum (u), & recipiet ea a Capitulo (y),

vel a nuncio ipſius, ad hoc deputato.

Item ſi dictum Capitulum aliquam quaeſti

onem movere contigerit ſuper Opidanos prae

fatos, ipſi non alias, quam (w) in omia quae

dicitur Selhorst, venient, et ſe cum duobus

Cenſualibus expurgare poterunt, (ac) vel, ſi

malint, bona, quae ab ipſis poſſident, re

ſignabunt. -

Ut autem haec rata (y) & firma perma

neant, Nos Gerardus de Reiden, & Johan

nes de Grunsbek, milites, in teſtimonium hu

jus faéti praeſenti ſcripto ſigilla noſtra appen

dimus; & nos Theodericus, & Winandus,

quia (z) ſigilla caremus, contenti ſumus ſi

gillis appenſis.

ſ# Succeſſurus.] Succeſſerit heeft ons tweede Af
1Chr1it,

t) Solvet.] In de Uitgaave, ſolvat.

&#3 Et recipiet..] Te onrecht leest men in de Uit

gaave van SCHRASSERT, nec recipiat. Het Afſchrift

van V. sPUELDE heeft, & recipiat.

(v) Vela nuncio.] In ons tweede Afſchrift, als me

de in de Uitgaave, aut nuncio. '

(w) In omia, quae dicitur Selhorst. J. Dus leze ik

in ons Perkamenten Afſchrift. Beter in 't Afſchrift

van v. SPUELDE, in Curiam, quae dicitur Selhorst.

scHRAssERT heeft uitgegeven, in curiam * quae di

citur Selhorst. Door 't# van dat teken ſchijnt

het, als of hij oordeelde, dat hier iets ontbrak. Doch

de zin is volkomen, en hij begreep niet, dat Curia

hier het zelfde is, als Curtis. De Hof, of Renthoe

ve, Selhorst, is een der vier Zetelhoven op Veluwe,

aan 't Kapittel van s. MARIE toebehoorende. Zie hier

voor Num. 94. bl. 51o.

(w). Vel ,,ſt malint.] Dus in de beide Afſchrif.

ten. In de Uitgaave, aut, ſi malint -

(y) Et firma permaneant.] Dus te recht in de

Uitgaave. Het oude Perkamenten Register heeft kwaa

lijk, permaneat. In ons tweede Afſchrift vindt men,

ac firma permaneant. - Voor G. de Reiden heeft

dat zelfde Afſchrift, Gerardus de Reeden. In een

voorgaanden Brief van 1265. Num. 133, bl. 573. ont

moeten wij dezen zelfden Gerardus de Reden. In de

Uitgaave van SCHRAssERT ſtaat te onrecht, Gerardus

de Reider. -

(z). Sigilla caremus.J ,Dus in ons oude Perkamen

ten Afſchrift. . Doch in het tweede, als mede bij

scHRAssERT, leest men ſigillis caremus. -

(aa) In die beatae Maria Magdalenae apud Her

derwych.] Deze Dag- en Plaats-tekening ontbreekt

Actum & Datum (aa) in die Beatae Ma

riae Magdalenae apud Herderwych Anno

Domini M°. CC'. LXVI9. praeſentibus et

iam (bb) Alteto Sculteto et Scabinis de

HerderWijc , (cc) ac aliis quam pluribus,

[ſuperſcriptionem cenſualitatis approbantibus.

Datum ut ſupra.]

Naar het Perkamenten MS. Liber

Piloſus van 't Kapittel van s. MA

RIE te Utrecht, Pag. 55. Gecol

lationeerd met de VISS. Privile

gien van HARDERwYK, bijeenge

zameld door w. vAN SPUELDE ,

beruſtende ter Secretarie aldaar,

l. Deel. Fol. 3. Ook uitgegeven

bij SCHRASSERT in de Beſchryv.

van Herderwijk II. D. bl. 2.

in de Uitgaave, als mede in ons tweede Afſchrift.

( (l) Etiam Alteto Schulteto.] Dus in onze twee

Afſchriften. Dat men bij scHRAssERT leest, prae

Jentibus & altero Schulteto, denke ik, dat meer aan on

oplettendheid en overhaaſting van den Uitgever toete- '

ſchrijven is, dan wel aan onkunde. Hij wist immers

te wel, dat er maar eene ſchout was, en men dus van

geen anderen, of tweeden, Schout kon gewag mak n.

Wij hebben dezen Altetus, als Schout van Herder

wyk, hier voor, ook reeds aangetroffen in den Brief

van 1265, onder Num. 132. bl. 572.

(ge) Ac aliis, quam pluribus J. Dus heeft ons ou

de Perkamenten Handſchrift; zonder meer. Het geen

wij tusſchen twee haaken [ ] hier bij gevoegd hebben,

heeft de Heer scHRAssERT ongetwijfeld uit den oor

ſpronkelijken Brief, dien hij# gebruikt te heb

ben, overgenomen. De Burgemeeſter w. vAN SPUEL

DE ſchreef in zijn Afſchrift, ac aliis quam plurimis,

ſupraſcriptionem cenſualiter approbantibus. Datum
t/#ſ# -- Wij hebben gemeend dit ſlot in on

ze. Uitgaave ook hier agter te moeten voegen, om

reden, dat schrASSERT ons meldt, dat deze Briefbe

zegeld is geweest met drie geele Segels. Een van die

drie Zegels moet dus geweest zin het Zegel der Stad

Herderwyk, waar mede de Regeiring dezen Brief ook

bekragtigd heeft. Anderzins moest men hier maar twee

Zegels vinden, van Gerard van Reede naamlijk en

van Joh. van Grunsbeek , , want de overige twee

Scheidslieden betuigen met de Zegels van die twee

opgenoemde te vreden te zijn, om dat zij op dezen

tijd hunne# niet bij zich hadden. Ten zij men

liever wil ſtellen, dat het derde Zegel geweest is het

Kapittels.Zegel, dat van wegens de Scheidsmannen,

van de zijde des Kapittels verkoren, ter bekragtiging

'er ook onder aan gehangen zij.

Xxxx 3 14o)
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14o.) Aan den Kardinaal en Apoſtoliſchen Legaat sIMON door Paus cLEMENs

den IV. bevolen, om 2oooo Ponden Tournois aan den GRAAF van GELRE,

tot een Kruistogt naar het Heilige Land, te betaalen uit den honderſten

penning, door de Geestelijkheid, uit hunne inkomſten, tot onderſtand

dier Kruistogten optebrengen.

Den 1 Augustus, I 266.

LEMENS Epiſcopus, ſervus ſervorum

Dei, dilecto filio S. tituli S. Ceciliae

presbytero Cardinali, Apoſtolicae ſedis Lega

to, ſalutem et Apoſtolicam benedictionem.

Ad conſequendam gloriam, quam Deipietas

ſe diligentibus repromiſit, dilectus filius No

bilis Vir coMEs GUELRENSIs ferventer aſpi

rans, Crucis ſignaculum in ſubſidium terrae

ſanctae, prout accepimus, reverenter aſ/um

ſit, intendens illuc in primo futuro (b) pas

ſagio, a Sede Apoſtolica ſtatuendo , Chriſto

Duce, honorifice proficiſci.

uia vero Nos merita ipſius Nobilis tam

praeclara ſollicitant, ut circa Eum ſpecialem

exponamus benignitatis affectum, Diſcretioni

tulae per Apoſtolica ſcripta mandamus, quate

nus de C c) centeſima Eccleſiaſticorum pro

ventuum, legatis, obventionibus, votorum

redemtionibus, & omnibus aliis ad ipſius ter

rae ſanctae ſuccurſum ſpectantibus, quae in

Colonienſi, Treverenſi, & Maguntina Pro

(a) Crucis ſignaculum.J Uit dezen Brief blijkt

ontegenzeggelijk, dat onze Gelderſche Graaf te de

zen tijde voornemens geweest is eene reize naar het

Heilige Land tegen de ongeloovigen te ondernemen,

en reeds het Kruis had aangenomen volgends de ge

woonte van die bijgeloovige tijden, want men daar

door aflaat van zijne zonden door den Paus verkreeg,

en men op die manier zich verbeelde den Hemel te

kunnen verdienen. Ik twijfele egter zeer, of onze

Graaf dit zijn voornemen ter uitvoer heeft gebragt,

en ik denke, dat die voorgenomene Overtogt, futu

rum , paſſagium, waar toe hij zich door 't aannemen

van het Kruis verbonden had, in den korten tijd,

dien hij hier nageleefd heeft, geen voortgang zal ge

had hebben. En op die manier kan ik reden vinden,

waarom onze Gelderſche Hiſtorie - Schrijvers, zo veel

ik mij herinnere, deze omſtandigheid in 't leven van

onzen Graaf met ſtilzwijgen voorbij zijn gegaan, en

geen de minſte melding van dit zijn voornemen ma

ken. Wij zouden buiten dezen Brief daarvan ook on

kundig gebleven zijn. En om die reden verdiende de

zelve een plaats in deze onze Verzameling.

C. b) Paſſagio.] Van het Latijnſche paſſus , een

ſchrede, of trede, heeft men in de Middel-eeuwen

gemaakt de woorden paſſare, paſſagiare, paſſagia

rius, en paſſagium , en waar van onze Nederduitſche

woorden, Paſſeren, Paſſagier, en Paſſagie, hunnen

oorſprong hebben ontleend. Zie MURATORIUs, An

tiquitat. medii aevi Diſſert. 33. Tom. VI. p., 912.

Te recht vertaalde KILIAAN pag. 483 het woord Pas

ſagie, door, tranſitus, meatus, vulgo paſſagium. In't

algemeen gebruikte men dit woord voor allerhande

reizen, welke iemand ondernam. Zie GUL, SOMNERI

Gloſſar. in Hiſt. Anglicanae Scriptor. RoG. TwYSDE

NI, in Voc. Doch meer in 't bijzonder en bepaalde

vinciis, & aliis locis, extra Regnum videli

cet Franciae, collecta ſunt, vel etiam colli

gentur, & ad tuas manus pervenient, uſque

ad ſummam (d) viginti millium librarum

Turonenſium tribuas, ſeu tribui facias, in ſua

rum expenſarum ſubſidium, cum ſe ad iter

accinxerit transmarinum, maxime cum, ſi

cut accepimus, eidem Nobili ab his, qui hu

jusmodi proſequuntur negotium , firma ſpes

faéta fuerit de hujusmodi pecunia pro eodem

ſubſidio (e) conſequendo, contradictores per

cenſuram Eccleſiaſticam, appellatione poſtpo

ſita, compeſcendo. y

Datum Viterbii Calendis Auguſti, Pontifi

catus noſtri anno II.

cLEMENTIs IV. Epiſtol, 356, bij

EDM. MARTENE , &? URS. DU

RAND, Theſaur. nov. Anecdot, Zºom.

II. p. 386.

lijk vindt men hetzelve doorgaands, gelijk ook in de.

zen onzen Brief, gebruikt van de kruistogten, die

men oudtijds naar het Heilige Land, en #ie:
ondernam. Men zie DU CANGE, Gloſ. in V. Tom. V.

• 23 I. ' - - - -- - - - - -

(c) Centeſima.] Paus URBANUs IV. had reeds in

1262 tot onderſtand van 't Heilige Land van de Gee

ſtelijkheid van Duitsland en Vrankrijk geeischt eenen

honderſten Penning van alle hunne Kerkelijke inkom

ſten. Men zie zijnen Brief bij MARTENE en DURAND

Thes. nov. Anecd. Tom. II, p. 6. Deszelfs Opvolger,

CLEMENs IV., had die belaſting in den jaare 1265.

nader bevolen. Men zie CLEMENTIs Epist. 52. ibid.

pag. 126. en in het volgende jaar 1266. aan den Car

dinaal SIMON, zijnen Legatus a latere, op nieuws

belast het Kruis te prediken, en vollen Aflaat van

zonden, plenam ſuorum peccatorum veniam, te vergun

nen, gelijk hij ook aan denzelven de verzameling van

die onderſtandgelden heeft opgedragen. Men zie des

zelfs Episº. 348.35o en 35I. Pag. 379, 382. en 383.

Uit die gelden nu moest, volgends onzen Brief, die

Cardinaal aan den Graaf van GELRE, die het Kruis

had aangenomen, de alhier gemelde Somme, tot goed

maaking der onkosten van die reize, zo dezelve voort

gang had, uittellen.

(d) Summam viginti millium.] Eene gelijke Som

van 2ooco ponden zou ook ten dezen tijde de Graaf

van Vlaanderen trekken voor zijne Kruistogt, vol

ends het bevel van Paus CLEMENs. Zie deszelfs

ſpist. 259. d. l. pag. 381.

(e) Conſequendo J. Ik denke, dat dit maar een druk

fout is, of een ſchrijf- feil des Afſchrijvers, en dat

men lezen moet, de hujusmodi pecunia - conſe

quenda.

141.)
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141.) Compromiſſoriale Uitſpraak en

van GELRE, en cLEEVE.

beſliſſing der Geſchillen tusſchen de Graaven

Den 3 September, 1266.

Os HENRIcUs, Dei gratia (a) Traje

étenſis [Epiſcopus,] GULIELMUs Co

mes juliacenſis, & GoswINUs (b) Domi

nus de Borne, univerſis, praeſentia viſuris,

notum facimus, & tenore praeſentium prote

ſtamur, quod, cum Viri Nobiles (c), OTTO

Comes GELRIAE proſe, ſuisque fidelibus, &

amicis, ex unaparte, & THEODERIcUs Co

mes cLIVENsis proſe, (d) ac ſuis fidelibus,

& amicis, ex altera, ſuper guerris & quaeſtio

nibus, hinc inde ſubortis, in nos compromi

ſerunt amicabiliter componendis, Nos Ordina

tionem noſtram, ſeu Dictum noſtrum in prae

miſſis, quod iidem Comites ex utraque parte,

fide praeſtita corporali, in manus noſtras pro

miſerunt inviolabiliter obſervari pro firma com

ſitione & pace, inter eos feliciter obſer

vanda, definiendo pronunciamus in hunc mo

dum :

Quod Oppidani (f) Noviomagenſes de

ſcendendo & adſcendendo per alveum Rheni,

& (g) Wahalis, ad Telonia, Comiti Cli

venſi ſolvenda, de bonis ſuis propriis minime

teneantUlf. -

Sed, ſi contingeret, eos bona vehere alio

rum, debita exinde perſolvent telonia Comi

ti antediéto. -

Et, ſi dictus Comes Clivenſis aliquem di

(a) Trajectenſis Epiſcopus.] Het woord Epiſco,

pus ontbreekt in de Uitgaaven, van ºor. "ANUs en

van den Heer IN DE BETöUw. Wij hebben het zel

ve hier herſteld uit onze beide Afſchriften, gelijk

het ook in de Uitgaave van BROSIUs gevonden wordt:

Voor het volgende Gulielmus, lezen onze beide Af.

ſchriften, en BROSIUs, Wilhelmus. - -

(b) Goswinus Dominus de Borne.] Dus in de Uit
aaven. In ons MS. A., Goſywinus diſtus de Burne 3

doch in het Afſchrift van den Preſident vAN HELL,

Goeswinus, Dominus de Burne. Deze Goeswyn had

reeds in den jaare 1234. zijn Goed en Heerlijkheid

Borne aan onzen Graaf ter Leen opgedragen volgends

den Brief, hier voor in deze III. Afd, geplaatst Num.

14, bl. 41 1- en - e

(c) Otto Theodericus,] Wij volgen hier

de ſpelling van onze Handſchriften. PoNTAN#s, vol

ends zijne gewoonte, heeft dit veranderd in Qtho-

# Men zie onze Aanmerk. (a) bl. 404,
(d) Ac ſuis fidelibus] , Suisque ſidelibus, in A Al

waar men vervolgends ook heeft, compromiſerint.

(e) obſervari.] Obſervare leest men in A,
(f) Noviomagenſesd Onze beide Afſchriften heb.

ben Novimagenſes , gelijk ook vervolgends Novima

gemſium, als mede Novinagio, voor Noviomago, ge

Ïijk PoNTANUs het eerst heeft uitgegeven. e

(g) Wahalis] In onze beide Handſchriften vinde

ik geſchreven, Wali. - Verders voor telonia, zo

dikwijls hetzelve in dezen Brief voorkomt, ſtaat in die

étorum Oppidanorum Noviomagenſium culpa

re voluerit ſuper eo, quod per ſua telonia

bona ſilenter deduxerint aliorum, ipſe ſuper

hoc proſequetur juſtitiam & ſententiam Sca

binorum in Noviomago, prout in talibus con

ſuetum eſt haétenus & ſervatum.

Item dicimus, (h) quod Comes Clivenſis

aliam cudi facit monetam , quam ſuam pro

priam, injuria eſt. Eandemque ſuam mone

tam fabricari ſub tali forma & ſigno faciet,

quod Lab] aliis (i) Dominorum monetis di

ſcernivaleat ſpecialiter & agnoſci. -

Item de quaeſtione (k) memorum Impe

rii, quae eſt inter praedictos Comites Gel

renſem & Clivenſem, dicimus, quod (l)

Comes [Clivenſis] in ipſonemore mille & du

centos porcos in feſto Beati Lamberti, pro

xime venturo, ad glandes (m) depaſci fa

cere incipiet; & a feſto Natalis Domini, pro

xime (n) ſequenti, ulterius ad oéto annos

continue ſingulis annis totidem porcos , &

non plures, in eodem Nemore ad paſcua

glandium libere deduci faciet , & depaſci,

ſine contradictione cujusquam. Quibus octo

annis peraétis quilibet ipſorum Comitum erit

in jure ſuo, in quoprius (0) extiterint ante

compoſitionem, quoad nemus praedictum.

Item dicimus ordinando, quod ſi Comes

Cli

MSS. geſchreven Theolonia.

(h) Quod Comes. cet..] Dus in alle Afſchriften, en

Uitgaaven. Mogelijk egter zal men moeten lezen, di

cimus, quod, ſi Comes Cliv. aliam cudi facit monetam,

quam ſuam propriam, infuria eſt. Anders vinde ik

geen zamenhang in deze woorden. -

(i) Quodab aliis monetis diſcerni.J. Wij hebben uit

onze twee Afſchriften het voorzetzel Ab weder inge

voegd. In de Uitgaaven ontbreekt zulks. - Voor

't volgende agnoſci hebben onze MSS. cognoſci.

(k) Nemorum# In onze Afſchriften ſtaat

Nemoris Imperii. Mogelijk is dit de echte lezing.

(l) Comes## PoNTANUs ſchijnt, bij het

afſchrijven van dezen Brief, door onoplettendheid het

woord Clivenſis overgeſlagen te hebben. Ten minſten

in onze beide MSS. vindt men hetzelve, en wij heb

ben zulks, ter volmaaking van den zin, uit dezelve

hier weder ingevoegd.

(m) Depaſči facere incipiet. Dus en in de Afſchrif

ten, én bij PoNTANUs. In de laatſte Uitgaaf ontbreekt

het woord facere,

(n) Sequenti.1 In A. ſequente. Voor proxime,

heeft het Afſchrift van v. HELL, provimo

(o) Extiterint.] In onze beide Afſchriften, exti

t6rt/fyt. Te vooren was ook deze vrijheid, wel

ke hier bij thands voor 8 Jaaren aan den Graaf van

cLEEvE, tot het jaagen en meſten van een zeker aan

tal van Varkens op den Bosch, weder toegeſtaan wordt,

bij eene voorige Uitſpraak in den jaare 1257. hier
VOOIT
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Clivenſis bona Comitis GELRIAE, vel quaete

mentur ab ipſo; (p) aut [e] converſo Co

mes Gelrenſis bona Comitis Clivenſium, vel

quae tenentur ab ipſo, poſt (g) ultimam

compoſitionen, inter eos habitam, emerit,

vel acceperit, ille, cujus bona ſunt, vel a

quo tenentur, habebit bona eadem pro tali

pretio, pro quo ſunt empta, vel accepta.

Item de Nemore Imperii dicimus, quod

Comes Clivenſis, nec non Comes Gelrenſis,

nemus illud evellere , nec (r) eradicare,

quod vulgariter roden dicitur, ſeu colere, &

ad moyalia redigere, de jure non debent,

ſecundum quod illi, qui ad hoc jurati ſünt,

& ſtatuti, una nobiscum recognoſcunt, &

Nos cum eisdem.

Item dicimus, quod Vir ille, & Uxor ſtia,

de Runderade, de quibus fuit quaeſtio inter

ipſos Comites, ex nunc (tt) in antea Comiti

Clivenſi attinere debeant pleno jure.

Item ordinando dicimus ſuper telonio no

vo C u) juxta Huſen, quod Comes Cliven

ſis recepit, de quo quaeſtio vertitur inter i

pſum, & Comitem Gelrenſem, quod ſi (v)

Comes Gelrenſis in verbo veritatis dixerit,

quod praedictum telonium ſit injuſtum, quod

que homines ſui (W) in ipſo ſolvere telomia

de jure non debeant; & id ipſum (x) ſex

imprimis Comitis Milites, fide digni, ſuo con

firmaverint praeſtito juramento, ex tunc Co

mes Clivenſis ipſum telonium removebit, di

étosque homines Comitis Gelrenſis ab hujus

modi telonio de cetero liberos & abſolutos (y)

Item de (s)piſcatura in Werbedde [di

cimus, quod in eadem piſcatura] nullus ali

quid juris habet, niſi Comes Gelrenſis, &

Abbatiſja Altinenſis; & (t) illud [jus] re

cognoſcimus eisdem, ſecundum quod cuilibet

eorum competit ratione hereditatis ſuae, ja

centis ibidem. Siquid vero juris cuiquam alii

ratione hereditatis ſuae ibidem competit in i

pſa piſcatura, eo jure non privamuseundem.

* *

voor onder Num. 1o3. bl. 526 geplaatst, voor den

tijd van zes jaaren, ſalvo tamen jure utriusque partis,

toegewezen. Doch na verloop van dien tijd ſchijnt

dit weder een twistappel geweest te zijn, en zulks

zal gelegenheid gegeven hebben tot deze nadere ver

lenging voor den tijd van 8 jaaren. De Graaf

van KLEEF derhalven kon gedurende dien tijd, voor

dat gemelde aantal Varkens, of Zwijnen, het weide

geld, of wede-penning, in middel - eeuwig Latijn ook

Vedema genaamd, of de Denarii de paſtu porcorum,

welke daar voor betaald werden, ten zijnen voordeele

genieten, en trekken. Men zie onze Aanmerkingen

op Num. I2O. (k) bl. 545.

( p.) Aute converſo J Het voorzetzel e hebben wij

uit onze beide Afſchriften hier weder ingevoegd. In

de Ui gaaven ontbreekt het zelve. -- Voor het

volgende Comitis Clivenſſum lezen onze beide Afſchrif.

ten, Comitis Clivenſis. Ik vinde geen reden, waarom

PoNTANUs dit in Clivenſium veranderde.

(q ) Poſt ultimam compoſitionem] Mogelijk bedoel

de men door deze woorden de Compromiſſoriale Uit

ſpraak van 1257., hier voor geplaatst onder Num.

1o3, bl. 525.

(r) Nec eradicare, quod vulgariter roden dicitur..]

& eradicare heeft het MS. A. -- Voor vulgari

ter vindt men in de laatſte Uitgaave vulgo. -- Voor

Roden leest men in A. Raden, doch zulks is maar

een verſchillende tongval. Zie KILIAAN in V. roden,

Tom. I. p. 534. Dus vinde ik het zelfde woord ook

geſchreven in myn MS. CHARTULARIUM ALBERGEN

SE ## 119. in een onuitgegeven Brief van den Prior

van 't Klooſter ALBERGEN aan Bisſchop DAVID van den

jaare 1494. ,, Mer Rolof heft bynnen tzve, of vier ia

, ren, wt een ſtuck Landes ende grondes des vorſz.

,, Erves , boem, ſtruijcke, ſtruëllen, of hegen, la

,, ten raden, welck lant ende gront van oldes tot den

,, Erve behoert, ende heft bouweber gemaket ende be

, ſeijet. cet.” -

(sy De piſcatura.T Wij hebben gemeend de lezing

van onze beide Afſchriften weder te moeten herſtel

len, want PoNTANUs geen de minſte redenen had,

om dit middel - eeuwige Latijnſche woord te veran

deren in piſcatione, 't geen zekerlijk beter en ouder

Latijn is, te meer, daar hij het zelve op het einde

van dezen Artikel onveranderd gelaten heeft. PoNTA

NUs heeft meermaalen middel - eeuwige en laatere

woorden in de echte Stukken veranderd in beter La

demittet.

Si vero dictus Comes Gelrenſis haec prae

miſſa de telonio, & Milites praedicti (z)

poſt eum, ſicut praeſcriptum eſt, facere re

cuſarent, Comes Clivenſis in verbo veritatis

dicet, quod juſtum ſit telonium, & quod ju

ris ſuiſit, in loco praedicto recipere & ha

bere telonium ab hominibus Comitis Gelren

ſis (aa) praenotati, & id ipſum ſex Milites

* - - ipſius,

tijnſche woorden. Doch het komt in dergelijke ſtuk

ken op geen goed, en oudstijds gebruikelijk, Latijn

aan. Voorbeelden van 't gebruik dezes woords kan

men vinden bij DUCANGE, v. piſcatura, Tom. V. p.

505. Het geen hier Piſcatura genaamd wordt, is het

zelfde, als Piſcaria, dat in een voorgaanden Brief van

1259. bl. 538., voorkomt. - De volgende woor

den, alhier tusſchen LT) geſteld, hebben wij uit ons

oudſte Afſchrift hier tusſcheningevoegd. Dezelve

ſchijnen in de overige Afſchriften overgeſlagen te zijn,

door dien de Afſchrijver op het volgende fiſcatura zijn

oog liet vallen, en daar door het tusſchenſtaande,

bij overhaaſting, overſloeg, en uitliet. Zodanige uit

laatingen ontmoet men dikwijls.

(t) Illud jus.] In de Uitgaaven ontbreekt het woord

jus. Wij hebben het zelve uit onze beide Afſchrift

ten weder ingevoegd. -- Het is verder maar een

drukfout, dat wij in de laatſte Uitgaave vinden eiden

voor eisdem.

(tt ) Ex nunc in antea. 1 Dit heeft geen zin. In

het Afſchrift van den Preſident V. HELL heeft men,

ex nunc ut antea. Dat dit de waare lezing is, zal

niemand ligt in twijfel trekken.

(u) juxta Huſen.J Hueſſen leest men in 't MS. A.

(v) Comes Gelrenſis] In het zelfde Afſchrift, Co,

mes Gelriae.

(w). In ipſo ſolvere telonia J. Onze beide Afſchrift

ten hebben, in ipſo theolonio ſolvere theolonia de jure

non debeant. In A. egter ontbreken de woorden de jure.

(x ). Sex imprimis Comitis milites.J Dus leest men

in de Uitgaaven. Dit imprimit levert hier geen voeg

zamen zin uit. Ik denke, dat in 't oorſpronkelijke zal

geſtaan hebben ſex ipſius Comitis milités, gelijk uit

#ijk ook in onze beide Afſchriften gelezen
WOI'Clt,

(y) Demittet] In 't Afſchrift van v. HELL, di

mittet.

(z) Poſt eum] Wij hebben deze lezing uit onze

beide Afſchriften herſteld. In de Uitgaaven ſtaat kwaa

lijk poſtea. Het waren volg- eeden, die deze zes Con

juratores, of conſacramentales, moeſten zweren, na dat

de Graaf vooraf zulks met zijnen Eed eerst behouden

en beveſtigd had. - Dat men vervolgends in de

laatſte Uitgaave vindt, ſicut proſcriptum eſt, voor prae

ſcriptum, is maar een bloote drukfout.

(aa) Praenotati.] Praenominati, in het eerſte

Afſchrift.
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ipſius, fide digni, ſuo juramento (bb) poſt

eum confirmabunt. Quo facto Comes Cli

venſis praedictus telonium ipſum in eodem

loco libere obtinebit, & recipiet telonium ab

hominibus Comitis Gelrenſis praenotati.

Ceterum ea, quae per fideles utriusque

Comitis, hinc inde (cc) juratos , com

poſita ſunt, grata habebimus & rata. Et ſi

qua per eos indiscuſſà , vel minus termina

ta (dd) remanſerint, vel, ſi aliqua, quae

componi deberent, oblivioni tradiderimus, il

la (ee) noſtra ordinatione terminanda reſer

VàlllllS.

In (ff) horum igitur teſtimonium prae

ſentem paginam noſtris fecimus roborari ſi

gillis.

Nos vero (gg) Comes Clivenſis memo

ratus proteſtamur, quod ordinationem prae

miſſam, fide corporali & juramento praeſtito,

promiſimus firmiter obſervare. Et, ſi hoc

non fecerimus, fidei violatores erimus & per

juri. In cujus rei teſtimonium ſigillum no

(bb) Poſt eum.] Dus in het gemelde Afſchrift. Het

tweede Afſchrift, en de Uitgaaven hebben hier weder

0/l 6/7,P#5 juratos.] Kwaalijk in de Uitgaave van PoN

TANUs, juratis; . 't welk insgelijks eene drukfout

is -- Voor het volgende habebimus heeft men in on

ze beide Afſchriften, habemus.

( dd) Remanſerint.] Remanſerunt, in onze beide

Afſchriften.

(ee) Noſtra ordinatione.] Dus in de Uitgaaven;
doch in onze Afſchriften, noſtrae ordinationi.

(f) In horum igitur teſtimonium.] Wij volgen

ſtrum praeſenti paginae duximus apponen

dum.

Datum & Actum in ſilva Gere anno Do

mini MCC. LXVI. feria quinta proxima ante

feſtum Nativitatis Beatae Mariae.

Jo. Js. PoNTANUs, Hist. Gelr. Lib. VI.

p. 149 en IN DE BETOUw Handve

ſten van NYMEGEN hl. 185. alwaar

men ook bl. 19o. eene Nederduitſche

Vertaaling hier van vindt. Gecolla

tioneerd met, en verbeterd uit het

MIS. Regiſter A. beruſtende in de Re

kenkamer van GELDERLAND, Fol. VII.

als mede met de Collectanea Privile

giorum Gelricorum MSS. van den Pre.

ſident VAN HELL, Tom. I. p. 546-543.

die dit Stuk, volgends deszelfs aante.

kening, had ,,Gecopieert uit Fol. 498.

,, en 499. des Boecks van 't HofPro

,,vinciaal, draegende deſe Titel, Re

», giſter van Sententien bij den Vier

», Quartieren uuytgeſpraecken met

», ſanipt verſcheyden Verbonden. &#c.

,, --”. Het begin en het ſlot van

deze Uitſpraak is ook uitgegeven bij

BROSIUS in zijne Annal. Juliae &#

Montium Comit. Tom. I. Pag. 4o.

hier weder de lezing van onze MSS. Kwaalijk in de

Uitgaaven, in hoc igitur teſtimonium --

(gg) Nos vero Comes Clivenſis. cet..] Uit dit ſlot

blijkt, dat dit de Brief is, dien de Graaf van CLEE

VE, van zijnen kant, dus bekragtigd en bezegeld,

aan Graaf oTTo heeft uitgereikt. Ongetwijfeld heeft

ook onze Gelderſche Graaf insgelijks, van zijnen kant ,

deze Uitſpraak bekragtigd gehad, en daar van onder

zijn Zegel aan den Graaf van CLEEvE eenen ſoortge

lijken Brief ook afgegeven, en overhandigd, doch die

ons, tot dusver, nog niet is voorgekomen

v

N\"ſa. SN/ - SN #%. SS SS'44. SNº/e SNM/- 8 Nº/2. SN#%. SN#%. SSS'/2 Sºſa. SNºſe Slº/e.'
sººgs"zs"-sºº Sººs" zºº" zº "gsººgSºzsºs"zsººg &%.

142.) Kerkelijke Statuten, door den Aartsbisſchop van Keulen, ENGELBERT den

II, in den jaare 1266. ingeſteld, en in eene Algemeene Kerkverga

dering op den laaſten September des jaars 1322. onder den Aarts

bisſchop HENRIK den II. met toeſtemming der onderho0rige Bisſchop

pen , gelijk mede der Geestelijkheid van UTRECHT, voor zo ver het

STICHT, en dus ook GELDERLAND, betreft, aangenomen tot Provin

ciale Statuten.

In den jaare 1266.

sTAT UT A PR ov 1N c 1AL1 A LaT incipiunt feliciter.

99 E ENRICUs, (b), Dei gratia Sanctae

, Colonienſis Eccleſiae Archiëpiſco

, pus, ſacri Imperii per Italiam Archicancel

(a). Statuta Provincialia 1 Wat aangaat het Ker

kelijk Rechtsgebied, ſtond ons GELDERiAND, ouds

tijds » Voor een gedeelte onder den Aartsbisſchop van

,, larius, ſacropraeſente Provinciali (c) Con

, cilio, ad perpetuam rei memoriam.

, Reipublicae curam gerentes illud affectan

teT
29

KEULEN, doch voor het grootſte gedeelte onder den

Geestelijken Rechtsdwang van den Bisſchop van U

TRECHT, zodanig egter, dat ook eenige weinige plaat

Yyyy ſen,
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ter in corde (d) gerimus, ut noſtris ſub

jectis pacem, quietem , tranquillum ſta

tum praeparemus, &, nunc noyorum edi

tione, nunc antiquorum extenſione Decré

torum, libertatem & emunitatem Eccleſi

aſticam conſervemus, ac inſurgentium con

tra ipſam conatus & appetitus noxios etiam

poenarum adjectionibus (e) refrenemus.

, Sane jam dudum felicis (f) recordatio

nis Dominus (g) ENGHELBERTUS, Archië

piſcopus Colonienſis, praedeceſſor noſter,

, ſpeculator ( h) providus, & ſuorum ſub

, ditorum defenſor inclitus, ad manutenen

, dam & defendendam libertatem & emuni

, tatem Eccleſiarum, & Eccleſiaſticarum Per

, ſonarum, ac eorum, qui in ſortem Domi

, ni ſunt vocati, quam plura, [ultra] proviſio

99

99

ſen, aan MUNSTERLAND grenzende , den Bisſchop

van MUNSTER , voor hunnen Rechter in Kerkelijke

zaaken, en geſchillen, oudstijds erkenden. Men volgt

de overzulks ook in GELDERLAND in deG#
Rechtbanken de Kerkelijke inſtellingen en Sijnodale

wetten dier Bisſchoppen. En om die reden vonden

wij ons verpligt ook in deze onze Verzameling al

hier te moeten plaatſen deze inſtellingen, of Statuten,

zo als in den jaare 1266 door den Aartsbisſchop, voor

zijn Sticht van Keulen, eerst zijn ingeſteld gewor

den, en welke men derhalven ook in die plaatſen van

't Overkwartier van RoERMONDE, voor zo ver dezel

ve onder de Geestelijke Jurisdictie des Aartsbisſchops

van Keulen ſtonden, moest opvolgen. Naderhand in

den jaare 1322. zijn deze Synodale Statuten van KEU

LEN, met toeſtemming der onderhoorige Bisſchoppen,

en derzelver Geestelijkheid, veranderd geworden in

Provinciale Statuten, en hebben die Bisſchoppen,

welke Suffraganei van dat Aartsbisdom waren, zich,

en hunne Stichten, ter nakoming van dezelve, in een

Algemeene Kerkvergadering ook verbonden, en dezel

ve' aangenomen. Weshalven ſederd den jaare 1322.

men deze Statuten, als algemeene Kerkelijke inſtel

lingen, welke door geheel GELDERLAND kragt van

Kerkelijke Wetten gehad hebben, en bij de Geeste

lijkheid moesten nagekomen worden, zal moeten aan

zien. Om dezelve reden derhalven , waarom

wij de Kerkelijke Statuten van den Utrechtſchen Kerk

voogd DIRK van Are,... van den jaare 12o9, reeds

hier voor in de II. Afdeeling Num. Io3. bl. 3o7

31o. en derzelver nadere beveſtiging van den jaare

i233. in deze III. Afd. Num. 8. bl. 386. gemeend

hebben te moeten plaatſen, hebben wij ons thands

ook verpligt gevonden, wilden wij aan het oogmerk

van deze onze verzameling voldoen, alhier op den

jaare 1266., tijde, wanneer dezelve het eerst ontwor

pen, en voor het Sticht van KEULEN alleen zijn inge

ſteld, doch naderhand als algemeene Wetten ook in

de Stichten der onderhoorige Bisſchoppen, en dus ook

in 't Sticht van UTRECHT, zijn aangenomen geworden,

deze Statuten te moeten plaatſen. Het zal, denken

wij, den Liefhebberen onzer Vaderlandſche Oudhe

den, en van het Staatsrecht,... niet onaangenaam zijn

dezelve alhier te vinden, dewijl ze bijna geheel onbe

kend, en zeer zeldzaam te krijgen zijn. Ten minſten,

ik wete niet , dat dezelve meer, dan eene reize,

gedrukt zijn, welke Uitgaave zelve ook ten uiterſten
raar is, en zeldzaam te krijgen. In den jaare naame

lijk van 1484 zijn dezelve, met de Synodale Statu

ten van ons Bisdom van UTRECHT , door GERARD

DE LEEUw te Gouda in quarto gedrukt geworden.

Op het einde van die Uitgaave leest men dit volgen

de: ,, Statuta Provincialia & Synodalia Traje

, denſis (dus, met uitlaating van 't woord Dioceſis)

, laborioſe correcta ad laudem Dei completa ſunt arte

, impreſſoria Sub anno dni M. CCCC. LXXXIIII.

, in profeſto Sancti Odulphi per, Gerardum Leeu,

, Goude.” - Wij hebben uit die uitgaave, waar

van wij een exemplaar bezitten, die Statuten alhier

weder laten herdrukken, doch zodanig, dat wij me

nigvuldige fouten van dezelve niet alleen verbeterd,

maar ook verſcheide uitlatingen aangevuld hebben

uit een oud Perkamenten Handſchrift, welks gebruik

nes tam Juris Canonici, quam Civilis, Sta

tuta Synodalia , tam ſalubria, & utilia,

quam neceſſaria, (i) promulgaverit, ea

que poenarum adjectionibus, ſicut extitit

expediens , vallavit provide & conſulte,

[quae] de conſilio & conſenſu noſtri Ca

pituli Colonienſis, ac Venerabilium Patrum,

,, Dominorum GoDEFRIDI Osnabrugenſis, &

,, GoDEFRIDI Mindenſis, ac Procuratorum

, Venerabilium (k) Patrum, Dominorum

,, ODULPHI Leodienſis, & LoDEwici Mona

,, ſterienſis Eccleſiarum Epiſcoporum, noſtro

, rum Suffraganeorum , & Procuratorum

,, Eccleſiarum Trajectenſium, (l) ſede va

, cante , in praeſenti noſtro Concilio Pro

,, vinciali congregatorum, ſalvis praedicto

, rum (m) Suffraganeorum noſtrorum Sta

2, tul

99

99

99

29

29

99

99

wij verſchuldigd zijn aan de gedienſtige mededeeling

van den Heer Rentmeeſter J. BURMAN. In dat MS.

volgden na de Statuta Eccleſiae Traiecten/is , zo als

door den toenmaaligen Canunnik van den Dom, HUGo

WUSTINK, ten dienſte van zijn Kapittel in 't midden

der XIV. Eeuw in ſchrift gebragt en bijeengezameld

zijn geweest, en voor als nog onuitgegeven, doch in

veele opzigten der uitgaave overwaardig, zijn, ook
deze sTATUTA PRovINCIALIA, als mede de Statuta

Synodalia Epiſcopatus Trajecten/is, zo en in dier voe

gen, als deze ook in de gemelde Uitgaave van 1484

voorkomen, en op elkanderen volgen, met dit onder

ſcheid nochtans, dat men in dat MS. geene laatere

of jongere Statuta Synodalia aantreft, dan van den

jaare 1345. ; en dus niet die Statuten, die na dien

tijd zijn ingeſteld of gegeven, en in de Uitgaave voor

komen van Pag. 51. tot aan het einde. ij hebben

dat MS., omtrend het einde van de XIV. Éeuw ge

ſchreven, naauwkeurig vergeleken met die Uitgaave.

Onnoodig was het egter ſchrijffouten, of drukfeilen,

die aanſtonds in 't oog liepen, uit die beide Exem

plaren aantetekenen. Veel minder was het noodig,

telkens aantetekenen de verwisſeling der woordjes &”,

en ac, of vel en aut, , en ſoortgelijke. Andere ver

ſchillende lezingen hebben wij alleen hier onder ge

plaatst, en alles, wat in de Uitgaave was uitgelaten,

en thands uit dat MS. door ons herſteld is, hebben

wij alhier tusſchen twee haaken [J ingevuld.

(#) Henricus.] Henrik naamlijk van Vernenburg,

de II. van dien naam, is Aartsbisſchop van Keulen

geweest van 1306 tot den jaare 1331. volgends GELE

NrUs de magnitud. Coloniae Claudiae Agrippin. Lib.

I. p. 48. of tot den jaare 1334. volgends de meening

van BUCHELIJs, in Not. ad BEKAM pag. 113.

#? Concilio.] Dus hebben wij hier, en in 't ver

volg, veranderd, voor Conſilio, gelijk en in de Uit

gaaf, en ook in 't MS. doorgaands geſchreven ſtaat.

(d) Gerimus.] Dus in ons MS. Kwaalijk in de

Uitgaave, geremus.

e) Refenen, In ons MS. refrenetur;

43 Recordationis.] Memoriae, in 't MS.

g), Enghelbertus J. De II. van dien naam, geboo

ren uit het geſlacht derGraaven ofHeeren van Valcken

burg. Hij heeft den Aartsbisſchoplijken Stoel geduu

rende veertien jaaren bezeten, en is, volgends GELE

NIUS de Magnit. Col. Agripp. Lib I. p. 48., overle

den in den jaare 1275.

(h). Providus.] In de Uitgaave, Speculator & provi

dus & ſuorum cet. Wij volgen de lezing van ons MS.
(i) Promulgaverit.] Ik denke , dat men lezen

moet, promulgavit.

(k) Patrum.] Dit woord ontbreekt in het MS.

(l) Sede vacante.] Wij volgen de lezing van

ons Handſchrift: De Uitgaaf heeft, Procuratorum

Eccleſiarum Trajectenſtum, ipſa Trajectenf Eccleſia

vacante ſcde. Ten minſten, wil men die lezing be

houden, dan is het laatſte woord ſede overtollig en

moet doorgeſtreken worden. Door den dood

van Bisſchop FREDERIK was op den XIII. Kal. Au

gust. of den 2o. july van het#" 1322. de Bisſchop

pelijke Stoel van UTRECHT ledig geworden. Zie BE •

KA p. I 12. en HEDA pag. 238.

(m) Suſſragansorum noſtrorum ſtatutis. 1 , #
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d:

j',

:

, tutis Synodalibus, ſi qua habent, eis &

, eorum Eccleſiis, Monaſteriis & piis locis,

,, Eccleſiaſticisque perſonis plenius providen

, tibus, quibus per praeſentes praejudicare

,, non intendimus, ſed ea in ſuo robore volu

, mus permanere , auctoritate praeſentium

,, [duximus] (n) comprobanda, innovanda,

, & auctorizanda, ac ad totam noſtram Pro

, vinciam, ut uniformitas in ea inducatur,

, in omnibus ſuis forma, modo, et tenori

-, bus extendenda, (0) ipſaque ad totam

,, noſtram Provinciam extendimus per prae

, ſentes, decernentes ea, ut Statuta & De

, creta Provincialia ammodo debere firmi

, ter teneri & obſervari. Quorum quidem

, Statutorum tenor de verbo ad verbum di

, noſcitur eſſe talis.”

cAP. I. De injectoribus (p) manu

um in Clericos.

Statuimus, ut Sacrilegi, qui, ſuadente dya

bolo, Dei timore poſtpoſito, manus injiciunt

in Clericum, vel alias perſonas Eccleſiaſticas

& religioſas, temere violentas, [et] ex hoc

incidunt in excommunicationis ſententiam Ca

nonis jam prolati, per frequentem denuncia

tionem, & communionis denegationem, (ſg)

reconſiliationis gratiam quaerere, & de offen

ſa ſatisfacere compellantur, cum de injectione

hujusmodi conſtiterit per evidentiam facti, vel

publicam famam , vel aliam fidem , coram

loci Ordinario faciendam, vel per juramentum

injuriam paſſi, ſi filerit perſona honeſta, et

fide digna, vel per teſtes, in loco, in quo

ſacrilegi domicilium habuerint, et in quo ſà

crilegium committitur. Si committens fuerit

Dominus loci, ceſſetur a Divinis, et ipſi Sa

crilegi per omnes Eccleſias Conventuales ac

(r) Parrochiales ac Capellas Civitatis Colo

nienſis, vel alia Civitatum, ſi injuria in

Civitate committatur; ſingulis Diebus Domi

nicis et feſtivis excommunicati publice nun

cientur, nominatim, ſi eorum nomina ſciri

poterint, alioquin in genere. Si injuria extra Ci

vitatem committatur, ſimiliter (s) denuncien

tur per omnes Eccleſias Conventuales et Par

rochiales, et (t) Capellas Decanatus illius,

vel etiam Archidyaconatus, in quo hoc con

tingit; ita tamen, quod nichilominus ad de

nuntiationem eorumdem pro ipſo forefacto,

de Uitgaave leest men, ſuffragancorum modis ſta
telt is. -

(n) Comprobanda] In 't MS. approbanda. Het

voorgaande duwimus ontbreekt in de Uitgaave.

(o) Ipſaque] Dus in't MS. In de Uitgaave kwaa

lijk, ipſan ad totam cet. Vervolgends voor decer

nentes leest men in dezelve, diſcernentes.

(p). De injectoribus. cet.J Zo wel in ons MS., als

in de Uitgaave vindt men boven ieder Capitulum deze

korte inhouden. Wij hebben de getallen der Afdeelin

gen Cap. I. 2. enz. er bijgevoegd.

(q) Reconſiliationis gratiam quaerere] Wij volgen

hier de lezing van het MS, Kwaalijk , en zonder zin,

in de Uitgaave, & reconſiliationis gratiam quare &

de oſenſa ſatisfacere compellantur.

(r) Parrochialis] Parrochias in de Uitgaave.

ubicumque commiſſo, et intra emunitatem,

et extra, ultra procedatur per loci Ordinarium,

prout hoc viſum fuerit expedire. Si vero di

cti Sacrilegi per menſem poſt hujusmodi de

nuntiationem ſuſtinuerint minime ſatisfacien

tes, extunc ſingulis diebus Dominicis, et fe

ſtivis, campanis pulſatis, candells extinctis,

per Eccleſias Conventuales, Parrochiales, et

Capellas, ut proxime dictum eſt, denuncien

tur excommunicati, & ab omnibus artius evi

tandi, donec laeſo, Nobis, & Eccleſiae ſa

tisſecerint (u) competenter ; & evitentur,

donec auêtoritate Apoſtolica abſolutionis bene

ficium conſequantur. Quod ſi per dimidium

annum in excommunicatione perſtiterint, hu

jusmodi denunciationibus vilipenſis, ſi Layci

Nobiles fuerint hujusmodi ſacrilegium com

mittentes, terrae, & eorum diſtrictus, ſi eos

habuerint, ipſo facto (v) ſünt Eccleſiaſtico

ſuppoſiti interdicto, quod nullatenus relaxe

tur, niſi de commiſſo fuerit legittime ſatisfa-,

ctum. Si autem fuerint alii, quam Nobiles,

Domini terrae, in quorum districtibus manent,

extunc moneantur per loci Ordinarium, ut

diëtos Sacrilegos compellant per bonorum,

quae habent in ſuis Diſtrictibus, ſubtractio

nem, Vel quemcumque alium modum, ut i

pſi Sacrilegi [ſatisfaciant, &] abſolutionis be

neficium requirant. Et, ſi ipſi Domini in

hoc negligentes fuerint, extunc per loci Or

dinarium excommunicentur; quam [excom

municationis ſententiam] ſi ſuſtinuerint animo

indurato usque ad annum, extune terraeorum

Eccleſiaſtico ſit ſuppoſitum interdicto, ſalvis

poenis, contra delinquentes hujusmodi &

participantes conſtitutis, ad quas (w) proce

dant nichilominus, prout hoc viſum fuerit ex

pedire.

c AP. II. De incendiariis.

Item contra incendiarios, & effactores Ec

cleſiarum & Monaſteriorum, cum ipſo facto

(x) ſint excommunicati, eodem modo ſta

tuimus procedi, & mandamus, adicientes,

ut, ſi habuerint terram, vel diſtrictum, illa

poſt tres menſes, a tempore perpetrati crimi

nis, Eccleſiaſtico ſuppoſita (ſy) ſit interdicto,

Cum autem incendiarii aliarum rerum et bo

norum Eccleſiarum & Monaſteriorum ſint tan

quam Sacrilegi excommunicandi, ſtatuimus,

ilt

(s) Denuncientur.] In dezelve, denuncietur.

(t) Capellas Decanatus cet.] Capellas, at proxime

dictum eſt, ſtaat in 't MS. , en al het tusſchenſtaande

is aldaar uitgelaten, om dat de Afſchrijver zijn oog

liet vallen op het volgende Capellas,

(u) Competenter.] Wij volgen hier weder de le

zing van ons MS. De Uitgaave leest, ſatisfècerint

competenter, & evidenter donec, cet. . ...

(v) Sunt] Mogelijk heeft in 't oorſpronkelijke ge

ſtaan , ſint. -

(w) Procedant ] In het MS. procedatur.

čaj Sint.] Dus in 't MS. De Uitgaave heeft ſtant.

#yj Sit.]" In 't MS. ſint. De Uitgaave leest ver

volgends kwaalijk, & bonorum Eccleſiaſticorum Ma.

naſteriorum.
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ut tales moneantur nominatim, fieorum no

mina ſciri ( z) poterint, alioquin in genere,

per Ordinarium loei, in quo [committij con

tingit huismodi forefactum, ut infra ſeptem

dies a die monitionis ſatisfacant. Alioquin

idem Ordinarius extunc ſine dilatione ipſos

excommunicet , & excommunicatos denun

ciet, & (a J faciat denunciari in locis, ubi

viſum fuerit expedire, ita quod, niſi infra

(b) quindecim dies a tempore excommuni

cationis & denunciationis ſatisfeeerint, extunc

ſingulis diebus Dominicis & feſtivis, cande

lis extinctis, T&J campanis pulſatis, per o

mnes Eccleſias Conventilales, Parrochiales,

& Capellas Civitatis, ſi in Civitate (c) con

tigit, vel Decanatus, vel Archidyaconatus

illius loci (d) excommunicati denuncientur

publice, ſicut de incendiariis Eccleſiarum eſt

praemiſſuin; &, ſi per ſex menſes in excom

municatione contumaciter perſtiterint, ſi ha

bent diſtrictus, illi (e) ſunt extune interdi

cti. Aliorum autem, diſtrictus non habenti

um, Domini (f) moneantur, & procedatur,

ſicut ſuperius de injectoribus manuum conti

netur. -

cAP. III. De Violatoribus Emunitatum.

Item ſtatuimus de hiis, qui violant Eccle

ſtarum emunitatem, ſeu dotes, ut (g) viola

tores hujusmodi, videlicet, qui hominem de

emunitate ſeu dote extraxerint, vel aliam rem

abſtulerint, vel alio modo eam praeſumpſe

rint violare; quos Nos, tanquam ſacrilegos,

in hiis ſcriptis excommunicamus, ſimili modo,

quo diximus de incendiariis bonorum Eccleſia

rum, publice excommunicati nuncientur; et,

ſi plures fuerint, vel Iudex ſecularis, qui hu

jusmodi violenciam fecerint, locus, quo talis

domicilium habuerit, ſit ipſo facto interdictus,

& in loco, ubi emunitas (h) laeſa fuerit,

ceſſètura Divinis.

cAP. IV. De Raptoribus.

Item ad reprimendam praeſumptionem im

portunam raptorum, praedonum, invaſorum

bonorum & rerum Eccleſiarum, Monaſterio

rum, & Eccleſiaſticarum perſonarum, ſtatui

(z) Poterint ] . Poterunt in 't MS.

(a) Faciat..] In de Uitgaave, faciet.

( b) Infra quindecim dics] In 't MS. infra quinde

/l (2772 - -

(c) Contigit - vel Archid.J Contingit - ſeu

Archtd. heeft het MS. -

(d) Ea communicati denuncientur. 3 In de Uitgaa

Ve, cact inWattnicentur.

(e) Sunt.J Mogelijk, ſint ertunc interdicti.

(f) Domini moneantur] Zonder zin in de Uitgaa

ve, aliorum autem diſtrictus non habentium dnm, (dat

is domintem) moneantur. -

(g ) Violatores ] In ons MS. ontbreekt dit woord.

Vervolgends heeft hetzelve, ſeu altam rem abſtulerint.

(h) Laeſa fuerit.] In 't MS. laeſa eſt.

(i3 Seu praeda, ſpolium.],. Wel praeda, ſeu ſpo

lium , vel rapina, heeft ons TMS.

(k) Vel praeda. cet.] In de Uitgaave, vel prae

mus, ut quilibet locus feu Parrochia noſtrae

Civitatis vel Provinciae, ad quem, veladquam

ipfi raptores, praedones & invaſores pervene

rint, ſeu (i) praeda, ſpolium, velrapina dedu

éta fuerit, vel ubi praedae ipſius emptor fue

rit, ipſo facto ſit Eccleſiaſtico ſuppoſitus in

terdicto, & quamdiu ibi fuerit, ceſſetur peni

tus a Divinis; et, ſi per triduum ibi ſteterint,

licet extunc: receſſerint, & ad alia loca ſe

tranſtulerint, vel (k) praeda ſeu ſpolium a

lias deductum fuerit, nichilominus Parrochia,

ſeu locus, in quo triduo manſerunt, vel ubi

praeda (l) ſumpta fuerit, maneat per duos

menſes interdictus, niſi medio tempore fuerit

ſatisfactum.

c AP. V. De Invaſoribus.

Item praedones, raptores, & invaſores hu

jusmodi, & eorum (m) receptores, nec non

& praedarum emptores, per Ordinarios (n)

nominentur nominatin, ſi eorum nomina ſci

ri poterint, alioquin in genere, ut infra tri

duum poſt monicionen ipſam praedam, ſpo

lium, vel rapinam reſtituant, & condigne ſa

tisfaciant; alioquin, tanquam ſacrilegi, ſenten

tiam excommunicationis, quam (0) nunc feri

mus in hiis ſcriptis, extunc incurrant ipſo fa

éto, & excommunicati per locorum Ordina

rios publice nuncientur. In qua excommuni

catione ſi, ſatisfactione neglecta, duraverint

per quindenam, extunc per omnes Eccleſias

Conventuales & Parrochiales Decanatus illius,

in quo rapina committitur, & ubi [ipſi] Sa

crilegi domicilium habent, vel etiam, ſi opus

fuerit, Civitatis, & aliorum locorum, campa

nis pulſatis, & candelis extinctis, uſque adſa

tisfactionem condignam nuncientur excommuni

cati ſingulis diebus Dominicis & feſtivis. Quod

ſi per dimidium annum in excommunicatione

perſtiterint, extune ſubjaceant poenis, expres

ſis ſuperius contra eos, qui manus in Cleri

cos iniciunt violentas, & ſuper hoc, ut ibi

diximus, procedatur.

c AP. VI. De Decimarum (p) inju

riatoribus.

Item cum ſacrilegi cenſeantur, qui injurioſe

- - ſub

dam vel ſpolium alias deduêta fuerint.

(l) Sumpta fucrit ] In het MS. conſumptum fue

rit.

Gm) Receptores.] Receptatores heeft het MS.

(n). Nominentur] In ons MS. moneantur. Mo

gelijk is dit de echte lezing - Voor het volgen

de poterint, heeft het MS., poterunt.

(o), Quam nunc fefimus in hits ſcriptis ] . Dus ſtaat

uitdrukkelijk in ons MS. In de Uitgaave leest men,

quam nunc ferimus in hiis & eorum plebanos ſcriptis.

Wij hebben de woorden & corum plebanos, op gezag

van 't Handſchrift, in den text uitgelaten, als geen

den minſten zin opleverende, ten zij mogelijk meer

andere woorden zijn overgeſlagen, waar mede deze ver

bonden waren. Een naauwkeuriger Afſchrift zal mis

ſchien naderhand zulks kunnen bepaalen.

(p)Decimarum.] In ons MS. vindt men
n1ct,

dit woord
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ſubtrahunt vel auferunt tributa (q) egentium

animarum, videlicet Decimas, ad hujusmodi

a Domino inſtitutas, ut ſint cibus in domo

Dei, & eas Eccleſiis, quibus debentur, non

perſolvunt, (r) ſubtractores multorum bono

rum, quhe ex juſta ſolutione Decimarum ſo

lent, Domino largiente , omnibus evenire,

& incitatores ſterilitatis, peſtilentiae, famis,

tempeſtatis, & aliorum malorum, quae fre

quenter eveniunt ex ſubtractione earumdem;

ſtatuimus, ut hujusmodi ſacrilegi ac deten

tores & raptores decimarum tam novalium,

quam aliarum, quos nos in hiis ſcriptis excom

municamus, per omnes Eccleſias Conventua

les [&J Parrochiales noſtrae Civitatis & Dyo

ceſis, per totum circulum cujuslibet anni,

quolibet menſe, uno die Dominico, vel feſti

vo, candelis extinctis, (t) campanis pulſatis,

excommunicati publice & diſtricte per Eccle

ſtarum Proviſores nuncientur, & nichilominus

ad ulteriora procedatur per loci Ordinarium,

ſi viſum fuerit expedire.

cAP. VII. De Grangiis & Curtibus.

Itern ſtatuimus, ut quicungue Nobiles ad

praelia vel [ad alias] expeditiones proceſſüri

jacuerint in grangiis & curtibus, ſeu poſſeſſio

nibus vel bonis Eccleſiarum, vel Eccleſiaſti

carum perſonarum, vel Monachorum cujus

cumque ordinis, aut fecerintibi damna vel [u]

rapinas, niſi infra menſem, poſt monicionem

faciendam, de damnis, rapinis & injuriis irro

gatis ſatisfecerint (y) laeſis, & damnum pas

ſis, ipſo facto ſint excommunicati excommu

nicatione, quam (ºv) in eos ferimus in hiis

ſcriptis, & excommunicati publice uſque ad

ſatisfactionem condignam, ubi & quando vi

detur (ac) expedire, nuncientur; & ulterius

creſcente eorum contumacia contra eOS proce

datur, ſicut contra bonorum Eccleſiarum in

vaſores, prout ſuperius eſt expreſſum.

c AP. VIII. De Laycis, (y) intromitten

tibus ſê de bonis Clericorum,

Item ſtatuimus, ut nullus Laycus, cujus

cumque dignitatis vel condicionis exiſtat, de

bonis Clericorum, ſive in vita ſive in morte,

ſe intromittat, ſed quilibet Clericus de bonis

(q) Egentium animarum.] Dus in 't MS. In de

Uitgaave kwaalijk, degentium animatum. Vervol

ends voor ad hujusmodi a Domino inſtitutas, leest

# Handſchrift, ad hoc a Domino inſtitutas.

(r) Subtractores ] In ons MS. ſubreptores.

( s) Famis.J In 't MS. ontbreekt dit woord. Wij heb

ben verder uit het zelve herſteld, aliorum malorum, voor

aliorum modorum, gelijk men in de Uitgaave leest.

(t) Campanis pulſatis.] Deze woorden zijn in het

MS. overgeſlagen.

\ (u) Ripinds..] In de Uitgaave. rapinam.

(v) Laeſis – paſis - ſint.] Wij volgen hier we

der de lezing van ons MS. De Uitgaave heeft laeſo

- paſ/o, - ſunt.

(w) In eos.] In de Uitgaave, in eis.

(a ). Videtur..] In het MS. videbitur. Het volgen

de ecrum ontbreekt in het zelve.

ſuis, ſicut in vita ita & in morte, teſtamen

tum ſuum faciendi, & de (s) bonis ſuis

diſponendi per ſe, vel per alios, quibus hoe

commiſerit, liberam habeat facultatem. Et

eos, qui contra hoc Statutum de bonis & de

rebus Clericorum decedentium auſu ſacrilego

ſe ingeſſerunt, niſi ſint ipſorum Clericorum

manufideles, ſeu ultimarum Executores vo

luntatum, exnunc ſententia excommunicatid

nis innodamus, & per locorum Ordinarios

praecipimus excommunicatos publice nuncia

ri, donec ablata reſtituant, & alias ſatisfeee

cerint competenter; in qua excommunicationë

ſi per menſem perſtiterint, extunc contra i

pſos, tanquam invaſores bonorum Eccleſias

rum, procedatur. ) -

c AP. IX. Ut bona Clericorum ſint fi

. - ne thelonio. . .

Item ſtatuimus, ut bona Eccleſiarum, &

Eccleſiaſticarum perſonarum, [ac] Religioſo

rum Civitatis, & Provinciae Colonienſis, ſint

et maneant in Omni loco tam in Civitate,

quam extra, et tranfeant tam in terris, quam

in aquis, absque theloneo, et qualibet exa

ctione, et ſine omni impedimento libera, et

penitus abſoluta. Si qui vero contra hoc (a)

temere venire praeſumpſerint, contra eos,

tanquam [contra] invaſores ac raptores bono.

rum Eccleſiarum, de quibus ſupradictum eſt,

procedatur.

cAP. X. De Laycis, trahentibus Cles

ricos ad Aaedicitem Seculares

Item cum Clerici et Religioſi coram Judi

cio Seculari non (b) debeant in cauſam tra

hi, ſui, vel Eccleſiae, vel alicujus alterius no

mine, nec a Laycis contra eos ſententia di

étari, hoc fieri ſub intimatione excommunica

tionis, quam ferimus in hiis ſcriptis, firmiter

prohibemus, ſtatuentes, ut, ſi Läycus Cle

ricum vel Religioſum traxerit ad forum ſecula

re, idem Laycus (c) omnino cadat a cauſa,

et nichilominus per Ordinarium ipſius loci ex

communicatus nuncietur publice, uſque ad ſa

tisfactionem condignam. Praeterea Iudex ſe

cularis et Scabini loci, in quo hoc (d) con

tigerit, per Ordinarium ipſius loci moneantur,

- ut

(y) Intromittentibus ] In het MS., De Laycis Cle

ricos trahentibus adjudicium ſeculare. Dit ge

hele Capitulum heeft HUGo wUsTINCK in het midden

der XIV. Eeuw ook overgenomen gehad in zijne on

uitgegevene Statuta Eccleſiae Trajectinae, gelijk blij

ken kan, uit het geen wij uit dezelve hier voor heb -

ben aangehaald in onze Aanmerkingen op Num. 116.

bl. 548.

sz) De bonis ſuis.] De rebus ſuis leest men in 't

(a) Temere J In ons MS. ontbreekt dit woord.

(b) Debeant.] In de Uitgaave, debent.

(c) Omnino E- loci.] Deze beide woorden ont

breken in het MS. Verder voor muncietur heeft mên

in hetzelve denuncietur, en voor condignam leest iden

aldaar congruam. - -- - -

(d) Contigerit.] Contingit, in het MS.
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ut de tali [cauſa] ſe nullatenus intromittant,

penitus deſiſtendo, et revocando infra tri

duum, ſi in aliquo, hujusmodi occaſione, in

praejudicium ipſius Clerici vel Religioſi eſt

proceſſum; alioquin ipſi Iudices et Scabini

per eundem Ordinarium (e) absque dilatio

ne qualibet die excommunicentur, et excom

municati publice usque ad ſatisfactionem con

dignam nuncientur. In qua excommunicatio

ne ſi per quindenam (f) permanſerint, lo

cus ille extunc ſit Eccleſiaſtico ſuppoſitus

interdicto, quod non relaxetur, niſi prius ſuf

ficienter ſit ſatisfactum paſſo injuriam , no

bis, et Eccleſiae, ac (g ) judicium, ſi quod

contra ipſum Clericum et Religioſum eſt [fa

ctum, et ſi quid aliud eſt] ſubſecutum, ſit

penitus revocatum.

c AP. XI. De Clerico , (h) trahente

Clericum ad judicium ſecu

lare, & de judicibus ſecula

ribus, de eis ſe intromitten

tibus. - - -

Item ſi Clericus Clericum in foro ſeculari,

(i) ſuo, vel Eccleſiae, vel alicujus alterius

nomine in cauſam traxerit, cauſam amittat,

et ſi monitus ab Ordinario in continenti non

deſtiterit, aut infra ſeptem dies non ſatisfece

rit in cauſam tracto, nobis , & Eccleſiae,

competenter, ab officio Tſuo] & beneficio ſit

ſuſpenſus ipſo facto, donec ſatisfecerit com

petenter. Et ſi ſuſpenſione hujusmodi du

rante ingeſſerit ſe officio vel beneficio , ab

eodem Ordinario excommunicetur, & excom

municatus publice nuncietur. Et ſi in hujus

modi (k) contumaci excommunicatione per

tres ſeptimanas permanſerit , extunc benefi

cio, ſi quod habet cum Cura, vel ſine Cura,

ipſo facto ſit privatus, (l) & ad idem bene

ficium rehabendum inhabilis exiſtat. Si vero

beneficium aliquod non habuerit, ſit inhabilis

ad habendum. Contra Judicem vero & Scabinos,

qui ſe de hujusmodi (m) judicio vel cauſa in

tromiſerint, procedatur, ſicut ſuperius in pro

ximo Capitulo eſt expreſſum.

c AP. XII. De Layco, habente cauſam

contra Clericum.

Item dampnantes [&] ſub intimatione ana

thematis prohibentes deteſtabile Statutum, im

mo errorem, a quibusdam (n) Clericis con

(e) Absque delatione qualibet die excomm.J In 't

MS ſine dilatione qualibet excommunicentur. Moge

lijk te recht, want het woord die hier overtollig ſchijnt

te zijn.

(f) Permanſerint. In het MS. perduraverint.

(g) Judicium ] judicatum heeft hetzelve.

(h) De Clerico. cet..] Deze korte inhoud vindt men

niet in het MS., maar wordt het volgende aan het

voorgaande in dezer voegen verbonden, Si vero Cle

ricus, voor Item ſt Clericus.

(i) Suo.] In de Uitgaave, ſui.

(k) Conttumaci excomm ] In 't MS. contumacia &?

excommunicattone.

( l) Et ad idem beneficium, cet.] Dus hebben wij
r’ - - -

tra libertatem Eccleſiaſticam introductum, vi

delicet, ut ſi Laycus cauſam (0) habet con

tra Clericum, vel Eccleſiam conventualem,

ſeu Monaſterium, ſeu quamcumque aliam Do

mum religioſam; idemque Clericus, vel Ec

cleſia, poſſeſſiones, vel alia bona habet in

diſtrictu Iudicis ſecularis, Laycus ipſe vel ju

dex compellit Clericum, vel Eccleſiam coram

ſeculari Judice litigare ratione (p) poſſesſionis

vel bonorum eorumdem; ipſe Iudex ſecularis

diem aſſignat Clerico, vel Eccleſiae, ad liti

gandum coram eo, ( q) quaſi non venerit,

ſicut nec tenetur, vel veniens coram eo no

luerit litigáre, bonis ſuis privat eumdem, plu

rimas alias abuſiones in hiis & conſimilibus

committendo , ſtatuimus in hoc caſu idem

contra actorem, [quam] Iudicem & Scabinos,

obſervari, quod diximus de Layco, Cleri

cum trahente (r 5 ad Iudicium ſeculare, &

Iudicibus ipſis & Scabinis factum hujusmodi

non revocantibus, & alias non ſatisfacientibus

competenter infra triduum poſt monitionem

faciendam ab Ordinario, locus, ubi hoc con

tingit , ſit Eccleſiaſtico ſuppoſitus interdicto.

Quo durante per quindenam ſuperior, vel Do

minusillius Iudicis, et Scabinorum, moneatur

per Ordinarium, ut tale forefactum procuret

revocari, et faciat infra ſeptem dies poſtipſam

monicionem emendari. Alioquin contra i

pſum ſuperiorem, ſive Dominum, proceda

tur, prout in Statuto contra injectores manuum

in Clericos de Nobilibus et Dominis eſt ex

preſſum. Eodem modo ſtatuimus contra oc

cupantes, ſeu ſeculari judicio arreſtantes bona

Eccleſiarum, ſeu Eccleſiaſticarum perſonarum,

ſive (s) religioſorum procedi, & Idem ob
N

ſervari.

cAP. XIII. Ut Laycis fiat de Clericis

juſtitia [expedita.]

Item, ne Layci occaſionem habeant de de

fectu juſticiae contra Clericos querulandi, ſta

tuimus, ſub poena excommunicationis firmi

ter praecipientes, ut Praelati, ſeu Ordinarii

Clericorum & Eccleſiarum, Laycis contra i

pſos Clericos vel Eccleſias cauſam habentibus,

faciant, cum requiſiti fuerint, ſecundum Con

ſuetudines Capitulorum (t) vel ſecundum Or

dinarium, ſi fuerit in Eccleſia Collegiata, &

alias de Clericis, non exiſtentibus de Collegio,

ſecundum [jus] ſcriptum vel conſuetudinem,

juſticiam expeditam.

C A P.,

dit uit het MS. verbeterd. In de Uitgaave vindt

men, & idem beneficium inhabilis ad rehabendum ex

lat.

(m) judicio.] Ons MS. heeft, officio -- Voor

intromiſerint leest men in de Uitgaave, intromiſerit.

(n) Clericis.] In 't MS. Laycis.

( o D Habet ] In 't zelve habeat,

(p) Poſſeſſionts] Poſſeſſionum, leest men in 't zelve.

(q). Qua ſi non venerit.] Ad quam ſi non venerit,
he# het MS.

(r) Ad judicium.J In het zelve, in judicium.

(s) Religioſorum ] In 't MS religioſarum.

(t) Velſecundum ordinarium.] Deze woorden ont-,

breken in het Handſchrift.
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:

cAP. XIV. De Synodis.

Item ſtatuimus, ut Praelati & Ordinarii Ju

dices noſtrae Civitatis & Dyoceſis (u) in ter

minis, eorum jurisdictioni ſubjectis, ſynodum

ſuam, qui ad hoc tenentur, obſervent per ſe,

vel per alios, congruis temporibus, ab ipſis

Praelatis, prout Choc] expedire viderint, prae

figendis; et quae corrigenda vel reformanda

occurrerint, corrigant et reforment; et omnes

de Parrochia illa, in qua Synodus celebranda

fuerit, quandocumque eis fuerit denunciata,

ad Eccleſiam et Synodum veniant obedienter,

et jura Synodalia obſervent reverenter, non

obſtante aliqua occaſione vel conſuetudine con

traria, quam corruptelam reputamus, [et pe

nitus reprobamus.] Soli tamen Nobiles ex

cipiantur, qui ad Noſtram Synodum noſcun

tur ſpecialiter pertinere. Si qui vero Layco

rum contra hoc venire praeſumpſerint, et in

hoc mandato (v) ſui Praelati, ſive Ordinarii,

non obedierint, ſententiam excommunicatio

nis, quam in hiis ſcriptis in ipſos ferimus,

ipſo facto vel omiſſione incurrant, et excom

municati ſingulis diebus Dominicis et feſtivis

per Plebanos eorum, et alios, prout [hoc]

Praelato ipſi expedire videbitur, uſque ad ſa

tisfactionem condignam publice nuncientur.

Si vero multitudo Parrochiae fuerit in cauſa

vel culpa, locus ille, in quo Synodus, vel

Jura Synodalia, impediri (x) contigerit, ſit

ipſo facto Eccleſiaſtico ſuppoſitus interdicto,

quod non relaxetur, niſi de hoc ſatisfactum

fuerit competenter. Nobilibus (y) vero,

ne hujusmodi Synodum, vel Jura Synodalia,

impediant, ſub poena excommunicationis la

tae ſententiae, firmiter prohibemus.

cAP. XV. De Delictis impunitis.

Item, ne delicta, ſeu commiſſa, ſubdito

rum maneant impunita, et ex hoc tribuatur

aliis audacia delinquendi, ſtatuimus, ut Prae

lati in terminis, eorum jurisdictioni ſubjectis, ſua

jurisdictione libere utantur tam in correctione

quam in judicio et animadverſione et aliis, quae

ad hoc videbuntur expedire, nec in hiis alter

ab altero (z) impediatur, ſed juvetur, et, ſi

(u) In terminis, eorum jurisdictioni ſubjectis.J Wij

volgen hier de lezing van ons MS. In de Uitgaave

leest men, in terris , corum interdicto ſubjectis.

(v) Sui Praelati] In 't MS. illius Praelati.

(vv) Ferimus] Dus hebben wij verbeterd, voor

firmius, het welk maar een drukfout is in de Uit
aaVC. -

g (a:) Contigerit.] In 't MS. contingit.

(y) Vero.] Dit ontbreekt in 't MS. alwaar men

vervolgends voor ſynodum geſchreven vindt ſynodos.

(z) Impediatur..] Dus in het MS. De Uitgaave

heeft, non impediaturi.

(a) Slve cauſis ] In de Uitgaave kwaalijk, in ju

diciis ſuis cauſis.

(b) Per ſortes.] . Dus in onze beide Exemplaren.

Doch, dat men verbeteren moet, en lezen, per gra

tiam vel per ſordes, zal niemand ligtelijk in twijfel

trekken. Dezelfde uitdrukking vinden wij bij ULPIA

NUs in LA# S. 1. D. de recept. Arbitr. Finge enim,

zegt hij, Arbitrum , vel gratiae dantem, vel ſordi

aliquae ſententiae a Praelato in ſuum ſubditum

propter ipſius exceſſus prolatae fuerint, illae

ſententiae ab aliis Praelatis inviolabiliter uſ

que ad ſatisfactionem condignam obſerventur,

et etiam executioni, ſi opus fuerit, de

mandentur.

c AP. XVI. De Officiis Eccleſiaſticis.

Item ſtatuimus, ut Judices Eccleſiaſtici in

judiciis (a) ſive cauſis, officium ſuum, ſo

lum Deum et juſticiam prae oculis habentes,

fideliter exequantur; et, ſi ſcienter per gra

tiam vel (b) per ſortes aliquem partium con

tra juſticiam laeſerint, praeter poenas, a Jure

ſtatutas, quibus ſubjaceant, ipſo facto incur

rant ſententiam excommunicationis, a nobis

latam in hiis ſcriptis, et nichilominus per ſu

periorem contra eos, ſi opus fuerit, (c) ad

graviora procedatur.

c AP. XVII. De cauſis ſecularibus.

Item ſtatuimus, Tut] de cauſis, ad forum

ſeculare ſpectantibus, Judices Eccleſiaſticiſe

nullatenus intromittant, Dſed,] quam cito in

ter litigantes (d) hoc exceptum fuerit co

ram ipſis Iudicibus Eccleſiaſticis, et oſten

ſum, ſicut de jure fuerit faciendum, cauſam

ad Judicem ſecularem remittere non (e)

poſtponat.

cAP. XVIII. Ne impediatur jurisdictio

Eccleſiaſtica.

Item, ne Jurisdictionem Judicum Eccle

ſiaſticorum, ſive ordinarii [fuerint,J ſive de

legati, a ſecularibus Judiciis, ſive perſonis,

impediri, et ex hoc, ſicut a pluribus intem

ptatur, disſolvi contingat nervum Eccleſia

ſticae diſciplinae, ſtatuimus, ut nullus ſe.

cularium, ſive Nobilis fuerit, ſive alter qua

liscumque, Eccleſiaſticorum Judicum jurisdi

étionem in citationibus, monitionibus, de

nunciationibus, excommunicationibus, et a

liis modis, quibus Iurisdictio Eccleſiaſtica ex

ercetur, per ſe vel per alium (f) impe

diat aliquatenus , vel retardet, et qui con

tra

bus corruptum. Volgends de L. 15. S. 1. D. de fu.

dic. Iudex tunc litem ſuam facere intelligitur, --

ſt evidens arguattur ejus vel gratia, vel inimicitia, vel

etiam ſordes. -- Onnoodig is het meer voorbeel

den aantehaalen. Men zie BRISsoNII Lexic. in V. Tom.

II. p.# d D

C graviora procedatur. us hebben wij uit

oºi## Handſchrift herſteld, h de Uitgaave #

men, gravius procedatur.

(d) Hoc exceptum fuerit.] Wij volgen hier weder

de lezing van 't MS. In de Uitgaave kwaalijk, de

hoc pracceptum fuerit. .

(e) Poſtponat.] Dus in beide Exemplaren. De zin

vereischt, poſtponant.

(f) Impediat aliquatenus- cet.J In de Uitgaave,

impediant aliqualiter, vel retardent, & ſi contra hoe

auſu temerario praeſtumpſerint, & moniti - non de

ſtiterint - revocaverint, & ſi quod -- attempta

verint - ferimus in hujusmodi. cet. Wij hebben in

dezen gemeend de lezing van 't MS. te moeten volgen.
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tra hoc auſu temerario [venire ] praeſum

pſerit, et monitus ab Ordinario vel dele

gato infra ſeptem dies a die monitionis factae

non deſtiterit omnino, nec revocaverit, ſi

quod in praejudicium praemiſſorum attem

ptaverit ; ſententiam excommunicationis ,

quam in hiis ſcriptis ferimus, hujusmodi

praeſumptores incurrant ipſo facto ; quam

excommunicationem ſi per quindecim dies

ſequentes contumaciter ſuſtinuerint, extunc

ſi Nobilis, vel Dominus eſt , terra ipſius,

vel diſtrictus, ſi quem habet , (g) ſit i

pſo facto Eccleſiaſtico ſuppoſitus interdicto,

& nichilominus in loco, ubi faciens impedi

mentum praediétum, vel procurans, domici

lium habuerit, ceſſetur a Divinis, quouſque

impedimentum ſit revocatum, & alias legit

time ſatisfactum.

cAP. XIX. De Captivatoribus.

Item, quia in tantam veſaniam plerum

que (h ) prorumpit quorumdam perverſitas

perverſorum , ut auſu ſacrilego Clericos ac

Eccleſiaſticas perſonas non ſine violenta ma

nuum injectione dampnabiliter capere, (i) &

captivos execrabiliter detinere non formident,

ſtatuimus, ut Clericorum Captivatores, qui

cumque fuerint, aut cujuscumque dignitatis

aut conditionis [exiſtant,] cum omnibus, con

ſilium, auxilium, opem, vel operam adhiben

tibus, per omnes Eccleſias Conventuales,

Parrochiales, & Capellas Civitatis et Dyoce

ſis [Colonienſis,] cum ipſo facto (k) ex

communicatione Canonis ſint ligati, excom

municati nominatim, ſi eorum nomina ſciri

(l) poterint, alioquin in genere publice

denuncientur, donec captivus ſit liberatus,

et de forefacto fuerit laeſo, Nobis, et Ec

cleſiae ſatisfactum. Et ſi infra octo diespoſt

hujusmodi denunciationem captivus non fuerit

liberatus, extunc iidem Captivatores cum o

mnibus, adhibentibus conſilium , auxilium,

opem, vel operam, ut praedictum eſt, no

minatim, quorum nomina ſciri poterunt, alio

quin [in genere,] ſingulis diebus Dominicis

et feſtivis, campanis pulſatis, Det] candelis

extinctis, per easdem Eccleſias, [et Capel

las, excommunicati] denuncientur; idemque

obſervetur, ſi, captivo liberato, non fuerit

laeſo, Nobis, et Eccleſiae, infra menſem

ſatisfactum, et nichilominus evitentur, donec

per auctoritatem Apoſtolicam abſolvantur.

(g) Sit -ſuppoſitus] Sint -- ſuppoſiti, in de

Uitgaave. e o -

(h) Prorumpit.] In 't MS. prorupit. -

& ij Et -- formident.] In de Uitgaave etiam -

formidant. e

(k) Excommunicatione Canonis.] Men zie, onder

anderen, C. Nuper. 29. X. de Sent. excommun. --

Wat eigenlijk een Excommunicatio Canonis, anders ook

genaamd een latae ſententiae excommunicatio, is, en

hoe dezelve verſchilt van een Excommunicatio Judi

c AP. XX. Ubi Captivi detinentur.

Item ſtatuimus, quod in Tomni] loco, vi

delicet Civitate, Opido, Caſtro, ſeu muni

tione, vel Villa, vel alio, quocumque no

mine vocetur , ubi Clericus captivus fuerit

(m) abductus, receptus, vel detentus fue

rit, [eodem die, cum ibi deductus, rece

ptus, vel detentus fuerit,] et quamdiu ibi

dem extiterit, ceſſetur penitus a Divinis, et

ipſe locus ſit ipſo facto Eccleſiaſtico ſuppoſi

tus interdicto, et, ſi per triduum ibi manſe

rit captivus, nec liberatus fuerit, locus ipſe,

quamvis poſtmodum captivus (n) de eodem

loco fuerit deductus, maneat interdictus, do.

nec captivus liberetur, et modo praedicto fue

rit ſatisfactum ; ut ſic tam Nobiles , quam

Magnates, ac Tetiam] populares cum plebe

contra malefactores et ſacrilegos hujusmodi,

ex Divinorum carentia provocati, conſürgant,

ad liberationem illius, quiauſu ſacrilego capti

vus detinetur, auxilium praeſtituri.

cAP. XXI. De loco interditto per menſen

ratione captivitatis.

Item ſi propter captivitatem, vel detentio

nem Clerici captivi, locus, ubidetinetur, vel

ubi captivans habet domicilium, per menſem

unum manſerit interdictus, ita quod Clericus

liberatus non fuerit, nec alias ſatisfactum,

extunc interdictum ipſum ad totum Decana

tum, in quo ille locus conſiſtit, extendatur,

& ſit ipſe Decanatus totus interdictus. Item

ſi interdicto durante hujusmodi per quindenam

Clericus captivus non fuerit liberatus, extunc,

ſi Nobilis fuerit, vel potens, vel alius qui

cumque , habens Uterram ,] jurisdictionem,

vel diſtrictum, qui Clericum captivavit, ' vel

detinuit; terra vel diſtrictus ejus, ubicumque

fuerint, ſubjaceant Eccleſiaſtico interdicto,

& idem interdictum eademque poena (o) ob

ſerventur, ſi Dominus, vel Nobilis, vel ali

us quicumque, in cujus diſtriétu vel jurisdi

ctione captivans, vel detinens Clericum,

quamvis ab alio captivatum, habuerit Domi

cilium vel receptaculum, monitus ab Ordinario

loci infra quindenam a die monitionis factae

ipſum Clericum non procuraverit liberari.

c AP. XXII. De Obſtinatis.

Item ſi captivans Clericum, vel Religio

ſum, aut detinens, aut ſacrilegus, hujusmodi

poenis ſupradictis vilipenſis, congrua ſatisfa

étione neglecta, & per annum unum in hu

Jus

cis, is genoeg bekend. Men zie alleen maar LAN

CELOTTUS Inſt. I. Can. Lib. IV. Tit. 13. S. r.

(l). Poterint.] In 't MS. poterunt. e

(m) Abductus ] In 't zelve, adductus, gelijk men

voor ibidem, aldaar ook leest ibi. Vervolgends voor

nec liberatus heeft het zelve MS. vel liberatus.

n) De eodem loco.] Loco ontbreekt in 't MS.

8 o) Obſerventur..] Obſervetur in 't MS. gelijk ook

vervolgends Captivus voor captivans. -
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jusmodi excommunicatione (p) perdurare

praeſumpſerit animo obſtinato, ſtatuimus, ut

(q) nullus de filiis, filiabus, fratribus, & ſo

roribus, filiis & filiabus fratrum & ſororum

uſque ad tertium gradum incluſive linea de

ſcendenti & collaterali, illi etiam, qui ad ca

ptivitatem hujusmodi opem vel operam impen

derint vel captivum Clericum in ſuis domici

liis detinuerint, ad Ordines ſeu Beneficia, ac

etiam Praelaturas (r) admittatur, cum ex de

licto parentum ipſo facto redduntur inhabiles

ad hujusmodi conſequenda, ſub poena excom

municationis latae ſententiae ſtatuentes, &

mandantes examinatoribus Capitulis & Patro

nis, & Archidyaconis, & Praelatis, ut nul

lum ex talibus ad Ordines admittant, Capitu

la nullum ex eis ad Praebendas eligant, Patro

ni nullum ex ipſis praeſentent, Archidyaco

ni vel Praelati tales non inveſtiañt ullo modo.

Alioquin Capitula, Patroni, Archidyaconi,

& Praelati, ipſo facto jus ſuum amittant ea

vice, & ad proximum ſuperiorem devolvatur.

Examinatores vero & Archydiaconi aliquem

ex talibus ſcienter ad Ordines vel ad benefi

cia admittentes ipſo facto ſententiam excom

municationis incurrant. Item de filiabus ſta

tuimus obſervandum, in Clauſtris, vel Coe

nobiis cujuscumque Ordinis, nullatenus ad

mittantur. Idem etiam , quoad excluſionem

hujusmodi, in filiis filiabus, in nepotibus

& neptibus eorum , qui Eccleſias vel Mo

naſteria incenderint, ſi per annum in ex

communicatione, neglecta ſatisfactione, per

ſtiterint conttlmaciter, contra tales ſtatuimus

obſervandum. Feoda etiam, (s) ſiqua prae

dicti ſacrilegi ab Eccleſiis vel Eccleſiaſticis

perſonis tenuerint, poſt lapſum anni , per

quem excommunicationem C t) ſuſtinuerint,

ad Eccleſias vel Eccleſiaſticas perſonas libere

revertantur, ita ut, ſi ipſi ſacrilegi ultra ſe

de hujusmodi feodis ingeſſerint, contra eos,

tanquam invaſores [bonorum] Eccleſiae, pro

cedatur.

l

c AP. XXIII. De Fratribus & Sororibus.

Item volentes, ut fratres & ſorores, filii

& filiae fratrum & ſororum, & alii in linea

collaterali gradus praedicti, qui ſacrilegis et

excommunicatis hujusmodi in ſuis maleficiis

) Perdurare pracſimpſerit animo obſtinato.] Dus

in óns MS. De Uitgaave heeft, animo perſtiterit ob
ſtinato. - A -

(g) Ut nullus.- tiſſue ad tertium.] Ons MS.

heeft, ut nulli de filiis filiabus fratrum vel ſororum

uſque ad tertium cet.

(r) Admittatur, cum en delicto parentum -- red

duntur..] In ons MS. admittantur, cum ex debito pa

rentum -- reddantur.

(s) Squa praedicti ſacrilegi.] In de Uitgaave,

ſi ſua quo ſacrilegi praedicti. - -

(t)'Suſtinuertint J Suſtinuerint, in het MS.

(u) Aſſiſterunt. J. Dus leest de Uitgaave , doch

het MAS. heeft, aſliterunt. Vervolgends vinde ik in

hetzelve, non impenderint, nec impendunt ſint culpa

eorum aut ſine cauſa non graventur. - . . . .

(v) Maleſictis aliorum. JT Dus vereischt de zin, en

non aſſiſtunt, nec (u) aſſiſterunt, & ad i

pſa maleficia opem vel operam aut favorem

non impenderunt, nec impendunt, ſine culpa

corum aut fine cauſa eorum non graventur

ex (9) maleficiis aliorum, ſtatuimus, ut ei

dem fratres & ſorores, filii & filiae fratrum

vel ſororum, ac aliae perſonae lineae collate

ralis poenis ſupradictis, quoad excluſionem

ab Ordinibus, (w) Beneficiis & Praelaturis

hujusmodi, non ſubjaceant, nec aſtringantur

eisdem, ſi infra eumdem annum coram No

bis, aut Capitulo aut Prioribus Colon. ſe ca

nonice expurgaverint, quilibet quarta manu,

quod praedictis ſacrilegis in hujusmodi male

ficio, conſilio, auxilio, ope, vel opera, non

aſſiſterunt, & juramento corporali firmaverint,

quod eisulterius non aſtabunt.

c AP. XXIV. De Clerico in alia Dyo

ceſt captivato.

Item ſtatuimus, ut ſi (y) Clericum Colo

nienſis Civitatis, vel Dyoceſis [in alia Civi

late] capi contingat, vel in noſtra Civitate ac

Dyoceſi captum ad aliam Dyoceſin deduci

vel transferri, quod Capitulum, & Priores,

& alia Capitula, ad deliberationem captivi &

ad procedendum contra ſacrilegum illius Dyo

ceſis, qui in hoc culpabilis, apud loci Dyo

ceſanum affectuoſe (a) laborent, ut hoc vi

ſum fuerit expedire.

c AP. XXV. De Occiſoribus Clericorum.

Item de occiſoribus & mutilatoribus Cleri

corum, & Clericos in Captivitate usque ad

mortem detinentibus, ſtatuimus, [ut ] per

omnes Eccleſias Conventuales, Parrochiales,

& Capellas Civitatis & Dyoceſis Colonienſis

ipſi Occiſores vel mutilatores, & omnes, o

pem, vel operam ſeu conſilium ad hoc (b)

adhibentes, ſingulis diebus Dominicis & feſti

vis campanis pulſatis L&] candelis extinctis,

nominatim, quorum nomina (c) ſciri pote

runt, alias in genere, excommunicati denun

cientur, & ab Omnibus artius devitandi, do

nec ſufficienter ſatisfecerint, & a Sede Apoſto

lica redietint abſoluti; praeterea locus omnis,

ad quem venerint, ſit interdictus, quamdiu

ibi fuerint, & per (d) conſequens triduum,

ſi

dus ſtaat ook in ons MS. In de Uitgaave kwaalijk,

maleficits corum. .

(w) Beneſteiis & praelaturis.] Wij volgen hier

weder de lezing van het MS. De Uitgaave heeft,

Officiis, praelaturis. * -

(v) Aſſiſterunt.] In het MS. aftiterint. Welke

lezing ongetwijfeld meer regelmaatig is. ' .

( y) Clericum.] Clericus, in de Uitgaave.

(2) Deliberationem.] In 't MS. liberationein.

* ( a ) Laborent.Jºhn 't zelve, laboretur. - - -

(b) Adhibentes.J Dus in 't MS. In de Uitgaave

adhilentibus. . . . . . . - - . .

- (c) Sciri pöterunt.] Sciuntur, in het MS., in het

welk vervolgends ook gelezen wordt évitandi,

C d) Per conſequens triduum.] In het MS per ſe."

'quens triduum. te - - - - -

ZzZz e', ' t . LT!,
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ſi ibi biberint vel comederint, & per ſeptem

ſequentes dies, ubi eos contigerit pernoctare.

Ceterum ſi Nobiles fuerint, vel alii, terram,

[vel] jurisdictionem & disſtrictum habentes,

infra tres menſes a tempore perpetrati ſceleris

ad arbitrium noſtrum, aut Capituli, & C e)

Prioris Colonien. non ſatisfecerint, terra eo

rum & diſtrictus extunc ſit ipſo facto Eccle

ſiaſtico ſuppoſitus interdicto; & feoda, ſive

Officia, vel penſiones, ſi quae habent ab Ec

cleſiis vel Eccleſiaſticis Perſonis, amittant,

& ad Eccleſias, a quibus ea habuerint, (f)

libere revertantur, ita quod ipſorum ſacrilego

rum heredes ad feoda hujusmodi vel ad aliqua

alia, ab Eccleſiis vel Eccleſiaſticis Perſonis

deſcendentia , nunquam in perpetuum admit

tantur. De quibus ſi ultra ſe ingeſſerint, con

tra eos procedatur tanquam contra bonorum

(g) Eccleſiaſticorum invaſores, prout ſüpe

rius eſt expreſſum. Et -hoc etiam in aliis

perſonis, qui non ſunt Nobiles, feodum hd

bentibus, volumus obſervari. Praeterea ſi

Domini terrae, in quorum diſtrictibusmanent,

vel domicilium (h) habent, et ubi tam enor

me ſcelus conſtiterit commiſſum , tam ne

pharios ſacrilegos et nephandos, in ſuis di

ſtrictibus ſuſtinuerint, et contra eos ad bo

norum privationem, et proſcriptionem de ter

ra non proceſſerint, contra ipſos Dominos,

tanquam conſentientes malo hujuSmodi, mo

nitione [praemiſſa] procedatur.

c AP. XXVI. De filiis & nepotibus.

Item ſi infra annum abſolutionem a ſede

Apoſtolica impetrare, et alias congrue ſatis

facere neglexerint, ſtatuimus, ut nullus ex

tunc filiorum aut nepotum eorum ſacrilegorum

ad ordines, ſeu Eccleſiaſticum beneficium, vel

dignitatem, uſqueadquartum gradum (i)admit

tantur; & idem fiet de filiabus & neptibus eo

rumdem. Et ſi qui eos, veleas, admiſerint, in

currunt poenas, quae ſuperius de filiis & ne

potibus Clericos captivantium ſunt expreſſae.

(e) Prioris..] In het zelve, Priorum.

(f) libere] Dit woord ontbreekt in het MS, het

welke vervolgends heeft, , ita quod propter ipſorum

ſacrilegorum heredes. cet. Misſchien heeft in 't oor

ſpronkelijke geſtaan, ita quod propter id ipſorum ſa

crilegorum heredes, cet. , of propterea.

(#3 Eccleſiaſticorum ] Eccleſiarum in het MS.

(h) Habent, & tubi. cet.] In de Uitgaave habuerit,

ubi. cet. Voor 't volgende conſtiterit, heeft het MS.,

exſtiterit.

(i). Admittantur..] In de Uitgaave, admittant. -

Voor 't volgende fiet heeft het MS. fiat; in 't welk

ook even te vooren, voor ſeu, gelezen wordt vel ad

Eccleſiaſticum beneficium. . * * * * -

(k) Intulerit. cet] In 't MS. intulerint- & moni

tus a judice Ordinario, cet. -

( l) Conſimilia.] Ons MS. heeft ſimilia ; doch in

het zelve ontbreekt het volgende exiſtat. - De

zin egter is eenigzins duiſter. Mogelijk zal men moe

ten lezen, & plerisque Laycis , quicumque Clericis

ſunt infeſti, voor, qui cum Clericis ſunt infeſti. Niet

aan alle, maar aan verſcheiden Leeken, en wel be

# Zo veel, of al wie, quicumque, den Geeſte

ijken geen goed hart toedroegen, ſtrekte dit tot een

Prikkel en aanmoediging, incentivum, om zulks ook

te ondernemen, en natevolgen.

c A P. XXVII. [De eo J qui minas infert

Eccleſiaſticae perſonae.

Item volentes malo , antequam eveniat,

quantum poſſumus, obviare, ſtatuimus, ut, ſi

quis Eccleſiaſticae perſonae minas (k) intulerit

de corpore, vel de rebus, &, monitus inde

ab Ordinario, ipſam perſonam Eccleſiaſticam

non aſſecuraverit, a tempore monitionis infra

ſeptem dies ab ipſo Ordinario extunc excom

municetur, & excommunicatus publice nun

cietur, donec aſſecuret ipſam perſonam Ec

cleſiaſticam, & de ea coram ſuo judice accipi

at rationem. *-

c AP. XXVIII. De Clerico ſacrilego.

Item cum magnum ſit ſcandalum & pleris

que Laycis, qui cum Clericis ſünt infeſti, (l)

conſimilia committendi exiſtat quamplurimum

incentivum, quod Clerici in Clericos ſacrile

gium committere non verentur, [ſtatuimus]

ut Clericus, iniciens manus violentas in Cle

ricum, (m) vel Eccleſiam, aut Eccleſiaſti

cam perſonam ſpolians, vel violentiam in emu

nitate committens, vel bona eorum ſeculari

judicio occupans, aut Lad] aliquid horum

conſilium [vel] auxilium ſeu operam dans,

pro injectione hujusmodi (n) committendi

per omnes Eccleſias & Capellas Civitatis &

Dyoceſis excommunicatus nuncietur; & cum

de aliis conſtiterit per evidentiam facti, vel

famam publicam , vel juramentum injuriam

vel damnum (o) paſſi, ſi fuerit perſona fide

digna, vel per fidem teſtium ſummarie fa

ciendam, per Ordinarium moneatur, ut infra

ſeptem dies a tempore monitionis factae de

forefacto perpetrato ſatisfaciat competenter.

Alioquin (p) a nobis excommunicatus ex

communicatione, quam ferimus in hiis ſcri

tis, Textunc] per omnes Eccleſias, ut ſu

radictum eſt, publice nuncietur. Quod ſi

infra quindecim dies non ſatisfecerit , ex

tunc (q ) excommunicatus denuncietur cam

panis

(m) Vel Eccleſiam aut Eccleſiaſticam , perſonan

ſpolians ] Dus in de Uitgaave. Het oude Handſchrift

heeft, viel in Eccleſiam, aut aliam, vel Eccleſiaſti

cam perſonam ſpolians. Misſchien heeft in 't Oor

ſpronkelijke geſtaan, ut Clericus, inficiens manus vio

lentas in Clericum vel in Eccleſiam, autillam wel

Eccleſiaſticam perſonam ſpolians. cet. Honderd maal

zijn de woorden 'illam, en aliam, in de MSS. door

Afſchrijvers onder een verwisſeld. Men zie, onder

anderen , DRAKENBoRCH in Not. ad LIVIUM, Tom

III. p. 71o. De zelfde verwiſſeling van illis in aliis

heeft ook plaats gehad op het einde van deze Sta

tUlten, - - -

(n) Committendi ] Dus in de Uitgaave. In ons

MS. vinde ik voor committendi geſchreven, eſt in con

tinenti. Dat eſt is hier zekerlijk overtollig. Ik den:

ke, dat de echte lezing is, pro injectione hujusmodi

in continenti per omnes Eccleſias – excommunicaties

nuncietur, (denuncetur in 't MS.) &', cum de illis

conſtiterit, cet.

(o) Paſſi J Dit ontbreekt in het MS. ,., .

( p.) A nobts] Deze woorden zijn insgelijks in ons

Handſchrift overgeſlagen. we e

(q) Excommunicatus] Insgelijks uitgelaten in het

e
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panis pulſatis, candelis extinctis, ſingulis die

bus dominicis & feſtivis. (r) Et ſi per an

num in hujusmodi excommunicatione perſti

terit extunc omnibus beneficiis Eccleſiaſticis,

ſi quae habet, ipſo facto ſit privatus, et illi,

ad quos pertinet ipſorum beneficiorum colla

tio, ea conferant infra menſem. Alioquin

per ſuperiorem extunc (s) conferantur; &

nichilominus ſint inhabiles ad aliqua alia conſe

quenda.

c AP. XXIX. De Clerico Clericum ca

ptiyante.

Item ſi Clericus Clericum alicujus quae

ſtionis occaſione, quam habuerit, captivave

rit, vel ad (t) captivandum ipſum conſilium

[vel] auxilium vel operam adhibuerit, ſtatui

mus, ut cauſam amittat ipſo facto, & excom

municatus publice, (u) ut de aliis captivatori

bus expreſſum eſt, nuncietur. Et ſi infra ſeptem

dies liberationem ipſius captivi non (v) pro

curaverit, aut infra alios quindecim dies laeſo,

nobis, & Eccleſiae, non ſatisfecerit, extunc

omnibus beneficiis Eccleſiaſticis, ſi quae ha

bet, ſit ipſo facto privatus, & (w ) nichilo

minus in perpetuum inhabilis ad aliquod be

neficium conſequendum. Et ſi ille, ad quem

Collatio hujusmodi beneficiorum pertinuerit,

infra menſem de eis non ordinaverit, ea alii

vel aliis conferendo, collatio & ordinatio eo.

rumdem ad proximum ſuperiorem ſit ipſo fa

cto devoluta. Sivero beneficium non habue

rit, ſit inhabilis in perpetuum ad Laliquod] op

tinendum. Praeterea omnis locus, ad quem

hujusmodi ſacrilegus pervenerit, vel, ubi bi

berit, vel comederit, aut pernoctaverit, ſit

ipſo facto interdictus eodem modo, ſicut de

Laycis captivatoribus [Clericorum]eſt (x) ex

preſſum.

c AP. XXX. De Clerico, Clericum 0cci

dente.

Item ſtatuimus, ut Clericus, occidens vel

mutilans Clericum, vel eum uſque ad mor

tem captivum detinens, ſit ipſo facto ab o

mnibus beneficiis Eccleſiaſticis habitis, & a

ſpe (y) habendorum, penitus deſtitutus, &

excommunicatus in omnibus Eccleſiis, ut ſil

perius dictum eſt, nuncietur; locus, ad quem

venerit, vel ubi biberit , [vel] comederit,

(r) Et ſt, cet,] In het MS. Quod ſt per annum

ina excommunicatione perſtiterit.

(s) Conferantur.] In ons Afſchrift, conferatur.

t) Captivanduin.]. In het MS capiendum.

&u ) Ut de aliis.] In het zelve, prout de aliis.

(v) Procuraverit , aut infra. cet..] In het MS.

pracoccupaver it, ac infra -

(w) Nichilominus J. Dit ontbreekt in 't MS.

(a) Expreſſum.] Praedi&um in 't MS.

(y) A ſpe habendorum.] . Wij volgen hier de le

zing van ons Handſchrift. Kwaalijk ſtaat in de Uit

gaave , a ſpe habendis penitus deſtitutus, & excoin

municatus ab omnibus Eccl. cet.

(z) Si opus fuerit.J - In 't MS. ſicut opus fuerit.

(a) Vel pluresj Dus in 't MS. In de Uitgaave vel

aut pernoétaverit, ut ſuperius dictum eſt, ſit

ſuppoſitus ipſo facto Eccleſiaſtico interdicto.

Et nichilominus contra ipſum ad alias poenas

pernosaut Capitulum & Priores Colonien. (z).

ſi opus fuerit, procedatur.

c AP. XXXI. De Clericis litigantibus ſu

per Praebendis.

Item, cum plerumque contingat, quod va

cante Praebenda aliqua in Laliqua] Civitate

vel Dyoc: Colonien, in qua duo, vel (a)

plures, auctoritate Sedis Apoſtolicae, vel Le

gatorum ſilorum, aut quavis alia auctoritate,

jus aſſerunt ſe habere, I& J per Executores

ſuos, ſeu quoscunque alios, ſe procurant mit

ti in corporalem poſſeſſionem praebendae ipſi

us, cujus occaſione miſſionis de hujusmodi

praebenda contendentes bona , res, & jura

illius Eccleſiae tam infra emunitatem quam

extra indifferenter rapiunt & invadunt, ſeu

per ſeculare judicium occupari, vel arreſtari

procurant , ſententias excommunicationis in

certas perſonas de Capitulo, & ſuspenſio

nis in Capitulum [nichilominus a ſilis executo

ribus] fulminari facientes, propter quod in

rebus & perſonis, tam ſpiritualibus, quam

temporalibus, Eccleſiae non modicum detri

mentum [ſuſtinent] & jacturam, ſtatuimus,

ut, cum in aliqua Eccleſia caſus hujusmo

di emerſerit, Decanus & Capitulum illius

Eccleſiae auctoritate hujusmodi conſtitutionis

ſibi faciant litteras autenticas, & inſtrumen

ta, quibus ſic contendentes uti volue

rint pro jure ſuo, hinc inde a partibus ex

hibert, & convocatis Capitulo & Prioribus,

qui praeſentes fuerint & haberi commode po

terint, per eos, (c) vocatis [ad hoc] Iuris

peritis, qui viſi fuerint expedire, hujusmodi

quaeſtio & discordia decidatur, & eorum dis

cuſſioni, ſeu ſententiae ſtetur, & inviolabili

ter obſervetur. Et ſi Capitulum & Priores

propter difficultatem juris, vel alias cauſas le

gittimas, quaeſtionem hujusmodi decidere non

poterunt, nec decidunt, cauſam (d) eandem

ad Curiam Domini Papae decidendam trans

mittant, praefigentes partibus terminum com

petentem, quo ſe conſpeétui Papae repraeſen

tent cum omnibus ſuis munimentis & docu

mentis, juſticiam (e) recepturi. Cum vero

& quaeſtione hujusmodi durante medietas fru

étus Praebendae vacantis in uſus cedat#

ldC »

trº5. * » * . * -

(b) Pro jure]. Wij volgen hier weder de lezing
van 't MS. De Uitgaave heeft in jure ſuo.

(c) Vocatis. cet.j Wij hebben dit weder volgends
ons Handſchrift verbeterd. De lezing dezer woorden

is in de Uitgaave bedorven, en wel in dezer voegen,
vocatis a Idrisperitis, qui viſi fuerint expedire? ſine

quaeſtione & diſcordia diſcidatur & eurum diſcen

tioneſcu ſententie ſtetur – & ſi Capitulum ve! Priº:
res. cet. Vervolgends heeft de Uitgaave ook diſcide

re, waar voor in 't MS geſchreven ſtaat decidere -

decidunt : en decidendam. u - - -

(d) Eandem ] In 't MS cguſan ijſſalº: ,,
Tey Recepturi. J Dus in 't MS. De Uitgaave heeft,

juſtician repetere,

ZZ ZZ 2
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ſiae, & reliqua pars alicui ydoneae perſonae,

qui deſerviat in Ordine, quam defuncti prae

benda requiſierit, deputetur, & ſi aliqua par

tium ſententiam (f) in Curia pro ſe habuerit,

& in cauſa evicerit, fructus ejusdem Praeben

dae de mandato Domini Papae, Capitulo prae

ſentato, ceſſante occaſione qualibet (g) mi

niſtrentur. Si qua vero partium literarum ſua

rum copiam facere, & hoc Statutum ſubire

contumaciter renuerit , & , de ſua potentia

vel malitia [confiſa,] bona Eccleſiae invade

re ac rapere temere & irreverenter, Dei ti

more poſtpoſito, (h) praeſumpſerit, contra

ipſam partem, tanquam [contra] raptorem bo

norum Eccleſiae, ut ſupra dictum eſt, pro

cedatur. Statuimus etiam, ut hoc (i) Sta

tutum non ſolum ad futura hujusmodi negotia,

ſed etiam ad praeſentia & praeterita a tempo

re noſtrae electionis, extendatur.

c AP. XXXII. De Clericis, aſſiſtentibus

ſacrilegis.

Item cum ſalvis poenis, ſtatutis tam in ju

re Canonico, quam Civili, & cohercitione

noſtrae ordinariae poteſtatis contra injuriatores

Eccleſiarum, & Eccleſiaſticarum perſonarum

praedictis modis & aliis, qui ad hoc expedirevi

debuntur, providimus (k) ſtatuendum & pro

cedendum, ſtatuimus, ut perſonis quibuscum

que [qui]aut manus in Clericos, aut religioſos,

iniciunt, veleos ſpoliant, aut capiunt, autaliquo

ſupradictorum modorum vel exceſſuum contra

Eccleſias vel Eccleſiaſticas perſonas exceſſerint,

ſeuſententiis excommunicationis, ſuspenſionis,

aut interdicti, aut aliis poenis (l) praedictis ſe

involverint, Clerici, ſive in dignitate conſtituti,

ſive alii, ſeu etiam Advocatiauxilio & conſilio in

aperto vel in occulto non aſſiſtant, & qui (m)

contravenerit verbo vel facto, ſententiam ex

communicationis, quam in eos ferimus in hiis

ſcriptis, incurrant ipſo facto, & excommuni

cati publice, qui de hoc convicti fuerint, vel

confeſſi usque ad ſatisfactionem condignam

nuncientur. Et, ſi publice pro hujusmodi

perſonis praeſümpſerint in judicio poſtulare eo

rum (n) injurias defendendo, & moniti ab

eorum Ordinariis non deſtiterint, excommu

nicati publice, tanquam illi, quorum exceſſus

veliniuriasnituntur defendere, nuncientur, et

alias etiam contra eos procedatur, ſi opus fue

rit. Idem ſtatuimus fieri de hiis, qui uſura

riis manifeſtis aſſiſtunt patrocinio, vel defen

dunt eoSdem.

(f) In Curia] Wij, volgen hier weder de lezing

van ons MS. In de Uitgaave kwaalijk, interim.

(g) Miniſtrentur.] In, 't MS. Miniſtretur.

(h) Praeſumpſerit. ,,In het zelve, praeſumpſerint.

Voor ſupradictum heeft het zelve ſupraſcriptuin.

(i) Statutum] Dit woordt ontbreekt in 't MS.

(k) Providimus ſtatuendum & procedendum, ſta

tuimus.] In 't MS. providimus providendum, ſtatui
772l/J -

c AP. XXXIII. De Capellauis (o) Sacri

legorum.

Item ſtatuimus, ut Clerici, ſeu Capellani

Dominorum ſeu Nobilium, vel aliarum perſo

narum, qui fuerint propter aliquem (p) prae

diétorum exceſſuum ſententia excommunicatio

nis innodati, Dominis ſuis in hujusmodi inju

riis conſilium vel auxilium verbo vel facto non

impendant. Alioquin ſe noverint eadem ex

communicatione involutos. Praeterea ipſos

Dominos [ſuos] modis, quibus poterint, in

ducant, ut de hiis, pro quibus excommunica

ti exiſtunt, ſatisfaciant, & ad Sanctae Mattis

Ecceſiae reconciliationem revertantur. Quod

ſi infra menſem eosdem dominos ſuos ad hoc

inducere nequiverint, extunc omnino rece

dant ab eisdem, nec eis communicent. Alio

quin ipſos Clericos ſeu Capellanos, qui ultra

id cum Dominis ſuis permanſerint, & eis

communicaverint, majori excommunicatione

in hiis ſcriptis latae ſententiae innodamus, &

praecipimus eos per locorum Ordinarios ex

communicatos publice nunciari, in qua excom

municatione ſi per duos menſes contumaciter

perduraverint, & a Dominis ſuis non receſſe

rint, extunc ipſo facto omnibus beneficiis Ec

cleſiaſticis cum cura vel ſine cura, quae ha

bent, ſint privati. Et eadem Beneficia per

illos, ad quorum collationem pertinent, aliis

perſonis ydoneis conferantur infra menſem;

alioquin extunc per ſuperiorem proximum con

ferantur, & nichilominus ſint inhabiles ad a

lia beneficia optinenda.

c A P. XXXIV.

Item cum nonnulli ſententiam excommu

nicationis dampnabiliter vilipendant, (q) ſta

tuimus, ut quicumque excommunicatus, &

in Parrochia ſua denunciatus, per annum in i

pſa excommunicatione perſtiterit, & de hoc

fides facta fuerit per literas excommunicato

rias, quas ſufficere volumus in hac parte, ſi

fuerit Ordinarius , & alias per aliam fidem

ſufficientem, ſi hujusmodi fuerit Nobilis, vel

alius, habens terram vel diſtrictum, illa terra

vel diſtrictus per Ordinarium loci, ſuper hoc

requiſitum ab (r) excommunicatore, vel

Actore Eccleſiaſtico, ſine difficultate ſuppona

tur interdicto. Et, ſi fuerit alius, quam

Nobilis, dominus temporalis, ſive judex, in

cujus diſtrictu excommunicatus manſerit vel

domicilium habuerit, moneatur per Ordinari

um ipſius, ut compellat ipſum excommunica

tum redire ad Sanctae Matris Eccleſiae (s) u

IllO

(l) Praedictis] Supradictis in 't MS.

( m) Contravenerit. J Contravenerint, in het zelve.

n) Injurias.J Injuriam, in het zelve.

&#3 Sacrilegorum.] Sacrilegis, in 't MS.

(p) Praedictorum:] Dictorum, in het zelve.

(g) Statuimus ] In 't MS. ontbreekt dit woord.

(r) Excommunicatore.] Kwaalijk in de Uitgaave,

excommunicatione.

(s) Unionem.] In 't MS. unitatem.
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nionem. Alioquin idem Dominus, ſive judex,

per ipſum Ordinarium excommunicationis ſen

tentia percellatur. Item excommunicatiipſicum

per annum in excommunicatione perſtiterint, in

Synodisaccuſentur, tanquam clavium Eccleſiae

contemptores, & ſatisfacere compellantur, adhi

bitoetiam, ſi opusfuerit, auxilio brachii ſecularis.

c AP. XXXV.

Quia veroomnibus per Statuta (t) hujusmo

di paterna ſollicitudine intendimus providere,

ut videlicet quies procuretur Eccleſiis vel Ec

cleſiaſticis perſonis, & pacis turbatores (u)

poenae ſormidine cohibeantur a peccatis, prae

cipimus & mandamus ſub poena excommuni

cationis, ut Statuta ipſaab omnibus tam Ec

cleſiaſticis quam ſecularibus perſonis inviolabi

liter obſerventur; ſtatuentes, ut Capitulum,

Praelati, Archidyaconi, Praepoſiti, Decani

Capitulorum, & alia Capitula, & ſinguli de

Capitulis, Decani Chriſtianitatum, & Recto

res Eccleſiarum, & Capellarum , nec non

[&] vicarii, & omnes Clerici Colonien. Ci

vitatis & Dyoceſis ad obſervantiam ſententia

rum praedictarum ſive excommunicationis,

ſuſpenſionis & interdicti, & ad eorum execu

tionem , quandocumque , & quotiescunque

opus fuerit, & aliquid forefactorum [praedi

étorum] committi contigerit in Civitate aut

Dioceſi Colon omni fraude doloque excluſis,

fideliter teneantur. Si quis autem Praelatus

in his remiſſus fuerit, [&] ex parte Eccle

ſiae, vel perſonae , injuriam vel dampnum

paſſie, tertio requiſitus ad executionem prae

miſlorum, prout in ſuperioribus continetur ,

per ſe vel per alium procedere neglexerit,

ſententiam ſuſpenſionis, (v) a nobis latam

in hiis ſcriptis, incurrat ipſà omiſſione, quam

ſcilicet ſuspenſionis ſententiam ſi per octo di

es in negligentia (w) perdurando ſuſtinuerit,

extune incurrat excommunicationis ſenten

tiam, a nobis latam in hiis ſcriptis, & ni

chilominus contra eos ad ulteriora per nOS

de conſilio Capituli (x) & Priorum Colon.

procedatur. Item Ebdomadarii in Eccleſiis

conventualibus, Plebani, & Rectores, ſeu

Proviſores [Parrochialium] Eccleſiarum & Ca

pellarum Civitatis & Dyoceſis Colon qui in

(t) Hujusmodi.]. Dit ontbreekt in 't MS.

( u ) Poenae] Dit ontbreekt insgelijks in 't MS.,

gelijk vervolgends ook het woord ipſa. -

(v) A nobis latam.] Kwaalijk in de Uitgaave,

et a nobis latam, gelijk ook vervolgends incurrant,

VOOr incturrat.

( w) Perdurando] Dus in 't MS. In de Uitgaave,

perdurate. Zou ook misſchien in 't oorſponkelijke

geſtaan hebben, perdurare ſuſtinuerit ?

(x ) Priorum] Prioris, in de Uitgaave.

(yj Sibi proſpexerint.] Se perſpeaſerint, in het MS.

z) Sit irregularis cet.] In 't MS. heeft men, &

ſic irregularis in continenti non deſtiterit. -

&#3 Incurrat.] In de Uitgaave, incurrit.

bj Pertinaciter.] Contumaciter, in 't MS.

(c 5 Archidyaconus. cet.] In de Uitgaave, Archi

dyaconus, Decani Capitulorum & Chriſtianitatis, &

ſuis Eccleſiis vel Capellis illos, qui ex ali

quibus cauſis, de quibus ſupradictum eſt,

excommunicationem inciderint vel juris, vel

hominis, & fuerint, ut praemiſſum eſt, ex

communicati denunciandi, denunciare omiſe

rint, ipſa omiſſione ſe ſciant excommunicatio

nis ſententiam, in hiis ſcriptis a Nobis latam,

incurriſſe, & poterunt depoſitionis periculum

formidare, ſi Divinis ſe ingeſſerint ſic ligati,

ita ut niſi celeri ſatisfactione (y) ſibi pro

ſpexerint, monitione praemiſſà a ſuis Ordi

nariis, priventur beneficiis, quae habent, &

illa aliis perſonis ydoneis per eos, ad quo

rum ſpectat collationem , conferantur. Si

quis autem ſacerdos in loco, propter captivi

tatem Clerici, vel propter ſpolium Eccleſiae,

vel Eccleſiaſticae perſonae, vel propter ali

quam aliarum praedictarum cauſarum inter

diéto, celebraverit, (3) ſit irregularis, & in

continenti ſi non deſtiterit, ac infra quinde

cim dies non ſatisſecerit nobis & Eccleſiae,

extunc ipſo facto (a) incurrat excommunica

tionis ſententiam , quam in hujusmodi feri

mus praeſumptores in hiis ſcriptis; in qua ex

communicatione ſi per quindecim dies (b)

pertinaciter perduraverit, negligens ſatisface

re, extunc ſit ipſo facto omnibus Beneficiis

LEccleſiaſticis,] quae habet, deſtitutus, &,

Iſil] illi, ad quos hujusmodi collatio benefi

ciorum pertinuerit, ea aliis perſonis non con

tulerint infra menſem, eorum collatio ad pro

ximum ſuperiorem devolvatur. Si vero be

neficium hujusmodi Sacerdos non habuerit,

ſit poſt tempus praedictum inhabilis in per

petuum ad aliquod optinendum.

c AP. XXXVI.

Item ne aliquis Praelatus, (c) Archidya

conus, Praepoſitus, Decani Capitulorum, &

Chriſtianitatum, aut Rector Eccleſiae vel Ca

pellae per craſlam ignorantiam ab obſervationi

bus praediétarum ſententiarum ſe valeant ex

cuſare, cum difficile ſit ſingulari denunciatio

ne ſingulorum auribus inculcari captivatio Cle

rici vel ſpolium Eccleſiae, (d) vel Eccle

ſiaſticae perſonae, aut aliud quodcunque fo

refactum, propter quod loca aliqua contin

gunt eſſe interdicta, ſicut ſuperius in plu

ribus locis eſt expreſſum, ſtatuimus, ut Prae

lati,

Praepoſitus aut rector Eccleſiae aut Capellae per

craſ/am ignoranciam ab obſervatione praedictarum.

CCt.

(d) Vel Eccleſiaſticae#". Deze woorden

zijn in ons MS. overgeſlagen. Vervolgends heeft

het zelve, vel aliquod #ad, , en dan zijn

aldaar insgelijks uitgelaten alle tusſchenſtaande

woorden tot aan het volgende aliquod forefactum.

De Afſchrijver heeft bij overhaaſting zijn oog #
het laatſte forefactum laten vallen, en zulks heeft

oorzaak gegeven, dat al het tusſchenſtaande is uitge

laten. Hoedanige misſlagen der Afſchrijvers, zo wel

in vroegere, als laatere ſchriften, meer dan te veel

voorkomen; doch welke niet, dan uit vollediger Af

ſchriften, kunnen herſteld worden. Men zie onze

Variar. Lection. Lib. II. C. 8. p. 214.

Zzzz 3
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lati, Archidyaconi, Praepoſiti, Decani, &

Rectores et Vicarii, quam cito captivitas Cle

rici, vel (e)ſpolii, aut aliquod forefactum,

de quibus ſupradictum eſt, ad eorum noti

tiam, vel fama deferente, velalio quocumque

modo , pervenerit, ſtatim ceſſetur a Divi

nis, (f) ubi hoc juxta praemiſſà fuerit faci

endum, et ad obſervationem et executionem

dictarum ſententiarum per ſe vel per alios

teneantur. Alioquin, non obſtante excuſa

tione craſſae ignorantiae , poenis & ſenten

tiis ſubjaceant antedictis.

CAP. XXXVII.

Item ſtatuimus, ut ad Monaſteria & Tbo

na eorum, & ad Monachos ac] alias religio

ſas perſonas cujuscumque Ordinis Colonien

ſis Civitatis & Dyoceſis Statuta hujusmodi

extendantur, & (g) Monaſteriorum Praela

ti, & Monachi, & aliae perſonae religioſae

ad obſervationem & (h ) executionem te

neantur eorumdem. Et, ſi aliquae perſonae

religioſae, cujuscumque Ordinis exiſtant, vo

luerint occaſione alicujus privilegii ab executio

ne ſeu obſervatione Statutorum iſtorum ſe tue

ri, vel excuſare, praedictorum Statutorumau

xilio K i) non tueantur.

c AP. XXXVIII.

Item ſtatuimus & mandamus in virtute San

étae Obedientiae, ut haec eadem Statuta per

omnes Eccleſias Conventuales & Parrochia

les, & Capellas Civitatis & Dyoceſis Colo

nienſis ſingulis annis, ne (k) aliquem late

re poſſint, ſaepius publicentur, & in Capel

lis ruralibus praelegantur.

c AP. XXXIX.

Item nomina eorum, qui contra Eccleſias,

ſeu perſonas Eccleſiaſticas aliquo modorum

ſupradictorum exceſſerint, ſeu deliquerint,

ſtatim cum hoc factum fuerit, ponantur in

regiſtro, & ſaepius (l) recitentur in publi

li (e) Spolii.] De zin vereischt, dat men leze ſpo.
////72,

(f) Ubi hoc.] Voor ubi heeft ons MS. ut.

(g) Monaſteriorum Praelati.] Kwaalijk in het zel

ve, moneantur Praelati.

(h) Executionem teneantur corumdem.] Dus lezen

wij in ons oude Handſchrift. De Uitgaave heeft, ad

obſervationem & executionem teneantur correſpondere,

Mogelijk heeft in 't oorſpronkelijke geſtaan, ad-

executionem bewºld (7/2/'tty" eorundem Corres ondere.

(i) Non tueantur] Ons MS. heeft, non juvetur.

Wil men dit volgen, zal men zulks in juventur moe

ten veranderen.

(k) Aliquem.] In het MS. aliquos.

( l) Recitentur in publico, ut ſciri poſint. cet.] Wij

hebben de lezing van 't MS. hier herſteld. Kwaalijk

ſtaat in de Uitgaave, recitentur, ut publice ſciri pote
rtl/1/.

m) Praedictis] Praemiſis leest men in het MS.

n) Per Statuta.] Per ontbreekt in de Uitgaave.
Voor Statuta heeft het MS. Statutum.

(o) Achattenus] In de Uitgaave, etiam haêtenus.

- Het volgende woord Synodalibus ontbreekt in

co, ut ſciri poſtint ex qualitate facti, et ejus

circumſtantiis, nec non et dilatione ſatisfa

étionis, qualiter ſit contra excedentes, et de

linquentes hujusmodi, procedendum; nec de

leantur eorum nomina, niſi congrua ſatisfacti

one praecedente.

c AP. XL.

Si quid vero dubiiaut difficultatis ſuper (m)

praedictis emerſerit, hoc Nobis, et Capitulo

ac Prioribus Colonien. reſervamus declaran

dum.

Nos vero Capitulum ac Praelati, ac alia

Capitula Eccleſiarum Civitatis et Dyoceſis

Colonien. plenam in Domino fiduciam obti

nentes, quod [per] (n) Statuta hujusmodi

Eccleſiis et Monaſteriis, et perſonis tam Ec

cleſiaſticis quam Religioſis in Spiritualibus et

temporalibus proviſum ſit et debeat provideri,

ad obſervationem eorumdem Statutorum, bo

na fide, omni fraude et dolo excluſis, firmi

ter obligamus, Sigilla Eccleſiarum noſtrarum

eisdem Statutis in teſtimonium apponentes.

Actum et pronunciatum anno Domini

M» CCo LXVIo.

, Haec omnia et ſingula Statuta auctorita

, te praeſentis Provincialis Concilii in ſuis

,, Omnibus clauſulis, modo, etforma, et te

,, noribus, ac poenarum adjectionibus ad t0

, tam noſtram Provinciam extendimus, et

, Provincialia Statuta facimus, decernen

,, tes ea ut Statuta Provincialia debere tene

, ri et obſervari, ſic quod in qualibet Civi

, tate et Dyoceſi noſtrae Provinciae ea te

, neantur et obſerventur , ſicut ſub verbis

, noſtrae Civitatis & Dyoceſts tanquam

,, Synodalia ſunt concepta ac promulga

, ta (0) ac hactenus obſervata; ſalvis ta

, men aliis Statutis Synodalibus Eccleſiae no

, ſtrae Colonienſis, a Nobis ſive praedeces

, ſoribus noſtris editis, ac etiam (p) Sta

, tutis Suffraganeorum noſtrorum, ſi quae

39 ha

het MS.

S## Statutis Suffraganeorum noſtrorum.] Dat de

Bisſchop van Utrecht, onder wiens Kerkelijk gezag,

voor 't grooſte gedeelte, ook ons GELDERLAND

ſtond, een Suffraganeus geweest is van den Aartsbis
ſchop van Keulen, tot dat onder Koning PHILIP den

II. dit Bisdom tot een Aartsbisdom eindelijk verheven

is geworden, is aan niemand onbekend. Wanneer nu

bij dit Stuk deze Keulſche Statuten voor algemeene

Provinciale Statuten, voorbehoudens een ieder onder

hoorigen. Bisſchop deszelfs bijzondere Synodale Statu

ten, verklaard zijn geworden, hebben ook, deze Al

gemeene Inſtellingen in GELDERLAND bij de Geeſte

Ïijke Rechtbanken moeten agtervolgd worden, zoda

nig egter, dat daar door niet kragteloos zijn geworden

de Synodale Statuten, en inſtellingen, zoals onder

de regering van Bisſchop DIRK van Are in den jaare

12o9 bij de Geestelijkheid van ons Sticht ingeſteld,

en naderhand in den Jaare 1233. door Bisſchop WIL
BRAND op nieuws beveſtigd zijn geworden, en welke

wij hier voor reeds geplaatst hebben in de II. Afdeel.

Nam. Io3. bl. 3o7. en in deze III. Afd. Num. 8. bk

386.
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, habent, quibus, ſi in aliquo reperiantur

praeſentibus Statutis contraria, vel diverſa

, ab eisdem in quantum, et in eo, in quo

, melius et plenius provident Eccleſiis, Mo

, naſteriis, et pils locis , Eccleſiaſticisque

, perſonis, et earum rebus, et non iſtis;

, ſi vero melius et plenius praeſentibus Sta

, tutis eisdem providetur, iſtis, et (g) non

,, illis, decrevimus fore ſtandum.

, Praeterea executionem (r) praeſenti

, um Statutorum, et abſolutionem ſuſpenſio

, nis, et relaxationem ſententiarum praedi

, étarum, in eisdem latarum, ſeu [eorum]

22

, auctoritate ferendarum , ad Nos et Lad]

,, noſtrum Officium Colon. in (s) Civitate

, noſtra, et Dyoceſi, et ad quemlibet no

, ſtrorum Suffraganeorum, ac ſuos Officia

, les, ſive ad ipſos, ad quos de jure vel

, conſüetudine ( u ) quo Synodalia eorum

,, Statuta pertinent, in ſingulis ſuis Civitati

, bus & Dyoceſibus volumus (v) pertinere.

, Verum ut omnis ambiguitas, prolixitas,

, & difficultas, quoad obſervantiam praeſen

, tium Statutorum in futurum evitentur, de

, conſenſu expreſſo, & auctoritate praeſentis

, Provincialis Concilii, retinemus, & re

,, ſervamus Nobis poteſtatem & facultatem

, & auctoritatem praeſentia Provincialia Sta

, tuta, quoad (w) noſtram Civitatem &

, Dioceſin, & etiam quoad ſingulas Civita

,, tes & Dyoceſes noſtras ſuffraganeas, ſi ab

, aliquo noſtrorum Epiſcoporum Suffraganeo

, rum, & ſuo Capitulo, requiſiti ſuper hoc .

, fuerimus, de conſilio Priorum Capituli no

, ſtrae Eccleſiae Colon in Synodo noſtra

Dyoceſana corrigendi, emendandi, inter

pretandi, tollendi, & in melius commu

tandi, ſi hoc Nobis ex cauſis neceſſariis

& legittimis videbitur expedire, Provinciali

Concilio ad id minime convocatO.

, Quia vero per ipſa praeſentia Statuta

Provincialia communi utilitati ( y) praedi

ctarum Eccleſiarum & Eccleſiaſticarum per

ſonarum, ac (z) ipſarum bonorum, ut

ſperamus, auctore Deo ſalubriter provide

tur, praecipimus & mandamus in virtute

ſanctae obedientiae, ut ea ab omnibus Ec

cleſiis & Eccleſiaſticis perſonis noſtrae Pro

vinciae inviolabiliter & firmiter fraude &

dolo excluſis, obſerventur juxta modum &

formam ſupra praemiſſos.

,, In quorum omnium & ſingulorum teſtimo

59
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(r) Non illis.] Dus hebben wij uit het MS. her

ſteld. In de Uitgaave leest men, non aliis. , .

(s) Praeſentium Statutorum,J Wij volgen hier we

der de lezing van ons MS, In de Uitgaave vindt men,

ipſorum Statutorum. Het volgende praediſta

rum ontbreekt in ons MS. w

(t) In Civitate noſtra & Dyoceſ.J In het MS. in

moſiris Civitatilus & Dyoceſibus.

(u) Quo.] In 't MS , quoad

(v5 Pertinere ] In 't zelve, permanere,
(w) Quoad noſtram Civitatem & Dioceſin] In het

MS. auoad noſtras Civitates & Dyoc. -

&## Si ab# cet] Dus in ons MS. De Uit

gaave heeft, ſi in aliquo - requiſiti ſuper eo fue

rimus, de conſilio Prioris & Capituli. cet.

, nium eaper Hermannum dictum (a) Raſe,

, publicum Imperiali auctoritate Notarium,

, conſcribi, & in hane publicam formam re

, digi, ſiloque ſigno conſueto ſignari manda

, vimus, & noſtri ac Capituli noſtri Colon.

, (b) ſigilli appenſione muniri.

, Acta ſunt haec in Concilio praedicto,

, praeſentibus etiam Religioſis Viris, Tui

, cienſis, Sancti Panthaleonis, (c) Sancti

,, Martini, (d) Glasbacenſis , Bruwilren

, ſis, Sybergenſis, Sancti Cornelij. Inden.

, Monaſteriorum Abbatibus; Bunnen. San

, éti Severini, Sancti Andreae Praepoſitis;

,, Subdyacono majori; Sancti Gereonis, Sancti

,, Andreae, Sancti Kuniberti, ſancti Severi

, ni, Sanctorum Apoſtolorum, Sanctae Ma

, riae ad Gradus, Decanis Eccleſiarum Ci

, vitatis & Dyoceſis Colon. [nec non] De

, cano (e) Zanéten. Carpen. & Zephilen.

, Praepoſitis ejusdem Dyoceſis, & aliis quam

,, pluribus teſtibus fide dignis, [ſub] Anno

,, Domini Mo. CCC. viceſimo ſecundo in

, dictione ſexta ultima die menſis Septem

, bris. -

, [Et ego (f) Hermannus dictus Ra

,, ze de Colonia, publicus Imperia

, li auctoritate Notarius antedictus,

, praemiſſis omnibus & ſingulis fa

,, ctis, ſtatutis, praeceptis, & ordi

, natis per Reverendum Patrem Do

, minum Archiëpiſcopum Colon. prae

, diétum, dum agerentur, et publica

, rentur, una cum teſtibus praeſcri

, ptis praeſens interfui , hoc publi

,, cum Inſtrumentum de mandato e

, jusdem Reverendi Patris in hanc

, publicam formam redegi, meoque

, ſigno conſueto ſignavi vocatus et

, demandatus, quod eſt tale.”J

Naar de Goudaaſche Uitgaave, bij

Gerard de Leeuw gedrukt in den

jaare 1484. in quarto Gecollatio

neerd met , en verbeterd uit een

Perkamenten Handſchrift , bevat.

tende de STATUTA Eccleſiae Tra

jectinae, aan ons ten gebruike me

- - degedeeld door deszelfs Bezitter,

den Heer Rentmeester JAN BUR

MAN,

(y) Praediftarum.] In ons MS. ontbreekt dit woord.

(z) Ipſarum bonorum ] Wij volgen hier de lezing

van ons MS. In de Uitgaave ſtaat, ipſarum lrarum,

bij verkorting voor literarum, het welk hier geen

zin oplevert, ten zij men mogelijk, voor lrarum,

meende te moeten lezen, rerum.

(a) Raſe.J. ln 't MS. Raze. Dus wordt ook in

de ondertekening deze naam geſpeld.

(b Sigilli ! Dus te recht in 't MS. De Uitgaave

heeft kwaalijk ſigillis. tº -

(c) Sancti Martini.]. Men zie wegens deze Abtdij,

welke doorgaands Abhatia, of Eccleſia S. Martini ma

jor, bijgenaamd werd, AEG GELENIt's, de Magnit.

Colon. Lib, III. C. 13. P• 375.
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(d) Glasbacenſis] Bij verkorting in 't MS. Gat

bac. De twee volgende naamen hebben wij opgege

ven, zoals wij dezelve in 't MS. vonden geſchreven.

Kwaalijk ſtaat in de Uitgaave, Biuwiben. riburgen.

(e) Decano Zaneten.] In ons MS. vindt men, De.

cano Xanten. efusdem Dyoc. Carpen. & Zeſlicen. Prae

143) De Heerlijkheid Malſen, en

poſitis, & aliis -

(f) Et ego Hermannus]. Deze ondertekening van

den Notaris hebben wij uit ons Perkamenten Hand.

ſchrift hier herſteld. In de Uitgaave is dezelve agter

gelaten.

eenige Renthoeveu en Goederen in Weſter

holte, Meteren, Wadenoye, Trecht, en Deile; als mede het Borggraaf

ſchap van Utrecht, en eenige goederen in Vloten, gelijk ook zekere

jaarlijkſche inkomſten in Holland en Zeeland, door den Graaf van

Benthem oTTo den V. aan zijn Broeder EGBERT, voor deszelfs erf.

portie, afgeſtaan.

Den 25 julij 1267.

Niverſis, tam praeſentibus, quam futu

ris, praeſentes litteras inſpecturis, OT

To (a) Comes de Benthem ſalutem in per

petuum, et geſtae reinoſcere veritatem.

Quae aguntur in tempore, ne propter de

bilem hominum memoriam ſimul cum proces

ſu temporis elabantur , provide ſolent ſub

linguis teſtium deponi, aut ſcripti patrocinio

commendari.

Noverint igitur univerſi, quod nos animo

deliberato, et de maturo dilectorum nobis

conſilio, Domini Ludol/l de Stenyordia ne

potis noſtri, oTToNIS Filii noſtri, fidelium

Hominum noſtrorumMiniſterialium noſtrorum

caſtellanorum in Benthem et Tekeneborg, di

lecto Fratri noſtro EGBERTO totum (b)

Dominium noſtrum in Malſen, cum fideli

bus, miniſterialibus, ac omni integritate juris

ejusdem; in Weſterholte, in Meteren, et in

Wadennoye Curtes noſtras cum omnibus cul

tis et Colendis, Bona, quae hactenus noſtra

fuerunt, apud Trecht, et Deile, cum omni

plenitudine juris noſtri, tam maximi, quam

minuti; Borggrayiam, ſive Dominium Borg

grayii, redditus ſèu proventus omnes et ſin

gulos, ex eo provenientes, in TRAJEcTo

- A

(a) Otto ] De V. van dien naam onder de Graa

ven van BENTHEM, volgends de rekening van den

Heer JUNGIUS. Men zie deszelfs Hiſt. Comit. Ben

## Lil'. III C. 5. p. 261. -- Dewijl bij

dezen Brief door denzelven aan zijnen Broeder ver

ſcheiden, in ons GELDERLAND gelegene, Goederen

afgeſtaan worden, waren wij uit dien hoofde verpligt

dit Stuk ook in onze Verzameling alhier te bren

gen- n

(b)， Dominium noſtrum in Malſen ] Bekend is nog

hedendaags het Dorp en de Heerlijkheid Geldermal.

ſem in den TIELERwAARD. Men zie alleen den Te

genwoord. Staat van GELDERLAND bladz. 29o.

Schuins daar tegen over, doch wat hooger, aan de

rechter, zijde van de Linge ontmoet men het, tot de

Graafſchap Buuren thands behoorende, Dorp Buur

Malſen, of, gelijk het in den Brief van 125o hier

voor Num. 69. bl. 48I. wegens deszelfs ligging ten

cum attinentiis ſuis ; Bona noſtra in V70

tene perfecte ; Redditus ſiquidem , vigin

ti et quinque Marcas de Theloneo in Ger

vlete annis ſingulis, et ſexaginta libras de pe

ticione in Vallacria, quos redditus a Comite

HOLLANDIAE manu tenemus, & advocatiam

in Alborg, ex bonis praefatis appendencia,

& excreſcencia, titulo & nomine Homagii,

in partem hereditatis ſüae, eum legitime

contingentem, liberaliter contulimus, & as

ſignavimus perpetuo poſſidenda.

Ego, inquam , praefatus EGBERTUs, de

conſilio praedictorum , bonis praelibatis pro

parte hereditatis meae, quae me contingere

potuit, contentus, ſponte ac de bona volun

tate mea, & libero arbitrio, penitus renuncio

juri omni, actioni, ſeu impeticioni, quam

habui contra fratrem meum Comitem prae

dictum et heredes ſuos, ſuper ſorte heredi

tatis praefatae.

Ut autem haec firma et illibata permane

ant , nec in poſterum quisquam noſtrorum

huic ordinacioni noſtrae valeat contraire, tam

Nos coMEs, quam EGBERTUs, ſaepedicti, de

communi conſenſu noſtrorum Dominorum,

JOHANNIS Trajectenſis Electi, GERARDI Mo

- - - - - - - - - I13

opzigte van Gelder - Malſem, genoemd wordt, Mal.

ſen ſuperior. _Zie den zeifden Staat , bl, 344. AL

TING Notit. Germ. Inf. Tom. II. p. 12o. en HALMA

Toon. der Nederl. II. D. bl. 69. -- Beide deze

Dorpen, door de daar tusſchen doorvlietende Rivier

de Linge van een geſcheiden, ſchijnen oudtijds ééne

Heerlijkheid, of Dominium, geweest te zijn. Dat de

ze Heerlijkheid, of dynaſtia, zederd den jaare 1253.

leenroerig van . GELDERLAND geweest is, blijkt uit

den opdragt - Brief zelven, hiervoor reeds geplaatst ons

der Num. 79, bl. 491.- De overige, hier opgenoem

de, en tot ons GELDERLAND behoorende, plaatſen,

Meteren, Wadennoye, Trecht, , en Deile, zijn onder

die zelfde naamen nog hedensdaags bekend, en aan

weerzijde der Linge daar omſtreeks gelegen, in den

Tielerwaard, en het tegenwoordige Graafſchap Buuren.

Dezelve ſchijnen oudstijds onder , denkring der ge

melde Heerlijkheid Malſen gehoord te hebben. -
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naſterienſis Epiſcopi, praeſati Ludolſt Domi

ni de Stenvordia (c) noſtri Comitis ſaepe

dicti, Nycholai de Beveren, et Werenboldi

de Vegt, militum, (d) ſigillis praeſentes lit

teras ad ampliorem firmitaten et noticiam

rogavimus communiri.

Actum Benthem in die Beati Jacobi Apo

ſtoli, praeſentibus, ſaepedicto L. Domino

de Stenvorde,

Nicholao de Beveren,

Bernardo de Sebelinge,

Ludolfo de Slederlo,

Werenboldo de Vecht,

Everhardo de Baclo,

Bernero de Boc,

Everhardo de Quendorpe,

Frederico de Engne,

(c) Noſtri Comitis faepediti.] Door noſter Comes

kan hier niemand verſtaan worden, dan de Graaf van

Benthem. Maar hoe hangen dan deze woorden te ſa

men, of wat verband hebben dezelve met de voorgaan

de ? Ik erkenne dit niet te begrijpen. Indien niet

ſomtijds de Heer JUNGIUs, aan wien wij de eerſte uit

aave van dezen Brief verſchuldigd zijn, bij het af

# van denzelven, een of ander woord bij toe

val heeft overgeſlagen, zou het kunnen zijn, dat

zelfs de Notaris, die dezen Brief in het net ſchreef,

Egberto, Hermanno de Metelen, militi

bus de Benthem.

Lantberto dicto Budden,

Keſelingo, Rodolfo de Langen,

et Suedero dicto de Monaſterio , militi

bus de Tekenenborg.

Arnoldo diëto Baſtun.

Nycholao de Turri,

Rodolfo Bake.

Erpone de Stenhus; et aliis quam pluri

bus probis viris. Datum anno Domini Mil

leſimo ducenteſimo ſexugeſimo ſeptimo.

JoAN. HENR. JUNGIUs, Hist. Co

mit. Benthem in Cod. Diplom.

nten. X-YA VI. pag. 75.

een of ander woord heeft uitgelaten , hoedanige

ſchrijfſeilen men meermaaien in oorſpronkelijke Brie

ven aantreft. Ten minſten uit het begin van den Brief,

en deszelfs ſamenhang, blijkt, dat men had moeten

ſchrijven , praefati Ludolft de Stenvordia Inepotisl

noſtri Comitis ſaepedicti. -

(d) Sigillis] De Zegels, in wit wasch gedrukt,

voor zo ver nog tegenswoordig overig zijn, heeft de

Heer JUNGIUS in 't koper laten ſnyden, en beſchre

ven d.. l p. 77.
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144) Bernard, Heer van der Lippe, getuigt, dat de goederen, door den Rid

der Godſchalk Wenth aan Graaf oTTo ter Leen opgedragen, aan den

zelven in vollen eigendom toebehoorden

Den 24 Maart, 1268.

Os - Bernardus de Lippia praeſenti

ſcripto proteſtamur, bona, quae Go

7eſcalcus dictus Wenth, miles, videlicet

Curtem, quae dicitur Avenhus, domum mi

norem in Rodenhuys , atque domum aliam

in villa Herderſen ſjtam, viro illuſtri, Domi

no oTToNI Comiti GELRENSI obtulit, allo

dium ipſius Godeſcalci eſſe. In cujus rei

teſtimonium praeſentibus ſigillum noſtrum ad

(a) Allodium ] Bekend genoeg is het, en zulks

behoeft geen nader bewijs, dat onze Graaven dikwijls

eene zekere Somme gelds betaalden aan iemand, die

zich dan als een Leenman verbond den Graaf bij te

ſtaan, en te zullen helpen. Doch dan was die Leen

man verpligt uit zijne eigendommelijke goederen zo

veel ter Leen optedragen aan den Graaf, als de waar

de van de ontfangene Somme beliep. Men vergelijke

onze Aanmerkingen hier voor op Num. 2 bl. 373

alsmede den Brief van 1269. alhier onder Num. 146.

geplaatst. Men moest dus bewijzen, voor eerst, dat

die optedragene goederen in vollen eigendom toebe

peticionem dicti Godeſcalci duximus appo

nendum. Datum anno Domini MCCLXo.

VIII, ſabbato ante Dominicam, qua cantatuk

Iudica.

Naar 't MS. dat altſ'e Regiſtre,

berustende ter Rekenkamer van

Gelderland, Fol. 124.

hoorden aan den Opdrager, en niet van een ander

leenroerig waren, en ten tweeden, dat diezelfde goe

deren ruim zo veel waardig waren, als het, geld,

dat hij voor zijn Leenpligt ontfangen had. Een be

wijs van het eerſte ontmoeten wij in dezen, onzen

Brief, waar bij betuigd wordt, dat de opgedragene

goederen in vollen eigendom aan den Opdrager,toe
behoorden, allodium ijſius eſſe. Uit dien hoofde heb

ben wij gemeend, dezen Brief alhier te moeten plaat:

ſen. Van het tweede zullen ons in 't vervolg ook

een en ander voorbeeld voorkomen.

Aaa na 145)
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145) Het Patronaatſchap der Parochie-Kerk te Ruurmonde aan de Abdis en

het Conyent van s. MARIE aldaar afgeſtaan, en overgegeven.

In September, 1268. -

Niverſis [praeſentes (a) literas inſpe

cturis] oTTo Comes GELRENsis ſalu

tem [in Domino ſempiternam.] Ad Uni

verſitatis veſtrae notitiam volumus pervenire,

quod , cum Theodericus de Ruremunde

dictus Advocatus, cenſus, decimas, & alia

quaedam bona una cum fure patronatus

Eccleſiae Parochialis in Ruremunde a no

bis (b) teneret in feodum, dictus Theode

ricus dictum jus patronatus in manus noſtras

in [puram & perpetuam ] eleëmoſynam ad

opus Ireligioſarum Dominarum ] Abbatiſfae

et conventus Sanctae Mariae in Ruremunde

Cistercienſis ordinis [ob remiſſionem pecca

minum ſuorum et anteceſſorum ipſius, libe

re et abſolute , ſibi nullum jus in eodem

retinendo, ] uxore ſua Udelinde et Gode

frido fratre dicti Advocati praeſentibus, et

[in hoc expreſſim] conſentientibus, repor

tavit, Tet praedicto juri patronatus totaliter

renunciavit. ] (c) Nos [intuitu divinae pie

tatis, et ad augmentandum cultum divinum,

de conſilio virorum discretorum et fidelium

noſtrorum, ad ſalutem animae noſtrae J ſae

pedictum jus [patronatus cum Omniſua in

tegritate] ſaepedictis [ religioſis] Dominabus

Abbatiſſae et conventui, [prout in manibus

noſtris erat reportatum a dicto Th.J contu

limus perpetuo poſſidendum. LEt ut factum

praedictum a nullo ſucceſfore noſtro in poſte

rum irritarivaleat, vel infringi, praeſentes Li

teras dictae Abbatiſlae et conventuinoſtro ſi

gillo dedimus ſigillatas. J

RENALDo noſtro Filio.

[Domino] Gerardo de Batenburg,

Johanne Domino de Kuc,

[Domino J Arnoldo de (d) Steine,

Johanne de Grunsbeke,

Segero (e) de Bruchuſen, militibus;

Gerardo de Tigelen ,

Cunone quondam Priore in Ruremunde,

[Gerardo diéto Scottone,

Theoderico Fermentario,

Arnoldo inveſtito de Eyck,

Theoderico, Jordano, et Henrico, Ca

pellanis beatae Mariae in Ruremunde,

Lamberto de Creecken,

Henrico de Cruchten,

Conrardo de Weshem,

Henrico dicto Sondach,

Et Conrardo de Hanisham , Scabinis in

Ruremunde,J et aliis quam plurimis [fide

dignis. J Anno [Domini] M. CC. ſexage

ſimo octavo, menſe Septembri.

AUB. MIRAEUs, Notit. Eccleſ: Bel

gii Cap. 2o3. Oper. Diplom. Tom.

II # 773. Gecollationeerd met,

en het door MIRAEUs uitgelatene

alhier weder herſteld, en aange

vuld uit een Afſchrift van ANTo

NIUS MATTHAEUS, aan ons mede

gedeeld door den Heer MUNNIKs,

Raadsheer in den Provincialen

- Hove van Utrecht, enz., onder

welk Afſchrift aangetekend ſtaat,

Ex Originali Domini Comitis de

Recbem.

Acta ſunt haec apud Ruremunde praeſen

tibus,

(a) Praeſentes. cet. J. Wij hebben meer maalen

reeds gezien, hoe ſlordig en willekeurig AUB. MI

RAEUS met echte ſtukken van den ouden tijd heeft

omgeſprongen. Deze Brief levert daarvan weder een

allerdoorſlaandst bewijs. Den hoofdzakelijken inhoud

van dit ſtuk heeft hij wel gegeven, doch zonder zijnen

Lezer daar van eenigzins te verwittigen, een groot ge

deelte tevens overgeſlagen. Dit uitgelatene hebben

wij uit een Afſchrift van ANToNIUs MATTHAEUS al

hier weder aangevuld. Al wat derhalven tusſchen

twee haaken IJ alhier geſteld is, zal men in de Uit

gaave van MIRAEUs te vergeefs zoeken. Door eene

dergelijke willekeurige handelwijze heeft MIRAEUS

zekerlijk de dankbaarheid, welke men hem voor het

uitgeven van zo veele oorſpronkelijke Brieven ver

ſchuldigd is, en zijnen, bij de nakomelingſchap daar

uit voortvloeienden, roem, zeer verminderd, en be

zwalkt.

(b) A nobis teneret ] Wij volgen hier de Uitgaa

ve van MIRAEUS. Ons Afſchrift heeft , a nobis te

net in feodum, & dićtus Th.

(c) Nos. cet.J In de Uitgaave vindt men , Nos

vero dictum fus ſaepedictis Dominabus, cet. met uit

lating van al het overige.

(d) Arnoldo de Steine. J -

MATTHAEUS heeft in zijn Afſchrift,

Zietne.

(e) Segero de Br..] In de Uitgaave,

Voor Ger. de Tigelen heeft ons Afſchrift

gelem.

Dus in de Uitgaave.

Arnoldo de

Sigero. -

Ger. de Tj

146)
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146.) Door Arnold, Heer van Gijmmenijch, twee honderd ponden Keulsch uit

sijne eigendomlijke goederen opgedragen ter Leen aan Graaf oTTo.

Den 22 Februarij 1269.

Niverſis, praeſentes litteras viſuris, ras ſigillo noſtro duximus roborandas.

Ego Arnoldus , Dominus (a) de Datum anno Domini Milleſimo CC°. LX9.

Gymmenych, notum eſſe cupio, quod No- Nono, feria quinta post Dominicam, qua

bili viro, Domino meo oTToNI, Comiti (b) cantatur Reminiſcere.

GELRIAE, in Curte mea, dicta (c) Rade,

ſita juxta Nideggen, et in bonis meis, fitis

Enne, quae bona meum merum allodium Naar den, oorſpronkelijken Perka

exiſtunt, ducentas marcas Colonienſium de-, menten Brief, hebbende een uit
- - - ': rver - hangend Zegel van wit Waſch,

IlafIOITUIIIl obtuli Gt aſſignavi, quos denarios beruſtende in de Rekenkamer van

Ego, et mei Heredes Legitimi, ab ipſo Co- ##M# ## geregi

- - - - * . - ſtreerd in het MS. Dat altſte Re
mite perpetualiter tenebimus, et poſſidebimus

- giſtre, in de Rekenkamer insge

titulo feodali.

In cujus rei teſtimonium praeſentes lite- -

l - -

lijks ervintelijk, Fol. 48. verſo.

er

(a) Dominus de Gymmensch.J In het oude Re- (b) Gelriae.] In het Afſchrift, Gelrenſt.
giſter, alwaar deze Brief afgeſchreven ſtaat, leest # Rade -, Nideggen.] In het zelve vindt men

inen, Arnoldus dictus de Gimnich. geſchreven, Raide - Nydeggen.

147) Oude Aantekeningen wegens het overlijden van Graaf oTTo den III.

Den 1o januarij, 1271.

Ier na (a) ſtarf Greef oTTE voerſz. int REYNALT, ſyn ſoen, wart Greve van GEL

jair ons Heren M. CC. LXXI. op- RE. enz.

ten tienden dach in Januario, ende tot Ny

encloeſter begraven.
Getrokken uit het oude Regiſter,

geintituleerd, Greve GERITs van

Gelre Privilegien &'c., en gete

kend met de letter A. Fol. XIII.
beruſtende in de Rekenkamer van

GELDERLAND.

oTTo, Comes GELRIAE (b) ultimus, obiit MCCLXXI.

Uit een Oude onuitgegevene Lijst

der Graaven van Gelre , opgeſteld

in het midden der XIV. Eeuw, en

in het gemelde Regiſter A. ter Re

kenkamer ervintelijk, Fol. I.

Anno Domini milleſimo ducenteſimo ſeptuageſimo primo obiit oTTo Comes GEL

RIAE,

CHRONICON TIELENSE pag. 237.

Mo
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Moritur anno MCC. LXXI. quar

to Idus jauuarii generoſius Comes (oTTO)

cum GELRIAE ad annos XLI. praefuiſſet,

-,

Intjaer MCC en LXXI. op die vierde

ydus van Januarius ſo ſtarff die edel Prince

Greeff oTT van GHELRE, en wert begraaven

(a) Hierna ſtarf cet.J Dewijl wij de volgende Af

deeling van dit ons Werk hoopen te beginnen met de

Brieven, die onder de Regering van Graaf REINALD,

den I. van dien naam gegeven zijn, hebben wij niet

onvoeglijk geoordeeld deze oude aantekeningen wegens

het overlijden van Graaf OTTO den III. hier agter te

voegen, tot ſlot van deze derde Afdeeling. Met deze ou

de aantekeningen wegens het jaar en den dag van zijnen

dood ſtemmen ook over een, onze Hiſtorie - Schrijvers,

vAN BERCHEM in zijne onuitgegevene Chronyk, SCRI

vERIUs in not. ad Chron. AQUILII p. 19. , PONTANUs,

sLICHTENHORST, en anderen. Wanneer AQUILIUS in

in Valle Comitis, vulgo Niderclooſter, cum

utraque Conjuge ſepultus.

ANONYMUS, apud PoNTANUM IIlGeir Lij. Vººr P-I53. Hist.

int Cloeſter tot des Greven daell, dat hi
eerst ſtichte.

Dat Boeck, dat men hiet Faſciculus

temporum , bij JAN vELDENAER,

in 148o gedrukt, Fol, 317. verſo."

Chron- p..47. ons meldt, dat zijn Zoon REINALD hem

in 1272. is opgevolgd in de regering, vergiste hij zich

een jaar. Men zie verder vAN LEEUwEN, in 'AV,ad CHRoN.. TIELENSB pag. # e

. ( * ) Hij wordt, in deze Lijst, ultimus genaamd

niet, om dat hij de laatſte Graaf geweest zou

zijn , en dat zijn Zoon en Opvolger REINALD den

Hertoglijken Titel zou verkregen hebben, tot welke

waardigheid zijn kleinzoon REINALD de II. eerst ver
# 1S#d Inaar# hij de laatſte is ge

eeSt Onder Onze Graaven, die de r

gevoerd heeft. p Il IlaaIIl Van OTTO
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Z U T P H E N.
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VIER DE A F DE E L IN G.

Bevattende de CHARTERs, en verdere BRIEVEN, zo als

gegeven zijn geduurende de regeering van Graaf

REINALD DEN I.

De Vrijheid op den Tol te Lobede, door Graaf oTTo den III. aan die van

zUTPHEN eertijds ontnomen, aan dezelve, nevens hunne andere Voorrech

ten, op nieuws beveſtigd door Graaf REINALD den I.

Den 5 Maart, 1271.

#=" #Os REYNALDUs, Comes GELRIAE,

|N | omnibus praeſentia viſuris cupi

\" "Elk mus eſſe notum, quod, ſano ha

#=# bito conſilio Virofum venerabi

lium, kariſſimi (a) Avunculi noſtri Domi.

ni HENRICI Dei gratia Leodienſis Epiſcopi,

Domini JoHANNIs eadem gratia Trajectenſis

(a) Avunculi noſtri.] Dus in een oneigenlijken

zin, voor Patrui noſtri, want deze Luikſche Bis

ſchop de volle Broeder geweest is van zijn Vader

oTTo, gelijk bekend is. - Dat in middel-eeuwig

Latijn het woord Avunculus ook voor een Oom van

Vaders zijde gebruikt wordt, hebben wij hier voor

reeds bewezen, III. Afdeel. bl. 569. (b).

(b) Praedilecti..] Wij volgen hier de lezing van

onze beide oudſte Afſchriften. Het Afſchrift, zo als

in het MS. Privilegieboek der Stad zUTPHEN gevon

Electi, conſanguinei noſtri (b) praedilecti,

accedente etiam conſenſu kariſſimae (c)

Dominae Matris noſtrae PHILIPPAE, nec non

aliorum Conſiliariorum, Fidelium, ac Mini

ſterialium (d) noſtrorum, Opidanis noſtris

dilectis sUTPHANIAE libertatem Thelonii noſtri

in Lobedde duximus libere reſtituendam, ita

Ult

den wordt, leest praediſti. Onder dat Afſchrift ſtaat

deze bekragtiging van den toenmaaligen Secretaris dier

Stad. ,, Praeſens Copia concordat cum Orginali in

,, corrupto, in charta pergamena ſcripto, & quatuof

,, ſigillis communito, & in Archivo Zutphanienſt cu

, ſtoito, Privilegio; quod teſtor hac meae manusſub

,, ſcriptione. J. HosELMAN. Secret. 1613.”

(c) Dominae.] Dit woord ontbreekt in ons twee

de Afſchrift.

(d) Noſtrorum.] In dat zelfde Afſchrift, ipſirun

Bb b b b 2
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ut iidem Opidani noſtri, aſcendendo & de

ſcendendo per Renum, apud dictum locum,

ſcilicet Lobedde, ( e ) de mercationibus ſuis

nulla Thelonia in poſterum ſolvere debeant,

nec tenebuntur, vel ubicunque locorum di

étum Thelonium fuerit translatum.

Ad hoc etiam omnes libertates, ſeu (f)

jura, a Praedeceſſoribus noſtris Opidanis prae

dictis indulta, ſicut in Privilegiis ipſorum,

ante habitis & ſibi conceſſis, plenius conti

netur , benigne reſtituimus & innovamus,

quae quiden jura ſeu libertates ipſis a ka

riſſimo Domino Patre noſtro oTTONE Comi

te Gelrenſi piae memoriae quodammodo in

fractae minus juſte, quod ipſe Dominus Pa

ter noſter in lecto aegritudinis ſuae injurias

ſilas coram Viris Religioſis & ydoneis, vi

delicet Domino Abbate Campenſi Praepoſito

Betlehemenſi ac aliis quam pluribus Viris Re

igioſis & Miniſterialibus noſtris pure revo

(e) De mercationibus ſuis nulla Thelonia ] Kwaa

lijk in het Afſchrift van 't Privilegieboek, mercationi

bus ſuis ullam Theloniam.

(f) jura a praedeceſſoribus.] In ons tweede Af

ſchrift, jura de praedeceſſoribus. - De jura, of

Voorrechten, die onze Graaf hier voornaamlijk be

doelde, kan men vinden hier voor, in de II. Af

deel. n. 7o. bl. 249. - - - - - - - ,

(g) Promiſit..] Dus in onze beide oude Afſchrif.

ten. Doch in het Privilegieboek der Stad ZUTPHEN

heeft de Secretaris HOSELMAN geſchreven commiſit. -

Uit deze woorden nu van onzen Brief leeren wij,

dat ten dezen tijde tusſchen Graaf OTTo den III., en

de Stad zUTPHEN zekere verſchillen moeten zijn

voorgevallen, en wel zodanige oneenigheden, welke

ten gevolge hadden, dat de Graaf de aan de Bur

gers dier Stad gegevene Tolvrijheid heeft ingetrokken

gehad, over welke intrekking hij op zijn doodbedde,

in ledo aegritudinis, berouw heeft betoond, en dus

aan den hier opgenoemden Abt en Proost van het Kloo.

ſter Bethlehem, die hem als Biegtvader op zijn ſterf

bed ſchijnt bijgeſtaan , en de laatſte Kerkgerechten

toegediend te hebben, bij het afnemen van de

Biegt beloofd heeft die aangedane verongelijkingen,

injurias ſuas, weder te zullen doen intrekken. -

In deze belofte heeft hem de dood verhinderd. -

Zijn Zoon en Opvolger REINALD voltrekt derhalven

bij dezen onzen Brief die belofte van zijnen Vader. -

Waar in egter die oneenigheden beſtaan hebben, en

uit welken bron dezelve ontſprooten zijn, kunnen wij

niet bepaalen. Onze Hiſtorieſchrijvers, zo veel wij

ons herinneren kunnen, maaken geen het minſte ge

wag van dezelve. t

- (h) Diclo de Tſembroke.] Dus te recht in onze

beideou dſte Afſchriften. Kwaalijk heeft de Zutphen

ſche Secretaris in zijn Afſchrift gegeven, de Tſen

becke. Deze Engelbert van 2ſenbroke ontmoet men

niet alleen als Proost van S. Pieter in een volgenden

Brief, alhier geplaatst onder Num. 3. maar ook in een

Brief van dit zelfde jaar 1271. bij ANT. MATTHAEUs

de Nobilit. Lib. II. p. 271. ,, ad majorem evidentiam

,, & firmitatem ſigilla venerabilium virorum Theode

,, rici de Wiekenrode Sancti Salvatoris, Engelberti de

,, Yſenbroke Sandi Petri Praepoſitorum, & Magiſtri

,, Decani Sancti Salvatoris - praeſentibns procu

, ravimus apponi”. MATTHAEUS heeft tot de uit

cavit, & ob remedium animae ſuae revocari

diligenter (g) promiſit.

Acta ſunt haec praeſentibus Domino En

gelberto Praepoſito Sancti Petri Trajectenſis

dicto (h) de 97enbroke, ac Viris Nobili

bus, Goſuino Domino (i) de Bornen,

Wilkelmo Domino de Brunchorst, Gerar

do Domino de Batenborch , Henrico Do

mino de Borclo, & Domino Wilhelmo (k)

de Heruen, Johanne etiam diéto Buc de

Meren, & HENRIco (l) fratre noſtro, mi

litibus; Johanne Domino de Kuc, ac aliis

quam pluribus Fidelibus & Miniſterialibus

noſtris.

Ut autem praemiſſâ omnia a Nobis (l)

vel a Succeſſoribus noſtris non valeant revo

cari vel infringi, praeſentem literam per ap

penſionem ſigilli noſtri & kariſſimae Dominae

Matris noſtrae praediétae duximus roboran

dam.

Nos

gaaf van dien Briefgebruikt het Exemplaar, het geen

daar van aan het Kapittel van S. JAN is uitgereikt ge

weest , en onder de Archiven van dat Kapittel in

Lade. K. num. 1o. al nog voor handen is, doch waar

in de Notaris den eigen naam van den tevens opge

noemden Deken van Oud Munſter door overhaaſting

heeft uitgelaten. Uit een tweede Perkamenten Ex

emplaar, daar van aan 't Kapittel van den BoM uit

gegeven, en onder de Archiven van 't zelve in Za

de Ic8. Num. 18. erwintelijk, moet men dien naam

herſtellen , want men aldaar leest, & Magiſtri HEN

RICH Decani S. Salvatoris. cet. Deze Henrik Posch

ſtaat bekend als Deken van Oud Munſter van 1259

tot 13c5. - Men zie wegens denzelven, als mede

wegens onzen Proost Engelbert, HoYNCK VAN PA

PENDRECHT, Anal. Belg. Tom. III. Part. I. p. 214.

& 227., en DRAKENBoRCH, Aanhangs. op de K.

Oudh. bl. 1 17 en 139. , 1

(i) De Bornen.] In het Zutphenſche Privilegieboek

ſtaat, de Burne. Men zie onze Aanmerk. III. Afd.

bl. 582. (b). In een volgenden Brief onder Num. 3.

zullen wij denzelven onder de Getuigen weder aan

treffen.

(k) W. de Herven.] In het Zutphenſche Privile

gie boek vinde ik geſchreven Wilhelmo de Baen. In

den volgenden Brief onder Num. 3. waar bij de Voor

rechten van ARNHEM door onzen Graaf beveſtigd

worden, komt, onder andere, alhier insgelijks opge

noemde, Getuigen, ook deze W. de Herven voor,

want het naar alle waarſchijnlijkheid een Schrijffout

van PoNTANUs is, dat men aldaar leest W. de

Horne.

(l) Fratre noſtro.J Dus ſtaat uitdrukkelijk in on

ze drie Afſchriften. De uitdrukking derhalven van

fraternoſter laat geen de minſte twijfel over, of de

ze HENRIK is geweest een natuurlijke, of Baſtaard

Zoon van Graaf oTTo den III. Eene omſtandigheid,

waar van, onzes wetens, geene melding bij onze Hi

ſtorieſchrijvers gemaakt wordt, tenzij men wille ſtel

len, dat die HENRIK, dien REUSNERUs als een wetti

gen Zoon van onzen Graaf otro opgeeft, waarin hij

egter door PoNTANUsLtb. VI. p. 153. en SLICHTEN

HoRST VI. B. hl. 99. te recht is tegengeſproken,

mogelijk deze Baſtaard Zoon zal geweest zijn,

(m) Vel a ſucceſ. Het voorzetzel a ontbreekt in

het MS. Privilegieboek van zUTPHEN.
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Nos etiam HENRICUs Dei gratia Leodien

ſis Epiſcopus, & JoHANNEs ejusdem gratia

Trajectenſis Electus, quia huic facto , de

conſilio & conſenſu noſtro ordinato, interfui

mus, in teſtimonium & robur omnium prae

miſſorum ad petitionem (m) REYNALDI di

lecti conſanguinei noſtri praedicti , ac Ma

tris ſüae, ſigilla noſtra huic cartae duximus

appOnenda.

Datum & actum apud Arnhem Anno Do

mini M°. CC°. ſeptuageſimo primo , feria

/

(m) Reynaldi.] Domini Reinaldi heeft ons tweede

/

quarta proxima poſt Dominicam, qua canta

tur, Reminiſcere. -

Naar een oude, op perkament ongeveer

het midden van de XIII. Eeuw geſchre

vene Copie, beruſtende ter Rekenkamer

van GELDERLAND, gequoteerd No. 528.

B. Gecollationeerd met de MSS. Co.

pien der Privilegien van zUTPHEN, Pſ2g.

3- B. ingelijks ter Rekenkamer beruſten

de; als mede met het Perkamenten Pri

vilegieboek der Stad zUTPHEN , Fol. 2.

verſo.

Afſchrift,

###

2.) Uittrekzel uit een Zoene, tusſchen den Kleefſchen Graaf DIRK den VII., en

Graaf REINALD den I, , waar bij, onder anderen, voor die van GEL

DERLAND weder de Vrijheid van den Tol te Urſoyen beloofd wordt.

Den 24 Maart, 1271.

Os (a) THEoDERICUs, Comes Cliven

ſis, notum facio univerſis, praeſentia

viſuris, quod nos, tactis ſacroſanctis, & fide

praeſtita corporali, promiſimus & promittimus

obſervare reconſiliacionem internos, & no

ſtros coadiutores quoScunque, ex parte una,

& Virum Nobilem REYNALDUM Comitem

GELRENSEM , & ſuos coadjutores quoScun

que & c.

, Et eſt ſciendum, quod in fine iſtius

, liter de continetur iſla clauſula , vide

,, licet",

Adiectum eſt etiam, quod homines diéti

(a) Nos Theodericus. cet.J - Wij hadden wel ge

wenscht, dat de verzamelaar van dat oude Regiſter,

waar uit wij dit Stuk thands geven, de moeite ge

nomen had den Brief in zijn geheel afteſchrijven, en

niet maar alleen dit Uittrekzel ons had nagelaten. Wij

zouden dan mogelijk beter onderrigt zijn geworden,

hoedanig eigenlijk de inhoud van dien Zoen , recon

ciliatio, dien de Graaf van CLEEF bij dezen Brief

met onzen Gelderſchen Graaf heeft ingegaan, geweest

zii. Uit de nog overig zijnde woorden van den Brief

blijkt ten minſten, dat er tusſchen Gelderland en

Cleef reeds bij het leeven van Graaf oTTo eenige on

lusten en geſchillen moeten ontſtaan zijn geweest,

die egter voort na doode van denzelven met zijnen

Comitis GELRIAE de bonis ſuis quibuscunque

apud Urſoye teoloneum nullum dabunt & c.

Datum & Actum anno DominiMcCLXXL

in vigilia Annunciationis beatae Mariae Vir

glnlS. « -

,, Ende deſe ſegele ſyn alle aſf, uytge

, ſceden des Greven ſegell vurſz.”

Naar het MS. dat Altſte Regiſtre ter

Rekenkamer van GELDERLAND be

rustende, Fol. 46. verſo.

Zoon en Opvolger REINALD zijn bijgelegd geworden,

en verzoend. Waar in egter die oneenigheden zullen

beſtaan hebben, erkennen wij bij gebrek van meer

der licht niet te weeten. Onze Hiſtorieſchrijvers

zwijgen er ook van. - Om deze omſtandigheid

evenwel, als mede, om de beveſtiging der vrijheid op

den Tol te Urſoiien, welke hier bij tevens geſchiet,

en reeds te vooren aan die van GELDERLAND bij een

Brief van 1242, hier voor in de III. Afdeel, onder

Num. 33. bl. 439. geplaatst, vergund was geworden,

verdiende dit Uittrekzel, zo lang wij den Brief zelf in

zijn geheel niet hebben , noch kunnen inzien, der

vergetenheid onttrokken te worden.

Bbbb b 3 3)
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3.) - De Vrijheden van Arnhem, voornaamelijk op den Tol te Lobede, beveſtigd

door Graaf REINALD.

- - Den 3o April 1271.

TOs REINALDUs, Comes GELRIENSIs, o

mnibus, praeſentia viſuris, notum fa

cimus, quod cum ſano conſilio dilecti avun

culi noſtri Domini HENRICI Epiſcopi Leo

dienſis, conſanguinei noſtri Domini JoHAN

NIs Trajectenſis Electi, una cum conſenſu

dilectae Matris noſtrae Dominae PHILIPPAE,

& aliorum noſtrorum Conſiliariorum , dile

étis Opidanis noſtris de ARNHEM omnem li

bertatem telonei noſtri apud Lobede, ipſis a

Domino Patre noſtro oTHONE Comite GEL

RIENSI bonae memoriae (a) datam, libere

confirmavimus & confirmamus: ita quod ipſi

de cetero in aſcenſu & deſcenſu per Rhe

num ibidem de bonis ſuis nullam partem dent

telonei, vel dare teneantur.

Ad hoc etiam omnes libertates ſive jus de

noſtris progenitoribus dictis Opidanis noſtris

collatum, ſicut in privilegiis eorum contine

tur, ipſis benigne concedimus & innovamus.

Ut autem hoc factum noſtrum ratum &

ſtabile permaneat, praeſentem literam ſigillo

noſtro, dilecti Avunculi noſtri Domini HEN

RICI Epiſcopi Leodienſts, Conſanguinei no

(a) Datam.] Reeds in den jaare 1233. had zijn

Vader oTto die van Arnhem vrij verklaard op de

Tollen, die in zijn Graafſchap geheven wierden. Zie

den Brief in onze III. Afdeel. num. II, bl. 4o5. -

De korte inhoud van dezen Brief wordt ook vermeld

bij PoNTANUs H. G. Lib. VI. p. 154.

4-)

ſtri Domini JoHANNIS Trajectenſis Electi, di

lectae Matris noſtrae Dominae PHILIPPAE ſi

gillis fecimus communiri, praeſentibus iſtis,

Domino Engelberto de Iſenbrucke, Prae

poſito Eccleſiae Sancti Petri Trajectenſis,

Et Viris nobilibus, noſtris Conſiliariis,

Gosvino de Borne,

Wilhelmo de Bronchorst,

Gerhardo de Batenborch,

Henrico de Borchlo,

Wilhelmo (b) de Horne,

Johanne de Mere, militibus & aliis quam

plurimis viris probis & honeſtis.

Datum & actum apud Arnhem anno Do

mini milleſimo ducenteſimo ſeptuageſimo pri

mo, feria quarta proxima poſt Dominicam,

qua cantatur Jubilate.

»

Uit een naderen Bevestigings-brief van

den 15 Meij 1312, zo als uitgege

ven is door PoNTANUs, Hiſe. Gelr.

Lib. VI. pag. 184,

(b) Wilhelmo de Horne.J Ik denke, dat PoNTA

NUs hier een fout heeft begaan bij het afchrijven van

dezen Brief. Ten minſten in den voorgaanden Brief

onder Num. I., waar in alle deze Getuigen ook voor

komen, wordt hij genaamd Wilh. de Herven, en niet

de Horne. -

HENRIK, Heer van der Leck, belooft binnen zekeren bepaalden tijd binnen

Utrecht te komen, en door het Kapittel van s. MARIE zich met den Erf

pacht van den Tol te Smitshuſen, door doode van zijn Vader op hem

vervallen, te zullen laten beleenen.

A

Den 2 November 1271.

Go HENRIcUs de Lecka, primogenitus

Domini HENRICI de Lecka Militis bo

nae memoriae, univerſis praeſentia viſuris ſa

lutem in Domino.

Noverit Univerſitas veſtra, quod infra Do

minicam , qua cantatur laetare jheruſalem,

proximam Trajecti, vita comite, comparebo,

& in Altari beatae Mariae Virginis meum

complebo ſollempniter juramentum, & tunc

literae ſuper Theolonio in Smithuſen debent

mihi



- EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. IV. AFDEELING.
6 I 1

mihi a Dominis Decano & Capitulo amica

biliter exhiberi, & omnes ac ſingulas condi

tiones (a), ibidem inſertas, inviolabiliter

obſervabo.

Quod ſi medio tempore non comparuero,

& juramentum non perfecero , ipſae literae

Dominis praefatis Decano & Capitulo reſti

tuenturillaeſae ſine contradictionis objecto.

In cujus rei teſtimonium praeſentem Lite

ram ſigillo noſtro & ſigillis venerabilium viro

rum Domini Stephani Decani Sancti Petri,

(a) Conditiones.] Op hoedanige voorwaarden zijn

Vader den Tol te Smithuſen in den jaare 1255. van

den Deken en Kapittel van s. MARIE eindelijk in een

altoos duurende Erfpacht voor zich en zijne Erfge

naamen gekregen heeft, en op hoedanige manier, bij

verſterf van den Vader, dezelve van 't Kapittel door

den Oudſten Zoon, indien hij Zoons naliet, op nieuws

binnen jaar en dag moest verheft, en een nieuwe be

leeningsbrief daar van genomen worden, zulks alles

5)

A

/A

vv

VN-f

Domini Suederi de Boſinchem Militis, ſeci
COIIlIIIUnlr1. -

Actum &Datum annoDominiMo.CCo.LXXI.

craſtino commemorationis animarum.

Naar het Perkamenten Ms. Liber

Piloſus van 't Kapittel van s. MA

RIE te Utrecht, Fol. 158. n. 2.

r

r

kan men zien in den Brief van 1255, hier voor reeds

door ons uitgegeven in de III. Afdeel. onder Num.

85. bl. 497 - 499. Aan die verpligting nu belooft

de Zoon bij dezen Brief te zullen voldoen, en, als

opvolger in zijns overleden Vaders plaats, die Erf

pacht van het Kapittel te zullen komen verheffen op

den hier bij bepaalden dag, en zijnen Eed als dan te

doen.

=#5So

Aan het Domkappittel van Utrecht door Graaf REINALD overgegeven de ei

gendom van een Manſus, of Landhoeve, die Alpherd van Wulven van

den zelven te Leen hieldt.

EINALDUs Comes GELRIAE &'c. damus

& reſignamus in perpetuum Venera

bilibus Decanis & Capitulo Majoris Eccle

ſiae Trajectenſis proprietatem & omne jus,

quod habere videbamur in manſo, quod Al

phardus de Wulven famulus a nobis tenebat

in feudo. &#c.

(a) Reinaldus. cet.] Hoe zeer wij gaarn erken

nen, dat dit uittrekzel van dezen Brief van weinig be

lang is voor onze Gelderſche Hiſtorie en Staatsrecht,

dewijl egter PoNTANUs gemeend heeft zulks in zijne

Gelderſche Hiſtorie te moeten invlegten, vonden wij

ons ook in de noodzaakelijkheid het zelve alhier we

der te plaatsen. Het oorſpronkelijke is ons tot dus

ver nergends voorgekomen. Wij kunnen dus het Stuk

in zijn geheel niet geven, maar moeten ons met dit

Uittrekzel voor als nog te vreden ſtellen. -

Gaarne hadden wij gewenscht , het oorſpronkelijke

van den eerſten, alhier in deze IV. Afdeeling geplaat

ſten, Brief van onzen Graaf REINALD, of van dezen

Brief te hebben mogen inzien, en wel voornaamlijk,

om daar door in ſtaat te zijn geweest ook een Afte

kening van het Zegel, dat REINALD ten dezen tijde

gebruikte, te kunnen mededeelen. Daar toe zijn wij

voor als nog niet in ſtaat. Wij zullen ons moeten

behelpen met de beſchrijving, welke PoNTANUs ons

van het Zegel van dezen Brief geeft. ,, Habet, zegt hij,

,, Autographum harum Literarum Sigillum e cera

,, nativa, in hac cxprimitur REINALDUs I., equ0 in

,, ſidens, habitu venatoris, tenens ſimiſtra falconem ;

,, estque comes ei canis venaticus: dextra frenum re

Den 1 April, 1272.

* *

Datum & Actum anno Domini 1272. Cal.

April. - -

JO. JS. PONTANUs, Hist. Gelr. Lib.

VT. pag. 154.

,, git, capite nudus , capillis crispis , levi paluda

,, mento indutus.” Bekend genoeg is het, dat bij

het leeven van een Vader de Zoon veeltijds een zoda

nig zegel gebruikte, waarin hij wel te paard, met een

Valk op de hand, en met een lopenden jagthond on

der het paard, doch blootshoofds zonder helm, zwaard,

of verdere Wapenruſting, en over zulks niet op het

zogenaamde Cheval de Bataille zittende, afgebeeld

werd. Wij zullen hier beneden gelegenheid hebben

een zodanig zegel aftebeelden, het welk de Zoon van

onzen Graaf, REINALD de II. bij het leeven van zijn

Vader, gebruikte, in den jaare 1318, in welks rand

ſchrift hij zich noemt PRIMOGENITVS COMITIS

GHELRENSIS. Dergelijke zegels van zoons van

andere Vorſten en Graaven vindt men meer, met de

bijvoeging van PRIMOGENITVS, of FILIVS, ten

bewijze, dat hunne ouders als dan nog leefden. Dit

zij zoo, maar watreden zal men nu moetengeven, waar

om onze REINALD de I. zich van een zodanig zegel

thands bediende? En waarom heeft hij zich niet zit

tende op zijn Cheval de bataille laten afbeelden,

gelijk hij eenige jaaren laater gedaan heeft; zo als

blijkt uit zijne onderſcheidene zegels, door ons hier

beneden op Tab. IV. medegedeeld ? Want, ſchoon

wel
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wel PCNTANUs ons het randſchrift van dit Zegel

niet heeft medegedeeld, kan egter onmogelijk de

bijvoeging van PRIMOGENITVS, of FILIVS, hier

op gebruikt zijn geweest. Immers zijn Vader oTTo

5 was reeds dood. Hij zelf was de thands regerende

Graaf. Hij kon zich derhalven niet anders noemen

dan COMES GELRIAE. - Ja zelfs, wat reden

zal men moeten geven, waarom de Hollandſche Graaf

wILLEM de II. zich altoos als een jager te paard,

met een Valk op de hand, en met een jagthond bij

zich, heeft laten afbeelden, en niet eerder zijn zegel

veranderd heeft, dan, na dat hij tot den Koninglijken

throon van Duitsland verheven was, en zich dus

nooit als zittende op zijn Cheval de Bataille op zij

ne Zegels vertoonde? Men zie de Afdrukzels van

die Zegels bij den Heer MEERMAN, Geſch. van Kon.

wILLEM II. D. Pl. 1. bl. 404. - Wat meer is,

waarom heeft wILLEMs Zoon en Opvolger FLORIs de

V., na dat hij reeds den teugel der Regering zelf

in handen had, en niet meer onder Voogdije ſtond,

zich insgelijks dus afgebeeld, daar hij, weinig jaaren

daar na, zich met helm en uitgetogen zwaard te paar

de vertoonde op zijne overige Zegels, even gelijk

onze Graaf REINALD ook gedaan heeft? Men zie de

zegels van hem, zo als voorkomen in de Privilegien

en Handveſten van HAERLEM bl. 24, 26, en 3o, en

bij oL. vREDIUs Gencal Com. Flandriae Part. I.

pag. 79. Is dit willekeurig geweest? Of vereisch

ten de rechten en gewoonten van dien tijd zulks? -

Raadpleegt men MABILLON , de re Diplom. Lib. II.

C. 18. n. 7. p. 147., Jo- MICH. HEINECCIUs, de ve

ter.German. Sigillis P. I. c. Io. n. 25. p. 127.,

CHRIST. HENR. ECKHARD , Introd. in rem Diplom.

Sect. II. S. 9o. p. 1o4 ; de geleerde Schrijvers van

le Nouveau Traite de Diplomatique Tom. IV. p. 262.

en anderen, men zal tot oploſſing dezer vraag weinig,

of liever niets zekers aantreffen. - Wij zullen ons

egter met de dwaalingen of misvattingen van anderen,

ten opzichte van deze ſtof, niet ophouden. Het kor

te beſtek onzer Aanmerkingen duldt zulks niet, wij

zullen alleen onze gedagten dien aangaande aan 't

oordeel van deskundiger onderwerpen. Voor

eerst denken wij, dat een Zegel, waar op iemand van

den Hoogen Adel ( De zegels der Ridders van den

Laageren Adel behooren hier niet toe.) afgebeeld

wordt als een Jaager met Valk en Hond, of met een

van beiden, juist geen kenmerk is, gelijk zommigen

willen, dat zodanig een noch een Vader in leeven

had, en gevolgelijk nog geen regerend Graaf, of

Vorst, was. Het tegendeel blijkt uit de Zegels van

onzen REINALD, als mede van de Hollandſche Graa

ven WILLEM, en FLORIS. Alle drie waren reeds de

regerende Graaven, en hadden ook reeds hunne Va

ders door den dood verloren. Alleen heeft dit plaats,

zo menigmaal in het randſchrift bij den naam de uit

drukking van PRIMOGENITUS gevoegd wordt, of

van FILIUS, indien het niet het zegel van den eerst

geborenen, of Erfgraaf, maar van een jongeren Zoon

is, dan is zodanige bijvoeging het kenmerk, dat de Va

der nog leefde. - Ten tweeden. Indien het een

vast kenmerk was, dat niemand anders, dan alleen

Zoons, bij het leven van hunne Vaders, zodanige

zegels zouden gebruikt hebben, en eerst na doode van

dezelve het Cheval de Bataille op hunne zegels

zouden uitgedrukt hebben, dan zou men geen voor

beelden van zegels vinden van een en denzelfden per

ſoon, die tweederlei zegels gebruikt heeft, en met

een valk op de hand, en ook in volle wapenrusting

met uitgetogen zwaarde, wapenſchild, en helm, en eg

ter op 't laatſte zo wel, als op het eerſte, de benaa

ming van PRIMOGENITUS, of FILIUS. er bijvoeg

de. - Zulks immers kon geen plaats gehad hebben,

indien de regel doorging, dat enkel jonge Graa

ven, wier Vaders nog leefden en regeerden, den Valk

op de hand voerden. Het tegendeel van dien blijkt,

indien men inziet het afdrukzel van een Zegel bij

vREDIUs Geneal. Com. Flandriae Part. I. p. 85. al

waar men dit randſchrift vindt, SIGILLVM. GVIDO.

NIS. FILII. COMITIS. FLANDRIE, en egter wordt

GUIdo aldaar verbeeldt ſittende op zijn Cheval de Ba

taille, en niet als een jager met den Valk en Hond,

gelijk hij had moeten afgebeeld worden, indien zulks

de ſtandvastige gewoonte van dien tijd ware geweest.

Onnoodig is het meer ſoortgelijke voorbeelden aante

haalen. Men kan dezelve vinden bij vREDIUs, en

anderen. - Ten derden. Hieruit blijkt nu, dat men

een andere reden van dit oude gebruik, en onder

ſcheid in de zegelen, zal moeten geven. Ik voor mij

denke, dat men eenig en alleen de reden moet zoe

ken in den Ridderſtand van die tijden ; en het komt

mij ten uiterſten waarſchijnelijk, zo niet volkomen ze

ker, voor, dat, zo lang iemand niet met de gewoone

plegtigheden tot Ridder geſlagen was, en hij over zulks

nog niet tot de Militaris dignitas van dien tijd, of

Ridderſtand, verheven was, hij geen Cheval de

Bataille vermogt te voeren, maar zich op zijn Zegel

moest verbeelden laten, als een Jager te paard, met

Valk en hond, bloodshoofds, en zonder helm, zwaard,

of wapenſchild voor zijn borst. Doch zo ras iemand

tOt Ridder volgends de gebruikelijke plegtigheden was

aangenomen, dan veranderde hij terſtond zijn Zegel,

verliet zijn voorige afbeelding, en voerde, dan eerst,

helm, zwaard en ſchild, zittende op het zogenaamde

Cheval de Bataille. - Indien men in opmerking

neemt, dat men dikwils op zodanige Zegels het woord

van Miles in het randſchrift 'er vind bij gevoegd, en op

zegels van het andere ſoort, zo veel ik mij herinnere,

nooit MILEs gevonden wordt, ſchijnt zulks de waar

heid van deze onze ſtelling te beveſtigen. Om maar

een eenig voorbeeld aantehaalen. Op een zegel bij

vREDIUs d.. l. pag. 75. vindt men dit randſchrift,

SIGILLVM, PHILIPPI. MILITIS. FILII. COMI

TIS. FLANDRIE. Wat reden zal men kunnen ge

ven, waarom hij juist bepaaldelijk het woord Militis

'er bijvoegde, daar het niet noodzaakelijk was ? im

mers geene andere, dan om daar door aantetoonen,

dat, nu hij tot Miles , of Ridder, plegtig geſlagen

was, en mogelijk te vooren een ander Zegel gebruikt

had, hij nu het recht had, uit hoofde van die waar

digheid, een zodanig zegel, eene Ridderlijke wapen

rusting vertoonende, te voeren. Indien wij op

deze manier de zaak beſchouwen, zal zich de waar

heid van deze onze ſtelling nader doen blijken, voor

naamelijk dan, wanneer wij dit ons gezegde toetſen aan

verſcheiden Zegels van onze Nederlandſche Vorſten.-

Met Zegels van uitheemſche Prinſen en Vorſten zul

len wij, om kort te zijn, ons niet bemoeijen.

Met recht mag iemand vragen, waarom wILLEM de

II. zo lang hij maar Graaf van HOLLAND , en nog

geen Roomsch Koning was, nooit op zijne Zegels,

in volle wapenrusting met helm en zwaard, daar hij

reeds regerende Graaf was, zich heeft laaten afbeel

den, maar altoos bloots hoofds, en met een valk en

hond, als een jager? Ik antwoorde, om dat hem, vol

gends de aangenomene gewoonte van dien tijd onder

de overige Vorſten, zulks niet vrijſtond. Hij moest

eerst door den een of ander Vorst op de gewoone

wijze tot Ridder geſlagen zijn, en dan eerst vermogt

hij een zodanig zegel te gebruiken. Nu is het zeker,

en door den Heer MEERMAN Geſch, van Kon. WIL

- LEM
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LEM I. D. bl. 23o. ten vollen betoogd, dat hij, eerst

kort na zijne verkiezing tot Roomsch Koning, de Rid

derlijke waardigheid ontfangen heeft. Zal men zich

dan verwonderen, dat men geduurende zijne Graaflijke

Regeering geen Sigillum Militare vindt door hem ge

bruikt te zijn, maar alleen zodanig Zegel, als ande

ren ook voerden, die nog geen Ridders waren ?

Toen hij tot Ridder plegtig ingehuldigd werdt, was

hij reeds tot Roomsch Koning verkoren, en van dien

tijd gebruikte hij het Koninglijke Zegel. Hij heeft

over zulks nooit gelegenheid gehad om zich met zijn

Cheval de Bataille op zijne Zegels te laten afbeel

den. - Maar wat redenen zal men geven, waarom

onze Gelderſche Graaf REINALD de I., onder dezen

onzen Brief, in 1272. het Zegel gebruikte, zo als

PoNTANUs het zelve beſchrijft, en waarom hij, zo

al niet vroeger, ten minſten zeven of agt jaar daar na,

in 128o, en vervolgends altoos, een RiddermaatigZe

gel gebruikt hebbe? Geene andere, onzes bedunkens,

dan deze, dat hij in 1272. de Ridderlijke waardigheid

nog niet bekleedde, en over zulks geen Riddermaatig

Zegel vermogt te voeren. Dit zou ten uiterſten ge

ſterkt worden, indien men naauwkeurig, gelijk in het

geval van Koning wILLEM, kon bepaalen den juisten

tijd, waarop onze REINALD tot Ridder was geſlagen.

Doch, dewijl zodanig voorval in 't leven van hem

door geene onzer oudere, of latere, Schrijvers, zo

veel wij weeten, is aangeteekend geworden, moeten

wij hier in ook onze onkunde openhartig belijden;

doch niet te min durven wij er naar gisſen. Indien

men naamelijk agt ſlaat, dat de vereischte ouderdom

in iemand, die tot Ridder zou verheven worden, te de

zen tijde was het een en twintigſte jaar zijns levens,

gelijk te over bekend is, en geen bewijs hier noodig

heeft, ſchoon men mogelijk een of ander voorbeeld

van Jongeren zou kunnen tegenwerpen, doch zulks is

maar eene kleine uitzondering van dien algemeenen

regel in den vereischten ouderdom tot het verkrijgen der

Ridderlijke waardigheid; - en indien men verder

oplet, hoe oud REINALD in 1972 was, toen hij dit

Zegel aan dezen onzen Brief hong, zal zich dit moge

lijk laten ontwikkelen. In onze Aanmerkingen, hier

voor in de II. Afdeel. bl. 568, hebben wij op waar

ſchijnlijke gronden reeds getoond, dat hij geboren

moet zijn geweest in het laatst van 1254, of liever in

het volgende jaar 1255. Hij was dus in 1272, niet

ouder, dan ongeveer agttien jaar. Hij had gevolge

lijk den vereischten Ouderdom van twintigjaren nog niet

voleindigd, om de Ridderlijke waardigheid te mogen

verzoeken, of te bekleeden. Wat is nu het gevolg

hier van? Dit zekerlijk, dat hij ook in 1272 geen Rid

dermaatig Zegel vermogt voor als nog te gebruiken.

Zullen wij ons dan verwonderen, dat wij een ander

dan Riddermaatig Zegel, onder deezen Brief vinden?

Immers, zo lang hij niet plegtig tot Ridder geſlagen

was, vermogt hij geen ander, dan het door PONTA

NUs beſchrevene Zegel, te gebruiken. Na zijn twintigſte

jaar, en dus niet vroeger, dan ongeveer den jaare 1275

of 1276, kon hij die waardigheid eerst verkrijgen. En

dit is de reden, waarom men onder een Brief van

128o, (vroegereZegels van hem zijn ons, tot dusver,

niet voorgekomen, en de Zegels, die men bij VREDIUS

Gen. Com. Flandr. Part. I. p. 87. van hem vindt,

ſchijnen na dat jaar eerst gegeven te zijn) een zodanig

Zegel vindt, het geen zijne Ridderlijke waardigheid

ten vollen kenſchetst, en waar uit men met gerustheid

beſluiten mag,"dat hij in 128o reeds die waardigheid

bezat. Het zelfde heeft ook plaats in de Ze

gels van den Hollandſchen Graaf FLORIs de V. Deze

- ,

bereikte naauwlijks twee jaaren, toen hij zijn Vader

verloor, volgends de rekening van WAGENAAR V.

H. III. D. bl. 3. dien wij hier in volgen, ſchoon

JoH DE BEKA in Chron. pag. 88. en PETR BocKEN

BERG in Catalog. Princ. Holl. p. 24. ſtellen, dat hij,

ten tijde van Kon. wILLEMs dood, maar zes maanden

oud zou zijn geweest, waarin zij zich vergisten, de

wijl hij, gelijk de Heer MEERMAN Geſch. van Kon.

WILLEM II. D. bl. 214. te recht ook bewezen heeft,

omtrend den herfst van 't jaar 1254. binnen Leiden ge

boren is. Hij kon derhalven geen aanſpraak maken

op de Ridderlijke waardigheid, noch dezelve verkrij

gen voor den jaare 1275. den tijd naamelijk, dat hij

het een en twintigſte jaar zijns ouderdoms bereikt

had. Hij kon over zulks voor dat gemelde jaar zich

op zijne Zegels niet anders laten afbeelden, dan met

een Valk op den hand, en blootshoofds zonder eenige

wapenrusting. En uit dezen hoofde is het, dat wij

hem ook dus afgeteekend vinden op het, in de Privil.

van HAERLEM bl. 24. uitgegevene, Zegel, waarmede

hij de Privilegien dier Stad bevestigd heeft in den jaa

re 1273, en dus ten tijde, dat hij wegens zijne jong

heid nog geen Ridder was. Hij kon volgends de aan

genomene gewoonte van dien tijd zodanig niet worden

voor 1275., en hij ſchijnt ook die waardigheid tus

ſchen de jaaren 1275 en 128o. verkregen te hebben,

gelijk ook door den Heer P. H. vAN DE wALL in de

Aanm. op de Privil. van DoRDRECHT I. D. bl. 73

op deze zelfde gronden te recht is aangetoond, om

reden, dat men hem zittende op zijn Cheval de Ba

taille in volle wapenrusting, en dus als Riddermaatig,

afgebeeld ziet op een Zegel, het geen hangt onder

een Brief van den 8 September 128o, uitgegeven in de

gemelde Privilegien van HAERLEM bl., 26. gelijk men

hem ook na dien tijd altoos dus afgebeeld ziet op alle

zijne zegelen, zo veelen mij bekend zijn. - Op de

zen zelfden voet nu moet men ook beſchouwen de

twee verſchillende Zegels van den Vlaamſchen Graaf

RoBBERT, uitgegeven door vREDIUS in Sigill. Com.

Flandr. Alag. 48. Op beiden noemt zich Robbert PRI

MOGENITVS COMITIS FLANDRIE. Het eerste

gegeven in 1265. verbeeldt den Graaf te paarde, als

een Jager, met Valk en Hond, het tweede, in 1267.

gegeven, verbeeldt hem in volle wapenrusting met

helm en uitgetogen zwaard. VREDIUs vergiste zich

zeer, wanneer hij ſchreef, ., Sigillum habuit, figura

, equeſtri tanquam advenationem procedente: cujus

,, modi elſe plerumqve ſolent juvenum innupt rum ſ

gilla”.. Niets minder is waar, dan dit gezegde, dat

zodanige Zegels doorgaands het kenmerk zouden ople

veren van iemand, die nog ongetrouwd, innuptus,

was. Dan immers kon de Hollandſche Graaf FLoRis

de V. in 1273. een zodanig Zegel niet gebruikt heb

ben, daar het zeker is, dat hij reeds lang voor den

jaare 1273 getrouwd is geweest. Men zie wAGE

NAAR V. H III. D. bl. 9. en den Heer vAN wyN,

in de Bijvoegſ. en Aanm. op den zelven, III. D. bl.

IO, - Op de zelfde wijze, denke ik, dat men

ook beoordeelen moet de twederleij Zegels van de Bra

bantſche Hertogen JAN den I. en JAN den II. uitgege

ven bij vREDIUs Geneal. Com. Flandr. Part. 1. p.

76. en pag. 77. ; als mede van Graaf JAN van Namen

bij den zelven d.. l. p. 82. b. en pag. 83 a Zo lang

deze opgemelde Vorſten de Ridderlijke waardigheid

niet hadden verkregen, gebruikten zij het eerste ſoort

van Zegelen, doch zo ras zij die waardigheid hadden

aangenomen, lieten zij zich afbeelden, zittende op

hunne Cheveaux de Bataille, Meerder voor

beelden hier van bij te brengen, oordeelen wij onnoo- -

Ccc cc dig.
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dig.-Indien nu deze onze gedagten over het

waare onderſcheid tusſchen die twee ſoorten van Ze

gelen aan deskundigen mogen bevallen, zal men
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vervolgends de onzekere uitleggingen, en zelfs ver

ſcheiden misvattingen van andere ſchrijvers over dit
onderſcheid, kunnen ontbeeren. -

Henrik, Heer van de Lek, belooft zijne verſchuldigde erfpacht wegens den

Tol te Smithuſen, op zekere termijnen, aan het Kapittel van s. MARIE te

Utrecht te zullen betalen, en verwillekeurt, dat hij anders van zijn recht

tot die Erfpacht vervallen zij.
-

Den 18 Meij 1274.

Go Henricus dictus de Lecka notum

TL, facio univerſis, praeſentia viſuris, quod

ego teneor diſcretis viris Decano & Capitulo

Eccleſiae Sanctae Mariae Traiectenſis in C.

& XXXVI. lib. Traiectens. legalium denario

rum, infra diem obitus Sancti Martini pro

ximo futurum in Eccleſia eorum in parata pe

cunia perſolvendis meis laboribus & expenſis,

ea conditione interpoſita, ſi dictam pecuniam

non perſolvero infra terminum praenotatum,

extunc ipſo facto omnem , pecaniam, quam

Theodericus dictus de Altinathe eis nomine

meo exhibuit, me (a) arbitro amiſiſſe,

& Cb) occaſione ejusdem mihi nichil juris

penitus acquiſiſſe, ſed cauſa, quae vertitur

inter dictos Decanum & Capitulum eX una

parte, & me ex altera, ſuper Theolomio in

Smithuſen & Curtibus in Ewich & Malber

ge, extunc eſt in eodem ſtatu per omnia,

quo fuit in die Palmarum nunc praeterito.

Praeterea recognoſco, quod teneor dictis

Decano & Capitulo in C. modiis puri tritici

de feſto Philippi & Jacobi nunc praeterito,

& in XXI. lib. Trajectens. in feſto nativitatis

Sancti Johannis Baptiſtae , & in C. modiis

(a) Me arbitro amiſiſe.] Dus in onze beide

Exemplaren. Verſtaanbaarder zou het zijn, indien er

ſtond, me arbitror amiſiſe. Doch dat men in de mid

deleeuw ook nu en dan, ſchoon zeldfaam, arbitrare

voor arbitrari gebruikte, leert ons DU CANGE in

Gloſſ. M. & I. L. Tom. I. p. 63o Arbitro

verder betekent hier 't zelfde, 't geen men oudstijds

in ons Nederduitsch uitdrukte door verwilkoiren, of

Verwillekeuren. Dus wordt in de GEMMA Vocabulo

rum, van 1495, Arbitror, onder anderen, te recht

ook overgezet door wilkoeren. Gelijk nu hier arbitro

voor arbitror voorkomt, op die zelfde wijze gebruik

te men ook, nu en dan, preco voor precor. Dus leest

puri tritici in feſto Sancti Remigii, nunc pro

ximo affuturis, ſub poenis & conditionibus,

quae in litera, domino & patri meo Henri

co de Lecka, Militi, bonae memoriae a di

ctis Decano & Capitulo exhibita, plenius (c)

continentur.

Ceterum ante ſolutionem totalis dictae pe

cuniae juramentum fidelitatis dictis Decano &

Capitulo nullatenus exhibebo.

In cujus rei teſtimonium praeſentem lite

ram ſigillo meo proprio, nec non ſigillo Do

mini THEonenict Comitis CLEVENsis ipſis

Decano & Capitulo contuli communitam.

Actum & datum in praeſentia dominorum

Theoderici de Vunderen, Theoderici de

Momenthe, Arnoldi de Nele, Militum,

Theoderici dicti de Altinathe, Anno Domini

Mo.CC°.LXXIIIIo. XV. Kal. Junii.

Naar het Perkamenten MS. Liber Pi

loſus van 't Kapittel van s. MARIE te

Utrecht, Fol. 158 Gecollationeerd

met een Afſchrift, door den Hoog

leeraar A. KLUIT aan ons medege

deeld.

men, Sigillum patris noſtri precavimus apponi, in een

Brief van den jaare 1244 bij CHRISTOPH. JAc. KRE

MER in zijne Academ. Beitrage zur Gulch- und Bergi

ſchen Geſchichte, Tom. II. num. 5. pag. 127.

(b). Occaſione ejusdem.] Dus uitdrukkelijk in het
oude Perkamenten Register. In het Afſchrift van den

Heer KLUIT ſtaat kwalijk, diëtione ejusdem.
(c) Plenius continentur] Men kan die voorwaar

den ook vinden in den Reverſaal - Brief, dien zijn

Vader hier van in 1255. aan het Kapittel heeft uit

gereikt, en dien wij hier voor reeds in de III. Af

deel. n. 85. bl. 497. hebben medegedeeld.

7.)
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7.) Een verſterkt Huis binnen de Stad Thiel door den Ridder Johannes de Cok

opgedragen aan den Hertog van BRABANT tot een open Huis, en van den

zelven weder te Leen ontfangen ten Brabantſchen rechte.

Den 21 October, 1274.

Os JOHANNEs, Dei gratia, Lotharingiae

& Brabanciae dux, notum facimus u

niverſis, praeſentes literas inſpecturis, quod,

cum dilectus fidelis noſter Johannes dictus

Cocus miles domum ſuam ſive munitionem,

quam habet in opido Thylenſt hodie, vide

licet anno domini Mo. CCo. LXXIIIIo. in die

undecim milium virginum, de conſenſu (a)

uxoris ſuae, & ſuorum heredum, nobis libe

re donaverit, tanquam verum allodium, in

perpetuum poſſidendum; Nos, conſiderantes,

quod ex fideli devotione dicti Militis, & ſuo

rum heredum, nobis & noſtris heredibus mul

ta commoditas poterit provenire, ipſi Johan

mi diétam domium ſell munitionem cum fun

do, ſive area domus, quae oliin fuorae 93ua

ni de Vattderic Militis, in feodo concedi

mus, a nobis & noſtris ſucceſſoribus in per

petuum tenendam; ita quod ipſe johannes,

et ſui heredes, in recipienda a nobis et no

ſtris ſucceſſoribus et tenenda dicta domo ju

(a) Uxoris /uael In een Brief van den jaare

1281. , hier beneden in zijn tijdorde te plaatzen,

V! " iſ.

ië V% S&##':/2. SNE/g Sº 'VAZ. s", S\\ S\\"Mºg- &

gs &#sº sº gººs"Zº

re & conſuetudine gaudere debeant Braban

tino, ita tamen quod nos et noſtri heredes,

quociens nobis fuerit oportunum, de ipſa domo

nos juvare poſſimus contra quoslibet noſtros ad

verſarios, perſonaliter in ea commorando, vel in

ea noſtros homines collocando ſecundum quod

pro oportunitate temporis, vel neceſſitate de

fenſionis, vel in proſecutione ultionum noſtra

rum injuriarum, nobis et noſtris ſucceſſoribus,

qui pro tempore fuerint, melius videbitur ex

pedire. Ita tamen, quod nobis, et noſtris

hominibus, in dicta domo ſic exiſtentibus,

dictus Johannes et ſui heredes ad exeundum

de dicta domo minime compellatur. In cu

jus rei teſtimonium praeſenti ſcripto ſigillum

iroſtruIII duxiIIIus appOnendum. Datum anno

et die praediétis.

Naar het MS. Register in folio, getee

kend A., ter Rekenkamer van GEL

DERLAND berustende, Fol. XL.

wordt zij Aleijde genaamd.

M" of v wal IIr ,1 M.!,
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8.) De Brabantſche Hertog belooft uit den Tol te Thiel te zullen doen betalen de

onkosten, welke zijn Castelein Johan de Cok, zo aan timmering van het

Slot, als tot aankoop van drie daar bij gelegene Huizen, zou komen uit

tegeven.

Den 21 October, 1274.

Os JOHANNEs, Dei gratia Lotharingiae

& Brabanciae Dux, notum facimus uni

verſis, praeſentes literas inſpecturis, quod nos

dilecto noſtro, Domino Johanni dicto Coco Mi

liti, Caſtellano noſtro Thilenſi, promittimuste

nore praeſentium literarum, quod quascunque ex

(a) Domus noſtrae.] Het is het zelfde Huis, dat

bij den ſtraks voorgaanden Brief door dezen Johan de

Cok aan den Brabantſchen Hertog tot een open huis

was opgedragen, en door denzelven aan hem tot een Bra

bantsch Leen weder uitgegeven. Dat dit Huis nevens

eenige bijgelegene huizen, of erven, te dezen tijd

-

-

penſas fecerit in aedificatione domus noſtrae,

quam a nobis tenet in feodum, & in aedificatio

ne in muris circa domum, et in emptione trium

domorum circajacentium, ſecundum bonam

computationem , et ſecundum ordinationen

et dictum virorum nobilium , fidelium no

gevestigd is, en, daarvan, het Slot of Kaſteel der Stad

THIEL getimmerd, en deze Johan de Cok daar op tot

Castellein is aangeſteld, blijkt uit dezen en den voor

gaanden Brief niet onduidelijk. En uit dien hoofde

verdienden deze beide Brieven alhier geplaatst te wor

den. -

Cc ccc 2 ſtro



616 CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

:

w

ſtrorum, ſc. Berthaut domini Machlinienſis,

et Domini Roberti de Hoesdenne, militum,

ac Fratris Wlfardi de domo Teutonica, ſi

bi plenarie refundemus; volentes, quod hu

iusmodi expenſas ſecundum ordinationem eo

rum recipiat in theloneo noſtro Thilenſi tem

poribus et terminis, quos ipſi Milites , et

teſtimonium ſigillum noſtrum praeſentibus eſt

appenſüm. Actum et datum anno Domini

M° CC° LXXIIII9 in die XIn virginum.

Naar 't MS. Register in folio, geteekend

A. , ter Rekenkamer van GELDER

LAND berustende, Fol. XL. & XL.

- - - ZVC/T/O,frater, duxerint deputandos. In cuius rei ſt

- 2 - AÇ, 7-7. Zodz- 27. >> - , V- zºzeezººººººººººººººººººº
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9.) Mathias de Are bekent de goederen , die hij voor de 1oo Mark, door Graaf

oTTo aan hem en zijn Broeder eertijds gegeven, had aangekogt, van des

zelfs Opvolgers vervolgends te Leen te zullen houden.

In den jaare 1275.

Go Mathias Pincerna de Are, miles,

praeſenti ſcripto proteſtor, et recogno

ſco expreſſe, quod ego et Hermannus fra

ter meus, Miles, bonae memoriae, cum

centum marcis Colonienſium denariorum, quos

illuſtris vir Domlnus OTTO Correes oLLRErt

sIs bonae memoriae ratione feodi nobis contu

lit, bona allodialia apud Wedis jacentia, quod

eſt inter Coloniam et Bunnam, nobis com

paravimus, quae quidem bona Ego et Lode

wicus nepos meus, filius fratris mei prae

dicti, a ſucceſſoribus Comitis praedicti cum

noſtris ſucceſſoribus perpetue tenebimus, et

poſſidebimus ſub titulo feodali. In cujus rei

teſtimonium et robur Ego Mathias praedi

étus ſigillum meum praeſentibus duxi appo

nendum. Datum apud Bunnam anno domini

Mo CCo ſeptuagelimo quinto.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, geſterkt met een uithangend

Zegel in wit wasch, berustende in de

Rekenkamer van GELDERLAND.

--------
--------
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Io.) Een derde deel der Goederen onder de Parochie van Hemert tot onderſtand

van het Heilige Land door Wilhem van Egmonde geſchonken aan de Rid

ders van het Duitſche Huis te
Utrecht. w

Den 24 Maart 1275.

Go Wilhelmus de Egmonde univerſis,

IE praeſentia viſuris, notum eſſe cupio,

quod terciam partem bonorum, quae dicun

tur bona de Egmonde, iacentium in Inſula

infra parochiam de Hamerten, quae ad me

jure hereditario ſpectant, Viris religioſis Fra- --

tribus domus Teutonicae Traiectenſis pure

in elemoſinam in ſubſidium terrae ſanctae

contuli pleno iure perpetuo poſſidendam. In

cuius rei teſtimonium (a) praeſens Scrip...

(a) Praeſens ſcript. . . . . ] Aan het onderſte

gedeelte van den oorſpronkelijken Brief, waar onder

nog hangt een gedeelte van het Zegel in wit wasch,

was een ſtukje afgeſcheurd van het perkament, waar

door veroorzaakt is, dat een klein gedeelte van dit

.............. roboratum. Datum anno

dni Mo. CC°. LXX°. quinto, feria quarta post

dom. . . . . . . . . . . . . . . . limei.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, dog waar uit van onderen een

ſtukje geſcheurd was, berustende on

der de Archiven van 't Duitſche Huis

te Utrecht in Lade 7. in een paket,

gequoteerd N. 6.

Stuk verlooren is gegaan. Men zal egter gemaklijk

het verloorene kunnen herſtellen in dezer voegen,

praeſens ſcriptum eis dedi ſigillo meo roboratum -

poſt Dominicam qua cantatur Oculi mei.
e

" -
- - - -
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11.) Graaf REINALD belooft de Stad Sueſteren in het Overkwartier, dan sijne

Zuster PHILIPPA, de Vrouw van wALRAM Heer van Valkenburg en Mon

joije, zo lang zij leefde, in bezit, als haar huwelijksgoed, te zullen over

laten.

Den 26 April 1276.

1

Os REYNALDUs Comes Gelrenſis notum

facimus univerſis, praeſentes literas vi

ſuris, quod nos ad preces & inſtanciam nobi

lis viri wALR. Domini de Valkenburg &

de (a) Mimgoie, dilecti noſtri Sororii &

fidelis, concesſimus & recognovimus PHILIP

PAE, uxori (b) ſuae dilectae, noſtrae Soro

ri, Opidum Sueſtrenſe, cum univerſis ſuis

attinentiis & redditibus quibuscunque, nec

non cum integritate omnium jurium, quibus

ipſe wALR. dictum opidum Sueſtremſe tenuit

& poſſedit, quae omnia idem a nobis (c) in

feodum dinoſcitur tenere, nomine dotis, (d)

coad vixerit, libere poſſidendum & habendum;

promittentes bona fide PHILIPPAM, noſtram

Sororem praedictam, in (e) quieta poſſeſſi- --

one dictorum bonorum, quamdiu vixerit,

prout Ordo jurisdictaverit, tanquam dominus

bonorum eOrundem manutenere, & ab omni

bus injuriis & moleſtationibus contra quoscun

que defenſare.

(a) Mimgoie..] Dus hier, en ook beneden, in den

oorſpronkelijken Brief. Bij PoNTANUs leest men,

Monijogen, en vervolgends Monoija.

(b) Caori ſuae.] Bij PoNTANUs leest men uxori

ejus dilectae.

(c) A nobis in feodum dinoſcitur.] PoNTANUs

ſchijnt in zijn Afſchrift de woorden in feodum niet te

hebben kunnen lezen, en daarom vindt men bij hem,

a nobis . . . . . dignoſcitur. Wij hebben het uitge

latene uit den oorſpronkelijken Brief herſteld.

(d) Coad paſſidendum & habendum.] Wij

volgen naauwkeurig de lezing van het oorſpronkelij

ke. In de uitgaave leest men, quoad vixerit , libere

poſiaenda & habenda.

(e) In quieta poſſeſſione – quamdiu vixerit.]

Bij PONTANUs, in certa poſſesſione - quoad viaerit.

(f) Et ſingula.] Deze woorden heeft PoNTANUs,

door overhaasting, of onoplettendheid, in zijne uit

gaave overgeſlagen. r

(g) Et ad corundem obs.] Het voorzetſel ad is

ook in de uitgaave overgeſlagen.

(h) Sigilium noſtrum.] Het eerste Zegel, dat van

Graaf REINALD naamelijk, is verloren gegaan en af.

gebroken, zijnde alleen maar overig de Perkamen

ten Staart, waar aan hetzelve onder dezen Brief ge

hangen heeft. Het tweede Zegel egter, in geel wasch

gedrukt, heeft den tijd verduurd , en is nog onge

ſchonden over. Dewijl wij voornemens zijn, zo veel

ons mogelijk is, de Zegels van alle Graaven en Graa

vinnen te laten in 't koper brengen, en uit te geeven,

hebben wij ook gemeend den liefhebberen onzer Va

derlandſche oudheden geen ondienst te zullen doen,

indien wij het Zegel, zo als onder dezen Brief nog

In cujus rei teſtimonium praeſentes literas

ſigillo noſtro una cum ſigillo praedicti wALR.

noſtri Sororii duximus roborandas.

Et nos wALR. Dominus de Valkenburg &

de Mimgoie, recognoſcentes & confitentes

praediéta omnia (f) & ſingula ad noſtram in

ſtanciam & petitionem facta eſſe, in omnium

praemiſſorum teſtimonium (g) & ad eorun

dem obſervantiam firmam, ſigillum (h) no

ſtrum literis praeſentibus fecimus apponi.

Datum anno DominiMo.CC . ſeptuago. ſex

to. Dominica, qua cantatur, jubilate

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, ervintelijk ter Rekenkamer van

GELDERLAND. Ook, doch min naauw

keurig, uitgegeven bij PoNTANUs Hist.

Gelr. Lib. VI. pag. 156.

hangt, van dien wALRAM, die een Zwager van on

zen Graaf REINALD geweest is, ook in 't koper lie

ten ſnijden. Gaarn zouden wij ook het Zegel van zijn

Vrouw PHILIPPA hier bijgevoegd hebben, doch geen

Zegel van die Gelderſche Graavin is ons tot dusver

voorgekomen. - Op. Tab. III. Num. 1. vindt

men het Zegel, zo als onder dezen Brief hangt. Het

randſchrift is Sigilium WALLERAN FILII CoMitis

DE FALCOBurg MONGoie. Wij hebben hier on

der Num. 2. een tweede Zegel van hem bijgevoegd,

waar mede hij, eenige jaaren laater, bezegeld heeft

gehad den Brief van den 20 September 128o, dien wij

hier beneden in zijn tijdorde ook zullen uitgeven. Al

daar gebruikte hij dit randſchrift; Sigilium WAL

RAMI DNI. (domini) DE MONGOIE ET DE

VALKENBORG: Het tegenzegel heeft ten om.

ſchrift S. (Sigillam, of liever Secretum) wAl. DE

MONGOIE ET DE VALKENBORG. - Uit on

derlinge vergelijking nu van die beide Zegelen leeren

wij deze hiſtoriſche omſtandigheden; voor eerst, de

wijl hij op het eerſte zig noemt FILIVS, zoon van

den Graaf van Valkenburg, en op het andere DOMI

NVS, Heer van Mongoije en Valkenburg, dat zijn

Vader tusſchen den jare 1276, en 128o moet overle

den zijn. - Ten tweeden leeren wij hier tevens uit,

daar hij op het tweede verbeeld wordt zittende op het

zo genoemde Cheval de Bataille, met helm en uitge

togen zwaard, terwijl hij op het eerſte alleen zijn wa

penſchild voert, dat hij in dien zelfden tusſchentijd

van de jaaren 1276 en 128o. tot Ridder plegtig geſla

gen is geworden. Men zie, het geen wij hier voor

hebben aangeteekend in onze Aanmerk. op Num. 5.

bl. 613. ,,
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Door den Ridder Theodericus de Bremth aan Graaf REINALD verkogt zijn,

en zijns Kinderen, aandeel in het Elmpter-walt.

Den 14 Junii, 1276.

Os Theodericus de Bremth, Miles,

praeſenti ſcripto proteſtamur, & reco

gnoſcimus evidenter, nos Viro Nobili REY

NALDO Comiti GELRENSI partem noſtram Ne

moris de Elmth, ac puerorum noſtrorum,

cum omni juris integritate, quo nos illam ha

bere conſuevimus & tenere, de conſenſit &'

voluntate ipſorum noſtrorum puerorum, legi

time & rite vendidiſſe, dantes & conſtituen

tes ipſi Comiti fidejuſſores, dilectos nobis,

Giſèlbertum fratrem noſtrum, Amilium &

Rycaudum fratres de Kenſivilre, Milites,

qui ad hoc ſe pro nobis obligarunt, & quem

libet ipſorum in ſolidum, quod pueros no

ſtros, infra annum poſt datam praeſentium,

dictis bonis, nemori videlicet, renunciare

faciemus, ſicut moris(eſt, & effeſtucare, om

nemque impetitionem debitam, quae dicto Co

miti ratione nemoris praedicti mota fuerit, ali

qua non obſtante occaſione, penitus & plane

deponemus.

Si vero Comes praedictus in (a) aliquo

ipſorum praemiſforum aliquem pateretur defec

tum , quod abſit, idem fidejuſſores moniti

(a) Aliquo itſorum praem.] In 't MS. Register

vinde ik geſchreven, in aliquo iſtorum pracmiſ/orum.

Opidum Wasſenberg intrabunt, & jacendo

ſatisfacient, tanquam boni & legitimi fidejus

ſores; nee inde recedent, donec idem defe

étus plenarie ſit adimpletus.

In teſtimonium autem praemiſſorum & ro

bur, litteram praeſentem ſigillo noſtro duxi

mus roborandam.

Nos quoquefidejuſſores praenominati omnia

Praemiſſa, & ſingula, vera eſſe ſatemur, ſi

gilla noſtra ad hoc in teſtimonium praeſenti

bus apponentes.

Datum Coloniae anno Domini milleſimo.

Ducenteſimo. Septuageſimo ſexto. feria (b)

tertia poſt diem beati Barnabae Apoſtoli.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief bezegeld met vier Zegels in wit

wasch, ervintelijk in de Archiven van

de Rekenkamer van GELDERLAND.

Ook geregiſtreerd in het MS. Dat alt

ſte Regiſtre, insgelijks ter Rekenka

mer berustende, Fol. 12o. verſo.

(b) Feria tertia poſt d] In het zelve Register

leest men, feria tertia proxima poſt d.

«l S/So- wNS/w -v-

13)
Schepenen Brief van Bommel, waar bij dezelve bekennen, dat naamens het

Kapittel van s. MARIE te Utrecht de Landerijen, onder het Gerigte van

Heſel en Hijnen gelegen, met alle derzelver Dijken, aan Arnold van Sta

kenburch, op het zelfde recht, als de Priester van Heſel die bezeten had,

zijn afgeſtaan en overgegeven.

Den 28 junii, 1276.

I [Nivelſ: praeſentes literas inſpecturis,

nos Scabini Opidi in Bomele notum

facimus, & tenore praeſentium proteſtamur,

quod viri diſcreti Arnoldus dictus Malgris,

& Jordanus filius Gudulae, Scabini noſtri

fuerunt, quod venerabiles Domini Decanus

& Capitulum Eccleſiae beatae MARIAE Traje

étenſis proprietatem terrarum & aggerum om

nium, ad eos a Plebano Eccleſiae de Heſel,

et ab eadem Eccleſia devolutorum, in juris

de Bomel, praeſentialiter ad hoc vocati inter- dictionibus de (a) Heſel vel Hijnen ubi

CUIm

(a) Heſel vel Hijnen.] Het is het bekende, in de ſtaan Neer-ijnen, of Op-ijnen, beide niet ver van

Tielerwaard aan den Waaldijk gelegene, Heezel of Heesſel aldaar ook gelegen. - Deze beide Ijnen ko

Heesſel. - Door Hijnen moet men ongetwijfeld ver- men, onder anderen, ook voor in een Brief van 1265,

hier
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cumque jacentium, per dominum Wilhelmum

Scriptorem, eorum Concanonicum, pure et

ſimpliciter reſignaverunt, et dederunt Arnoldo

ſilio Henrici de Stakenborch, genero Egonis

de Drile, ſuper ſe & bona ſua, hereditatem

ſuam & heredes ſuos, ac ſuper vitam ſtlam,

perpetuo optinendam eo jure per omnia, quo

Plebanus de Heſel ipſam terram & aggeres

tenuit; & quod idem Arnoldus filius Henrici

easdem terras & aggeres praenominatos de

manu praedicti domini Wilhelmi Eccleſiae

Sanctae Mariae Canonici, nomine Decani &

Capituli et Eccleſiae praedictae, recepit ſpon

tanea voluntate ſuper ſe et bona ſua, heredi

tatem ſuam, et heredes ſuos, ac ſuper vitam

ſtlam optinendos, et perpetuo conſervandos,

ſicut ſuperius eſt expreſſum, praeſentibus et

aſtantibus viris diſcretis et honeſtis,

Domino Gerardo de Rottera Milite, Ju

dice domini Comitis Ghelrenſis ac viſitatore

Aggerum,

johanne fratre praedicti Domini Gerardi,

Judice in Heſel,

Alardo judice in Valderike,

Alardo de Stakenborch, et Gheldolpho

fratribus,

hier voor in de III. Afdeel, bl. 575. - Dat ouds

tijds drie Ijnen, of trina Ina, in de Tielerwaard zou

den bekend geweest zijn, gelijk vAN HUEssEN Hiſt.

Epiſc. Traject. Tom. I. p. 25d. wil, is geheel bezij

den de waarheid. - Dewijl wij hier Heesſel en Hij

men, of 1jnen, bij elkander gevoegd vinden, zulks

Egone de Drile, . .

Gerardo dicto Friſone de Hemert.

Lamkino et Berwoldo de Drile,

Huberto de Herwinne,

Willingho filio Baſilii,

Wilhelm0 de Damme,

jacobo fratre ſilo, -

Wilhelmo de Molendino,

Gerardo de Damme, et aliis quampluribus

Parochianis in Heſel.

Et ſuper hiis praemiſſis, rite actis, prae

dicti Arnoldus Malgris et Jordanus, filius.

Gudulae, noſtri Scabini, nobis teſtimonium

retulerunt.

In cujus rei munimen et evidentiam majo

rem, quia ſigillis caremus, ſigillum Opidi no

ſtri praeſentibus fecimus apponi, ſub eodem

praemiſa omnia proteſtantes.

Datum anno domini M°. ducenteſimo.

LXX. ſexto. in vigilia Apoſtolorum Petri et

Pauli. -

Naar het Perkamenten MS. Liber Pi

loſus van 't Kapittel van S. MARIE

te Utrecht, pag. 93.

verſterkt aanmerkelijk onze gisſing, dat men naamelijk

in den Brief van den 12 Augustus des jaars 85o, in

de I. Afdeel. bl. 28. reeds geplaatst, alwaar men

bij een gevoegd vindt Eſola, Hamarithi atque Vma,

voor dat Vma zal moeten lezen IJna. Men zie onze

Aanm. op dien Brief. -

14:) De gewezen Luikſche Bisſchop HENRIK van GELRE bekent alleen, geduurende

zijn leven, het Vrugtgebruik te hebben van het Kaſteel van Monfort, als

mede van Nieuſtad, Echt, Linne, Vlodorp, en andere Dorpen, onder dat

Ambt gehoorende, 't geen na zijn dood weder moet vervallen aan zijn

Broeders Zoon, Graaf REINALD den I.

Den 4 Auguſtus, 1277.

Os HENRicus, (a) quondam Leodienſis

Epiſcopus, et Dominus de Monforth,

univerſis, praeſentes litteras viſuris, notum

Ca) Onondam Leodienſis Epiſcopus 1 Over ver

ſcheiden wangedragingen, en voornaamelijk over zijn

onkuisch leven, beſchuldigd, en door Paus GREGORIUs

den X, ter verandwoording gedagvaard voor een alge

meen Concilie, heeft hij den uitſlag van die dagvaar

ding niet willen afwagten, maar hij heeft in den jaare

1274 afſtand van zijn Bisdom gedaan, na welken af.

ſtand hij nog ruim tien jaaren geleefd heeft, en in het

laatst van 1284. of begin van 1285. eerst geſtorven is.

Men zie HocsEMIUs in Henrico Gelrenſt, Cap. 8. en

Cap. 14. bij cHAPEAvILLE, Geſt. Pontif Leodiens.
Tom. II. p. 298. & 315. als mede FoULLoN Hist.

Leodiens. Tom. I. pag. 358 & 364. - Kortelijk,

facimus, et per praeſentes recognoſcimus, quod

nos plane et ſimpliciter ſine dolo Caſtrum no

ſtrum Monforth, Novum Opidum (b) no
ſtrum

doch zeer wel, en naar waarheid, heeft de Heer

MEERMAN zijn karacter geſchetst in de Geſchied. van

Kon. wILLEM, I. Deel, bl. 238. - -

(b) Novum epidum.] Ongetwijfeld moet men hier

door verſtaan het Steedje Nieuſtad, vier uuren boven

Roermonde, aan de grenzen van Gulikerland, in het

ampt van Montfoort gelegen. Zie den Tegenwoordigen

Staat van alle Volkeren, XII. D. bl. 584. - Wan

neer deze plaats in de XIII. Eeuw met wal en gragten

verſterkt, en dus tot een vesting, of Oppidum, ge

maakt was, is het in de wandeling de nieuwe Stad,

of Nieuwſtad genaamd. Te vooren ſchijnt dezelve de

naam van Helſene, of Elſene, gehad te hebben. Doch

Wûn •
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ſtrum, Egthe, Linne, Vlodorp, ac alias nesponet,ſeulocabit in eadem turreproſtavolun

omnes (c ) villas noſtras, cum omnibus atti- tate, et ſecundum quod ipſi videbitur expedire.

nentiis diéticaſtri ac villarum, nemora, pra

ta, paſcua, & piſcarias, fideles, & miniſte

riales damus & dedimus, poſt obitum noſtrum,

ad opus et uſus dilecti conſanguinei noſtri

RENALDI, Comitis GELRIAE, viri illuſtris,

& ſuorum heredum, omnia praedicta bona,

ubicumque ſunt ſita, cum diéto Caſtro te

nenda , & hereditarie poſt mortem noſtram

poſſidenda: hoc tamen excluſo et excepto,

quod, quamdiu vixerimus, uſumfructum om

nium bonorum praedictorum, ac redditus eo

rundem, ac dominium, pacifice et quiete te

nebimus et debemus poſſidere. Turrim vero

praedicticaſtriconſanguineusnoſter, Comesprae

dictus, muniet, et habebit in continenti, & homi

wanneer dit Elſen tot een verſterkte plaats en vesting

gemaakt was, en dus, ter onderſcheiding van oudere

Steden of Vestingen, de Nieuwe Stad of Nieuſtad,

Oppidum novum, en Nova Villa, in de wandeling ge

naamd is geworden, is allengskens die oude naam ver

dweenen, en in onbruik geraakt, en heeft deze plaats

tot op den huidigen dag den naam van Nieuwſtad be.

houden. - Dat egter voor de bevestiging en ver

ſterking van deze plaats, het geen mogelijk ten tijde

van Graaf oTTo den III. geſchied is, de oude naam

van denzelven Elſene, of Helſene, geweest zij, leeren

wij uit een nadere bevestigings Brief van den 12 De

cember van dit zelfde jaar 1277, hier beneden door

ons insgelijks uitgegeven, alwaar onze gewezene Luik

ſche Bisſchop HENRIK van GELRE op nieuws ver

klaart, recognoſcit, Nobilem virum REYNALDUM, Co

mitem Gelrenſem, dilectum Nepotem ſuum, verum

esſe heredem ac Dominum Caſtri Monfort, atque om

nium bonorum , eidem attinentium, Opidorum, videli

cet Novi Opidi, quod Elſene appellatur, & Linne,

ceterarumque Villarum cet.-Dat deze Nieuwe Stad

of Vesting gebouwd is in, of bij een plaats, die toen

bekend was onder dien naam, blijkt ontegenzeggelijk

ook uit het Zegel, dat bij de Schepenen van Nieuw

ſtad oudstijds gebruikt werd. Onder een Brief van

Hertog REINALD, op S. Pauwels dach Converſio, of

den 25 januarii, des jaars 1359. gegeven, en onder.

de oorſpronkelijke Charters van de Rekenkamer van

GELDERLAND ervintelijk, hebben wij, onder meer

andere zegelen, ook aangetroffen het zegel van Nieuw

ſtad, in groen wasch gedrukt en genoegzaam in zijn

geheel en ongeſchonden, wiens randſchrift dit navol

nde is. S. NOVE. VILLE. APVD. HELSENE.

COMITIS. GELRENSIS. De afteekening van dat

gemelde Zegel hebben wij in het koper laten bren

gen op Tab III. Num. 3. Doch dit zegel heeft geen

Contraſgillum, of Tegenzegel. Wij hebben egter

een Tegenzegel gevonden op het Zegel van gemelde

Nieuwſtad, waar mede, op Alreheiligen Dag des

jaars 1368, de Schepenen van die plaats bezegeld heb

ben gehad de Huwelijks- voorwaarden van Hertog

EDUwARD met KATHERINA, oudſte Dogter van Her

tog Albert van Beijeren. Ofſchoon wel het rand

ſchrift van de voorzijde op dat Zegel door ouderdom

geheel is afgebroken, is egter op de keerzijde het

Tegenzegel nog genoegzaam gaaf en ongeſchonden,

verbeeldende het toen in gebruik zijnde Wapenſchild

van GELRE, den Nasſauſchen Leeuw met de blokjes,

en hebbende tot randſchrift, +- HEC. EST. CLA

'VIS. SIGILLI. Wij hebben gemeend den Liefheb

beren onzer Gelderſche Oudheden geen ondienst te

Condiétum eſt etiam, quod praedictus Co

mes ſecurus eſſe debet de dicto caſtro, illud

que habere tam diu, quouſque Caſtellani, in

eodem caſtro existentes nunc, ipſi Comiti

Gelriae (d) fecerint fidelitatem, vel quo us

que de conſilio noſtro, & de conſilio conſan

guinei noſtri praedicti, bona fide & ſine dolo

alii Caſtellani in praedicto caſtro fuerint po

ſitivel inſtituti.

In cujus rei teſtimonium, & robur hujus

faéti, praeſentem paginam ſigillo noſtro, ac

ſigillo viri honeſti, dilecti conſanguinei, do

mini ( e) Engelberti dicti de 9/ebruch,

Leod. Archidiaconi, fecimus communiri

Actum & datum apud Lucgenen, praeſen

tibus,

zullen doen, indien wij ook dit Zegel op Tab. III.

onder Num. 4. lieten in 't koper ſnijden. -

(c) Alias omnes villas.] In den volgenden Brief,

hier over afgegeven in 't laatſte van dit zelfde jaar,

worden dezelve genaamd, Ruſuſteren, Poſterhout, en

Udellenberghe, of, op de Kaart van 't Overkwartier

bij PoNTANUs, Roſteren, Poſterholt, en Olenberg. -

Dat verder Bisſchop HENRIK in 1267. het Kaſteel van

Monfort met de afgebrooken ſteenen van het toen ver

woeste Wijk bij Maastricht hernieuwt of nader ver

ſterkt en bevestigd had, leert ons Jo. HocsEMIUs in

Henrico Gelrenſt Cap. VII. bij CHAPEAVILLE, Gest.

Pontif. Leodiens. Tom. II. p. 296.

(d) Fecerint fidelitatem.] Eenige maanden later is

zulks ook geſchied. Men zie den Brief van den I 2 De

cember dezes jaars 1277., hier beneden in zijn tijdorde

geplaatst. -

(e) Engelberti de 2/ebruch.J In twee Brieven van

den 5 Maart, en van den 3o April 1271., hier voor

onder Num. 1. bl. 6o8. en Num. 3. bl. 61o. reeds

geplaatst, hebben wij dezen Engelbert van Tſenbruch

aangetroffen als Proost van het Kapittel van s. PIETER

te Utrecht. In dezen Brief ontmoeten wij hem thands

in zijne hoedanigheid als Aartsdiaken der Kerk van

LUIK. De Heer DRAKENBoRCH meldt ons in zijn

Aanhangz. op de K. O. bl. 139,,, aangetekend gevon

,,den te hebben in zekere Geſchrevene Lijst, dat hij

,, de Proostdije van Sint Pieter bij zijn leven afgeſtaan

,, heeft.” De waarheid van deze aantekening blijkt

dus uit dezen onzen Brief, waarin hij als Aartsdiaken

van Luik reeds voorkomt, en men zal, onzes bedun

ken, daar uitgerust mogen beſluiten, dat hij, zo al niet

vroeger, ten minsten reeds in 1276. zijne voorige hoe

danigheid van Proost van s. PIETER zal afgeſtaan, en

verwisſeld hebben met deze nieuwe waardigheid. -

Deze ſtelling wordt verder geſterkt, indien men oplet,

dat zijn opvolger, Steven van Beuſichem, reeds als

Proost van s. PIETER voorkomt in een Brief van dit

zelfde jaar 1277. bij DRAKENBoRCH d.. l. bl. 3o5. -

Het komt mij zelfs niet onwaarſchijnlijk voor, dat de

ze Engelbert de opvolger zal geweest zijn van Theo

baldus de Placentia in het Aartsdiakenſchap van de Kerk

van Luik, en dat hij dus reeds in den jaare 1273. de

Proostdije van s. PIETER zal afgeſtaan hebben. Ik

denke zulks om deze twee navolgende redenen. Voor

eerst, om dat men, zo veel ik weete, na den jaare

1272. nergens geen gewag vindt gemaakt van dezen

Engelbert, als Proost van s. PIETER. Doch ten

tweeden voornaamelijk, om dat de Luikſche Aartsbis

ſchop Theobald reeds in 1272 onder den naam van

GREGORIUs den X. tot den Pauſelijken Stoel verheven

is



, EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. IV. AFDEELING. 52 t

,i

tibus, Wilhelmo de Juliaco, Theoderico de

Sane, Rutgero de Becgendorp, (f) Tiezo de

Kerrike, Ade de Onderecke, Caſtellanis no

ſtris militibus. Anno domini mill. ducent.

- - /

is geweest. ,, Anno Domini. 1272.” verhaalt ons Jo.

HocsEMIUs, een genoegſaam gelijktijdige Schrijver,

bij cHAPEAVILLE, Gest. Pontif. Leodiens. Tom. II.

p. 297. ,,parum ante nativitaten Domini, vel 1273

,, poſt Natale 2 (prout Data tunc mutatur in Curia

, Romana) Gregorius Decimus de Placentia, Archi

, diaconus Leodienſis- in Papam eligitur.” Door

wiens verkiezing derhalven tot Paus het Aartsdiaken

ſchap van Luik toen is opengekomen, en, dewijl

-1 tusſchen de jaaren 1273 en 1277., zo veel ik mij her

inneren kan, geen anderen Aartsdiaken bij de Schrij

- vers genoemd wordt, komt het mij zeer waarſchijnlijk

&#===Ja Eg

ſeptuageſimo ſeptimo, feria tertia poſt feſtum

beati Petri advincula.

Naar den oorſpronkelijken Parkamenten

Brief, bezegeld met twee zegels in

| groen wasch, berustende in de Re

kenkamer van GELDERLAND.

voor, dat onze Bisſchop HENRIK, die eerst in 1274.

afſtand deed van zijn Bisdom, dezen Engelbert, dien

hij zelfs in dezen Brief zijnen dilectus conſanguineus

noemt, zal hebben weten tot het openſtaande Aartsdia

kenſchap, de eerſte waardigheid na den Bisſchop, als

toen te doen verheffen en verkiezen, die gevolgelijk

in dat zelfde jaar ook afſtand van de Proostdije van S

PIETER zal gedaan hebben. ſ

(f) Tiezo de Kerrike, Ade de Onderecke ] In een

volgenden Brief van den 12 December dezes jaars

1277. worden zij genaamd, Ticho de Kerke, en Adam

de Undereijke.

ºn 1 .
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A 15.). Johan de Cock, Ridder, en zijn. Vrouw Aleidis bekennen, voor hun leven,

'- -
de Gruijte te Bommel ontfangen te hebben van Graaf REINALD.

Den 7 September, 1277.

: Os (a) Johannes dictus Coch, miles,

JLN & Aleidis uxor noſtra, notum faci

# # mus univerſis, praeſentes literas viſuris, quod
VUCI nos (b) Grutam de Burmele a dilecto Dor

::'s mino noſtro REYNALDo Comite oeLRENSI a

vitam noſtram recepimus (c) tenendam &

habendam, tali conditione, quod poſt mor

- tem noſtram diéta Gruta ad ipſum Comitem,

& ſuos heredes, libere & plane revertetur,

:
(a) Johannes dictus Coch] Dus in den oorſpronke

lijken Brief. In het MS, dat altſte Registre genaamd,

alwaar deze Briefook geregiſtreerd is Fol. 53- ſtaat Jo

hanncs dictus Cock - Volgends het verhaal van PONTA

NUs, H. G. Lib. VI. p. 155. heeft deze Johan de Cock in

den jaare 1274. zijn Huis, dat hij binnen Thirlbezat, op

- gedragen aan denHertog van Brabant, en hetzelve weder

º: van hem te Leen ontfangen.- Wij zullen dezen zelfden

,3 Ridder, met zijne Vrouw Aleijdis, hier beneden, in

- een Stuk van den jaare 1281, weder ontmoeten. -

e (b) Grutam de Bumele.J Keizer oTTo de III.

heeft reeds op den 11 April des jaars 999. aan de

" Kerk van Utrecht geſchonken gehad omnem diſtrictum

- ſuper villam Bomele, & ſuper cunda, quae ad ean

dem villam pertinent, videlicet - & negotium gene

rale fermentatae cerviſiae quod vulgo Grutt nuncupatur.
-

i l

'º
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-

33

º

Z

#

j

praeſentium teſtimonio literarum. Datum an

no Domini mill. ducenteſimo ſeptuageſimo

ſeptimo in vigilia nativitatis beatae virginis

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, met een uithangend Zegel in

wit Wasch, berustende in de Re

kenkamer van GELDERLAND.

Men zie, hier voor, de I. Afdeel. n. 62. bl 83, -

Dit Gruitrecht ſchijnt de Kerk van Utrecht naderhand

aan onze Graaven te hebben afgeſtaan. Ten minſten

uit dezen Brief blijkt ten vollen, dat te dezen tijde

dat recht aan onzen Graaf toebehoorde. Hij kon an

ders dat recht aan Jo. DE coCK, en deszelfs Huisvrouw,

voor hun leven, niet hebben afgeſtaan, gelijk uit dit

Reverſaal blijkt, dat aan hun beiden afgeſtaan is ge

worden. - Wat eigenlijk de Gruite, anders ook

wel Bierban, Konings - accijs, en Ketelgeld genaamd,

oudstijds geweest zij, wordt in 't breede onderzogt bij

den Heer J. J. vAN HASSELT, in de Beſchrijv. van

Bommel, bl. 2o-38.

(c) Tenendam & habendam T Dus in den oor

ſpronkelijken Brief. Het oude Register leest, tenen

aum & habendum.

D dd d d 16.)
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16.) De Hofrechten der Eigenhoorige Luiden van de Abdis van Esſen.

Den 23 October, 1277.

Enerabili Domino Trajectenſ Epiſcopo, -

nec non univerſis, hanc literam viſu

ris, Nos . . Abbatiſſa . . Praepoſita . . De

cana . . Scolaſtica . . Cuſtos . . totumque

Capitulum Eccleſiae AsINDENSIs, Colon. Dioc.,

notum eſſe volumus, & praeſenti ſcripto de

claramus, quod ſecundum jus noſtrae Eccle

ſiae poſſeſſores bonorum, ſive manſorum no

ſtrorum (a) in SALLANT pleno jure & pro

prietate corporis debent noſtris curtibus, in

Sallant ſitis, attinere.

Nec Villicus noſter, qui pro tempore ex

ſtiterit, poteſt vel debet locare aliquem man

ſum noſtrum homini alieno; cum, ſiquidem

aliquis lito, ſive manſionarius, carnis uni

verſâe viam ingreſſus fuerit, noſter Sculthe

tus recipiet ab ipſo jus heredii, quod Her

gewede nuncupatur, de quo jure Praepoſt

'tae Aſindenſt reſpondebit pro jure & conſue

tudine hactenus obſervata: deinde recipiet

pro heredio mediam partem ſubſtantiae five

bonorum defuncti; ſed annonam in manſo,

quem colit, viſam non recipiet. De agris

conducticiis omnia tollet Sculthetus. * *

(a) Manſorum noſtrorum in Sallant.] Dat onze

Graaven oudstijds de Voogdije, of Advocatia, over

de Eigenhoorige Luiden van de Abdis van Eſſen uit

geoefend, doch naderhand dezelve aan den Bisſchop

van Utrecht hebben afgeſtaan, blijkt uit de Brieven,

hier vooren reeds uitgegeven in onze II. Afdeeling on

der Num. 125. bl. 347. Num. 128. bl. 356. Num.

129. bl. 357. en Nurn. 13o. bl. 358. – Dewijl

derhalven te dezen tijde, wanneer de Rechten dier Ei

genhoorige Luiden dus bij dezen Brief in geſchrift ge

bragt werden, de Bisſchop van Utrecht de Advocatie

had over de Esſenſche Eigenhoorigen in ovERIJssEL ,

zal men zich niet verwonderen, dat wij in 't hoofd van

dit Stuk alleen melding gemaakt vinden van den Bis.

ſchop van UTRECHT, aan wien hetzelve voornaamlijk

ſchijnt toegezonden te zijn, ten einde hij onderrigt

mogte zijn, waar in de oude gewoonten en rechten

dier eigenhoorige Goederen beſtonden, zo ver dezel

ve, voor een groot gedeelte, in Overijsſel gelegen

waren. - Doch dewijl deze, dus in geſchrift thands

gebragte, rechten betrekking hadden niet alleen tot de

Esſenſche Goederen in Salland, maar in het gemeen

ook tot de eigenhoorige Goederen van die Abdije el

ders anders gelegen, ('t welk uit de in 't vervolg voor

komende woorden, nec in Sallandia, nec in aliqua

parte terrae, cet. ongetwijfeld blijkt) zal men ook

een Exemplaar van die Rechten toegezonden hebben

aan den Graafvan GELRE ter zijner onderrigting, voor

zo ver ook die Abdije onder zijn gebied, en wel voor

naamelijk in het Overquartier van GELDERLAND, zo

danige Hofhoorige Goederen bezat. En dit komt mij

voor, de reden te zijn, waarom men onder de Archi

ven van Gelderland een authentijk Exemplaar, met

de zegelen der Abdis en van het Capittel dier Abdije

Si pueri, aut alieni, afſcribunt ſibi equum

unum, aut bovem, vel dimidiam, juramento

coram Scultheto cum undecim perſonis fidedi

gnis optinebunt, hujusmodi ſubſtanciam ſuam

fuiſſe, ante tempus aegritudinis defuncti, ita

quod defunctus, cum ſoſpes eſſet, nichil ſibi

# vel poteſtatis in diéta ſubſtancia vendicas
Ct.

Lito, ſive manſionarius, noſtrae Eccleſiae

attinens, nec in Sallandia, nec in aliqua

parte terrae, in lecto ſuae aegritudinis quic

quam ſuis pueris, ſive amicis, dare vel legare

poteſt; &, ſipueris, vel amicis, ante aegri

tudinem dederit, de licentia Scultheti, & ipſo

praeſente, fieri debet, ut poſſit de puero mor

tuotollere legatum, ſicut a patre.

Ceterum post obitum manſionarii pueri

conquirent manſum ſecundum valorem man

ſi, & ſecund in quod in gratia ipſius Villici

poſſunt optinere, nec ad hoc eſt (b) conſ2

deputatus.

Praeterea pro licentia nubendi utriusque

ſexus perſonae manebunt in gratia Scultheti.

Si fimplex lito moritur ſine uxore, vek fe

IIll

geſterkt, al nog bewaard vindt. - Uit die betrek

king vonden wij ons ook verpligt dit Stuk alhier te

moeten plaatzen. Wij denken den beminnaren on

zer Vaderlandſche Rechten met de uitgaave van het

zelve geen ondienst te zullen doen. Soortgelijke Rech

ten, door den Utrechtſchen Bisſchop, als Overſte Va

geth, voor de Esſenſche Luiden in SALLAND in 't bij

zonder in geſchrift gebragt in 1324., heeft DUMBAR ook

uitgegeven Analect. Tom. II. p. 249.

" (b) Conſeo. deputatus.] Dus ſtaat bij een verkorte

manier van ſchrijven in den oorſpronkelijken Brief.

Wat door deze Abbreviatie te kennen gegeven wordt,

durve ik niet bepaalen. Het is mij eenigzins duister.

Geene dergelijke verkorting vindt men in het Lexicon

- Diplomaticum van wALTHERUs. Mogelijk heeft men

'er mede willen te kennen geeven het woord conſenſus.

Dan zou de zin en meening hier op uitkomen, dat, na

doode van een lijfeigene Hoevenaar, zijne Kinderen

het Hofhoorige goed wel kunnen wederkrijgen, en

zich daar mede laten beleenen, doch dat zij wegens

die beleening zich voor af moeten verdragen met den

Rentmeester, die daar voor volgends de grootte, en

innerlijke waardije der Landhoeve, meerder of minder

mogte eiſchen, zonder dat een zodanige afdragt voor

af door de Abdis en het Capittel behoefde met haare

toeſtemming bekragtigd te worden, zulks was aan het

goedvinden des Rentmeesters overgelaten, en men had

geene voorafgaande toeſtemming, of bekragtiging en

goedkeuring des Capittels vereischt, of bepaald, nec

ad hoc eſt conſenſus deputatus. - Het zou ook

kunnen zijn, dat de Notaris des Capittels, bij het in

het net ſchrijven van dezen Brief, een kleine ſchrijf

fout begaan, en een o voor een e geſchreven had,

naamelijk conſeq, voor cenſ24. ; en dat men over zulks

InOet
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mina abſque marito, Sculthetus omnem ſub

ſtantiam ipſorum tollit: ſi ſecus fuerit, me

diam partem tollit. - -

Ut autem haec nulli veniant in oblivio

nem, ſive dubium, praeſentem literam abba

tiſſae noſtrae, nec non Eccleſiae noſtrae Aſin

#, ſigillorum munimine duximus roboran

3IIle

moet lezen, nec ad hoc eſt cenſus deputatus. Dan

heeft men daar door te kennen willen geven, dat

voor een nieuwe beleening, of uitgifte aan een Zoon

van den verſtorvenen Hoevenaar, geene vaste taxe

of ſomme gelds, bepaald was, welke voor die uit-,

gifte moest betaald worden, maar dat een zodanige

cenſus, of ſchattinge, grooter of kleinder kon zijn,

Datum & actum apud Aſindam in die Seve

rini Anno dominiM°. CC°. LXX. ſeptimo.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, geſterkt met twee uithangende

Zegelen in wit wasch, ervintelijk in

de Rekenkamer van GELDERLAND.

naar evenredigheid van de grootte der Landhoeve, ſecun

'dum valorem manſi, waar mede de opvolger op nieuws

beleend werd, en dat men over zulks over de grootheid

dier nieuwe verheffinge zich vooraf met den Rentmees

ter moest verdragen, en daar over met denzelven een

accoord treffen.-In 1324. ſchijnt dit eerst bepaald te

zijn op tien ſchillinge cleene. Zie DUMBAR d.. l. P. 25Os

17.) De Stadsgerechtigheden van zuTPHEN, onder zekere bepaalingen, geſchon

ken aan die van GROENLo, of GRoL, door Graaf REINALD den I.

Os REINALDUs, Comes GELRIAE, no

tum facimus univerſis, praeſentes lite

ras viſuris & audituris, quod Nos [dilectis]

(a) Oppidanis in Groenloe] Op den 25 Meij des

Jaars 1236. had reeds Graaf otto de III. van HEN

RIK, Heer van Borkulo, gekogt de Villa GRUNLoE

met den Rechts dwang, Gruite, Witſel, en andere

gerechtigheden, gelijk uit den Koopbrief blijkt, hier

vooren reeds geplaatst in de III. Afdeel onder Num.

17. bladz. 418., het zij, dat Grunloe, of, gelijk men

thands ſchrijft, Grol, toen ten tijde nog maar een ei

genlijk gezegde Villa, een Dorp of open Vlek, geweest

zij; en naderhand eerst door den nieuwen Heer

met wallen en graften, tegens een vermoedelijken aan

val zijner vijanden, gevestigd zij geworden; het zij

dan, dat het reeds te vooren tot een verſterkte plaats,

tot eene Veste, Poorte, of eigenlijk gezegd Oppidum,

door de voorige bezitters gemaakt zij geweest, ten

minsten, uit de, in dezen onzen Brief voorkomende,

benaaming van Oppidani in Groenloe, blijkt ten dui

delijkſten, dat die Plaats in 1277 reeds een Poorte, of

met wallen en graften bevestigde plaats, en dus een

eigenlijk gezegd Oppidum, en geene Civitas, of vrije

Stad, geweest zij. Het jus Civitatenſe verkreeg die

Plaats eerst, bij dezen onzen Brief, door gunst van

Graaf REINALD; en van dezen tijd af werd dezelve

verheven tot den rang der vrije Steden, Civitates, des

Graafſchaps zUTPHEN; zij verkreeg over zulks, onder

zekere bepaalingen egter en uitzonderingen, dezelfde

Stadsvrijheid, welke reeds in den jaare 119o door oT

To den II. aan de Stad Zutphen geſchonken was ge

weest, volgends den Brief, hier voor in de II. Afd.

Num. 7o, bl. 249. geplaatst. - Wanneer men, in

den jaare 1631., een en ander Burger uit de Steden

Doetinchem, Lochum, en Grol, om penning-ſchulden

binnen de Stad Zutphen gerigtelijk bekommerd, of ge

arreſteerd had, vermeende de Regeering dier Steden,

dat daar door hunne Stads gerechtigheden, en voor

Den 1 December, 1277.

4.

- , -

/ - - - -

noſtris (a) Oppidanis in GROENLoE, ob ſpea

cialem, quem gerimus ad ipſos, favorem &

amorem, conceſſimus, & contulimus eisdem,

- -- -- quo

rechten, geſchonden werden. Die van Zutphen naa

melijk kunnen uit hoofde van ſchaade en ſchulden, in

gevolge de voorrechten dier Stad, nergends met arres

ten bekommerd worden, maar moeten voor Schepenen

aangeſprooken worden. Over dit Zutphensch Privile

gie de non evocando heeft de Heer FRED. Ron, ToE

wATER eene fraaie verhandeling geſchreven, men zie

deszelfs Diſſertatio jur. Publici Belgici inauguralis

de Privilegio de non evocando Zutphaniae conceſſo,

zoals in 1767 te Herderwijk is uitgegeven. Dit zelf

de voorrecht nu vermeenden de gemelde drie Steden

ook, dat aan derzelver Burgers moest toegekend wor

den, als aan welken de Zutphenſche Stadsvrijheden

vergund waren geworden. In hoe ver nu deze mee

ning en voorgeven gegrond zij, of ongegrond moge

ſchijnen, ſtaat ons niet te beſlisſen, en het is hier ook

de plaats niet dit breedvoeriger te onderzoeken. Men

vondt ten minsten toen ten tijde goed uit het midden

dier drie Steden eene plegtige bezending te doen aan

de Regeering van Zutphen, en over een zodanig be

zwaar en inbreuk hunner Voorrechten te klagen. Op

wat gronden, bij die gelegenheid, door deze Afgezonde

nen aan de Regeering van Zutphen verzogt is gewor

den , dat die Burgers en Ingeſetenen haerer Steden
, moegen gemaintineert worden bij haer Privilegien b

,, en immemoriale posſesſie van dien, van alhier (bin

,, nen Zutphen) voor ſchade of ſchult niet te mogen

, gearreſtiert worden,” kan men zien uit het Extract

uit het Memorien en Reſolutien - Boek der Stad zUT

PHEN van den 8 Maij 1632. zo als wij hetzelve hier

vooren reeds in zijn geheel hebben medegedeeld in

onze Aanmerk. III. Afdeel. Num. 19. bl. 421. In

dat zelfde Extract wordt gemeld, dat ,, ook bij die

,,Gecommitteerde der Stad GROENLo vertoent en laë

,, ten lezen is zeker Extract van zeker Privilegium,

Ddddd 2 ',, hun
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quod omnibus, gratia videlicet, jure, ſive li

bertate, gaudeant plenarie, & fruantur, qui

bus Oppidani noſtri (b) ZUTPHANIENSEs gau

dent & fruuntur. His (c) tamen ſatius; ſi

praedicti Oppidani noſtri de GROENLoE Telo

nia noſtra, ſuper aquas jacentia, tranſierint,

,, hun bij Grave ARNoLT (lees REINoLD) in Anno

, 1277. verleent, bijkans desſelven inholts.” Een

Afſchrift van dat Extract, en daar bij gevoegde Me

morie, zoals toen door den Grolſchen Burgemeester

Adolph van Zuirhuis aan die van Zutphen is overhan

digd geworden, heeft ons de kundige Burgemeester

ABBINCK, insgelijks uit de Archiven dier Stad mede

gedeeld, en wij meenen den liefhebberen onzer Gel

derſche Oudheden en Rechten geen ondienst te doen,

indien wij die Memorie in zijn geheel, zoals ons de

zelve is medegedeeld, tot meerder opheldering van

dezen onzen Brief hier bij voegden. Dezelve is in de.

Ze woorden bevat.

,, Graaf oTTo heeft de Stad GRoNLO Ao. 1237. ge

,, coft van Heer Henric van Borculo, en Graef REI

,, NoLD van Gelre en Zutphen Ao. 1277. geprivilegiert

», met even deſelve rechten, conform der Stad Zut

», phen,feria V. antefeſtum beati Nicolai, gelijk te lee

,,ſen is uijt ingeſtelde authentijcque Copij, als volcht.

» ,, Nos REINoLDUs Comes Gelriae notum facimus

,, ,, univerſis, praeſentes literas viſuris et audituris,

» », quod dilectis Oppidanis noſtris in GRONLO, ob

•, » ſpecialem, quem ad ipſos gerimus, favorem &

» ,, amorem conceſimus & contulimus eiſdem, quod

2, 3, omnibus, gratia videlicet , jure, ſcu libertate,

2, 3, gaudeant plenarie, & fruantur, quibus Oppidani

2, ,, noſtri Zutphanienſes gaudent & fruuntur. Datum

,, ,, & actum apud . . . be Ao. Dni . milleſimo ducen

» ,, teſimo ſeptuageſimo ſeptimo, feria quinta proxima

2, ,,ante feſtum beati Nicolai Epiſcopi & Confesſoris.

,,,, Hoc praeſens Extractum convenit cum ſuo

,, ,, Originali, albo incorrupto & integro ſigillo

,, ,, confirmato, quod Ego Christophorus Voe.

,,,, tinck, Secretr. Judiciique Scriba juratus Gron

,,,, lonienſis manu propria atteſtor & proteſtor.”

,, Daar moegen wel voer en nae uit onwetenheit

,, Arresten geſchiet ſijn op de eene of ander van

,, GRoNLo, maar men ſal nimmer bewijſen, dat in

, contradidorio judicio Arrest-ſaecke is gedisputeert,

,, nog oijt uitgeſproocken, dat het Arrest wel gedaen

,, ende aengelegt ſij, dan verſcheide mael, dat prae

, tenſe Gearreſtierde uijt den nijtigen Arrest is wech

,, gegaen, of de ſaecke is door conniventie blijven lig

, gen. Indien nu tegen vermoeden die Heeren der

, Magiſtraet dezen ongefundeerden Arrest, den Secre

, taris der Stad GRoNLo t'onrechte angelecht, mordi

, cus willen ſtaende houden, ſo gelieven deſelve oock

, niet qualiek optenemen, wanneer d'Ingeſeten der

, Stad zUTPHEN tot GRoNLo gelijckvals met arresten

, belecht worden ex L. talionis, quod quisque juris

•, in alterum. etc.” * *

Dewijl verder in dit, bij deze Memorie bevat, uit

trekzel uit dezen Brief uitdrukkelijk ſtaat dile&is Op

pidanis noſtris, en in ons ander Afſchrift, waar uit

wij dezen Brief in zijn geheel geven, het woord di

lectis, denkelijk door overhaasting, of onoplettend

heid, door den Afſchrijver is overgeſlagen geworden,

hebben wij in deze onze uitgaave dat woord tusſchen

twee [] gemeend te moeten invoegen en herſtellen.'

(*) Zutphanienſes.] Waar in die Rechten beſton

nobis Telonia (d) perſolvent. Si vero pro

pe Telonia noſtra alia, quae habemus, trans

ire contigerit, ſub eo jure, quo oppidani no

ſtri de DOESBORG & LocHUM, tranſibunt. Ad

jectum eſt etiam, quod ſaepedicti Oppidani

noſtri de GROENLOE infra oppidum ſuum (e)

den, kan gezien worden uit den Brief van 119o., in

de II. Afd. Num. 7o. bl. 249.

(c) His tamen ſatius.] Indien men op den zamen

hang van zaken, welke in dezen Brief voorkomen,

let, zal men gemaklijk begrijpen, wat deze woorden

moeten beteekenen. In de ſtraks voorgaande woorden

had Graaf REINALD aan de Burgers van Grol onbe

paaldelijk ALLE rechten vergund, die bij den aange

haalden Brief van 119o. aan die van zUTPHEN waren

geſchonken, oMNIBUs, meldt hij, gaudeant plenarie

& fruantur, quibus Zutphanienſes gaudent & fruun

tur; doch in de volgende woorden van dezen Brief

maakt hij vier uitzonderingen en bepaalingen ten op

zigte van die gifte, waar in die van Grol zouden ver

ſchillen van die van Zutphen, ten opzigte naamelijk

der Tollen; het genieten der Geldboeten of Brueken;

het aanſtellen der Schepenen, en den Hofvaart aan

den Schepens - bank van Zutphen. Indien men hier

vondt, his tamen exceptis, gelijk de zin en zamen

hang vereischt, zou iedereen zulks aanſtonds verſtaan.

Doch of de woorden his tamen ſatius genoeg uitdruk

ken, dat deze navolgende vier Stukken, of zaaken,

uitgezonderd worden. en voorbehouden zullen blijven,

twijfele ik zeer. Ten minsten ik kan mij niet herinne

ren, het woord ſatius indien zin ooit ergends aangetrof.

fen te hebben. Ik ben dus niet vreemd van te den

ken, dat mogelijk een ſchrijffout door den Secretaris

in ons Afſchrift zal begaan zijn, en dat in den oor

ſpronkelijken Brief ſtaat, his tamen ſaluis, welk laat

ſte woord zeer weinig verſchilt van ſatius. Deeze lee

zing his tamen ſalvis is even verſtaanbaar, als of er

ſtond his tamen exceptis, dat is, uitgezonderd, of

voorbehouden deze zaken. Dat in dien zin ſalvum nu

en dan gebruikt word, toont CARPENTIER in zijn

Gloſ. Nov. in V. Tom. III. p. 69o. Voor uitzonde

ren, zich voorbehouden, excipere, ſecernere, reſerva

re gebruikte men ook in de Middel eeuw het werk

woord Salvare. Men zie het Gloſſar. van DU CANGE

in V. Tom. VI. p. 9O.

(d) Telonia perſolvent.] Het zelfde onderſcheid

tusſchen de Water- en Land-tollen maakte Graaf

oTTo de III. ook in zijnen Brief van 1263. ; wanneer

hij, aan die van wAGENINGEN Stadsvrijheid verlee

nende, hun wel vrij verklaarde van allen ſchattingen

ende betalingen van Tollen in zijnen Lande ende

Graafſchap, doch met deze bijgevoegde bepaaling,

uitgenomen allen Tollen, die in den water gelegen

zijn; 't welk men met de Latijnſche woorden van on

zen Brief zou kunnen overzetten, ſalvis tamen Telo

niis, ſuper aquas jacentibus... Men zie III: 4ſdeel.

Num. 125. bl. 56o. In den Vrijheids- Brief van die

van zUTPHEN in tegendeel waren de Burgers dier

Stad, zonder eenig onderſcheid, vrij verklaard van al

le tollen, ab omni exactione Thelonei immunes, en dus

zo wel van de Water- als Land-tollen.

(e) Ullum judicium habebunt, ſed nos Judicem &

Scabinos - inſtituemus.] Dat de Grolſche Secre

taris bij het afſchrijven van dezen Brief door onoplet

tendheid weder alhier een ſchrijffout begaan heeft,

behoeft men niet te twijfelen. Ik denke, dat in 't oor

ſpronkelijke zal geſtaan hebben, gelijk ook de zin en

zamenhang der woorden vereischt, nullum judicium

ha
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ullum Judicium habebunt, ſed nos Judicem

& Scabinos pro noſtra voluntate inſtituemus;

habebunt, ſed nos - conſtituemus. In de XIII.

Eeuw ſchreef men bij verkorting nl!'m en nllm, voor

nullum. Zie wALTHERI Lex. Diplom. Col. 229. lin.

5. In handſchriften kan men naauwlijks de letters n

en u onderſcheiden, anders dan uit den zin. Hoe ge

makkelijk kan nu een Afſchrijver ullm voor nllm op

geven, voornaamelijk indien hij niet op denzamenhang

let? dezelfde verwisſeling is niet ongewoon. Een

voorbeeld daar van ontmoeten wij ook in den eersten

Brief van deze IV. Afd, bl. 6c8. alwaar in een Af

ſchrift insgelijks kwaalijk ulla voor nulla geſchreven

ſtaat. - Dat nu de zamenhang en zin dezer woor

den eene zodanige lezing vereischt, blijkt van zelfs.

Het is wel zo, dat Graaf otto, wanneer hij in 119o.

aan ZUTPHEN een Gerechtsbank van twaalf Schepenen

vergunde, en inſtelde, daar bij wel niet bepaald

heeft, indien, bij verſterf, of anderszins, een plaats

in de Schepens-bank open raakte, aan wien de bege.

ving en aanſtelling van een nieuwen Schepen zou ſtaan,

aan Hem, als Heer van den Lande, in wiens naam

Schepenen recht ſpreeken, dan aan de Burgers. Doch

tevens is het niet minder zeker, dat, van den beginne

aan, de vervulling van een openvallende Schepens

plaats door de Burgerij van Zutphen geſchied zij, en

niet door den Graaf. Dit blijkt ontegenzeggelijk uit

de Vrijheids- Brief van EMMERIK van 1233. in de III.

Afd. num. 1o. bl. 399. alwaar men uitdrukkelijk

leest; idem in dicta Civitate Embricenſes Cives ſuos

ELIGENT & conſtituent duodecim Scabinos ſecundum

morem Zutphanienſem, quorum conſilio eadem Civitas

regatur. Op dezelfde wijze vindt men in de Vrijheids

brief der Stad ARNHEM van hetzelfde jaar, hier voor

in de III. Afdeel num. II. bl. 405. geplaatst: inſti

tuens etiam, ut duodecim Scabinorum conſilio, qui ibi

dem eligentur, eadem Civitas regatur- 4**-

in ea fant ſecundum Jus & bonas Conſuetudines Civi

tatis Zutphanienſis. Op dusdanig eene wijze immers

kon Graaf oTTo de III. in die Brieven niet ſpreeken ,

nochzich op het recht en gewoonte van die vanZutphen

beroepen, indien het niet volkomen zeker was, dat

reeds van den beginne af de Burgerie dier Stad de be

geving der openvallende Schepens plaatzen, en de

keuze van dien, gehad had. - Wanneer derhal

ven Graaf REINALD bij dezen Brief de aanſtelling der

Schepenen binnen Grol aan zich behield, en van de

overige Zutphenſche Vrijheid uitzonderde, moest hij

zich in dezer voegen uitdrukken, his tamen ſalvis -

guod oppidani noſtri de GRUNLof infra Oppidum
Juum nullum judicium habebunt, ſed Nos Judicem &?

Scabinos pro noſtra voluntate conſtituemus. Hij be

houdt derhalven aan zich de aanſtelling van nieuwe

Schepenen, welke door de Burgers van Zutphen uit

geoefend wierd. - Ofſchoon nu wel in laatere tij

den, na het verlaaten en afzweeren van Kon. PHt

LIP, en de opregting der vrije Republijk, de Raads

beſtelling eindelijk gekomen is aan de Regeering dier

Stad, is egter dit Graaflijk recht van aanſtelling van

Schepenen niet geheel uit het oog verloren, maar ge

deeltelijk behouden geworden. Bekend genoeg is het,

dat men eindelijk overeengekomen is, dat, wanneer,

het zij door doode, Of anderszins, een plaats in den

Schepensſtoel open viel, de overige Schepenen de ver

vulling van dien, en keuze, zouden hebben, doch

zodanig, dat tevens het Hof Provinciaal, als mede de

tijdelijke Land- drost der Graafſchap, als in dezen de

Graafelijkheid van Zutphen verbeeldende, daar in

ook mede, inzage, en ieder een halve ſtem zouden

omniaque ſua jum ab oppido noſtro ZUTPHA

NIENSI (f) recipient & referent.

Huic

hebben. Men zie, onder anderen, den Tegenwoord.

Staat van GELDERLAND bl. 387. welke gemeenſchap

pelijke manier van verkiezing plaats heeft gehad, tot

dat het Erfſtadhouderlijke Reglement van 175o. we

der in gebruik is gekomen. - Ja, maar ! wat wil

Graaf REINALD te kennen geven met de woorden nul

lum judicium habebunt ? Bevatten die ook eene uitzon

dering van de Zutphenſche voorrechten ? Immers

ja. - Aan die van zUTPHEN naamlijk was, be

halven de verkiezing van hunne Schepenen tevens

ook vergund, dat zij, ten voordeele en nut van hun

ne Stad, zouden genieten, en voor altoos in erfpacht,

als 't waare, of in emphiteoſim, voor zig behouden al

le baaten en voordeelen der Geldboeten, waar in de

breukagtigen, en misdaders, bij die thands nieuw op

gerigte Schepens-bank, op aanklagte van den Hoofd

Schout, verweezen zouden worden. Te vooren wier

den die Breuken genooten voor twee derde gedeelten

bij den Graaf zelven, en het een derde gedeelte, of

den zogenaamden tertius bannus, behield de Hoofd

ſchout, Villicus, als Graafelijke Officier, voor zich.

Dit voordeel nu ſtond Graaf oTTo de II. af aan de

Stad zUTPHEN met deze woorden van zijnen Brief;

,, De exceſſibus vero ipſorum & forefactis, quae in

,,fra Civitatem emergunt, nec Ego, nec Villicus

», meus, vel aliquis ex parte mea, aliquid inde ca

» piat, ſed ad augendam rem publicam eorum, &'

,, in emphiteoſim, reſervetur.” Wanneer nu Graaf

REINALD aan die van GRoL de Stads vrijheid verleen

de op denzelfden voet, als aan zUTPHEN gegeven was,

heeft hij egter die voordeelen niet afgeſtaan, maar

zich voorbehouden. Deze uitzondering moest derhal

ven ook in dezen onzen Brief uitdrukkelijk ingelast

worden, en daarom voegde hij 'er bij, 29 adjectum

eſt etiam , quod ſaepediſti Oppidani noſtri de GROEN

LoE infra Oppidum ſuum nullum judicium habebunt:

dat is, dat zij niet ten voordeele van hunne Stad, ge

lijk die van Zutphen, zouden genieten de geldboetens,

of Breuken, waar in iemand door het Gericht bij Sche

penen vonnisſe, wegens overtreding of misdaaden bin

nen hunne Stad gepleegd, mogte verweezen worden. -

In dien zelfden zin gebruikte ook Graaf oTTo de III.

het woord judicium, voor gerigtelijk opgelegde Geld

boeten, in den Vrijheids-brief van ARNHEM van 1233.

alwaar hij insgelijks dat zelfde recht zich voorbehoudt,

en uitzondert, judicio ſoleum excepto, cujus emolu

mentum metes Judex capiet, ſtcut ante. Die voordee

len derhalven zouden te ARNHEM niet, gelijk te zUT

PHEN, komen ten voordeele van de Stad, maar zijne

Richter zou dezelve genieten, die daar van verpligt

was voor twee derden rekening te doen aan den Graaf,

gelijk voor het oprichten van die Schepensbank ge

woonlijk geſchiedde. - Dat men judicium in de be

tekenis van mul&a, en paena, per judicium ſtatuta,

gebruikte, bewijzen ook DU CANGE, Gloſſ. T. III. p.

158o. en CARPENTIER, Gloſſ. Nov. T. II. p. 947. -

Cf) Recipient & referent..] De vonnisſen der Sche

penen van zUTPHEN waren bij de inrigtinge van die

Banke door Graaf oTTo den II. aan geen hooger be

roep, of Appel, onderworpen. Zij weezen bij arrest.

Zij behoefden ook niet in duiſtere en twijfelagtige zaa

ken, welke zij niet vroed en wijs genoeg waren, gelijk

men oudstijds zeide, zich ter beleering aan een anderer

Stads Schepensbank te vervoegen, noch ter Hofvaart

gaan, en een ordel haalen. Doch wanneer Graaf

REINALD de Zutphenſche Stads-geregtigheid, en een

Stads Schepensbank aan die van GROL vergunde, heeft

Ddddd 3 hij
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Huic autem facto interfuerunt

Gerhardus Dominus de Batenborch,

Wilhelmus de Hove,

johannes Kock de Pere, Viri Nobiles,

Wilhelmus Doys, & Teodorus Advocatus

de Ruermunde, milites;

Wenemarus Capellanus;

Arnoldus Zeborch, & Robinus Notarius

noſter.

Ut autem praemiſſa omnia anobis, & a no

ſtris ſucceſſoribus, firmiter & fideliter obſer

ventur, Sigillum noſtrum praeſentibus duximus

appendendum.

Datum & actum apud

hij deze uitzondering ook gemaakt, dat naamelijk de

Burgers van GRoL, die zich bezwaard vonden met het

vonnis hunner Schepenen, daar van zouden mogen ap

pelleren aan de Bank der Schepenen van zUTPHEN, ge

lijk ook de Schepenen zelf in voorkomende duistere

zaken, die zij niet wijs waren, ten Hofvaart ver

mogten te gaan naar zUTPHEN, als hunne Hofſtad, en

Zelloibe, anno Do

mini milleſimo ducenteſimo ſeptuageſimo ſe

ptimo, feria quinta proxima ante feſtum beati

Nicolai Epiſcopi & Confeſſoris.

, Praeſens copia concordat ad verbum

cum veris ac integris ſigillatis literis,

in parchamen0, ſigilloque in albo incor

rupto munitis, per me Henr. Marque

rink Notar. Publ. nec non Civitatis

Groenl. Secretar.”

92

99

99

29

99

Naar een Afſchrift, aan mij medege

deeld door den Heer en Mr. AR

BINCK, Burgemeester te GRoL.

een ordel van Schepenen aldaar verzoeken. Dat dit de

waare zin en beteekenis dezer woorden is, heeft reeds

mijn Zoon RUTG. BoNDAM beweezen in zijne Acade

miſche Verhandeling, te Utrecht in 1778. uitgegeven,

de Provocationibus plerarumque Urbium Gelricarum

ad Tribunal Zutphanienſe, pag. 25.

- - -

Nadere bekragtiging van den Brief van den 4 Augustus 1277. wegens den

Eigendom des Kaſteels. Monfort met deszelfs onderhoorige Steden en

Dorpen, onder voorbehoud van het vrugtgebruik, door den gewezen

Luikſchen Bisſchop HENRIK van GELRE opgedragen aan zijn Neef, of

Broeders Zoon, Graaf Reinale den L

Den 12 December, 1277.

Os HENRICUs, Dominus de Monfort,

, quondam (a) Leodienſis Epiſcopus,

notum facimus univerſis, & ſingulis, ad quos

praeſens littera pervenerit, publice recogno

ſcentes, Nobilem Virum REYNALDUM, Co

mitem GELRENSEM, dilectum Nepotem no

ſtrum, Verum eſſe heredem ac Dominum Ca

ſtri Monfort, atque omnium bonorum eidem

attinentium; Opidorum videlicet (b) No

vi Opidi, quod Elſene appellatur & (c)

(a) Leodienſis Epiſcopus.J Bij een voorgaanden .

Brief van den 4 Augustus dezes jaars 1277., hier

voor Num. 14. bladz. 619. reeds medegedeeld, had

deze gewezen Luikſche Bisſchop HENRIK van GELRE,

Heer van 't Ambt van Monfoort in het Overkwartier,

aan zijnen Broeders Zoon, onzen Graaf REINALD, den

eigendom van het Kasteel van Monfoort met de on

derhoorige Steden en Dorpen, onder voorbehoud der

lijftocht alleen voor zich, toeërkend, en overgege

ven, en wel met deze bijgevoegde belofte, dat de

Burgzaaten van dat Slot, Caſtellani, den behoorlijken

Eed van hulde en trouwe aan onzen Graaf, als hunnen

'Leenheer door deze overdragt en afſtand geworden

zijnde , zouden afleggen. Dat zulks niet lang hier

na werkelijk geſchied zij, leert ons deze Brief, die

Over zulks eene nadere bekragtiging van die overgifte

Linne, ceterarumque Villarum, Egthe vide

licet, Vlodorp, Ruſuſteren, Poſterhowt &

Udellenberghe, nec non de omnibus jurisdi

ctionibus, dominiis, nemoribus, pratis, palu

dibus, piſcariis, agris cultis & incultis, bo

nis cenſualibus, ac omnibus aliis redditibus,

ſeu bonis, quoquomodo fitis, & de annona

ſeu caponibus & pullis, ad ipſum Caſtrum

ſpectantibus, ſeu Oppida vel Villas ſupradi

étas. Hoctamen ſalvo, quod Nos omnes ju

. . . - - * * IIS

van den eigendom des gezeiden Ambts in zich bevat.

(b) Novi Opidi, quod Elſene appellatur] Het is

dat Steedje, in 't Overkwartier van GELDERLAND,

aan de grenzen van Gulikerland, in het Ambt van

Monfoort gelegen, 't geen nog heden den naam van

Nieuſtad draagt. Zie onze Aanmerking op het voori

ge Verdrag, bl. 619. (e). . . .

(c) Linne.] Deze Plaats komt reeds onder de be

naaming van een Oppidum voor, in een Brief, hier

voor in de III. Afd. Num. Io8. bl. 532. geplaatst.

Daar uit blijkt, dat die Plaats reeds voor den jaare

1258. met wallen, of graften verſterkt moet zijn ge

weest, en uit dien hoofde te recht eene Veste, Poor

te, of eigenlijk gezeid Oppidum, en niet meer een

open Vlek, Dorp, of eigenlijk gezeide Villa, ge

noemd werd, gelijk ook daarom Nieuwſtad, of Elſe

- fles
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risdictiones, & dominia, ac omnes redditus

praedictos, ſpecialiter & ſingulariter nomina

tos, ad dictum Caſtrum ſeu Opida vel Vil

las ſpectantes, quorum ipſum . . Comitein

Gelrenſem eſſe recognoſcimus verum here

dem, quamdiu vixerimus, pacifice & quiete

debemus tenere & poſſidere, aſſignatione red

dituum (d) wILLERAMI, Domini de Valken

burg excluſa.

Inſuper Caſtellani Caſtri praedićti, videlicet

Thilmannus de Schinne, Rutgherus de Be.

gendorp, Adolphus de Scherne, Ticho de

kerke, Adam de Undereyke, Milites, &

Gerardus de Utzvich, fidelitatem, & fidem

ſeu homagium, praeſtito juramento, Comiti

praedicto, ſicuti moris eſt (e) manibus con

junciis fecerunt & praeſtiterunt, tanquam Do

mino & vero heredi.

Qui quidem Caſtellani promiſerunt, flde

praeſtita adhoc ſe obligantes, quod ſi aliquis

vel aliqui, ipſum Caſtrum, ſeu alia bona prae

nominata, praedicto... Comiti, veroheredi, ſub

trahere vellent, vel alienare quoquo modo,

bona fide, & abſque dolo, tali facto provi

ne, en dit ons Linne in dezen Brief met den titel van

Oppida beſtempeld worden, terwijl de overige, hier

opgenoemde, plaatzen alleen Villae genoemd worden.

(d) Willerami ] Deze Willeramus, of eigenlijk

Walleranus, en Walramus, gelijk hij zich op zijne

Zegelen, hier voor op Tab. III. n. 1. en 2. noemt,

is getrouwd geweest met de Gelderſche Graavin PHI

LIPPA, Suster van onzen Graaf REINALD den I. Zie

hier voor den Brief van 1276. onder Num. 1 t. bl

617. Onze HENRIK, de Gever van dezen Brief,

was derhalven Oom over dezelve. – Denkelijk ie

het, dat bij het aangaan van dat Huwelijk een Ze

ker jaargeld ook uit de opkomsten van 't Ampt Mon

foort aan haar tot een medegave zal beſprooken en toe

gewezen zijn geweest. Dit zullen naar alle gedagten

die opkomsten, of reditus, zijn geweest, die in dezen

Brief aan den gemelden Walram worden voorbehou

den, en die hij uit hoofde van zijn Vrouws huwelijks

goed daar uit jaarlijks moest genieten.

(e) Sicuti moris eſ?, manibus conjunátis ] Hier

uit blijkt, dat deze Burgzaaten, bij het doen van den

Eed van trouwe, aan onzen Graaf zich verbonden

hebben, als homines ligii integri, of als vol-ledigman

men. Oudstijds naamelijk was de gewoonte, dat een

Vaſal, die, zonder uitzondering van iemand, tegen

ieder een beloven moest zijnen Heer te zullen helpen,

en dus een Vol- ledigman, een homo ligius integer,

wierd, met gevouwen handen, manibus conjunctis,

zijn hulde moest aanbieden aan zijnen Heer. Wij heb

ben deze oude manier van beleeninge wijdloopiger

reeds opgehelderd, en met verſcheiden bewijzen

geſtaafd in onze aanmerkingen, of Not. ad JUS FEU

DALE FLANDRICUM vetus, een werk, het welk nog

onder de drukpers is, Cap. I 13. pag. 92. & ſeqq.

Wij kunnen ons dien aangaande hier bekorten. Bij de

aldaar bijgebragte bewijzen, voegen wij alleen een Brief

van den jaare 1258. waar in de Vaſal, onder anderen,

ook deze woorden gebruikt; ,, Et ego – promitto

, bona fide me facturum & impleturum omnia & ſin

,, gula, & alia, quae Praedeceſſores mei Praedeceſſo

,, ribus veſtris de jure vel conſuctudine , quacunque

,, cauſa, modo, vel jure, fecerunt vel facere debue

», runt - & manus meas junétas in manibus veſtris

ribus eorum reſiſtere debent & tenentur; &

hujuſmodi injuriam vel violentiam ipſi , .

Comiti publicare.

Item fideles, nobiles, miniſteriales. & ſca

bini opidorum, & villarum ſupradictarum, ad

omnia praemiſſà ſaepedicto . . Comiti per fi

dem & juramentum, ſicut praedictum eſt,

obligati ſunt, tamquam Domino & vero he

redi, & nobis, quamdiu vixerimus, fiden

& fidelitatem ſervabunt.

Promiſimus etiam bona fide, quod ad im

pedimentum, ſeu occupationem turris prae

dicti Caſtri, nulla aedificia faciemus, niſi fue

rit de voluntate . . Comitis ſupradicti. Ve

rum ipſe ... Comes ſupra ipſam Turrim aedi

ficia, & firmitates, facere poterit, ſecundum

quod ſibi viſum fuerit expedire.
Ut autem omnia praemiſſà a nobis inviola

biliter obſerventur, & firma permaneant . .

Comiti praedicto, praeſentem litteram (f)

ſigillo noſtro, nec non ſigillis Caſtellanorum,

ac (g) Opidorum praedictorum fecimus com

II)UlIn1re.

Nos quoque . . Caſtellani, & . . Scabi
I11

,, mitto, &? vobis ſacramentum fidelitatis & homagii

, facio, cet”. Zie LEIBNITs Cod. Jur. Gent. Di

plom. Part. I. num. 13. p. 19. Men zie verder ook,

het geen hier over is aangemerkt door MATTHAEUs

de Nobilit. L. IV. p. 98o.

(f) Sigillo noſtro.] Met negen Zegelen is deze

Brief verſterkt geweest. Het eerste was in rood wasch »

en het tweede, het agtſte, en negende, in geel of don

ker bruin wasch, zijnde de overige afgebroken. Het eers

te van den Gelderſchen Graaf, en gewezen BisſchopHEN

zeer verdiende om deszelfs zeldzaamheid in 't koper ook

gebragt te worden. Hetgeen onder dezen Brief hangt, was

meer of min geſchonden. Maar wij hebben onder een

anderen Brief, gegeven in Vigilia Beati Mathaei Apoſtoli

& Evangeliſtae, of den 2o September des jaars 128o.,

hier beneden in zijn tijdorde ook te plaatzen, hetzel

ve Zegel geheel ongeſchonden en gaaf aangetroffen;

en het daar uit laten afteekenen, en in 't koper bren

gen op Tab. III. Num. 5. Hetzelve is voor de oud

heidskundigen alleszins opmerkelijk, en mogelijk eenig

in zijn ſoort. Ten minsten ik kan mij niet herinneren

ooit op Zegels van dit ſoort van de XII. of XIII. Eeu

wen iets diergelijks te hebben aangetroffen. Men

vindt er geen wapenſchild op, maar zijn borstbeeld,

en, het geen wel het zeldzaamst is, men vindt er

geen naam, of eertitels op, maar het heeft tot rand

ſchrift de Bibel-ſpreuk, ontleend uit den Brief des

Apostels Jacobus, II. vers 1o., FIDES. SINE. OPI

BVS. (met een ſtreep door het onderſte der P. en dus

voor OPERIBVS.) MORTVA. EST.

(g) Opidorum praedictorum.] En wie zijn die

voorgenoemde Oppida, of Steden? In 't begin van

dezen Brief worden, als Oppida, opgenoemd Nieu

ſtad, en Linne. Maar hoe komt het dan, dat het

negende, of laatſte Zegel, waarmede deze Brief ge

ſterkt was, het Zegel is van Egthe ? en welke reden

zal men moeten geven, waarom dat zelfde Egthe, in

het begin van dezen Brief, geen Oppidum, maar Vil

la genaamd wordt, ceterarumque Villarum , Egthe

videlicet, cet. ? Wist dan de inſteller van dezen Brief

niet, met wat naam hij deze plaats beſtempelen

moest? Dit is eene ſchijnzwarigheid, welke gemak

lijk op te losſen is, indien men maar in agt neeme

de
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ni praedicti, ad omnia praemiſſa, & ſingula,

obſervanda, fide & juramento praeſtitis, nos

aſtringimus, & obligamus. - -

Actum &Datum annoDominiM°.CC°.LXX9.

de ruimere of engere beteekenis, waar in de woorden

Oppidum en Villa gebruikt werden in de middel-eeuw.

In een engeren zin gebruikte men oppidum voor een

gevestigde plaats, die met graften of wallen en poor

ten tegen een aanval des vijands verſterkt was, in te

genoverſtelling van het woord Villa, waar door men

dan in een engen zin verſtond eene niet geveste, maar

opene plaatze, doorgaands anders een Dorp genaamd,

in tegenoverſtelling van eene Veste, Poorte of eigen

lijk gezeid Oppidum. In die beteekenis gebruikte de

Inſteller van dezen Brief in den beginne die beide

woorden. En dan leeren wij uit dezen Brief, dat

Egthe, 't welk onder de overige Villae gerangſchikt

wordt, toen ten tijde geen Veste, maar een opene

plaats geweest zij. - Maar in een anderen, en

ruimeren zin gebruikte men ook het woord Oppidum,

en wel met opzigt tot het Regtsgebied, waar onder

een plaats ſtond, zonder opzigt te nemen, of het een

geveste of opene plaats was. Naamelijk alle zodanige

plaatzen, aan welke de Vorst eene eigene Richterſtoel,

of Schepensbank, had verleend, voor welke de inge

zetenen, als voor hunnen dagelijkſchen Richter, in

alle Burgerlijke twistzaken, te recht moesten ſtaan,

die overzulks, wat de Burgerlijke rechtsdwang betrof,

door hunne Schepenen berecht wierden, en niet zo

zeer onder het gemeene Landgerichte ter eerſter inſtan

tie betrokken konden worden, werden in middeleeu

wig Latijn ook Oppida genoemd, in tegenoverſtelling

van zodanige plaatzen, die onder het Landgerichte

ſtonden, en alwaar dus uit het midden van hun geene

Schepenen geſteld waren, en in middeleeuwig La

tijn, in een ſtrikten zin, eigenlijk villae genoemd

werden. Op die zelfde manier, gelijk men veeltijds

onze Nederduitſche woorden Stad en Dorp, in dien

zin, onderſcheidt. Bij voorbeeld, de kleine Steden

Wilſum, Grafhorst , en Genemuiden, onder het

Drostampt van Isſelmuiden in ovERYssEL gelegen, om

dat ieder derzelven eene Schepensbank heeft, ofſchoon

de Drost de lijfſtraffelijke rechtsdwang over dezelve

uitoefent, kunnen in dien opzigte te recht Steden,

of Oppida, genoemd worden. In tegendeel indien

men alleen ziet op de vestiging dier plaatzen, zou

men dezelve in 't Latijn geen Oppida, maar Villae,

geen Steden, maar Dorpen, of opene Vlekken moeten

noemen, om redenen, dat die plaatzen nooit tegen een

vijandelijken aanval met Vesten, of wallen, graften,

poorten, verſterkt zijn geweest. - Wij zouden dit

met meerdere bewijzen, des noods, kunnen ſtaaven ;

doch ons beſtek laat zulks niet toe. - Men begrijpt

ligtelijk uit het gezegde, dat, uit hoofde van die dub

belde betrekking en beteekenis dier woorden een en de

zelfde plaats en een Oppidum, of Urbs, en tevens ook

een Villa of Vicus te recht kan genoemd worden. In

dien MATTHAEUs op dit onderſcheid en tweevoudig

gebruik dier woorden gelet, en tevens de tijden, waar

in de oude Stukken geſchreven zijn, wat beter onder

ſcheiden had, zou hij zo verward niet gehandeld heb

ben over de onderlinge verwisſeling der woorden Urbs,

Oppidum, Vicus en Villa, in oude Stukken en bij

middeleeuwige Schrijvers voorkomende, in zijn ge

leerd Werk, de Nobilit. Lib. I. p. 94. L. II. p.

162. L. III. p. 827, en L. IV. p. 935. – In de

ze ruimere en tweede beteekenis nu heeft de inſteller

van dezen Brief op het einde het woord Oppidum ge

ſeptimo, die dominica, quae fuit Vigilia bea

tae Luciae virginis. -

Naarden oorſpronkelijkenPerkamenten Brief,

ter Rekenkamer van GELDERLAND.

bruikt in de woorden ſigillis Opidorum praedictorum

fecimus communire. Want ofſchoon hij Egthe in 't

begin van dezen Brief gerangſchikt had niet onder de

Oppida, maar onder de overige eigenlijk dus gezeide

Villae, of ongeveste plaatzen, kon hij egter dit zelf

de Egthe onder de Oppida, het woord in den tweeden

of ruimeren zin gebruikende, begrijpen. Ja, maar ! had

dan dit Egthe te dezen tijde eene afzonderlijke Schepens

bank, en eigen Gerichte, zonder onder het Landge

richte in 't Burgerlijke te ſtaan, ſchoon het in den an

deren zin maar eene Villa, of een onverſterkt, en o

pen vlek was? Immers ja. Dit blijkt ontegenzeggelijk

uit het laatſte Zegel van dezen Brief, 't geen nog onge

ſchonden is overgebleven. Wij hebben gemeend den

oudheidskundigen liefhebber geen ondienst te zullen

doen, om ook dit Zegel uit hoofde van deszelfs Oud

heid in 't koper te laten brengen, en uit te geven.

Men vindt het op Tab III. num. 6. Op de regte Zij

de ziet men het wapenſchild dezer Stad, met dit rand

ſchrift. H. SIGILLVM SCABINORVM DE: EG

THE: +: Het tegenzegel, dat het onderſte boven,

en verkeerd hier in 't wasch is ingedrukt, verbeeldt

eene Kerk, voorzien met een toorn, ten teeken moge

lijk, dat deze plaats reeds toen voorzien was van een

Moeder- of Parochie - Kerk, waar in de Sacramenten

bediend wierden, en niet maar ſlechts eene Kapel had,

die van een andere Parochie-Kerk afhing. Het rand

ſchrift is CONTS. (CONTraSigillum) SCABINO

RVM. DE EGTHE SK. Heeft nu deze plaats te de

zen tijde haare eigene Schepenen en Stadsgerichte ge

had, waar bij dezelve geregeerd wierd, zo moet ook

volgen, dat zij in dien opzigte te recht een Oppidumz

kon genoemd worden, en onder de overige Oppida,

die hunne Zegels aan dezen Brief hadden gehangen,

in dien zin, kon gerangſchikt worden, ſchoon zij,

met geen wallen en graften voorzien, en maar ſlechts

een open vlek zijnde, in tegenoverſtelling van geveste

plaatzen, den naam van Villa kon voeren, gelijk zij

ook in dien zin onder de overige, alhier voorkomende

Villae, in 't begin van dezen Brief aldus benoemd

werd. Het is wel zo, dat, volgends het verhaal van

den Schrijver van den Tegenwoordigen Staat van alle

Volkeren, XII. Deel. bl. 585. ,, men er nog ziet

,, eenige overblijfſels van Poorten en eene Graft, van

,, welke dit Steedje eertijds voorzien is geweest”.

Doch, dewijl het in dezen Brief gerangſchikt wordt

onder de overige Villae, en niet, gelijk Nieuſtad, en

Linne, een Oppidum in dienzin genaamd wordt, blijkt

daar uit, onzes bedunkens, genoeg, dat eerst in latere

tijden, en mogelijk in de volgende Eeuw, dit Steedje

gevestigd is geworden, en na dien tijd te recht in bei

de betrekkingen den naam van een Oppidum, en niet

meer van een Villa, eigenlijk, kon voeren, ſchoon in

latere tijden, wanneer, volgends het verhaal van dien

zelfden Schrijver, ,, dit Steedje van zijne Stadsvoor

,, rechten heeft afgeſtaan, en met de Dorpen Braght

,, en Roosteren” (in onzen Brief Villa Ruſſiſteren ge

naamd), maar ééne Rechtbank uitmaakt”, hetzelve

weder eigenlijkvolgends het gebruik der middeleeuw in

't Latijn een Villa geworden is, niet tegenſtaande het,

met betrekking tot deszelfs Graften en Poorten, waar

mede het naderhand voorzien is geworden, ook in

dien zin de naam van een Oppidum kon blijven voe

ICIl,

19.)
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19.) Eenige Goederen, in Eijwich en Bonicken gelegen, door den Keulſchen

Aartsbisſchop SIFRIDUs te Leen opgedragen aan Th. de Moirſe.

Den 1o November, 1278.

Os sIFRIDUs, Dei gratia Sanctae Colo

nienſis Eccleſiae Archiëpiſcopus, Sa

cri Imperii per Ytaliam Archicancellarius, no

tum facimus univerſis, quod, cum nos bona,

in Eywich & in Bonicken ſita, Nobili Vi

ro (a) Th. de Moirſè, fideli noſtro, in feo

do conceſſimus posſidenda, Nos eidem de

ipſis bonis iuſtam & debitam warandiam faci

mus per praeſentes, dantes has noſtras paten

(a) Th. de Moirſe.] In een Brief van dit zelfde

jaar 1278. komt hij als Getuige voor, onder de benaar

ming van Theodericus Dominus de Murſe. Men vindt

dien Brief uitgegeven in CHRISTOPH. JAC. KREMERS

tes literas ſigillo noſtro munitas in teſtimonium

ſuper eo. Datum Bunne anno Domini

M9. CCo. LXX9. octavo. IIII. Idus Novembr.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, geſterkt met een uithangend

Zegel in wit wasch, ervintelijk in de

Rekenkamer van GELDERLAND.

Akademiſche Beitrage zur Gulch und Bergſchen Ge.

ſchichte, Tom. III. onder de bijgevoegde Urkunden

num. 16I. pag. 184.

2O. Verdrag van een altoos duurende eendragt en vriendſchap tusſchen de Steden

Kuelen en NYMEGEN, al ware het zelfs, dat die van Kuelen niet den

Graaf van GELRE in onmin geraakten.

Den 12 December, 1278.

N nomine Domini Amen. Univerſis (a)

praeſentes litteras viſuris & audituris.

Nos Judex, Scabini, Conſilium, & Ci

ves univerſi coLONIENSEs notum facimus in

perpetuum. Quia (b) praeter rancores &

diſſenſiones, quae occurrunt inter Civitates

& Oppida, multa impedimenta & incommoda

frequenter emergunt, ſanum & utile nobis vi

ſum eſt, quod cum Oppido NovIMAGENSI ſu

per diſſenſionibus & rancoribus, quos adinvi

cem habuimus, concordiam & amicitiam per

petuam faceremus; concordavimus itaque,

quod ab hoc tempore, antea ſopitis omnibus,

quae diſſenſionis materiam facere poſſent,

Burgenſes Novimagenſes, ſalvis rebus & cor

poribus eorum, in Civitate noſtra, & ante Ci.

(a) Praeſentes litteras.] Volgends een onderge

voegde aantekening blijkt, dat de Heer IN DE BEToUw

dit Stuk heeft uitgegeven naar een Copie authentic,

welke men vindt in het Legerboek der Privilegien van

de Stad Nijmegen, waar van de Originale in den

'Blok berusten, Fol. 49.

vitatem noſtram, tanquam alii noſtri concives,

libere & ſecure eſſe & ſtare poſſint, & utili

tatem & commoda ſua facere; & vice verſa

Concives noſtri, ſalvis rebus & corporibus

eorum, libere & ſecure eſſe & ſtare pos

ſint in Oppido Novimagenſi praedicto, & ante

ipſum Opidum, tanquam ejusdem Oppidi

Burgenſes; et Burgenſes Novimagenſes in

Civitate noſtra, et Concives noſtri in Oppido

Novimagenſi, nihil moleſtiae a quovis ſine

juſtitia patientur, quam juſtitiam Judex et Sca

bini locorum praedictorum expedite facere te

nebuntur.

Et ſi aliquis Burgenſium Novimagenſium

aliqua bona alicui Concivium noſtrorum credi

derit, a nullo alio idem Burgenſis Novima

gen

(b) Praeter rancores.] Naar alle gedagten heeft in

het oorſpronkelijkegeſtaan, propter. De zin ten minsten

en zamenhang der woorden vereisſchen zulks. De Af

ſchrijver van het gemelde Legerboek heeft kwaalijk gele

zenpraeter. Zeer dikwijls vindt men deze woorden door

de uitſchrijvers onderling verwisſeld, en, indien zij bij

Eeeee Wer
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C IIARTERBOEK DES HERTOGDOMS GELRE,

genſis ea requiret, e e

# Si véro eidem Burgenſ, hujusmodi

bona requirenti ſuper eo, apud Coloniam

juſtitia denegaretier, idem Burgenſis Neoma

genſis pignora noſtrorum Concivium cum ju

ſtitia capere, tenere, & occupare poterit,

dimmodo ſecundum legem & conſuetudinem
Opidi Novimagenſis dicta bona per litteras

ipſius Oppidi proſecutus fuerit, quouſque per

ſententias Scabinorum Colonienſium juſtitiam

in praemiſſis fuerit conſecutus.

Ét, quia multotiens accidit, quod Oppida

ni ſive Burgenſes apud Coloniam ſecure ſe

transferre non poſſünt ad requirendum hu

jusmodi debita, concordavimus hinc inde,

quod Burgenſes Novimagenſes certum nun

cium ſuum cum literis Oppidi ſui, vel lite

ris patentibus duorum Scabinorum ſuorum

apud Coloniam transmittent, ad requirendum

nomine dicti Burgenſis hujusmodi debitum,

cui noſtri concives ſecundum ſententiam Sca

binorum in continenti & expedite fieri faci

ent juſtitiae complementum, & per hoe de

bitor hujusmodi debitiliber erit & abſolutus:

hoc etiam expreſſe, ſi contingeret inter No

bilem Virum, Dominum Comitem GELRIAE,

& nos aliquam diſcordiam ſeu contentionem

oriri, quod ob id Burgenſes Novimagenſes,

qui ad Romanum Imperium pertinere dino

verkorting, gelijk doorgaands, geſchreven zijn, ver

ſchillen zij weinig van elkander. Men zie wALTHERI

Lexic. Diplom. p. 294- en AO4

(c) Niſt prius q. ſ diſſidationem praemiſa.] Dus

bij een bloote drukfout in de uitgaave, voor diſſidati

ene praemiſa, gelijk de zin vereischt, dat men leze;

welke lezing ook de Heer IN DE BETOUw in zijne ver

taling te recht volgde, wanneer hij deze woorden

overzette, ten zij alvorens vier weeken voor het ge

N\"hſ SNºº/2. SNºº/z, SN#% N\"h/ N \\""//
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21.)

V. onder zekere fa

gen, te Leen uitgege

## #S'

quam ab illo, cui ea cre- ſcuntur, nullam moleſtiam, gravamen, ſeu

impedimentum in noſtra Civitate & ante no

ſtram Civitatem, & vice verſa Concives no

ſtri in Oppido Novimagenſi & ante ipſum

Oppidum, patientur.

Nullus etiam noſtrorum, videlicet Nos

Judex, Scabini, Conſilium, & Cives univerſi

Colonienſes, contra Dominos Judicem, Sca

binos, & univerſos Burgenſes Novimagenſes,

aut aliquem eorum, aut ipſi contra Nos, aut

aliquem noſtrum, quidquam facient vel prae

ſument, aut fieri permittent, quod ſit con

tra hujusmodi compoſitionem & amicitiam,

niſi prius quatuor ſeptimanarum (c) diffidati

onem praemiſſa. Et haec hinc & ibi obſer

vare (d) permittimus bona fide praeſentium

teſtimonio litterarum.

In cujus Compoſitionis & amicitiae firmita

tem praeſentes litteras ſigillo communi Civi

tatis noſtrae duximus roborandas.

Datum anno Domini M°. CC°. LXXVIII°.

feria ſexta poſt feſtum beati Nicolai.

IN DE BETOUw, Handvesten van NY

MEGEN, bl. 197. Ook aldaar in het

Nederduitsch vertaald bl. 200-2O2

bruik van geweld de opkondiging zij geſchied.

(d) Permittimus.] De Afſchrijver van het zoge

naamde Legerboek heeft hier weder kwaalijk afgeſchre

ven permittimus, voor promittimus, gelijk ongetwijfeld

in 't oorſpronkelijke ſtaat, en de zin vereischt. De

voorzetzels per en pro, bij verkorting geſchreven.»

verſchillen zo weinig van elkander, dat zij gemakke

lijk door een min oplettenden kunnen verwisſeld wor

den, gelijk te meermaalen gebeurde.

NN
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De Curtis, of Renthoeve Olberg, door den Hollandſchen Graaf FLORENs den

arlijkſche uitkeering aan de Hospitalarii binnen Nyme

ven aan den Ridder Theodericus, Heer van Keppele.

Den 26 julij, 1279

N# FLORENTIUs, Comes HOLLANDIAE,

notum facimus univerſis, praeſentes

literas inſpecturis, vel audituris, quod nos

Curtem noſtram, quae (a) Olberch appel

latur, cum hominibus, decimis, & cum om

nibus caeteris ſuis pertinenciis, prout jus pro

prietatis dictae Curtis ad noſtros proge

nitores pertinuit, & adhuc ad nos pertinet,

(a) Olberch.] Nog hedendaags is bekend de Boer

ſchap Olbergen, onder het Richterampt ven DoES

dilecto & fideli noſtro Domino THEODERIco

militi, Domino de Keppel, conſervatori prae

ſentium, de conſilio Fidelium noſtrorum, li

bere & integraliter poſſidendam contulimus &

tenendam a nobis, & noſtris ſucceſſoribus: Co

minibus HoLLANDIAE, jure tituli foeudalis;

hoc ſemper proviſo, quod illa penſio, ſive

pactum, ſtatutumadſolvendum Hoſpitalariis,
I03

BURG. Zie den Tegenw. Staat van GELDERLANP”

bl. 393
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manentibus in NovIOMAGIo, ex bonis dictae

Curtis, ſingulis annis ibidem perſolvatur.

In cujus rei teſtimonium praeſens ſcriptum

ſigillo noſtrofecimus communiri.

Datum & Actum Trajecti in Craſtinum be

atorum Jacobi & Criſtofori, Anno Domini

Milleſimo ducenteſimo ſeptuageſimo nono.

Teſtesigitur, (b) dictae collationi interfue

runt, ſünt hij,

Dominus Simon de Herlem,

(b) Dictae collationi interfuerunt.] Dus heeft het

MS., waar uit wij dezen Brief geven. Denkelijk heeft

de Afſchrijver van 't zelve bij overhaasting een woord

Dominus Theodoricus de Gelingen,

Dominus Nicolaus de Catz,

Dominus Wilhelmus de Egmonde, Mili

tes. Datum ut ſupra.

Naar 't MS. in folio, geintituleerd,

Copieboeck etzlicker Segell vnd Brie

ve, in den Jhare 1581. gecopiert

durch my KARLL VAN ARNHEM, be

rustende onder de Archiven van den

Huize KERVENHEM.

overgeſlagen. De zin ten minsten vereischt, Teſtes

igitur, qui dictae collationi interfuerunt, ſunt hi.

22.) Acte van Borgtogt, met verband van Leiſting, tot naarkoming van de

Soene, tusſchen Graaf REINALD, en Willem Scardenbergh de Cruchten,

en deszelfs Vrienden en Helpers, opgerigt.
-w

Den 9 Augustus, 1279.

Os Wilhelmus de (a) Thuſchenbruc,

Franco de Halla, Goswinus de Gon

puchoven, & (b), Henricus filius Caroli, Mi

lites; & inſuper Lufae Merchenhuſen, Wil

helmus de Tigele, Theodericus dictus Duberc,

Theodericus de Blondenric, Wilhelmus de

Louenich, Baudetvinus de Opheym, Zege.....,

Henricus filius dicti Dijaboli, Rutgherus de

Matchenrode, Egidius de Lozerried', Attige

rus filius Alexandri, & Johannes dictus ju

deus, proteſtamur praeſentibus recognoscendo

expreſſe, Nos Nobili viro Domino REYNALDo,

Comiti GELRIAE, ſuper reconciliatione, inter'

ipſum Comitem, & Willelmum Scardenbergh

de Cruchten, omnesque ipſius amicos ac con

ſanguineos, ordinata, fidejuſforie obligaſſe,

forma cujus talis eſt. - --

Dictus Willelmus quinquaginta marcas Co

lon. denariorum in craſtino Nativitatis beatae

Virginis proxime venturo dicto Comiti dabit

& perſolvet. -

Itemipſe Comes medietatem decimae, quam

Willelmus praedictus a Rutgero diéto Orolf

tenet, loco pingnoris habebit faciendi de ipſa

ſuam voluntatem. -

Item condiétum eſt, quod Willelmus prae

dictus erit homo ligius Comitis praedicti de

ſexaginta marcis denariorum Sterlingorum, &

(a) Thuſchenbruc.] De vier eerstgenoemde hadden

dezen Brief met hunne zegelen in wit wasch geſterkt,

van welken 't eerſte, en laatſte, nog genoegzaam on

geſchonden over zijn, terwijl de twee middelſten meer

of min geſchonden, en onleesbaar zijn. Op het eer

ſte leest men dit randſchrift. H. S. WILHELMI.

MILITIS. D: TVISCENBRVC.

(b) Henricus, filius Karoli.] Het Zegel van de

-

Thilmannus, frater ipſius, ſimiliter erit homo

ligius ipſius de quadraginta marcis Aquenſium

denariorum.

Praeterea qualemcunque reconciliationen

ipſe Comes inter Rutgherum dictum Orolf,

& Will. praedictum, dixerit & ordinaverit,

illam ratam habebunt & obſervabunt.

Si vero idem //t/l. aliquod praemiſſorum in

parte vel in toto infringeret infra annum, Nos.

fidejuſſores, de omnibus praemiſſis obligati,

ad monitionem Comitis praedicti, vel ejus cer

ti nuncii, Venlo intrabimus adjacendum, tan

quam boni & legitimi fidejuſſores, inde nulla

tenus receſſuri, donec ipſi Comiti de quadrin

gentis marcis ſterlingorum denariorum plenarie

fuerit ſatisfactum.

Si vero dictus Will. hanc reconciliationem

bene & legitime, ſicut praedictum eſt, per

annum obſervaverit, ipſo anno revoluto, Nos

fidejuſſores praedicti ab hujusmodi fidejuſſione

liberi erimus & abſoluti; & nichilominus di

ctus Will. hanc reconciliationem in poſterum

tenebitur obſervare.

In cujus rei teſtimonium & robur nos fi

dejufſores ſigilla noſtra, qui ſigilla habemus,

praeſentibus duximus apponenda; qui vero

ſigilla non habemus, ſub ſigillis confidejus

ſorum noſtrorum, ſigilla habentium, ad om

Ill3

zen, dat ook nog ongeſchonden is, heeft tot rand

ſchrift, H. S. HENRICI. MILITIS. DE GELREN.

Het driekantige wapenſchild is in tweën verdeeld.

in 't bovenſte gedeelte ſtaan drie Meerlen, of andere

Vogels, op eene reije, het onderſte gedeelte is met

ſchuins door elkander van boven naar beneden loo

pende linien in kleine ruiten verdeeld,

Eeeee a
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nia praemiſa & ſingula nos recognoſcimus

eſſe obligatOS.

Datum, &
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actum , Anno Domini

M°. CC°. LXXVIIIJ°. in vigilia beati Lau.

rencii.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, bezegeld met vier Zegelen in

wit wasch, berustende in de Archiven

van de Rekenkamer van GELDERLAND.

ww-ww

Verdrag, en bijlegging der oneenigheden en geſchillen, tusſchen den Heer

van Ahuys, en de Borchmannen van Nijenborch ter eenre, en de Bur

gers der Stad GRoNLo ter anderen zijde. -

Den 26 Auguſtus 1279. * - #'

Os (a) eu'b', Dei gratia Monaſterien

- ſis Epiſcopus, notum facimus univerſis,

quod Guerra, quae inter (b) Dominum de

Nahuys & caſtellanos (c) de Novo Caſtro,

& eorum adjutores, ex parte una, & Opida

n05 de GRONLO, & eorum adiutores, ex alte

(a) Eu'b'.] Dus ſtaat bij een verkorte manier van

ſchrijven in het oude Register, waar uit wij dezen

Brief geven, voor Euerhardus. PoNTANUs, van dit

verdrag gewag makende Lib. VI. p. 157. ſchijnt die

abbreviatie gelezen te hebben, als of er ſtond lud'.

en maakte daar, te onrechte, uit LUdovicUs, Hi

enim motus, zegt hij, interventu praeſertim Monaſte

rienſium praeſuli: LUDovic1 Haſiae Lantgravii eum in

modum ſopiti, cet. SLICHTENHoRsT VI. B. bl.

Io1. volgde hem blindelings hier in na. Doch die

LoPEwrJk van Hesſen is eerst in den jaare 13o9 tot

dien Bisſchoplijken Setel verheven geworden. Zie J.

D. VoN STEINEN, Zweijter neuer Anhang zu HoBBE

LINGs beſchreib, des Stifts Munster. p. 224. Dat

EVERHARD te dezen tijde den Bisſchoppelijken ſtoel

van MUNSTER bekleedde, is zeker. "Hij komt onder

anderen in dit zelfde jaar 1279. ook in die hoedanig

heid voor, in een Brief bij den geleerden en oordeel

kundigen Nic. KINDLINGER in zijne Munsteriſche Bei

trage zur Geſchichte Deutschlandes, hauptſachlich

Westfalens, Tom II. Urk. 48. p. 289. -

* (b) Dominum de Nahuys.] Dus, en vervolgends,

leest ons MS. PoNTANUs, d.. l., ſchijnt gelezen te

hebben MAHUïs, en noemt hem Dominus Mahuſienſis;

SLICHTENHORST volgde hem hier ook in, en noemt

hem den Heer van Mahuijſen. Doch eene zogenaam

de Heerlijkheid, ofdaar van genaamd Adelijk Geſlacht,

is er nooit geweest, maar wel Abuys, gelijk ook

de Heeren van Abuys genoeg bekend zijn in de Gel

derſche en Overijsſelſche Hiſtorie. Deze Heerlijkheid

grensde aan die beide Gewesten, en dit heeft dikwijls

oorzaak gegeven tot onderlinge twisten, zo in ovER

IJSSEL, als in de Graafſchap zUTPHEN, met deszelfs

Heeren; gelijk genoeg bekend is, en geen verder be

wijs noodig heeft. Men zie, alleen, JoH, voN DER

BERscEwoRT Westphalisch Adelich Stammbuch, p.

#1. Het bekende Ampt Ahaus in 't Bisdom van
Munster voert daar van nog hedensdaags zijnen naam.

Hoe het oude Huis en Heerlijkheid Ahuijs door een

#"elijk met een Elfdogter eindelijk gekomen is aan

"er van Voorst, en hoe eindelijk in den jaare

i

ra vertebatur, taliter eſt ſopita, quod Caſtella

ni de Novo Caſtro ſolvent Opidanis de Gron

lo dampnum, eis illatum, ad arbitrium domi

ni Comitis GELRIAE iuxta veritatem vel per

juramentum. Et hoc opidani de Gronlo fa

cient e converſo.

Item,

14o5. deſe Heerlijkheid aan den Bisſchop van MUNS

TER voor 165oo Goudguldens is opgedragen, en in

het Bisdom ingelijft, toont JoH. HoBBELING, in zijne

Beſchreibung des Stifts Munster, II. B. Cap. 6. p.

43. - PoNTANUs, die het zelfde MS. Register,

waaruit wij thands dezen Brief geven, gebruikt heeft,

had zich voor dien fout kunnen wagten, en de rechte

lezing opgeven, indien hij maar behoorlijk gelet had

op hetnavolgende Hoofd, of den korten inhoud, die met

dezelfde oude hand boven dit Stuk geſchreven ſtaat;

,, Woe dat een Bisſcop van Moenſter eijne ſcheijdinge

, geraamt heeft tusſchen den Heer van Ahufe, ende

,, die Borchmanne van Nijenborch aen die een ſijde,

, ende den Burgeren van Gronlo an die andere, dair

,, oick vorwarden inſtaen onſe Herſcap van GELRE rue

, rende”. - Maar, hoe was nu de eigen naam

van dien Heer van Ahtiſe, of Ahuijs ? Dit leert ons de

ze Brief niet. Doch dat hij den naam van BERNARD

voerde, kan men zien uit een Brief van het voorgaan

de jaar 1278., in welken hij zich noemde, BERNAR

DUs Nobilis Dominus de Ahus. eet-, en in dezen ge

tuigt hij onder anderen ook, ipſaque bona reſignavi

mus in manus Venerabilis Domini EVERHARDI Mona

ſterienſis Epiſcopi. cet, en dus denzelfden. Bisſchop

Everhard, die ook in dezen Brief voorkomt. Onlangs

is die Brief uitgegeven door den geleerden KINDLIN

GER onder de Urkunden zur I. Abtheilung des III.

Bandes der Munsteriſchen Beitrage, Num. 86. p. 22r.

In een Brief van 1282. bij denzelven d.. l. Num. 9o. p.

233 ontmoeten wij insgelijks, onder de overige Getui

gen, dezen Bernardus Dominus de Abus. :

(e) De Novo Caſtro.] SLICHTENHorst zette het

over door, de bewaarders van 't nieuwe Slot, of,

gelijk hij op den kant aantekent, Castelains van 't
Nieuwe Kaſteel. Uit zodanige overzetting zal niemand

begrijpen, welke plaats eigenlijk hier bedoeld wordt.

Te recht heeft de Afſchrijver van ons Register in den

korten inhoud, hier boven geplaatst, zulks overgezet

door, de Borchmannen van NYENBoRCH. Op die wij

ze begrijpt iedereen, dat men hier daar door verſtaan

moet het Munsterſche, aan den Dinckel gelegene,

Steed
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:

Item, quia Dominus Comes GELRIAE fibi re

putat (d) verecundiam illatam in hac guerra,

hoc Caſtellani praedicti taliter emendabunt,

videlicet Dominus de Nahuys, (e) Rember

tus de Stochem, Otto filius Mathet, Henricus

de Keppelle, AEgidius de Asbeke, Gerardus

de Ramesbergh, Hermannus de Gemmeche,

Nycolaus de Horſtelo, Ceſarius de Rechebreke,

quod, qui fuerunt vaſalli ipſius Comitis, va

ſalli remanebunt, & quilibet eorum ſuum feu

dum viginti marcis augmentabit, & a Comite

tenebit. Illi vero de Caſtellanis (f) vaſalli

non fuerunt, feudum ad aeſtimationem trigin

ta marcarum ordinabunt, & a domino Comite

tenebunt, & vaſalli ipſius erunt, & heredum

ſuorum; dictique Caſtellani Zutphaniam (g)

intrabunt, & jacebuntibidem oéto diebus in ex

penſis ſuis; quibus finitis, licite recedentabinde.

Item dicimus, quod, ſi Comes alios Ca

ſtellanos de Novo Caſtro culpaverit, quod

dampno ſuo operam dederint conſilio vel facto,

illi, qui ſe reos confitentur, facient, quod de

aliis ſuperius eſt expreſſum; qui vero negave.

rint, per iuramentum expurgabunt, quod non

fecerint dampnum domino Comiti Gelrenſi

conſilio ſive facto poſt tractatum nuper habi

tum apud Marehulſen.

Item dicimus, quod captiviutrobique quiti

ſünt, expenſis ſuis ſolutis competenter. Ab

Steedje en Slot Nijenborch, Dat dit Slot Nijenborch

eerst in den jaare 1.189. door Bisſchop HERMAN den

II. gebouwd is geworden, leert ons voN stEINEN in

zijre II. newer Anhang zu HOBBELINGs beſtreibung

des Stifts Munſter, pag. 219. en in III. Anhang, pag.

359. Men zie ook over deze Borchmannen van AVlfen

borch HoBBELING zelven in de gemelde Beſchreib. II.

B. Cap. 7. p. 55. :

1(d) Verecundiam.] Dat de woorden Verecundia,

en Verecundium, bij middeleeuwige ſchrijvers gebruikt

werden, voor injuria, contumelia, kan men bewezen

vinden bij CARPENTIER, Glosſ. Nov. Tom. III. p.

1137. Zie ook LU cANGE Glosſ. Tom. VI. p. 1488.

En in dien zin wordt alhier ook gebruikt verecundiam

inferre, voor, iemand verongelijken, of onrecht aan

doen, en ſchade toebrengen.

(e) Rembertus de Stochem eet J In den reeds aan- -

gehaalden Brief van 1278 bij KINDLINGER ontmoet

men, onder meer anderen, ook dezen Rembertus de

Stochem , alsmede den hier ook voorkomenden Nico

laus de Horſteld. - In dien zelfden Brief ontmoeten

wij ook nog eenen AEgidius Gogravius, dus naar zij

ne bediening omſchreeven. Denkelijk is deze dezelf

de, die alhier met zijn Geſlachtnaam voorkomt AEgi

dius de Asbeke. - Dit ten minſten is zeker, dat de

aldaar ook opgenoemde Matheus de Novo Caſtro de

zelfde is, wiens Zoon in dezen onzen Brief voorkomt

onder de benaaming van Otto filius Mathei. Dit blijkt

uit vergelijking van een anderen Brief van den jaare

1282. bij denzelven KINDLINGER, d. l. p. 233. al

waar deze Otto genaamd wordt Filius Mathei mi.

litis in Nienborg, 't welk hetzelfde is, als Novum

Caſtrum.

(f) Vaſalli non fuerunt.] Mogelijk heeft de Af.

ſchrijver van het Register door overhaasting een woord

overgeſlagen. De zin ten minſten vereischt, dat men

illo autem, qui non expendit, nichil requi
TCLUIT.

Item pecunia, quae reſtat hinc inde in cre

dito, quita erit.

Item dicimus, quod ſuper treugis, quas

dedimus illis de Gronlo per literas noſtras, &

de pecunia, quam pro inde ipſi a noſtris homi

nibus extorſerunt, in Dominum de Borclo,

Dominum de Bronchorst, & - Fredericum de

Rechem, milites, arbitramur, quod, quid

quid duo ex ipſisiuxta tenorem literae noſtrae,

& ſecundum veritatem, dixerint per fidem

ſuam faciendum, hoc faciemus.

Item illi Caſtrenſes de Novo Caſtro, qui

pro homicidio Rottheri Kempien ſunt poſiti

extra pacem, paci reſtituentur, dummodo in

cuſati ſe per iuramentum voluerint expurgare,

quod non dederint operam illi facto.

Et ſic omnis rancor & discordia, inter prae

dictas partes exorta, & omnia, quae exinde

provenerint, ſopita erunt, & firma eſt & erit

compoſitio inter ipſos.

Nos autem Eu'b' Monaſterienſis Epiſco

pus, (h) Veſcelus de Limberg, Gerlacus

de Bevoren, & Gerardus de Bermechuelde,

milites, praemiſſà promittimus Domino Comi

ti Gelrenſt, tamquam bonifidejuſſores, pro

curare adimpleri Dominica poſt (i) edigii

proxima ventura. -

- Su

leze, Illi vero de Caſtellanis, qui Vaſalli non fuerunt,

feudum - ordinabunt.

(g) Intrabunt & jacebunt ibidem cet.] Opmer

kenswaardig en zeer ongewoon is deze voorwaarde van

in Leeuw is te moeten gaan. Ik herinnere mij thands

niet, ergends elders een ſoortgelijk voorbeeld aange

troffen te hebben, dat aan iemand, bij uitſpraak van

Scheidsmannen, of Vonnis van een Rechter, opge

legd is geworden om, als het ware, bij wijze van

ſtraffe, voor een zekeren tijd in Leisting te moeten

gaan, en op zijne kosten aldaar te teeren. Tot ge

heele andere eindens, gelijk te over bekend is, dien

de oudstijds de leisting, of het padum obſtagiale,

waar toe men zich vrijwillig verbond en verwil

keurde, doch het welk niet, als een ſtraf, opgelegd

werd. . . . . . .

(b) Veſcelus de Lemberg. cet.] Ik vermoede, dat

hier weder in ons MS. Register een ſchrijffout zal

begaan zijn. PoNTANUs noemt den eerſten, Weſſelus

Lembechus, doch den tweeden, Gerlacus Bemerus. -

De drie alhier opgenoemde ontmoeten wij ook in den

reeds aangehaalden Brief van 1282. bij KINDLINGER,

d. l. p. 233, alwaar men dezelve dus aantreft: ,, A

, &um Monaſterii praeſentibus - Wescele de Lem

,, beke, Gerlaco de Beveren - Gerhardo & Her

, manno fratrilus de Bermentvelde, Militibus.” Mo

gelijk zal men de lezing van ons MS. daar naar dienen

te veranderen. Die van Lembeke, en van Beveren,

worden ook onder de Adelijke familien van Munſter

opgeteld bij Jo, voN DER BERschwoRT in zijn West

phatisch Adelich Stambuch, p. 392. en p. 444

(i) Edigii.] Dus in ons MS. voor Eligii. De

gedagtenis van dezen Heiligen valt jaarlijks op den

eerſten December. De voltrekking derhalven van het

hier bij bevolene moest binnen een groot vierendeel

jaars geſchieden. -
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Super quo praeſens ſcriptum fieri fecimus

& ſigillo noſtro communiri. Datum apudSut

holte Anno Domini M°. CC°. LXXIX. Sab

batho poſt feſtum beati Bertholomaei Apo

ſtoli. -

Naar 't MS. Register in Folio, dat alt

ſte Regiſtre genaamd, berustende ter

Rekenkamer van GELDERLAND, Fol.

2o. & 2c. verſo.

###################

Godefridus Berch, erkent de 3o Mark, die hij als Caſtellein, of Borchman

van Kesſel, van Graaf REINALD jaarlijks genoot, als een Borchleen te

bezitten, en dat zijne twee Zoons, na zijn dood, dezelve als twee Lee

nen zouden bezitten, en Borchmannen blijven.

Den 27 October 1279.

, Nota, (a) quod in literis, ſuper

, vendicione & empcione Comiciae ter

, ritorii Keſſellenſis confettis, continetur

, expreſſe, ſi aliqui Miniſteriales & Fi

, deles iuxta Gladebach & in terminis

, ibidem invenirentur, qui ſolebant at

tinere Comiti Keſſelenſi, cum haberet

terram Keſſelenſem, diëti Miniſteria

les & Fideles erunt Comitis GELRIAE,

& ſibi debent attinere.”

92

93

33

32

t

NS: Godefridus (b) dictus Berch, mi

les, Caſtellanus in Caſtro de Keſſel,

univerſis, praeſentes literas viſuris, notum fa

cimus, publice recognoscendo, quod REY

NALDUs Comes GELRIAE, dilectus Dominus

noſter, vel ſui heredes, a nobis, & a noſtris

heredibus, redimere poterunt illas (c) tri

ginta marchas Colonienſium denariorum, quas

idem Comes, vel ſui heredes, nobis & noſtris

heredibus dabunt annuatim, videlicet tam de.

Theloneo ſuo Keſſelenſi, quam de peticione

ipſius terrae protrecentis marchis monetae ſu

pradiétae. Ita quod, quandocumque idem

Comes, vel ſui heredes, nobis vel noſtris he

redibus centum marchas dederint, tunc nos

ipſi, vel ſuis heredibus, detrigintamarcis prae

(a) Nota, quod in literis, cet ] Deze aanmer

king, welke met dezelfde gelijktijdige hand in het

MS. Register A. boven dezen Brief ſtond geſchreven,

'hebben wij gemeend hier ook te moeten plaatzen, de

wijl men daar bij melding vindt gemaakt van den

Koopbrief, waar bij de Graaf van GELRE den Lande

van Kesſel aan zich verkregen heeft. - -

(b) Godefridus, dictus Berch] PoNTANUs L. VI.

p. 157. maakt gewag van dezen Brief met navolgende

woorden: ,, Evulgati tum etiam codicilli Godefredi

,,Comitis Kesſellani, ſuper telonio, quod habuit Rei

» naldus Comes in oppido ſcu municipio Keſſellenſt:

», idque in Vigilia SS. Simonis & Judae Apoſtolorum ”

Men ziet hier uit, met wat oplettendheid PoNTANUs

ſomtijds de oude Charters behandelde. Uit den Brief

ten minſten blijkt, dat deze Godefrid geen Graaf van

dictis decem marcas tenebimus defalcare, &

cum eisdem centum Marcis alia bona compara

re, & illa ab ipſo Comite, vel ſuis heredibus,

tenere jure Caſtrenſt ſupradicto. Cum autem

viam carnis univerſae ingreſſi fuerimus, tunc

duo filiorum noſtrorum de dictis triginta Mar

cis, vel bonis, cum eisdem comparatis, ſiqua

comparata fuerint, ipſius Comitis praedicti, vel

ſuorum heredum, Caſtellani remanebunt; ita

quod quilibet filiorum praedictorum noſtrorum

quindecim Marcas monetae praedictae obtine

bit; Et ſic duo feoda extunc remanebunt.

Nos eciam dictum Comitem de ducentisMar

cis, quas pro ipſo domino HENRIco quondam

Comiti Keſſelenſt perſolvimus, quitum clama

mus & abſolutum.

In cuius rei teſtimonium & robur praeſen

tem literam ſigillo noſtro duximus roborandam

Datum anno Domini M. CCo. LXXIXo. in

vigilia Simonis & Judae Apoſtolorum.

Naar 't MS. Register in folio, getee.

kend A. ter Reekenkamer van GEL

DERLAND berustende, Fol, XXXV.

verſo.

25.) E

Kesſel, Comes Kesſellanus, maar alleen Borchgraaf,

of Caſtellein van dien Burgt, en dus blootelijk een

Amptenaar van den Graaf, geweest zij.

(c) Triginta marchas - pro trecentis.] Dit komt

over een met de gewoone cours van het geld, want in

deze, gelijk mede in de twee volgende eeuwen, men

doorgaands gewoon was, bij het verkoopen van Jaar

renten uit zijne goederen, de inlosſe van dien zich

voortebehouden, en wel onder dit beding, dat men

elken penningh met tien penninghen afquiten mochte,

gelijk men leest in een Brief van 1391. te vinden in

de Zuſazze zu den Academiſchen Beytragen zur

Gulch- und Bergiſchen Geſchichte van den Heer

CHRISTOPH. JAcoB KREMER Zºom. I. onder de Ur

kunden n. XII. p. 1o3. Dat men tien van het honderd

aan jaarlijkſche renten betaalde, blijkt onder anderen

ook
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ook uit een Brief van den jaare 1277. Promiſimus, leest

men aldaar, eidem - demonſtrare viginti marcarum

Colonienſium anuuatim ſolutionem loco duCentarum mar

carum in noſtro allodio. Men zie de Acad. Beytrage

ven denzelven KREMER Tom. III. Urk. 132. p. 149.

Vºl M! VMA',4

RS# SR, %. ºf
te # - SS'

s"4 & aſ is

S --

#S ººr- s”
&S w

%. SNN//z. SNMllſ, NAll/z. SSS!"ſ/ N\N//z Nºg S$% N!"42. SNSlº/a Nyl t/

% SºesººgSººs Sºs" slººs" gsººgs"zºº"g

Onnoodig is het meerder voorbeelden hier toe aan te

haalen. Men vindt zulks op dien zelfden voet van tien

van 't honderd bepaald in genoegzaam alle brieven,

waarin rentverſchrijvingen voorkomen.

<<

25) Een halve Hoeve, behoorende tot de Curtis Zelehorst op Veluwe, van het

Kapittel van s. MARIE voor een jaarlijkſche Thins in erfpacht ontfangen

door Theodericus Lam, met verwillekeuring, dat hij, bij wanbetaling,

in den Kerkelijken ban zou vervallen. /

Den 19 November 1279.

Y

Go Theodericus, dictus Lam, notum fa

cio univerſis, praeſentia viſuris, quod

ego recepi a venerabilibus viris Decano & Ca

pitulo Eccleſiae beatae MARIAE Trajectenſis di

midium manſum eorum, pertinentem ad Cur

tem ſuam in Selehorst, ſitum in Larshem,

mihi & heredibus meis ſub annuo paéto perpe

tuo poſſidendum; ea videlicet conditione,

quod ego, vel heredes mei, me defuncto,

ſingulis annis infra octavas beati Martini hye

malis VIII. ſolidos talis monetae, ut in Curte

ſua de Selehorst generaliter dari ſolet, ipſis pro

cenſu annuo exhibebo; & ſi infra dictas octa

vas diétum pactum non perſolvero, vel mei

heredes, me mortuo, non perſolverint, in

ſecunda ſeptimana penſionem ſolvam duplica

tam; & ſi in dicta ſecunda ſeptimana non per

ſolvero diétam penſionerm dupIIcatam, Inter

tia ſeptimana incidi in ſententiam excommu

(a) Giſelberti.] Behalven in dezen Brief, hebben

wij denzelven ook als Deken van s. PIETER aange

troffen in een onuitgegeven Brief van dit zelfde jaar

1279, afgegeven die S. Agnetis, of den 21 January,

en geregistreerd insgelijks in het Perkamenten MS.

Liber Piloſus Fol. 63; zo dat daar door ten vollen

f

nicationis, latae ab Ordinario, qui pro tempo

re fuerit, ad quam praeſentibus ſpontanee me

obligo & aſtringo. Et tamen ipſam penſionem

perſolvam duplicatam.

In cujus rei teſtimonium & munimen prae

ſentem literam ipſis Dominis Decano & Capi

tulo Sanctae MARIAE praedictae contuli ſigillis

domini Officialis Cüriae Trajectenſis, & domi

ni (a) Giſèlberti Decani Sancti PETRI, &

Gerardi dicti Friſonis, Civis Trajectenſis,

quae rogavi apponi praeſentibus, roboratam,

Datum anno Domini Mo. CCo. LXXIXo.

Octava beati Martini Hyemalis.

Naar het Perkamenten MS. Ziber pih.

ſus van 't Capittel van s. MARIE te

Utrecht, Fol. 17o. n. 2.

thands geſterkt wordt de Geſchrevene Lijst van EU

CHELIUS, waar op de Heer DRAKENBORCH zich in 't

Aanhangſel op de K. O. bl. 162. beroept, om te be

toonen, dat hij reeds in 1279. Deken van S. Pieter

geweest zij te Utrecht.

2SANASASZNAN. "S, SAS-NASAS SAS

26.) Vreedesverdrag, door bemiddeling der Schepenen van Deventer, Kampen, en

Zwolle, gemaakt tusſchen die van HAMBURG, en HARDERwyk.

In de Week voor Paſchen. 128o.

G# Dei Gratia Comes Holſatiae

& Stormariae, Conſules & (a) Vni

verſitas de HAMBORcH, univerſis, praeſentia

viſuris, in perpetuum.

(a) Univerſitas.] In de MSS. Privil, vindt men

in het eerſte Afſchrift, univerſitates, gelijk ook Stur

maria, voor Stormaria, geſchreven.

(b) Dignum cet.] Bij PoNTANUs heeft men, in

Dignum, (b) & rationi conſentaneum eſt,

ea, quae providorum virorum juvamine (c)

geſta ſunt, ne ab humana evanescant memo

ria, ſcripturarum patrocinio perennari. N

O

perpetuum etc. Noverint univerſi - met uitlaating

van het tusſchenſtaande

(c) Geſta ſunt.] In het eerſte Afſchrift van den

Burgemr. vAN SPUELDE ontbreekt het woord, ſunt.

j
"



636 CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

Noverint igitur univerſi, quod discor

dia (d) inter Noſtros Burgenſes ex una, &

Oppidanos de HARDERwich ex parte altera,

de maturo (e) prudentum virorum, Scabi

norum videlicet (f) de DAVENTRIA, ZwoL

Lis, & de cAMPEN, conſilio ſopita eſt, ut in

ſubſequentibus continetur. en - en

Si aliquis poſt haec ex unaparte in alium

ex parte altera auſu temerario, ſive in rebus,

manu, vel vita, (quod abſit,) delinqueret,

ſecundum delicti ſui quantitatem emenda

re (g) debet eidem, concordia & pace ni

hilominus perdurante. - -

Praeterea omnes captivi utriusque partis ab

ſolvi debent; & bona adhuc (h) in navibus

obſervata, cum inſtrumentis earum, ex utra

que parte (i) reſtituentur; & LV. marcae

Sterlingorum, marcam per decem ſolidos com
putando, fidejuſſori Alverici de Kilo reſtitui

debent ( k) in feſto Paſchae nunc inſtante.

Et dicti Oppidani de Harderwich poſt in

ſtans feſtum Paſchae in quatuor annos CC.

marcas Sterlingorum, marcam per decem ſo

lidos computando, noſtris burgenſibus reſti

tuent, & dabunt L. marcas Sterlingorum

quolibet feſto Paſchae.

Inſuper ſi famuli (l) nautae aliquarum

navium ex parte una aliquem ex parte altera

(quod abſit) offenderent; Dominus navis, ſi

(d) Inter noſtros.] In hetzelve Afſchrift vinde ik,

intra n.

(e) Prudentum.] Bij PONTANUs, prudentium.

(f) De Daventria.JT In het eerſte Aſſchrift der

MSS. PRIv., Daventriae.

(g) Debet eiden, concordia.] Kwaalijk in de uitgaave

van PoNTANUs, emendare debet, e4dem concordia, cet.

(h) In navibus obſervata.] In de MSS. Privilegien

heeft vAN SPUELDE in de beide afſchriften afgeſchre

ven, in manibus obſervata. Bij PONTANUs leest men,

in navikus ſervata. Dat men obſervare, voor ſerva

re, ook in laatere tijden gebruikte, kan blijken uit DU

CANGE, Gloſ T. IV. p. 1393. en CARPENTIER, Gl.

Nov. T III. p. 63. -

(i) Reſtituentur.] Dus in de MSS. Privil, in

beide de Afſchriften, welke lezing wij hier herſteld

hebben, voor reſtituant, gelijk men in de uitgaaven

leest. PONTANUs, en ScHRAssERT, die den oorſpron

kelijken Brief gebruikten, ſchijnen niet gelet te heb

ben op de abbreviatie, waar mede de laatſte letter

greep van dit woord geſchreven was.

(k) In feſto Paſchae nunc inſtante. Et diſti Opp.]

In het eerſte Afſchrift ſtaat, a feſto Paſchae. Voor

Paſchae heeft PoNTANUs, buiten noodzaake, zo hier,

als vervolgends nog eens, in dezen Brief, uitgegeven

Paſchatis, want in beide buigingen men dat woord

gebruikte. Zie DU CANGE, Gloſſ. Tom. V. p. 224.

en het Catholicon van JoANNEs GENUENSIS in Voc. -

Doch bij PONTANUs vindt men daar en boven dus

uitgegeven3 in feſto Paſchatis nunc inſtante. 53. diſti

Oppidani eet. Wat PoNTANUs met die 53. heeft wil

len bedoelen, betuige ik niet te begrijpen. Zouden

dan 53 Harderwijker Burgers die opgelegde 2oo

Mark uit hunnen zak alleen betaalen? Zo ja, moesten

dan dezelve niet met naamen in dezen Brief genoemd

zijn? Waar is in dezen het minſte blijk te vinden, dat

bepaaldelijk alleen 53 Burgers zulk een last moes

ipſum tueretur, (m) quatenus Iaeſo non

emendaret, pro eodem famulo tenebitur re

ſpondere.

Conditioneautem hac(n) praehabita, com

Poſitio antiqua (-0) cum ſuis juribus ſtabilis

permanebit.

Vt autem haec omnia robur perpetuae fir

mitatis obtineant, praeſentem paginam ſigillo

rum noſtrorum appenſione duximus roboran

dam,

Teſtes hujus compoſitionis ſunt Scabini de

DAVENTRIA, (p) swoLLIs, & de CAMPEN,

& Theodoricus de Groeve & Fridericus Mi.

les, Conſules Hamburgenſes, &alii quam plures.

Datum Anno Domini milleſimo ducenteſ

mo Octuageſimo, in C4) Septimana Paſchali.

JoH. scHRAssERT, Beſchr. van HAR

DERWYCK II. D. bl. 3. Gecollatio

neerd met, en verbeterd uit de MSS.

Privilegien van HARDEKwyk, ver

zameld door w. vAN SPUELDE, en

ter Secretarie aldaar ervintelijk, I.

Deel Fol. 4. in welke Verzameling,

in 't II. Deel Fol. 3. een tweede Af

ſchrift hier van insgelijks voorkomt.

Ook uitgegeven bij PoNTANUs Hiſt.

Gelr. L. VT. p. 157. en B. J. vAN

HATTUM, Geſchied derStadzwoLLE,

M. D. I. St. bl. 148.

27.)

ondergaan, en niet de Stad zelve wegens de geheele

Burgerije? Ik denke, dat PoNTANUs bij overhaasting

uit het koppelwoordje et, mogelijk bij verkorting ge

ſchreven, zal gemaakt hebben dit getal van 53. Ten

minſten de Arabiſche Cijfferletters 53. hebben wel

eenige overeenkomst met het Karacter, of Abbrevia

tie, waarmede men in dezen tijd et uitdrukte. Zie

WALTHERI Levicon Diplom. Col. 446. lin, 4. Doch

PoNTANUs wist ook tevens, dat dit ſoort van cijferlet

ters toen nog niet in gebruik was in Charters. Dus

weder een bewijs, hoe weinig oplettendheid hij in het

uitgeven van oude ſtukken zomtijds heeft aangewend.

( l) Nautae.] Dit woord ontbreekt in de uitgaave

Van PONTANUS. -

(m) Quatenus lagſo.] Pontanus ſchijnt de verkor

ting, waar mede quatenus in 't oorſpronkelijke moge

lijk uitgedrukt is, niet verſtaan te hebben, en liet

zulks open, want men bij hem vindt, dominus navium

ſe ipſum tueretur, - - - - - - laeſo non emendaret. -

De Burgemr. VAN SPUELDE heeft in zijne Verzame

ling der Privilegien in het eerſte Afſchrift geſchreven

quem voor quatenus, doch in het tweede ſchreef hij

te recht quatenus. Tot dien fout kon hij gemakkelijk

komen, om dat de abbreviatien van die beide woorden

zeer veel overeenkomst hebben. Men vergelijke wAL

THERI Lex. Dipl. Col.328. lin. 17. met Col.313. lin 23.

(n) Praehabita.] Kwaalijk bij PoNTANUs, poſt

habita.

(o) Cum ſuis juribus.] Wij volgen de uitgaaf van

SCHRASSERT: waar mede ons tweede Afſchrift over

een ſtemt. Doch in het eerſte Afſchrift van vAN

sPUELDE vindt men, cum ſuis civibus. PoNTANUs

heeft uitgegeven, cum ſuis viribus.

(p) Swollis & de Campen.] In de uitgaave van PoN

TANUs, Zwollis & Campen. - Voor, de Groeve, heeft

dezelve, de Groene, en voor quamplures, complures.

(q ) Septimana Paſchali.] Septimana Paſchatis in

het
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het tweede Afſchrift. - Paſchen viel, in dit jaar,

op den 21. April. Men merke echter op, dat men

door de Paaschweek, of Septimana Paſchalis , alhier

niet moet verſtaan de week NA Paſchen, want de

in dezen Brief voorkomende uitdrukkingen, in feſto

Paſchae nunc inſtante, en, Post inſtans feſtum Pa

ſchae, zulks niet toelaten, maar de week vooR Pa

ſchen, welke men doorgaands anders gewoon is te noe

men de Septimana Sancta , of Hebdomas magna. Men

zie HALTAUs Calendar. Med. aevi pag. 79. als mede

onze Aanmerk. (g) op den ſtraks volgenden Brief. -

Verder onder zijn eerſte Afſchrift had vAN SPUELDE

dit navolgende ook aangeteekend. ,, Ende was deſe

» Brief bezegelt met groote uithangende zegelen, het

,, eene in groen, ende het andere in witten wasſche,

,, hangende aen Francijnen ſteerten.”

&# ).0 0(€ =siºe= -3
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27.) De oneenigheden en tweedragt, tusſchen die van HARDERwyk, en de Burgers

van Reynoldesburgh, bijgelegd en vereffend, door bemiddeling der drie

Overijsſelſche Hoofdſteden.

In de Week voor Paſchen. 128o.

ERARDUs, Dei Gratia Comes Holſatiae

& Stormariae, Conſules cum Vniver

ſitate Civium : a) in Reynoldesburgh, uni

verſis, praeſentia viſuris, in perpetuum.

Notum vobis facimus, quod discordia,

quae (b) inter noſtros Cives ex una, & Op

pidanos de HARDERwicH vertebatur ex parte

altera, de maturo prudentum Virorum Sca

binorum de Daventria, Swollis & de Cam

pen conſilio ſopita eſt, quod captivi utrius

que partis abſolvi debent, ſed tres de Scabinis

& totidem de Conſulibus de HARDERWICH

noſtris Civibus proponent, & dabunt, quan

tum ſe de bonis noſtrorum Civium crediderint

recepiſſe, & jurabunt (c) adhuc, quod per
hoc ipſis ſunt ſua bona perdita reſtituta.

Inſuper ſi aliquis ex navibus noſtrorum Ci

vium in aliquem de Harderwich delinqueret,

ſive in rebus, membris, vel vita; Dominus

navis, ſi ipſum abduceret, &alienaret, ita quod

laeſo (d) non ſatisfieret, pro eodem tenebi

tur per omnia reſpondere, et illi de Harder

(a) In Reynoldesburgh.] Dus ook in het tweede

Afſchrift, doch in het eerſte, de Reinoldesburgh.

(b) Inter.] In het eerſte Afſchrift, intra.

(c) Adhuc.] Dus in de uitgaave van scHRAssERT.

Onze beide Afſchriften lezen, jurabunt ad hoc, quod

per hoc ipſis ſint ſua bona perdita reſtituta. Mogelijk

is dit de egte lezing- * -

(d) Non ſatisfieret.] In het eerſte Afſchrift, nec

ſatisfieret. Vervolgends leest men in het zelve, illi ab

Harderwyk, voor de Harderwich. -

(e) Sigillorum noſtrorum.] Wij hebben dit laatſte

woord uit de beide Afſchriften hier weder ingevoegd.

SCHRAssERT had het zelve bij het afſchrijven overge

ſlagen. -

(f) De Grove.] In onze Afſchriften de Groeve,ge

lijk hij dus ook in den voorgaanden Brief genaamd

wordt.

(g) Septim. Paſchali.] Dus in de uitgaave. De

wijl scIIRAssERT meldt, dat deze Brief in de Paasch

week afgegeven is, blijkt daar uit, dat hij, door dus

verkort te ſchrijven, en uittegeven, Septim. voor ſep

timana, genomen heeft. Doch in den oorſpronkelij,

wichtenebunturſimilia facere verſa vice; pace

& concordia nihilominus obſervata.

Vt autem haec omnia robur perpetuae fir

mitatis obtineant, praeſentem paginam (e)

ſigillorum [noſtrorum] appenſione duximus

roborandam.

Testes hujus compoſitionis ſunt Scabini de

Daventria, Swollis & de Campen; Theodo

ricus (f) de Grove, & Fridericus dictus mi

les, Conſules Hamburgenſes; Johannes Lus

cus & Nicolaus Albus, Conſules de Reynol

desburgh, & alii quam plures.

Datum Anno Domini MCCLXXX. (g)

Septim. Paſchali. - - - - T- -

JoH. schRASSERt, Beſchryv. van HAR

DERWYK II. D. bl. 4. Gecollatio

neerd met de MSS. Privilegien van

Harderwijk, verzameld doorden Bur

gemr. W. VAN SPUELDE, I. D. Fol,

4 verſo, en II. Deel. Fol.3. verſo.

ter Secretarie aldaar beruſtende.

28.)

ken Brief kan geen Septim. ſtaan, maar dit moet al

daar of met alle letters vol uit geſchreven ſtaan, of bij

verkorting, doch dan is de abbreviatie van dit woord

geheel anders, gelijk men uit het Let. Dipl. van

wALTHERUs Col. 361. l. 15. en Col. 364. l. 13. zal

kunnen zien. - Septima Paſchali heeft vAN spUEL

DE afgeſchreven. - Dat deze Brief op denzelfden

dag, als de voorgaande, is afgegeven, is ontegenzeg

lijk. In onze laatſte Aanmerking op dien Brief hebben

wij getoond, dat zulks voorgevallen moet zijn in de

week vooR, en niet NAi Paſchen, en wij meenden,

dat men overzulks de uitdrukking van Septim anaPa

ſchalis in dien zelfden zin moest opvatten, als men an

ders Septimana Sancta, of Hebdomas magna gebruik

te. Ik erkenne egter, dat ik mij geene voorbeelden

kan erinneren, waar uit ten vollen blijkt, dat men

Septimana Paſchalis ook voor de Week vooR Pa

ſchen gebruikt heeft. Indien de Burgemeeſter vaN

sPUELDE, in de twee Afſchriften, die hij van dien

voorgaanden Brief in zijne Verzameling der Privilegien

afſchreef, niet Septimana, gelijk ook PoNTANUs, en

scHRAssERT het gegeven hebben, maar, gelijk in de

Fffff Zén
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zen Brief, aldaar ook SEPTIMA PASCHALI hadde af.

geſchreven, zou ik geloven, dat hij werkelijk in de

beide oorſpronkelijke Brieven die lezing had aangetrof

fen, en dat PONTANUs en SCHRAssERT verkeerdelijk

daar uit gemaakt hadden Septimana. Doch dewijl hij

in den voorgaanden Brief in zijne beide Afſchriften

ook Septimana ſchreef, vreeze ik, dat Septima, ge

lijk hij in dezen Brief afſchreef, maar eene bloote

ſchrijffout zal zijn. Ik wil echter niet ontveinzen, dat

deze lezing de Zwaarigheid genoegzaam wegneemt, en

wij dan niet noodig hebben te ſtellen, dat Septimana

Paſchalis in deze Brieven zou gebruikt zijn voor die

week, welke anders doorgaands Septimana ſancta, dat

is, de week voor Paſchen, genoemd werd, want dan

ſeptima Paſchali hetzelfde is, als of er ſtond feria

ſeptima Paſchali, Sabbato Paſchali, of vigilia Pa

ſchae, dat is, Saturdag voor Paſchen. Op dien voet

ſtrooken dan daar mede de uitdrukkingen, welke in

den voorgaanden Brief ten vollen toonen, dat dezelve

vooR Paſchen moet zijn afgegeven. - Wij durven

echter hier niets beſlisſen, tot zo lang men gelegenheid

heeft den oorſpronkelijken Brief zelven te raadple

gen. - Volgends de aantekening van vAN SPUELDE

was deze Brief ,, bezegelt met twee uythangende Ze

,, gelen, 't eene in groenen, ende 't andere in witten

,, wasſche gedruckt aen Francijnen ſteerten.”

- w- ---------

i

28.) De Tienden te Hiern, Neer-ijnen, en Op-ijnen, door het Kapittel van S.

JAN te Utrecht, voor den tijd van zeſtien jaaren, verpacht aan den Rid

der, Rudolf de Cock, Heer van Weerdenberch.

w

Den 1 Mey 128o.

NGo Rodolſius Cocus (a) miles de Wer

denberghe notum facio univerſis, prae

(a) Rodolfus Cocus.] In een oud Register, ten

opſchrift hebbende, Greve Gerits van Gelre Privi.

legien, en van buiten geteekend met de Letter A.,

berustende in de Archiven van de Rekenkamer van

GELDERLAND, heb ik op Fol. XL. verſo ten opzigte

van dezen Rodolf de Cock, Heer van Weerdenberg,

deze Hiſtoriële aanteekening gevonden, welke wij hier

zullen bijvoegen, als kunnende tot opheldering onzer

Gelderſche geſchiedenis ſtrekken, en dus waardig der

vergetelheid onttrokken te worden. Dezelve is bevat

in navolgende woorden. *

,, Deſe Heer, Rodolph, Heer Rolofſoen voerſz, He

,,re tot Werdenberch anno MCCLXXIII. maeſten tot

52 Werdenberch den Sael, cnde den ronden Toern. De

,, ſê had bi ſyn Vrou - - - - - - - - - ... Gerit de Coc, Here

, to Werdenberg, ende Gijsbert de Koc, die was ge

, guedt tot Nijewael ende Gameren, MCCCXII. ende

,, had Johans de VoechtDochter van Tuyl, welc me

,, morie geſciet opSunteGertruden avont, ende Gysberts

,, voirſz. opten XVII. dach Novembris. Hier quam af

,, Rolof de Coc van Werdenberch an den Hovel.

,, Item Here Rodolph voirſk. had Margriet van Ba

,, tenborch, die ſtarf intjair MCCXCIX. Ruſt. Daar

, bleef af H. Gerit de Coc van Batenborch, Her

,, Willen de Coc Ridder tot Yſendoern, ende Bela

,, van Lienden boer ſuster, die ſtarfſonder geboert.

, Item noch H. Rolof de Coc van Batenborch, die

,, ſtarf Petri ad Cathedram, ende Henric de Coc

•, ſijn Bruer van Batenborch, deſe twee gegoedt tot

,, Buern, ende Vrou Iut was hoere ſuster, Dircks

, zvyf van Roy.

,, Deſe Here Rodolph de Coc, die andere Here van

,, Werdenberch, ſtarf int jair ons Heren MCCCXV.”

Men ziet hier uit niet alleen, dat hij tweemaal ge.

huuwt is geweest, en welke kinderen hij bij zijn eerſte

Vrouwe, welkers naam hier niet uitgedrukt is, maar

eenige tusſchenwijdte in het MS. is opengelaten ge

weest ter nadere invulling van haren naam. verwekt;

ſentia viſuris, quod Decimas de (b) Hyre,

Then, & Oppinen, tam maiores, quamminu

tas,
- --

en welke hij bij zijne tweede Vrouw Margriet van

Batenburg gehad heeft, maar wij leeren tevens daar

uit het jaar, waarin hij geſtorven is. Zijne oudſte

Zoon uit zijn eerſte Huwelijk Gerit de Coc van Weer

denberch, volgde hem toen op in de Heerlijkheid van

Weerdenberch, ,, En deze Gerit de Coc, met den

,, wringenden hals, was die derde Heer van Weer

, denberch - deſe Gerit, die derde Heer van Weer

,, denberch ſtarf int jaer ons Heren MCCC ende

,, XXXIX op ten Dertien avont.” gelijk ik in 't

zelfde MS. Regiſter A. Fol. 42. verſo, insgelijks aan

geteekendgevonden heb. Terecht nu wordt deze zoon

van onzen Rudolph de Cock de derde Heer van Weer

denberch genaamd, want eerst omtrend den Jaare 1265.

zijn Grootvader Rodolf de Cock, de oude, van Graaf

Otto vrijheid gekregen heeft, om dit Slot te mogen

timmeren, en tot het goedmaken der onkosten, die

tot die timmering vereischt werden, 300 ponden Leu

vens geld van den Graaf ontfangen heeft, onder voor

waarde van dat Slot, als een Leen, vervolgends van

den Graaf, voor zich, en zijne Erfgenamen, te ver

heffen en te bezitten, gelijk zulks blijkt uit twee

Brieven van 1265. hier vooren in de III Afdeel. num.

154. bl. 574, en num. 135. bl. 276. reeds geplaatst.

Geen wonder derhalven, dat onze Rudolph de Cock,

te recht in deze aanteekening die andere, of tweede,

Heer van Weerderberch genoemd, zijnen Vader, die

omtrend den jaare 1273., of iets vroeger, ſchijntover

leden te zijn, in dat Leengoed is opgevolgd, dewijl

hij in de eerſte plaats, en dus als de oudſte en eerst

geborene, geplaatst is onder de vier Zoons van Ru

dolph de Cock den Ouden, zo als zij met naamen op

genoemd worden in een derden Brief, hier vooren

insgelijks geplaatst in de III. Afd. Num. 136. bl.

577. -

(b) Hyre, Tnen, & Oppinen.] Zijn Vader, Ru

dolph de Cock, had reeds in den jaare 1265. deze

drie Curtes, Hiern, Neer-ijnen, en Opijnen, tegen

OVer



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN - IV. AFDEELING. 639

tas, & Decimam, quam Goſuinus dictus rum disponendi; & nichilominus ego R. mi

Helle habuit in pacto, quas JACOBUs (c) De- les me perjurum & fidei meae transgreſſorem

canus & Capitulum Sancti JOHANNIS Tra- praeſentibus litteris recognosco, conſtituens

iectn, nunc libere poſſident & quiete, cum nichilominus dominum Swederum de Boſinc

omni onere, quod dictis decimis incumbere hem militem, Alardum ipſiusfratrem, Huber

poterit, recepi de diëtis Decano & Capitulo tum de Boſinchem & Splinterum fratres,ſamu

in pacto, ad terminum (d) ſedecim anno- los, fideiuſſores meos, manu coniuncta & in

rum, proximo ſubſequentium, poſſidendas. ſolidum. Ita videlicet, quod ſi ego R. Mi

Ita tamen quod ego Rodolfus miles tactisſacro- les praedictam pecuniam debitis temporibus

ſanctis iuravi, quod dictas decimas ſine divi- non ſolvero, praefati Fideiuſſores mei admo

ſione retinebo; & quod ego meis laboribus nitionem Camerarii dictorum Decani & Ca

& expenſis Camerario diétorum Decani & pituli, vel nuntii ſui, Civitatem Traiectn. in

Capituli, nomineeorum, oétoginta duas libras trabunt, & onus ſolutionis meae in hac parte

Lovanienſium legalium denariorum ſingulis an- ſubibunt in ſuis propriis laboribus & expen

nis, videlicetin octavo Pentecoſtes quadragin- ſis, inde nullatenus exituri, niſi pecunia ſub

ta unam libras; & in oétava beati Jacobi Apo- tracta a me Rodolfo milite, vel a meis fide

ſtoli reſiduas quadraginta unam libras, cum in- iuſſoribus, diéto Camerarioperſolvatur, velde

tegritate perſolvam in Traiecto; talibus con- dicti Capituli proceſſerit voluntate. Praeno

ditionibus interpoſitis, quod, quocunque caſu minati vero fideiuſſores mei in fideiuſſione per

contingente, ſi diëtis decimis uſus non fuero, manebunt, quousque praedictus Camerarius i

nichilominus ſingulis annis antedictis perſol- pſos a ſolutione dictae pecuniae, & ſidejuffio

vam eorum Camerario, nomine univerſitatis ne, nomine Capituli pronuntiavit abſolutos. "

Capitulieorum, praefatam pecuniamintegraliter Promiſi etiam, decedente aliquo ſideiuſſo

in terminis praenotatis. Hoc excepto, quod rum praedictorum, quodalium, velalios, prout

ſi quandocunque ſluvius generalis emerſerit, ingruerit, conſtituam aeque dignos, infra an

ſive generale bellum evenerit, & propter hoc num a tempore mortis, ut indempnitati Capi

ego dictus Rodolfus eis praedictas octoginta tuli per omnia conſulatur. -

duas libras integre perſolvere non potero, Praedicti etiam Fideiuſſores, & quivis eo

tunc ego, quicquid de ipſis decimis optinuero, rum, in ſolidum una mecum, principali debi

Camerario eorum exhibebo, meoque firmabo tore, ad ſingula praediéta obſervanda, perfidei

juramento, quod de ipſis non plusoptinui, nec ſuae ſecuritatemſeſe ſtriétius obligarunt.

eis inde plus ſolvere tenear. Et meo ſtabunt Praeterea eſt condictum, quod ſi me R

juramento, non ampliusa me requirentes. medio tempore mori contigerit, ſenior filius,

Adiectum eſt inſüper, quod ſi ego R. vo- qui pro tempore fuerit, donec Praedicti ſede

luero reſignare easdem decimas, vel optinere cim anni expleet ſuerint, mihi, patri ſuo, in

ad praedictum terminum ſedecim annorum, pacto ſuccedet. Qui etiam, ſicut ego, prae

ipſas in eo ſtatu, quo ipſi mihi conceſſerint in dictum pactum ſolvere, & praedictas conditi

pacto, eis ab omni impedimento liberas & ones iurabit per omnia obſervare, & cautio
quietas exhibebo. nem fideiuſſoriam & conſimilem cautionem

Inſuper ego Rodolfus miles (e) Circatum mei, patris ſui, & ſufficientem, praefatis De

Eccleſiae de Hyre perſolvam, & Collatio ipſi- cano & Capitulo praeſtabit, ſi dictas decimas

us Eccleſiae apud eos remanebit, durante pa- modo praedicto voluerit optinere.

éto praenotato. Praediétae vero decimae, tam maiores, quam

Si autem ego R., quod abſit, non ſolvero minores, poſt elapſos ſedecim annos, contra

dictis terminis, aut aliquo diétorum termino- dictione mea, ſive filii mei, aut filiorum meo

rum, pecuniam antedictam, extunc cadam a rum, aut quorumcunque, non obſtante, ad

pacto, & omnis conventio ſupradicta inter eccleſiam dictorum Decani & Capituli libere

eos & me ceſſabit, & ſalvum erit eis de ſu- rcvertentur.

pradictis decimis eorum pro beneplacito eo. In cuius rei teſtimonium Ego ſier:#
- 0//0l •

overgaave en ruiling van andere goederen, van Graaf van agt en vijftig jaaren, gelijk blijkt uit den Brief

OTTo gekregen. Men zie den Brief van den 5 Au- van den 2o januarii 1287, hier beneden in zijn tijd

guſtus 1265. in onze III. Afdeel. Num. 135. bl. 575. orde ook te plaatzen.

Geen wonder derhalven, dat de Zoon, dewijl de Tien- (e) Circatum.] Dewijl de Collatie, of begeving, van

den over die drie Ambachts-Heerlijkheden reeds voor de Kerk van Hiern bleef aan het Kapittel, was het

lange aan het Kapittel van S. JAN te Utrecht be- zelve uit hoofde van die Patronaatſchap ook eigenlijk

hoorden, na doode van zijn Vader, Heer der zelver verpligt den circatus, of de onkoſten, welke, ten

geworden zijnde, ook getragt heeft de Tienden daar minſten alle drie jaaren eens, moeſten betaald worden

van in een Erfpacht te krijgen, gelijk bij dezen Brief, wegens de Kerken - viſitatie, te voldoen, Doch bij

voor den tijd van 16 jaaren, geſchied is. dit afzonderlijke verdrag neemt de Gever van dezen

(c) Jacobus.] Hij is Deken van S. jan geweest van Brief die onkoſten, boven zijne beloofde pachtpennin

den Jaare 1258 tot ongeveer 1283. Zie DRAKEN- gen, ook ten zijnen laſte, en ontheft daar het Kapit

BORCHS Aanhangz. op de Kerk. Oudh. bl. 21 I. tel van. Men zie onze Aanmerking hier over op den

(d) Sedecim annorum] Deze tijd van zestien jaaren Brief van 125o in de III, Afdeel. Num. 69 (d) bh

is, na verloop van de eerſte agt jaaren, bij een nieu- 481. en 482. -

wen Erfpacht-brief verlengd geworden voor den tijd

Fffff 2

+|

#
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Rodolfus milesde Werdenberghe praeſens ſcri

ptum praefatis Decano & Capitulo liberecon

tuli, ſigillis meo, & fideiuſſorum meorum,

ſigilla habentium, roboratum. Et nosalii fide

iuſſores praediéti, ſigillis carentes, contenti

ſümus ſigillis, quae praeſentibus ſunt ap

penſa. -

Datum anno Domini M°. CC°. Oétoge

ſimo. In prima die Maji in die Walburgis.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, geſterkt met drie uithangende

Zegelen in wit waſch, ervintelijk on

der de Archiven van 't Kapittel van

S. JAN te Utrecht, in Lade. A. Num 5.

29.) Aan den Hollandſchen Graaf FLORENs den V. voor een jaarlijkſche Erfpacht,

door de Abtdis van ELTEN afgeſtaan al haar regt op Nardingerland, of

Gooiland.

Den 6 Mey 128o.

Os (a) GyDELENDIS, Dei gratia Ab

- batiſſa eccleſiae Altinenſis, notum eſſe

cupimus univerſis, praeſentia viſuris & audi

turis, firmiter proteſtantes, quod de (b)

Omni conſenſu Conventus noſtri contulimus,

ſive concesſimus, Illuſtri viro, Domino FLo

RENTIo, Comiti Hollandiae, & ſuis heredi

bus, terram, quae vocatur Nardingerlant,

cum omnibus pertinentiis ſuis, decimis (c),

iurisdictione, reditibus, obventionibus, ho

minibus, & mediis (d) agris, terris, cultis

& incultis, ſilvis, paludibus, pascuis, pra

tis, aquis, aquarum curſibus, & omnibus iu

(a) Gydelendis.] Dus bij MATTHAEUs, en in de

overige uitgaaven. In de Handſchriften, door vAN

MIERIS gebruikt, wordt zij Godelendis genaamd. Dat

van deze Godela, of Godelinde, het Nardingerland

den naam van Godelenland, thands bij verkorting Gooi

land, gekreegen heeft, leert ons WAGENAAR, Be

ſchr. van Amſterdam II. D. bl. 31. alwaar hij ook

den korten inhoud van dezen onzen Brief opgeeft. -

Dewijl nu de goederen, door de Abtdije van ELTEN

oudstijds bezeten, en daar onder ook dit Nardinger

land, door den Hamelandſchen, of Zutphenſchen, Graaf

WICHMAN, voor zo ver hij dezelve goederen van het

Rijk te leen bezat, bij de ſtichting van dat Klooster,

aan het zelve geſchonken zijn, gelijk ook Keizer

OTTo de I. den Leen-eigendom, of dominium directum

dier goederen in den jaare 968. aan die Abtdije heeft

afgeſtaan, en welke overgifte en afſtand in den jaare

997. door Keizer OTTO den III., als mede door Ko

ning LoTHARIUs den II. in 1134, of liever in 1.129.

nader bevestigd is geworden, zo als blijken kan uit

de Brieven, hier vooren in de I. Afdeeling onder Num.

53. bl. 63. en Num. 59 bl. 77. en in de II. Afdeel.

Num. 3o. bl. 183, geplaatst, hebben wij ons ook, om

die redenen, verpligt gevonden, dezen en de volgen

de Brieven, waar bij die gemelde Abtdis al het recht,

dat zij in Nardingerland bezat, aan den Hollandſchen

Graaf in erfpacht heeft afgeſtaan, alhier ook in deze

onze Verzameling te moeten brengen.

Cb) De omni conſenſu.] Dus wel in de uitgaaven.

Ik denke, dat zulks een ſchrijfſeil van MATTHAEUs

is, en dat buiten allen twijfel in het oorſpronkelijke

zal geſchreven zijn, de communi conſenſu, gelijk vAN

ribus, quibuscumque nominibus cenſeantur,

nobis in diéta terra pertinentibus, tenendam

ac poſſidendam omniiure, quo ad Nos, & ad

Eccleſiam noſtram, dicta terra pertinet, ad

firmam penſionem pro viginti quinque libris

Trajectenſium legalium denariorum.

Quam quidem penſionem praefatus Comes,

& ſui heredes, ſingulis annis in die beati

Martini hyemalis ſolvent Abbatisſae Altinen

ſi, quae pro tempore fuerit, in perpetuum in

eccleſia Altinenſi.

Et praefatus Comes dictas penſiones (e)

ſolvere promiſit annis ſingulis, ut ſuperius eſt

expres

MIERIs ook in zijne gebruikte Handſchriften gevon

den heeft. Bij verkorting ſchreef men eertijds coi,

voor communi, en oi voor omni. Beide deze abbre

viatien kan men, bij overhaaſting, onder elkanderen

gemakkelijk verwisſelen bij het uitſchrijven. VAN

RHYN in zijne Nederduitſche Overzetting heeft zulks

ook begrepen, en hij vertaalde deze woorden terecht,

met algemeene toeſtemming van ons Konvent. In een

volgenden Brief, onder Num. 31, gebruikt de Abt

dis dezelfde woorden, als hier, de communi conſen

ſu Conventus noſtri cet.

(c) Decimis.] In de MSS. door vAN MIERIs ge

bruikt, leeſt men, dominio, voor decimis.

(d) Hominibus, & mediis,J Dus in de uitgaaven;

doch welke lezing volſtrekt onverſtaanbaar is. VAN

MIERIs teekent aan, in zijne gebruikte Handſchriften

gevonden te hebben, voor mediis, curmedis. Dat de

ze verſchillende lezing de echte is, lijdt geen twijfel.

Te recht heeft ook vaN RHYN in zijne Overzetting

dit vertaald door Dienstluiden en Keurmedigen. -

Wat ſoort van Luiden eigenlijk de Keurmedige geweest

zijn, is te over bekend, en behoeft geen nader be

wijs, of opheldering.

ve) Penſtones.] Als een verſchillende lezing teekent

vAN MIERIs uit zijne MSS. aan, penſionem. Het geeft

geen onderſcheid, of men dictas penſiones, dan diſtan

penſionem verkieze te lezen. Mogelijk egter is dit

laatſte de echte lezing, om dat in het Reverſaal van

den Hollandſchen Graaf ook, in het eenvoud, ſtaat,

quam quidem penſionem nos - ſolvere ſingulis an

nis - promiſimuf.
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expreſſum, ſubpoena excommunicationislatae

ſententiae coram Reverendo Patre, Domino

JoANNE, Traiectenſi Electo, qui de conſenſu

& voluntate ipſius Comitis ſententiam tulit,

quod, quandocunque Comes praenominatus

dictam penſionem non ſolverit, ut ſuperius

expreſſum eſt, ut ex tunc, ut ex nunc, ex

communicatus eſſet. -

Item ſi in illa excommunicatione ſteterit ad

unum annum, tunc ſupradiéta terra ad Abba

tiſſam Altinenſem, quae pro tempore fuerit,

& ad eius eccleſiam, libere revertetur & abe

ſolute; nullo iure, ſeu dominio, in diéta ter

ra praefato Comiti, & ſuis heredibus, reſer

vatis; & nihilominus in excommunicatione

permanebit, quousque perſolverit integraliter

penſionem retro detentam.

Post mortem vero ipſius Comitis heredes

ejus, de herede in heredem, in perpetuum

dictam terram de manu Abbatiſſäe (f) Alti

nenſis, quae pro tempore fuerit, recipient ad

firmam penſionem, ut ſupra dictum eſt, &

ad ſolutionem ipſius penſionisſe adſtringent

ſimili modo ſub poena excommunicationis la

tae ſententiae.

Quod ſi non fecerint infra annum post mor

tem ipſius Comitis, cui ſuccedent, ex tunc

ab omni iure cadent ſucceſſionis quoad diétam

terram, & ipſa (g) terra ad Abbatiſſam Al

tinenſem & ad ſuam eccleſiam libera redi

bit (h). -

In praemiſſa collatione, ſeu concesſione,

quam fecimus Comiti memorato, & ſuis he

redibus, nominatim & expreſſe excepimus,

& excipimus in his ſcriptis, redditus, ſive

poſſeſſiones (i) Canonicorum Altinenſitiºn,
quos quidemredditus, ſive poſſeſſiones, inNar

dingerlant habere noscuntur; & praeſatus

(f) Altinenſis.] Bij vAN MIERIs ſtaat Altinenſt;

doch zulks is maar een drukfout, dien wij veranderd

hebben. In de twee overige Uitgaaven ontbreekt dit

woord.

(g) Ipſa terra.] In de drie uitgaaven, ipſe ter

ra; doch het geen te recht in de laatſte uitgaave der

Analeda van MATTHAEUS op den kant reeds veran

derd is in ipſa. Wij hebben zulks in den text her

ſteld.

(h) Redibit.J In de MSS. door v. MIERIs gebruikt

revertetur. Graaf FLORENs gebruikt ook het zelfde

woord in zijn Reverſaal- Brief.

(i) Poſſeſſiones.] Penſiones in de Handſchriften,

door vAN MIERIs geraadpleegd. In de Reverſaal

brief, hier van afgegeven, leest men ook, expreſſe &'

Comes, &ſui heredes, efficient, quod penſi.

onarii dictorum Canonicorum, in Nardingher

lant manentes, ipſis Canonicis penſiones

ſive redditus ſuos ſolvant ſine omni difficultate

in terminis, & in locis, & in moneta, anti

quo tempore debitis & conſuetis.

Item excipimus nominatim & expreſſe in

his ſcriptis vaſallos noſtros, qui de bonis,

jacentibus in Nardingerlant, a nobis ſunt

infeudati, in quibus Comes, & ſui heredes,

nihil juris habent (k); ſed illa bona, quae

(l) Gilbertus Miles de Ameſtelle emit, ſeu

comparavit a Vaſalis noſtris, jacentia in Nar

dingerlant, de quibus bonis a nobis infeodati

fuerunt, quia (m) talis emptio, ſeu vendi
tio, nec non potius alienatio, per manum no

ſtram ſive (n) per conſenſum noſtrum nun

quam faétae fuerunt, contulimus, ſive conces

ſimus diéto Comiti, & ſuis heredibus, cum

ſaepe dicta terra de Naerdingerlant & ſuis per

tinentiis posſidenda. -

Et ut omnia ſupra dicta maneant in perpe

tuum rata & firma, dedimus ſaepedicto Comi

ti, & ſuis heredibus, praeſentes literas, ſi

gilli noſtri munimine roboratas.

Actum & datum apud Vredelant Anno Do

mini M. CC. LXXX. in die beati Johannis

Euangeliſtae (0) ante portam Latinam.

FR. VAN MIERIs, Charterb. van Hol

land I D. bl. 404. ANT. MATTHAE

Us, Analect. Tom. III. p. 458. en

vAN HUEssEN, Hiſt. Episc. Traject.

Tom. I. p. 198. Ook in het Neder

duitsch overgezet door VAN RHYN,

in de Kerk. Oudheden van 't Bisdom

van Utrecht, II. D. bl. 271. en daar

uit ook bij v. MIERIs, d. l.pag. 405.

nominatim exeepit penſiones & redditus Canonicorum

Altinenſium.

(k) Habent.] In de Handſchriften van vAN MIE

RIs, habebunt.

(l) Gilbertus miles de Ameſtelle.] Giſelbertus heb

ben de Handſchriften, door vAN MIERIs gebruikt.

MATTHAEUS heeft ook reeds op den kant deze lezing

aangeteekend. In de uitgaave van v. HUEssEN ſtaat

Aemſtelle voor Ameſtelle. -

(m) Quia] Quod in de MSS. door VAN MIERIs

gebruikt.

(n) Per conſenſum.] In de uitgaaven van MATTH.

en v. HUEssEN ontbreekt het voorzetzel per.

Co) Ante portam Latinam.] Bij MATTHAEUs en

VAN HUEssEN vindt men deze woorden niet.
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Os FLORENTIUs, Comes HOLLANDIAE,

notum facimus univerſis, praeſentia vi

ſuris & audituris, dilucide proteſtantes, quod

recepimus a venerabili Domina (a) GUDE

LUNDE, Abbatiſſa Eccleſtae Altinenſis, ter

ram, quae vocatur (b) Nerdinglant, cum

omnibus pertinentiis ſuis, & cum omnibusju

ribus ſuis, quibuscunque nominibus cenſean

tur, ad ipſam Abbatiſlam & ad Eccleſiam ſu

am in dicta terra pertinentibus, (c) cum ju

re, quo dicta terraad ipſam Abbatiſſam perti

net, tenendam ad firmam penſionem pro vi

ginti quinque libris Trajectenſium legalium de

nariorum. - -

Quam quidem penſionem Nos & noſtri he

redes Abbatiſlae Altinenſi, quae pro tempore

fuerit, in perpetuum, in die Beati Martini

hijemalis, (d)ſolvere, ſingulis annis, proutſu

perius eſt expreſſum, promiſimus, ſub poena

excommunicationis latae ſententiae, coram

venerabili Patre, Domino JOHANNE, Deigra

tia Trajectenſt Eletto. . .

Si vero: dictam excommunicationis ſententi

am (e) incurrerimus, quod abſit, non ſol

vendopenſionem praedictam, ſi per annum in

tegrum in illa ſententia ſteterimus, extunc

dicta terra cum omnibus pertinentiis, & ju

ribus ſuis, ad eandem Abbatiſſam libere &

abſolute revertetur, nullo dominio, ſeu jure,

nobis, ac noſtris heredibus, in diéta terra in

ſterum reſervato; nos vero nichilominus ea

dem ſententia ligatierimus, & adſtricti, quous

que (f) perſolvemus integraliter penſionem

retro detentam.

Post mortem (g) noſtram heredes noſtri

in perpetuum, ab herede in heredem, diétam

(a) Gudelunde.] Godelende, in de uitgaaven van

MATTHAEUS, en Van V. HUESSEN, -

(b) Nerdinglant.] In die gemelde beide uitgaaven

vindt men hier, en vervolgends, dezen naam geſchre

ven Nardinclant.

(c) Cum jure.] Dus bij vAN MIERIs uitgegeven.

In de overige uitgaaven leest men, omni jure.

(d) Solvere] Wij volgen hier de lezing der ove

rige uitgaaven. vAN MIERIs heeft ſolvemus. Denkelijk

heeft in den Notariëlen Brief, door hem gebruikt, ook

dus geſtaan. Anders begrijpe ik de reden niet, waarom

vAN MIERIs dit veranderde in ſolvemus, daar de zamen

hang der woorden ſolvere - promiſimus vereischt.

(e) Incurrerimus.] Dus uit den Notariëlen Brief

bij vAN MIERIS. In de overige uitgaaven leest men

1/icturreremu5,

(f) Perſolvemus integraliter penſionem.] In de uit
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Reverſaal-Briéf van Graaf FLORENs den V. wegens de voorenſtaande Af:

ſtand der Abtdis van Elten van Nardingerland, of Gooiland.
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terram de manu Abbatiſſae Altinenſis, quae

pro tempore fuerit, recipient adfirmam pen

ſionem, ut ſupra dictum eſt, & ad ſolutionem

ipſius penſionisſimili modo ſe obſtringent, ſub

poena excommunicationis' latae ſententiae.

Quod ſi non fecerint infra annum poſt obi

tum ſui anteceſſoris, extunc cadent ab omni

jure (h) ſucceſſionis, quoad terram praedi

étam, & ipſa terra cum omnibus pertinentiis

& juribus ſuis ad Abbatiſſam abſolute & libe

Te reVertetulr. -

Proteſtamureciam, quod (i) praefata Do

mina GUDELENDIs, Abbatiſſà Altinenſis, dum

praedictam terram, videlicet Nardinglant,

cum omnibus juribus & pertinentiis ſuis, ad

firmam penſionem contuſit five concesſit No

bis, & noſtris heredibus, expreſſe & nomi

natim excepit penſiones, ſive redditus Cano

nicorum Altinenſium, quos habent ſive te
nent in terra praedicta. e

Promiſimus ecíam, quod Nos, & noſtri

heredes, efficiemus, quod penſionarii dicto

rum Canonicorum, in Nardinglantmanentes,

ipſis (k) Canonicatus penſiones, ſive reddi

tus ſuos, absque omni difficultate perſolvent

in terminis, & in locis, & in moneta, ab

antiquo tempore debitis & conſuetis.

Item excepit praefata Abbatiſſa nominatim

& expreſſe Vaſallos ſuos, qui de bonis, in

Nardinglant jacentibus, ab ea ſunt infeodati,

in quibus nichil juris habebimus Nos & no

ſtri heredes; ſed illa bona, quae (l) Ghys

bertus, Miles, de Amſtele a Vaſallis ipſius

Abbatiſfae emit, ſive comparavit, quae qui

dem bona jacent in Nardinglant, de quibus

ab Abbatiſſa infeodati fuerint, quia (m) ta

- lis

gaaVen van MATTH. en van V. HUESSEN leest men

perſolverimus integralem penſionem.

(g) Noſtram.] vAN MIERIs heeft, als een ver

ſchillende lezing, meam. Zo hij zulks werkelijk in

den Notariëlen Brief, dien hij gebruikte, gevon

den heeft, vinde ik geen reden, waarom hij, uit

de beide uitgaaven dit in den text veranderde in

noſtram, en niet liever het oorſpronkelijke volgde.

(h) Succeſſionis.] In de uitgaave van vAN HUESSEN

kwaalijk, ſucceſſoris.

(i) Praefata.] In de beide overige uitgaaven »

praediſta.

(k) Canonicatus.] In die gemelde uitgaaven, Ca

nonicis.

(l) Ghysbertus.] In dezelve, Giſelbertus - de

Aemſtele.

(m) Quia.] In de overige uitgaaven, quod.
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lis emptio, ſive venditio, per manum ſive con

ſenſum ipſius Abbatiſſae nunquam proeesſit,

nobis ac noſtris heredibus cum ſaepedicta ter

ra, & ſuis pertinentiis, tenenda & posſiden

da concesſit.

Acta ſunt haec coram reverendo Domino

noſtro, JOHANNE, (n) Dei gratia Trajecten.

ſt Electo.

In cujus rei teſtimonium praeſentes literas

ſigillo noſtro, una cum ſigillo ipſius Electi,

fecimus communiri.

Nos vero JoHANNEs, Dei gratia Traje

tienſis Electus, dilucide proteſtamur, quod

omnia ſupradicta, prout ſuperius ſunt expres

ſa, coram Nobis acta ſunt. Et Nos de ex

preſſo conſenſu & voluntate Domini FLOREN

TII, Comitis praenominati, ſententiam excom

municationis in eundem tulimus extunc, ut

exnunc, & ferimus in his ſcriptis, ſiquando

penſionem praenotatam non perſolverit, ut

plene ſuperius eſt expreſſum.

(n) Dei gratia.] Deze beide woorden ontbreken

bij MATTH. en in de uitgaave van v. HEUSSEN.

(o) Gerhardum Marcilii.] Collationata per me Ge

Et in teſtimonium praedictorum, ab ipſo

Comite rogati, ſigillo noſtro roboravimus prae

ſens ſcriptum. -

Datum apud Vredelant anno Domini mil

leſimo ducenteſimo oétogeſimo, in die Beati

Servatii.

(Subtus ſtabat.)

, Collationatum per me (o) Gerhardum

, Marcilii van den Gronde, Notarium publi

,, cum, & concordat cum originali.”

FI. VAN MIERIs Charterb. van HoL

LAND I. D. bl. 406. Ook bij ANT.

MATTHAEUs, Analect. Tom. III. p:

459-461. en vAN HUEssEN, Hiſt.

Episc. Traject. Tom. I. p. 199. In

't Nederduitsch overgezet door vAN

RHYN in de Kerk. Oudh. van 't Bis

dom Utrecht, II. D. bl. 272 en 2733

en daar uit ook bij V. MIERIS, d.. l.

P. 4C7.

*

rardum Marcelis, vindt men in de gemelde beide uit

gaaVen

31.) De Abtdis van Elten belooft de toeſtemming van haar Convent, wegens de

afſtand van Nardingerland, of Gooiland, binnen het jaar aan Graaf FLG

RENS den V. te zullen bezorgew

Den 13 May 128o.

NTOs GoDELENDIs, Abbatiſſa Eccleſiae

de Altijne, proteſtamur in hiis ſcri

ptis, quod promiſimus illuſtri viro, Domino

FLORENcio, Comiti HOLLANDIAE, cum ter

ram noſtram in Nardinglant ad firmam penſi

onem recepit a nobis, infra (a) annum,

poſt datum praeſentium, dabimus eidem litte

(a) Infra annum cet.J Deeze woorden hangen met

de voorgaande, promiſimus ceti-piet wel te zamen,

ten zij men er iets bij voege. Want wat heeft de

Abtdis beloofd? Dat zij namelijk de toeſtemming

van haar Convent binnen een jaar zal bezorgen. Ik

denke, dat de Afſchrijver door overhaaſting het woord

je quod, 't geen bij manier van verkorting zal uitge

drukt zijn geweest, uitgelaten zal hebben. De zin

ten minſten vereischt, dat men leze, promiſtmus -

quod infra annum - dabimus eidem literas Con

ventus noſtri. - Dat zij aan deze belofte voldaan

heeft, en de bekragtiging van 't Convent geleverd

heeft, kan blijken uit den Brief van den 29 Novem

ber des volgenden jaars 1281, hier beneden in zijn

tijdorder onder Num. 43. insgelijks geplaatst.

(b) Proceſit, dictam terram ii tulerimus, cet.]

Dus ſtaat in de uitgaave; het zij, dat vAN MIERIs

bij overhaaſting en onoplettendheid zulks kwaalijk heeft

ras Conventus noſtri, ſub ſigillo ipſius Con

ventus, continentes, quod de communi con

ſenſu totius conventus noſtri (b) procesſit,

diétam terram ii tulerimus, ſive conceſſimus,

ad firmam penſionem praefato Comiti, quem

admodum (c) in Litteris noſtris, deſuper

confectis, & eidem Comiti traditis, plenius

N CO114

afgeſchreven; het zij ook, dat hij zodanige lezing in

het MS. Regiſter, waar uit hij dit ſtuk ons mede

deelde, gevonden hebbe; dit ten minſten is zeker,

dat deze lezing bedorven is. De zin vereischt, dat

men leze, de communi conſenſu totius Conventus noſtrt

proceſit, quod dictam terram contulimus ſive conces

ſimus - praefato Comiti. Verkiest men egter con

tulerimus te behouden, dan zal men voor conceſimus

dienen te lezen concess'imus, gelijk men doorgaands

verkort ſchreef voor concesſèrimus. In den overdragts

brief der Abdis vinden wij dezelfde woorden, guod

de communi conſenſu Conventus noſtri contulimus, ſive

conceſimus, cet. -

(c) In Literis noſtris.] Van den 6 Mey dezes

jaars, hier vooren reeds geplaatst onder Num. 29s

bl. 64o Het is verder een bloote drukfout, dat men

bij vAN MIERIs leest, in literas noſtris.
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continetur. In cujus rei teſtimonium praeſen

tes litteras ſigillo noſtrofecimus communiri.

%NZaysºs/SZEAN2%$4，2%NZe/Gºoſsºs/SYS& ZQUZQEZC
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Datum in die beati Servaſii, anno Domini

Mo. CCo. LXXX9.

FR. VAN MIERIS, Charterb. van HoL.

LAND I. D. bl. 4o8.

Q-ZO/OZN wººn
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32.) Nadere Overeenkomst der Abtdis van Elten met den Graaf van HOLLAND,

voornaamelijk wegens het Recht, dat Gyſebrecht Heer van Amſtel op

Naardingerland mogte voorwenden.

Den 16 Mey 128o.

Os GoDELENDIs, Abbatiſſa Eccleſiae

Altinenſis, proteſtamur in his ſcriptis,

quod cum illuſtris Dominus FLORENTIUS, Co

mes HOLLANDIAE, terram noſtram in Nar

dingherlant, ad firmam penſionem recepit a

Nobis, inter ipſum, & Nos, talis conventio,

ſive pactum, interceſſit, quod ſi Giſèlbertus

Miles de Ameſtela a praeſato Comite dictam

(a) Potiori jure, quod idem Comes - praetendere

po/et.] De oordeelkundige wAGENAAR, van dezen

onzen Brief gebruik makende in de Beſchr. van Am

ſterdam, Mſ. Deel, bl. 3r meldt ons, dat de Abt

,, dis bedong, dat de koop te niet zijn zou, zo Gijs

, brecht van Amſtel bewijzen kon, meerder regt tot

,, dit Land te hebben, DAN de Graaf daarop, van

,, wege de Abtdiſe, verkreegen hadt.” - Hij was

dus van gedagten, dat in deze woorden een ſchrijffeil

begaan was, en dat de zin vereischte te lezen, poti

ori jure , quam idem Comes – praetendere posſet.

En zekerlijk de verkortingen, waar mede men ouds

tijds de woorden quam, en quod, ſchreef, verſchillen

zo weinig van elkanderen, dat een min oplettend af

ſchrijver gemakkelijk het een voor 't ander kan ver

wisſelen, gelijk dezelve honderd maalen in de ſchrif

ten der ouden verwisſeld zijn geworden.

(b) Anteemptionem - pecuniam perſolverit.J Deze

koop was reeds eenige dagen te vooren voltrokken.

Graaf FLORENs had zich reeds op den 13 Mey bij

zijnen Brief, hier vooren onder Num. 3o. bl. 642.,

verbonden jaarlijks 25 ponden aan de Abtdis tot een

altoos duurende erfpacht wegens dit Land te zullen

betaalen. Op den daar aan volgenden 16 Mey wist dus

ook de Abtdis, dat de Graaf die twee honderd pon

den, die hij, voor af, wegens deze aankoop, boven

den jaarlijkſchen Erfpacht zou betaalen, aan haar nog

niet betaald had. Voor het aangaan van dien koop,

ante emptionem, had hij immers die twee honderd

ponden nog niet betaald. Hoe kon hij dan bij het

koopsverdrag beloofd hebben die penningen eerst te

zullen betaalen in die Beati Jacobi venturo provimo,

of, gelijk in de uitgaave van MATTHAEus ſtaat,

proxime, dat is - op den daar aan volgenden 25 july?

Hij had dus een uitſtel van ruim twee maanden na

het ingaan van dien koop, eer hij die penningen aan

de Abtdis behoefde te betaalen. Men kan derhalven

niet twijfelen, of de woorden ante emptionem zijn

kwaalijk afgeſchreven, en men zal moeten lezen, ſt

terram evinceret meliori ſeu (a) potiori ju

re, quod idem Comes ex parte noſtra prae

tendere poſſet, extunc diétam terram nobis

reſignare poterit, & eſſet quitus a debito pen

ſionis; ſed ducentas libras, quas in die beati

jacobi venturo proximo nobis ſolvere promi

ſit, ratione diéti contractus, nihilominus ſol

vere Nobis tenebitur, &, ſi (b) ante emp

CIO

ante evictionem hujusmodt praefatam pecuniam per

Iſolverit, repetitio non competet eidem. Indien men op

den toedragt van zaaken let, zal deze verbetering nie

mand vreemd voorkomen. Gyſebrecht van Amſtel,

de Vader van den alhier voorkomenden Gy/ebrecht van

Amſtel, had reeds Nardingerland in bezit van de Abt

dis van Elten gekregen , doch alleen voor zijn leven

lang, zonder dat zijn Vrouw, of Kinderen , na zij

nen dood, daar op eenig verder recht konden voor

wenden, dan voor zo ver de Abtdis op nieuws mogte

goedvinden aan hun te verleenen. Dezelve hadden

daar van plegtig afſtand gedaan. Zulks getuigt hij

zelf in zijnen Brief van den jaare 1224, hier voor

reeds geplaatst in de II. Afdeel. num. 12o bl. 334

», Uvorem mean,”zegt hij aldaar, ,, filios & her edes

,, meos bonis in NARDINGHERLANT, 4uae teneo ea: pri

,, vilegio a Domina Abbatiſſa in ELTEN, fcci renun

», tiare taliter, ut post morten meam in eisdem bonis

,,nihil juris obtineant, niſi per gratiam ejusdem lock

,, Abbati/ae.” Na zijnen dood was derhalven dit

Goed weder vrij en los vervallen aan de Abtdis, en

zij kon daar over weder een beſchikking maken naar

welgevallen. Zulks heeft zij gedaan, en bij gunst,

per gratiam, en niet uit verplichting, heeft zij dat

goed weder op den zelfden voet, denkelijk, als de

Vader het bezeten had, uitgegeven aan deszelfs oud

ſten Zoon, GysEBRECHT den II. Hij bezat derhal

ven Nardingerland, ſlegts voor zijn leeven, door

gunst der Abtdiſe van Elten, gelijk wAGENAAR te

recht verhaalt in de Beſchrijving van AMSTERDAM

II. Deel bl. 3o. Geduurende zijn leven egter koopt

Graaf FLORENs van de Abtdis Nardingerland in een

altoosduurende Erfpacht voor zich, enzijne nakomelin

gen, en belooft daar voor te betaalen twee honderd

ponden eens, en dan 's jaarlijks vijf en twintig pon

den tot Erfpacht te zullen uitreiken. Wanneer deze

handeling voltrokken werd, was immiddels Gyſelbrecht

van Amſtel in gevangenis van den Graaf van HoL

LAND. Doch zulks kon hem geen nadeel aanbren

gen
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tionem hujusmodi praefatam pecuniam perſol

verit, repetitio non competet eidem. In cu:

jus rei teſtimonium praeſentes literasſigillo no

ſtro fecimus communiri. Datum apud Vre

gen in zijn welverkregen recht op Nardingerland.'

Zulks was geen Leen van Holland, maar hij bezat

dat zelve in Leenweer, of erfpacht, van de Abtdis

ſe. Hij kon, wanneer hij uit zijne gevangenis vrij

raakte, zijn recht op Nardingerland tegen den Graaf

doen gelden , en het zelve goed inwinnen, evincere.

Dit begreep ook de Abtdis, en daarom is het, dat

zij met den Graaf dit nadere verdrag ſloot, en be

dong, dat, zo de Heer van Amſtel zulks met beter

recht inwon, evinceret, dat als dan die naardere

koop, met den Graaf ingegaan, zou van onwaarde

zijn, zodanig egter, dat hij de aco Ponden, indien de

Heer van Amſtel de inwinning deede voor den termijn

van betaaling, des niet te min verpligt zou zijn dat

geld te betaalen. Maar het kon zijn, dat de Heer van

Amſtel na den 25 Julij, den tijd van betaaling, eerst

gelegenheid had zijn recht te vervorderen tegen den

Graaf, en dat goed intewinnen, wat dan? In zo

een geval, wanneer de Graaf reeds op zijn tijd de

betaaling gedaan mogt hebben, voor dat de Heer van

Amſtel die inwinning deed, ante evictionem hufusmodi,

(gelijk men leezen moet, en niet ante emtionem,) zou

hij egter uit dien hoofde die betaalde penningen niet

kunnen wederom eisſchen. - Dit ſchijnt wel in den

eerſten opſlag eene bezwaarende voorwaarde voor den

e
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delant anno Domini M. CC. LXXX. feria

tertia poſt diem beati Servatii.

FR. VAN MIERIs, Charterb. van HoL.

LAND I. D. bl. 4o8. n. 2. en ANT.

MATTIIAEUS, Analect. Tom. III. p. 452.

Graaf te zijn, doch hij ſchijnt in dezelve dies te ge

reeder toegeſtemd te hebben, om reden, dat de Heer

van Amſtel thands zijne gevangene was, dien hij in

zijn magt had, en aan wien hij bij het maken van een

Zoene zodanige voorwaarden, eer hij hem los liet,

kon voorſchrijven als hij goedvondt, en op die ma

niere zig ſchadeloos ſtellen wegens die penningen.

Dit heeft Graaf FLORENs ook wel in 't oog gehou

den, want bij den Zoen, die op den 17 October 1285

gemaakt is, en waar bij de Heer van Amſtel, na eene

gevangenis van verſcheiden jaaren, eindelijk zijne vrij

heid weder erlangde, hij aan den Graaf onder ande

ren belooven moest, dit navolgende; ,, dat wij Ghi

,, ſebrecht, Heere van Ameſtelle, bij onſ in goeden

, wille voor ons en de onſe nacomelingen vertiën Nar

,, dingerlant met alle ſine toebehoorte, die wij daar aan

,, hadden, dat onſe Heere van Hollandt gecocht he

,, vet met zijnre penningen jegens die Abdisſe van

,, Elten , dat nummermeer aentetaelen, noch wij,

,, noch onſe nacomelingen negeen.” Men zie dien Zoen

brief bij VAN MIERIs in 't Charterb. van HOLLAND

I. D. bl. 46o. Op deze wijze nu is eindelijk Graaf

FLORENS in het geruſte bezit van Nardingerland, of

Gooiland, gebleven. -

t
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33) De Stad HAMBURG belooft, dat, zo de Burgers van Stendaal dien van HAR

Derwyk, over aangedaane ſchade geduurende den voorigen tweeſpalt, mog

ten komen aanteſpreeken, deze aan met hunnen Eed alleen, zonder ver.

| | der bewijs, zich zullen kunnen ontſchuldigen, met een verdere belofte

- - - ... van beſcherming binnen hunne Stad tegen een ieder, die hun mogte ver

ongelijken.

Den 8 junii, 128o.

Niverſis, praeſentia viſuris, Conſules

Hamburgenſes obſequium voluntarium,

& honorem. Veſtrae dilectioni notum faci

mus per praeſentes, quod ſi Cives de (a)

Stendale Oppidanos de HARDERwiHc apud

Nos, ſuper dampnis, (b) gwerra inter ipſos

Oppidanos ex una, & Nos ex parte altera pen

dente, illatis, cauſarentur, aut (c) impete

rent, teſtimonio quolibet remoto, (d) qui

vis ſe expurgabit unica manu ſua praeſtito jura

mento; volentes nichilominus diétos oppi

danos in noſtram civitatem protegere (e)

& defendere prae omnibus quicquam fa

cere vel omittere volentibus noſtri cauſa.

(a) De Stendale.] In onze beide Afſchriften leest

men, de Standelo. In de uitgaave van PoNTANUs de

Stendalo.

(b) Gwerra.] Dus in het oorſpronkelijke. In de

beide Afſchriften, de guerra.

w"

- ' --

- 1

Datum anno Domini McCLxxx. in vi

glia Pentecoſtes. A t

r

r

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, ervintelijk ter Secretarie van HAR

DERWYK in Loquet XV. num. 4. Min

naauwkeurig bij PoNTANUs, Hiſt. Gelr.

L. VT. pag. 158. en SCHRAssERT, Be

Jchr. van HARDERwYK, II. D. bl. 5, en

in de MSS. Privilegien van HARDER

>- wYK, verzameld door W. vAN SPUEL

DE, I. Deel Fol. 5. als mede in een an

der Afſchrift in het II. D. dier zelfde

Verzameling Fol. 3. verſo voorkomende.

(c) Impeterent.] Dus bij sc HRAss, en in het

Oorſpronkelijke. Bij PoNTANUs, en in ons twee

de Afſchrift, impeterentur. In het eerſte, impe

tientur.

(d) Quivis - unica manu.] In ons eerſte Af

G8888 ſchrift
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ſchrift kwaalijk, quibus ſe expurgabit amica ma

nu... - Men wil er mede zeggen, dat een ieder,

die wegens aangedaane ſchade zou aangeſproken

worden, met zijnen ced alleen zijne onſchuld zou mo.

gen betuigen, zonder dat hij eenige conſacramentales,

of medezweerders, daar toe zoude behoeven. Unica

manu, tertia manu, ſeata, ſeptima, duodecima manu .

jurare, is een zeer bekende uitdrukking in middeleeu

wige ſchriften, welke ieder een verſtaat, en over zulks

geen verdere verklaaring behoeft. Men zie alleen maar

JoH, NEPOM. MEDERER in Not. ad Leges BAJUvA

RioRUM Tit. I. C. 3. S. 3. in deszelfs Beitrage zur

Geſchichte von Baiern Tom. V. pag. 41.

(e) & defendere prae. cet.] Bij SCHRAssERT leest

men, noſtrt gratia. Bij PoNT. ac d. pro omnibus

quibuseunque f. v. o.. volentibus injuriam. In ons

eerſte afſchrift vinde ik, & defendere pro omnibus,

quicquam facere vel committere volentibus injuria.

Het tweede afſchrift komt daar mede overëen, uit

genomen, dat men aldaar leest omittere, en niet com

mittere.

ere--------
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34) Verdrag wegens een waterleiding, tusſchen de Abtdis en het Convent TER HoN

NEPE ter eenre, en Hendrik van Sijderſchaap, en zijne Broederen ter an

dere zijde. Met een oude Nederduitſche Vertaaling.

Den 11 Auguſtus 128o.

* * *

Os ERMENGARDIs Duciſſa Limburgenſis

& Comitiſ, GELRENSIs univerſis, prae

ſentes literas viſuris, cupimus effe notum,

quod poſt longam controverſiam, quae verte

batur inter conventum Sanctimonialium in Ho.

nepe ex parte una, & Henricum de Syderoves

cum ſuis fiatribus, & coheredibus, ex altera,

ſuper aquaeductil, fluente per (a) molendi

(a) Molendinum de Somersvcert J Wanneer, en

door wien, de Somervordſche goederen met den Molen

aan het klooſter Ter Hennepe geſchonken zijn, kan

men zien uit den Brief van den 2 Februarij 1266, hier

voor in de HI. Afd. num. 138., bl. 578. reeds ge

plaatst.

(b) Appellaretur.] In de oude Overzetting van de.

zen Brief vindt men, welck wather vant Schaep ge

meinlick genoempt wortt. Mogelijk heeft MATTHAEUs

kwaalijk afgeſchreven appellaretur . voor appellatur,

gelijk de Vertaaler ſchijnt gevonden te hebben in zijn

Exemplaar. Deze waterleiding, of Beek, werd dusge

naamd naar den Eigenaar van het land, door, of langs

welken dezelve vloeide. De adelijke familie der Schae

pen, in 't Latijn alhier de Oves genoemd, is reeds te

dezen tijde in GELDERLAND en ovERyssEL bekend ge

weest, gelijk men dezelve ook in volgende eeuwen al

daar dikwijls aantreft. Onder de Abtdisſen zelfs van

dit Klooſter Ter Honnepe ontmoeten wij bij DUMBAR

K. en W. Devent. I. D. bl. 463. in de voorige eeuw,

van den jaare 1679 tot 168o, als Abtdis opgeteld eene

Mechtelt Schaep, welke ongetwijfeld aan dat zelfde

oud Adelijk geſlacht der Schaepen haren oorſprong

verſchuldigd is. -

(c) Agger ille, qui dicitur Bananck] Dus heeft

het Afſchrift van MATTHAEUs, waar uit wij den La

tijnſchen text van dezen Brief geeven. De oude Ne

derduitſche Overzetter vertaalde dit door, die Acker,

die genoempt wortt Bijvanck. Hij heeft dus in zijn

exemplaargeſchreven gevonden, Ager ille, qui dicitur

Bijuanck. Dat dit Bijvanck de egte lezing is, behoeft

men niet te twijfelen. Dit woord is geen eigen naam.

DU CANGE in Gloſſ. Tom. I. p. 1 161. zet Bifang,

en Bifangum, over door, arabitus, ſeptum. KILIA

*

num de Somersvoert, quae aqua de Oves vul

gariter (b) appellaretur, tandem inter ipſas

amicabiliscompoſitio intervenit mediante ſum

ma quindecim librarum, quas praedictus Con

ventus memoratis fratribus, &eorum coheredi

bus, aſſignavit; tali adjecta conditione, quod

(c) agger ille, qui dicitur Bananck, annua

tim in feſto Paſchae, vel, ſi neceſſe fuerit,
2IDUG

NUs Tom. I. p. 67. vertaalde Byvang, door, Com

prehenſio, & ſeptum, locus concluſus. Doch zulks drukt

niet genoeg uit, wat men oudstijds eigenlijk door dit

woord verſtond: want, indien een Land, of Akker,

die omtuind, of door ſlooten omgraven is, en dus van

andere landen afgedeeld, oudstijds een bijvang genoemd

werd, zouden dan niet alle Landen dien naam moeten

voeren? Zijn niet genoegzaam alle landen bevangen, of

omgeeven, door graften, ſlooten, of omtuiningen, en

dus eens ieders bezittingen, door grensſcheidingen, van

zijns nabuurs Landerijen afgezonderd ? Het ſtaat bij mij

vast, dat de oorſpronkelijke, eigenlijke, en eerſte be

teekenis van dit woord plaats heeft in zulke Landerij

en, welke uit de onbebouwde heidvelden, of ook uit

gemeene Marken, met toeſtemming der overige Mark

genooten, door iemand wierden aangegraven, en bij

zijn oudhoevig land gevoegd, 't welk daar door ver

groot werd. Zodanig ſtuk Lands nu, waar mede een

oude Landhoeve vergroot en uitgebreid werd, en 't

geen men uit een onverdeelde Gemeente, of ook uit

de wilderniſſen en velden aan zich trok, en, als het

waare, bij zijn oude bezitting bijving, wierd bepaal

delijk de Bijvang van zodanige Landhoeve genoemd.

En dewijl zodanig nieuw land afgeheind, of door

ſlooten en wallen afgegraven werd van de gemeene

Marke, begrijpt men zeer ligtelijk, dat men geen bij

vang kon aantreffen, dan alleen in zulke oudhoevi

ge Boerenplaatzen, die aan een Gemeen veld of Mar

ke grensden, waar uit die bijvang aangegraven en

genomen werd. Dat die Bijvangen uit de Gemeene

Marken hunnen oorſprong ontleenden, blijkt uit een

Brief van KoN. LoTHARIUs van den jaare 861. uit

gegeven bij MARTENE, Coll. Ampliſ. Tom. I. p.

178. A., in de nieuwe uitgaave van 't Gloſſartum van

DU CAN
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ante Paſcha, ad tres vel quatuor ebdomadas moda, coram nobis omni juri, feu proprie

obſtruetur, ut aquaeductus liberum exitum tati, quam habebamt, vel habere videbantur,

habeat admolendinum Monialium antedictum, in aquaeductu praenotato, & idem jus Abba

& in feſto beati Martini Hyemalis, vel ante, tiffae, & Conventui ſupradicto, coram Nobis

ad tres ebdomadas, ſi neceſſitas id expoſcat, contulerunt, promittentes ſe nolle de cetero

idemagger iterum infringetur, ut eadem aqua ipſum Conventum ſuperpraedicta aqua impeti

inſluat ad molendinum ſuperius juxtaantiquam tione aliqua moleſtare, ſedpotius a quocunque

Cttriain, ut conſilevit; ita tamen ut antiqua extraneo infeſtante intra
- - - - intra annum ipſam omni

Lunepa, quae ſluit inter terram de Sydeovis, mode defenſare. } - - - - - - -

& terram de Somersvorth, quae terram divi- - In cujus rei teſtimonium ſigillum noſtrum

dit utriusqtie, intacta permaneat ab utrisque; praeſentibus eſt appenſüm. Actum & datum

vid licet ut ne Conventus, nec praedicti fra- anno Domini M. CC. LXXX die Dominica,

tres, vel ſili coheredes, antiquam Hunepain quae fuit in Craſtino beati Laurentii Martyris.

nec fodiant, nec obſtruant, aut infringant. - -

Ad hijgs autem compoſition is confirmationem - - Naar een Aſſchrift van arros. Mar.

ampliorem ſaepediét fiatres cum ſuis cohere- THAEUS, aan mij medegedeeld door

dibus, videlicet iſ en ricus, Bernhardt/s, Aſr
- e * * - - den Heer en Mr. GER. MUNNICKs, Or

na dus, & Gerardus, fratres de Oves, in . . . dina is Raad in den Hove Provinciaal

noſtra praeſentia conſtituti, renunciaverunt Van UTRECHT.

pro ſe, & ſuis liberis, eſſeſtucatione omni

DU CANGE ook reeds aangehaald, doch niet te recht , deren op aan den H. Ludgerns, zo wel het geen hij

verſlaan, dedt itaque praedictus Olberus ad parten bij erfrecht, per jus hereditatis, van zijne ouderen, of

Tsci noſºri - in Pago Eiſlenſe, & in villa Dalaheim naaſte vrienden, gekregen had, en dus zijn oudhoevig

Curtitem unum, & in Commarca ipſius villae bifangum Land, 't welk zijne voorzaten reeds gebouwd hadden,

unum. Lie Bijvang derhalven was voorheen in de als ook dat Land, 't welk hij uit de heidvelden of ge

Commarca, of gemeene Mark van dat Dorp gelegen, meene Mark had aangegraven, en onder zijn oudhoe

en daar van afgeſcheiden of afgedeeld, en vervol- vig land had begrepen, en daar als bijgevangen en

gends onder die oude Landhoeve begrepen geworden. aangehegt, per comprehenſionem , of bij wijze van Bij

1ſier van ook is het, dat zodanige Bijvangen, die ie- vang, gelijk ook dat goed, het welk hij verder op

mand uit een Gemeente, of onbebouwde velden, aan- een andere, dan op de twee voorgemelde wijzen, per

won, en aan zijn oudhoevig land voegde, in 't Mid allam quancunque adquiſitionem, gelijk, bij voorbeeld,

deleeuwig Latijn Comprehenſiones genoemd wierden. door koop, ruiling, als anderzins, aan zich geworven

In dien zin moet men opvatten de navolgende woor of verkregen had. – Uit deze eerſte, en eigenlij

den, zoals voorkomen in een Brief van den jaare 8o5. ke beteekenis van dit woord, zal men de overige, waar

hier voor in de I. Afd. num. 14. bl. 12. quicquid tbi in dit woord nu en dan voorkomt, gemaklijk kunnen

haluints aut per jus hereditatis, aut per comprehen- afleiden, en begrijpen, wat men, bij voorbeeld, door

ſionem, aut per aliam quanctanque adjuiſitionee” - "' den Bijvang van een wooning, of huisſtede, en door

nia ha.ee – in eze meſynam noſtram tradidimus. De den Bijvang van een Stad, te verſtaan hebbe.

gever van dien Brief draagt alle zijne vaſte goe- - - -

, - *

o U D E v E R T A A L I N G.

r

w

"Y IRMGARDT, Hertoginne van Lym- Sunth Marten in denn wynther, oſſte drie

V ' burgh, ende Gravinne van GELDER. weeken tho bevorens, ſoe die noith ſulcx

Allen, die deſen tegenwoirdigen Brieff leſen, vorderen werth, ſal unſe vornoembde Acker

ſy kundich, dat nha lanckwiiige twit, die dorgeſteken moghen worden, op dattet vor

gereſen iss tusſchent Convent dess Hilligen geſcreve wather ſynenn wedderloep neheme

Cloister inn IJonep ter einre, umd Hendrik tot die bavenſte Molle nha dat olde Cuirhuis,

van Syderſchaep mitt ſyne gebroederen unde alss van oldes gebruicklich, der geſtalt averst,

erfgenaemen ter aenderen ſyden, und dat dat het olde Hunºp, datter loipt tuſchen het

aver ein watherleydinghe, loepende durch die landt van de van Syderſchaep, ende het landt

Molle van Somersvoert, welke wather vant van de van Somersworth, welcke 't landt bei

Schaep gemeinlick genoempt wortt. Soe ist den van den anderen deilt, unbehindert vann

under ſie mit ein vruntlich verdrach averko- beiden ſal blyven: nemptlich dat het Con

men immittels einer ſomma van vyfftien pon- vent, noch die voernoembde Broders, oſſte

den, welck 't voernoembde Convent gedach- haire Erfgenamen, dat olde Hunep niet ſol

ten Gebroderen, en de haren Erfgenamen len graven noch verſtoppen ader tho brec

overgeweſen mit ſolcken beſcheyde, dat die ken. ,, - f

Acker, die genoempt wortt Byvanck, jairlix Und tott dit jegenwoirdige Verdrachs be

int Fest van Paeſchen, ofte, ſo het nodich vestunge und vermherunge hebben meerge

ſyn werth, voir Paeſchen, tott drye oſſte melde Broeders ende mitt hare Erfgenamen,

vier weecken het wather wahrnemen werdt, als nemptlich Henrik, Berendt, Arendt,

op dat die watherleydinghe ſynen vryen tho- und Gerrit, gebroeders van Schaep, in unſe

ganck moege hebben tott die Molle des voir- tegenwoirdicheit dit beſtemmet, verthiënde

benoembden Cloisters. Ende op dat Fest van voir hem ende haren Khinderen gelyck, ſon
Ggggg 2 der
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der jet daer ahn te beholden, voir unss alle

hair recht, unnd eigendomb, den ſy hadden,

offte meinden tho hebben in die vorſchreve

watherleydinghe, und dat ſelve recht hebben

ſy der Abbadisſe, ende hetmeergemelde Con

vent, voir unss vollenkommelick ende vry

opgedragen. Gelavende mede dat ſelve Con

vent, ende anderen, het meergemelde Wa

ther mit eenighe ongeſtumicheit niet te over

vallen, dan voelmehr, ſo het van eenig uit

heimſchen bynnen jaers angefeerdiget worde,

V -wney

35)

€/2 HARDERWIJK,

-A 'GEK 2a

dS)

't ſelve in alle manieren te verdedigen hel

penn. -

In welckes getuchenisſe ſoe hebben wy

ahn dit tegenwoirdige doen hangen unſe Se

gel. Geſchiet und gegeven int jaer unss Hern

Duſent twie hondert und Tachtich, den Son

dach, die des anderen daeges nha ſunte Lau

rentz dess Hilligen Martelers was.

GERH, DUMBAR, Kerk. en Wereltl.

DEVENTER, 1. Deel bl. 461.

-

Nader Verdrag, en bijlegging der verſchillen, tusſchen de Steden Hamburg

Den 23 Augustus 128o.

Niverſis Chriſti fidelibus, praeſentia vi

ſuris, Conſules in HAMBORcH ſalutem

& omne bonum. Univerſitativeſtrae notum

facimus per praeſentes, quod nos vulnera &

homicidia, in noſtros Cives & eorum famu

los, ab illis de HARDERWICH, guerra hinc in

de durante, illata, cum eisdem componere

debemus (a) omnimodis & ſedare. Praeter

ea ſi aliquis de HARDERwicH forſitan pro (b)

foreſco vel re (c) alia aliqua apud nos cau

ſaretur, idem compedibus detineri non debet,

dummodo fidejusſorem idoneum, vel tot bo

na, ſecundum ſui delicti (d) quantitatem,

habeat, ad expectandum juſtitiam, ſive le

gem. -

Item cum noſtris Civibus, (e) & eorum

nautis, pro bonis ſuis, [a] diétis de Harder

zvich ablatis, omnimodis componemus.

Inſuper ſi illi de Harderwich cum navibus

eorum, antequam annonam educi prohibueri

mus, ad noſtram Civitatem, venerint, illam

ement (f) liberaliter & educent. Si vero

post noſtram prohibitionem eos venire conti

gerit, ſervabunt ſuper his eandem legem

quam caeteri mercatores.

mitatis obtineant, ipſis (g) praeſentem pagi

nam conſcribi, & noſtrae civitatis ſigillo feci

mus inſigniri.

Teſtes hujus ordinationis, ſeu etiam com

poſitionis, Dominus Otto de (h) Tuldorpe

& Dom. Henricus gener Leonis, (i) Pro

conſules. Dom. Theod. de Grove & uni

verſitas Conſulum noſtrae Civitatis. Dom. (k)

Berlaus Schultetus & Dom. Gerardus dictus

Pape, & alii quam plures.

Actum & datum Hamburgae Anno Dom.

MCCLXXXo. (l) X Kalendas Septemb.

Jo. SCHRAssERT, Beſchr. van HARDER

wIJK II. Deel, bl. 5- Gecollationeerd

met, en verbeterd uit een oude losſe

Copie, ervintelijk in de Secretarie van

HARDERwijk in Loquet XV. Num. 4.

als mede uit de MSS. Privilegien van

HARDERWIJK, verzameld door W. VAN

sPUELDE, en ter Secretarie aldaar

insgelijks berustende, I. Deel, Fol 6.

waar van een tweede afſchrift ook ge

vonden wordt in die zelfde Verzame

ling II. Deel. Fol. 4.

Vt autem haec omnia robur perpetuae fir

(a) Omnimodis.] OnstweedeAfſchrift heeftomnimodo.

(b) Pro foreſco.] Dus ſtaat bij scHRAssERT, en

ook in ons tweede Afſchrift, welke lezing ten eenen.

maale onverſtaanbaar is. Eenigzins beter ſchreef de

Burgmr. vAN SPUELDE in zijn tweede Afſchrift, fo

reſco. De dwarsſtreep daar boven is een teken van CGn

verkorte manier van ſchrijven. Doch dat dwarsſtreep

je zal ongetwijfeld in het oorſpronkelijke ook door de

letterſ getrokken zijn geweest, en hij moest dus af.

geſchreven hebben forefco, en niet foreſco. Deze ab

breviatie betekent over zulks forefacto, gelijk ook in ons

oude eerste Afſchrift dus gevonden wordt. Dit vereischt ,

de zin van dezen Brief. Wat eigenlijk een forefaaum zij,

is niemand onbekend, en vereischt geen nader bewijs.

(e) Re alia aliqua apud not cauſaretur] Dus ook

-

in ons oudſte Afſchrift. In onze beide andere Afſchrift

ten leest men re aliqua cataſaretur apud nos, met uit

lating van 't woord alia.

(d) Quantitatem.] In het tweede Afſchrift qualita

tem. Voor expectandum leest het zelfde Afſchrift,

expectandam.

(e) Eteorum nautis pro bonis ſuis diëtis de H. ab

latis ] Dus bij scHRAssERT uitgegeven. Het eerste

Afſchrift heeft a dictis. Ons tweede Afſchrift heeft, eo.

rumque nautis pro bonis ſuis a diëtis de Herderwijch ab

latis. In het derde ſtaat, & eorum nautis pro bonis ſuis

a diëtis de H. allatis. Wat reden scHRAssERT gehad

heeft, om het voorzetzel a, 't welk in alle onze Af

ſchriften gevonden wordt, agterwege te laten, en dus

den zin van dit Artikel geheel te verdraaien, als of die

g0e



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. IV. AFDEELING. 649

goederen aan de Harderwijkers ontroofd, en niet door

dezelven aan de Hamburgers ontnomen waren, begrij

pe ik niet. Mogelijk heeft hij door agteloosheid, vol

gends zijne gewoonte in 't uitgeven van oude Brieven,

en door onoplettendheid zulks overgeſlagen. Wij heb

ben voor ons geene zwaarigheid gemaakt, om uit onze

Afſchriften dat woordje weder in den text te herſtel

len. De gehele zamenhang van dit Artikel met de

twee voorgaanden vereischt zulks.

(f) Liberaliter & educent.] In de beide Afſchrif.

ten van v. SPUELDE, & liberaliter educent.

(g) Praeſentem paginam.] Per praeſentem pagi

nam, ſtaat in de gemelde beide Afſchriften.

(h) Tuldorpe.] In het eerste Afſchrift Tuedorpe.

In het tweede Trudorpae. In het derde, Tucdorpae.

(i) Proconſules.] Proconſulis, heeft ons tweede

Afſchrift. Vervolgends voor Dom. Theod. de Grove,

gelijk bij verkorting scHRAssERT heeft uitgegeven,

ſtaat in ons eerste Afſchrift, Dns. Theodericus de Groe

ve, gelijk hij in de voorgaande Brieven hier voor onder

Num. 26 en 27. ook genaamd wordt. De overige Af.

ſchriften hebben Theodocus, en Theodorus.

(k) Berlaus.] Barlaus wordt hij genoemd in de

beide Afſchriften van v. sPUELDE. Beter heeft ons

oudſte Afſchrift Gerlacus. Maar van welke plaats is deeze

Geerlach Schultetus, of Schout, geweest? Ik denke ,

dat men hem zal moeten ſtellen Schout van HARDERwIJK

geweest te zijn, en dat hij, benevens de hier ook ge

noemde Gerard Pape, en eenige andere uit de Regee

ring der Stad Harderwijk, alhier onder de algemeene

uitdrukking van & alii quam plures, begrepen, zal

afgezonden zijn naar Hamburg, om met de Regeering

van die Stad eindelijk over de nog open ſtaande ver

N\"b/A KNY Jºhſ/ KNYR 'W/2 A M N % \""/2. SNN, #/ - NY

SY/Z2 S 7%Z SSSIW2 SEIZ/22 # SN % SSW 2 & SIW42 Saſº S LA - 7%2 SNºli/ S
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ſchillen een verdrag te maken. Gelijk nu deze Brief

door de Regeering van Hamburg aan die van Harder

wijk is overhandigd, zal ook weder door de Regee

ring van Harderwijk aan die van Hamburg een dier

gelijke Brief van hunnen kant zijn uitgereikt geweest,

en in 't ſlot van die Brieven was het noodig de naamen

van eenige op te noemen, die van beide kanten over

het maken van dit Verdrag hadden geſtaan. Dit ge

ſchiedt, indien wij deze beide laatſten ſtellen gevol

magtigd geweest te zijn uit de Regeering van Harder

wijk, om dit Verdrag te ontwerpen en aan te gaan.

Ten minsten, dat de gemelde Gerard Pape een Har

derwijker Regent moet geweest zijn, is bij mij meer

dan waarſchijnlijk, om reden, dat het zeker is, dat

in dezen tijd, en langen tijd vervolgends, binnen die

Stad eene familie van dien naam aanwezig is geweest,

en aldaar gewoond heeft. Ten minsten in de oude

Thinslijst, in de III. Afdeeling hier voor onder Num.

94. uitgegeven, ontmoeten wij op bladz. 513. eenen

Helmich Pape, eene Elburg Papen, en eenen Jan

Pape, die alle binnen Harderwijk ſchijnen gewoond

te hebben ten tijde, wanneer die Thinslijst is ge

maakt, en zij aan het Kapittel van s. MARIE te Utrecht,

uit hunne woonhuizen, jaarlijks thins moesten betaa

len.

(l) X Kalendas Septemb.] Wij hebben de lezing

van onze drie Afſchriften gemeend alhier te moeten

herſtellen. SCHRAssERT heeft volgends zijne gewoo.

ne onoplettendheid de getalletter X overgeſlagen, en

uitgegeven, Ao. Dom. 128o. Kal. 7bris. Hij bragt

dus dezen Brief tot den eersten September, daar in te

gendeel dezelve afgegeven is op den drie en twintigſten

van Augustus des jaars 128o.

Zoenbrief wegens het vermoorden zwaar dan Gulikſchen Graaf wILLEM, en

zijne zoons, ten overſtaan van HENRIK van GELRE, Heer van Montfort,

Graaf REINALD den I. en andere Bloedvrienden, onder bemiddeling van

den Aartsbisſchop van KEULEN en den Hertog van BRABANT, tusſchen

deszelfs nagelatene Weduwe, en Overige Kinderen ter eenre, en die van

de Rijksſtad Aken, ter anderen zijde.

Den 2o September 128o.

IN nomine (a) Dei amen. Nos RYCAR

(a) In nomine Dei.] Welke de aanleidende oor

zaak geweest zij, dat die van AKEN bij dezen Zoen in

zo een zwaare geldboete, als mede tot het oprigten van

vier Altaren op vier verſchillende plaatzen, verwezen

zijn geweest, kan men in 't breede betoogd vinden

bij CHRISTOPH. Jac. KREMER in zijne Akademiſche

Beitrage zur Gulch- und Bergiſchen Geſchichte, Tom.

III. pag. 55 ſeqq. Op den 16 Maart naamelijk des

jaars 1277. (of, gelijk andere melden, des jaars 1278,

doch hetgeen geen verſchil geeft, naar maate men Paasch

jaaren, of den gemeenen ſtijl, rekent) was de Graaf

van Gulich, wILLEM, de IV. van dien naam, met zijn

oudſten Zoon, insgelijks wILLEM genaamd, en nog

twee andere Zoons, wier naamen egter onbekend zijn,

en men over zulks niet weet, of dezelve wettige, dan,

DA Comitiſſa Juliacenſis , wALLERAMUs

Aquen

gelijk MANTELIUs, Hiſt. Losſenſ. Lib. VII. p. 21o.

en KREMER d. l. p. 55. dezelve noemen, natuurlijke

Zoons van hem geweest zijn, op eene verraaderlijke

wijze met zijn gantſche gevolg, op meer dan vier hon

derd begroot, in een oploop door de Burgers van A

ken elendig vermoord geworden. Dit onvoorziene

voorval had die gevolgen, dat daar uit een heftige

Oorlog van den kant van Gulich tegen die van Aken

ontſtond. De Keulſche Aartsbisſchop SIFRIDUs, die

reeds lange den Guliker geen goed hart had toege

dragen, en moogelijk dezen moord berokkend had,

nam de partij voor die van Aken op. – Deze twist

en oneenigheden hebben eenigen tijd geduurd, tot dat

eindelijk op den 14 October des jaars 1279. tusſchen

den Aartsbisſchop, en die van Gulich, de vreede

Ggggg 3 We



650 CHARTER B O EK D Es HERTO GD OMS GELRE,

Aquenſis, (b) oTTo Trajectenſis Eccleſiarum

praepoſiti, & GERARDUS, filii ejusdem, notum

weder gemaakt is, en de verſchillen zijn bijgelegd.

Dat verdrag is door KREMER d.. l. Tom. III. in de

agtergevoegde Urkunden Num. 141. p. 155- 16o.

insgelijks uitgegeven. Daar bij was onder anderen

ook bedongen, dat de Aartsbisſchop zou tragten die

van Aken te verzoenen wegens den begaanen moord aan

den Graaf van Gulich. Dit nu is geſchied bij dezen

onzen Brief, welken wij ons verpligt rekenden in de

ze onze Verzameling te brengen, om reden, dat wij

onder de Zoenlieden, die als naaste vrienden van de

nedergeſlagene over dien Zoen geſtaan hebben, in de

eerste plaats onzen Graaf REINALD met zijnen Oom,

den gewezen. Bisſchop van Luik en thands Heer van

Montfort, aantreffen. - Te meer hebben wij ge

meend denzelven Brief hier te moeten plaatzen, om

dat wij in ſtaat zijn uit een oorſpronkelijk Exemplaar,

daar van aan onzen Graaf uitgereikt, en al nog in de

Archiven van de Gelderſche Rekenkamer voor han

den, dit Stuk te geven, en dus eenige fouten, die

in de Uitgaave zijn ingeſloopen, te kunnen verbete

ren. - De oude Schrijver van 't CHRONIcoN TIE

LENSE pag. 248. maakt ook gewag van dien Moord,

aan den Graaf van Gulich gepleegd door die van Aken,

doch hij brengt denzelven kwaalijk tot het jaar 1274 ,

in plaats van 1277. Wanneer de Compilateur van

die Chronyck dezen brok uit een ouder Chronijk vol

gends zijne gewoonte (want die geheele Chronijk is

genoegzaam niets anders, dan een woordelijke compi

latie zonder oordeel uit oudere Sehrijvers) over

ſchreef, heeft hij in dat exemplaar het jaartal uitge

drukt gevonden met de gewoone cijſſerletters, anno

Domini MCCLXXVII. Zeer dikwijls hebben latere

Afſchrijvers een V. voor II. aangezien, en verwiſſeld.

Hij meende, dat er ſtondt MCCLXXIIII., en ſchreef

dus over in zijn Chronijk, anno Domini milleſimo

ducenteſino ſºptieſ geſimo quarto , voor ſeptimo , ge

lijk hij had moeten ſchrijven. -

(b) Otto Trajeâenſis.J BROSIUs, Ann. Juliae

Montiumque Comit. Tom. I. p. 43. van dezen Zoen

brief gewag makende, noemt hem Ultrajecten/is Prae

poſitus, doch hij is niet van de Kerke van Utrecht,

maar van Maaſtricht Proost geweest, gelijk KREMER

d: l. pag. 62. ook te rechte hem noemt Probst zu Mas

tricht, want in dit zelfde jaar 1283. was ADOLPH VAN

wALDEk Proost der Kerke van Utrecht, volgends

DRAKENBoRCH, Aanh. op de K. O. bl. 2o.

(c) Conſenſu Domini Henrici. cet.] Gelijk de naa.

ſte Vrienden van wederzijde van een doodgeſlagen

verpligt waren den Doodſlager te vuur en te zwaarde

te vervolgen, wraak over denzelven te roepen, en

hem dus met wopen gerucht voor den Rechter te bren

gen, of, zo hij ontvlugt was, met des dooden hand

over hem te klagen, zoals wij hier voor reeds aan

merkten III. Afdeel. bl. 576. (c); even eens kon

men oudstijds ook geen Zoene met den doodſlager ma

ken, tenzij zulks geſchiedde ten overſtaan en met be

williging, of, gelijk wij hier lezen, conſilio, volun

tate, & conſenſu, van de naastbeſtaande Vrienden zo

wel van de Zwaard- als Spil-zijde des vermoorden.

De reden hier van zal men gemaklijk begrijpen, want,

gelijk zij verpligt waren, indien de doodſlager zo veel

goed niet bezat, om den Zoen-Penning, compoſitio,

daar uit te voldoen, denzelven daar in te helpen, en

een gedeelte daar van uit het hunne te betalen, gelijk

onder anderen ook te recht door den Heer FR. vAN

LELIJvELD in de Nieuwe Bijdragen tot opbouw der

Vaderl. Letterkunde, II. D. 4 St. bl. 533- is opge

facimus univerſis, quod de conſilio, volunta.

te, & conſenſu (c) Domini HENRICI Epi

ſco

erkt; op die zelfde manier genoten zij weder een ze

ker aandeel uit de Zoenpenningen, waarmede de mis

daad werd afgemaakt. Si altcujus pater occiſus fuerit,

leest men in de LEx SALICA Tit. 65. p. 126., medie

tatem compoſitionis filië colligant, & aliam medieta

tem parentes, qui provinniores faserint, tam de pater

na quam de materna generatione dividant. Volgends

de LEx FRISIONUM ANTIQUA! Tit. I. S. 1. was be

paald, dat van dit Zoengeld, of mul2a, duae partes

ad heredem occiſt, tertia ad propinquos ejus proximos

pertineat. Ten tijde van TACITUs werd reeds de Dood.

ſlag door de naastbeſtaande bloedvrienden gezoend,

en de Zoenpenning onder dezelven gedeeld. Lueba

tter, zegt hij de Mor. Germ. C. 21., homicidium certo

armentorum ac pecorum numero, recipiebatque ſatis

factionem UNIVERSA ToMUs. Meerder bewijzen hier

van bij te brengen, is omnoodig. Men zie, onder an

deren, HEINEcCIUs, Elenn. Jur. Germ. L. II. Part.

2. Tit. 26. S. 248. - Deze overoude gewoonte

heeft door alle eeuwen ſtand gehouden. Hier van is

het, dat men nog hedendaags in het Gereformeerde

Landrecht van VELUwEN Tit. III. Art. 7. bepaald

vindt, dat ,, alle Soenen van doodſlaghen geſchie

,, den fullen ſoo - wel met den lestlevenden man of

wijf, als met den naesten Vrunden van den ontlijf

den, zvelcke nacste Vrunden verſtaan werden te

,, zijn alle die ghenen, die erven und ſuccediren in

,, de guederen van den ontlijfden, met der beſcheij

,, dentheijt, dat die Soenpenninghen half en half ghe

deijlt ſullen werden tusſchen den lestlevenden und

,, den nacsten Vrunden des aflijvighen.” - Genoo

ten nu oudstijds de naast beſtaande Vrienden een zeker

aandeel uit dien Zoenpenning, en moest de geheele fa

milie, univerſa domus, gelijk TACITUs ſpreekt , ge

••

••
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noegen daar in nemen, ſatisfactionem recipere, en

dus verzoend worden, zal men tevens de reden gemak

kelijk begrijpen, waarom men ook alhier in dezen

Brief de namen der naastbeſtaande Maagen van de

vermoorde Gulikſche Graaven, Vader en Zoons,

vind opgeteld, met welker overleg, wille, en toe

ſtemming ook deze Zoene door de Weduwe en Kinde

ren des neergeſlagenen gemaakt is geworden. - On

der die Parentela nu, of Bloedvrienden van 't Gulik

ſche Huis vinden wij in de eerſte plaats opgeteld den

gewezen Luikſchen Bisſchop HENRIK van GELRE-, en

deszelfs Broeders Zoon, den thands regeerenden Graaf

van Gelre REINALD. - Maar in wat betrekking

moet men dezelve hier beſchouwen? Hier hapert het

mij. - Het is wel zo, dat de vermoorde Gulik

ſche Graaf wiLLEM tot zijn eerste Vrouw gehad heeft

MARGARETA van GELRE, de Zuster van Graaf oTTo

den III. en den hier opgenoemden Bisſchop HENRIK,

en dus ook de Tante van onzen Graaf REINALD. Doch

deze betrekking kwam voort uit aantrouwen, en niet

uit bloedverwantſchap. HENRIK was Zwager van den

gedooden wILLEM, en deze was behuuwd Oom, en

geen bloed Oom, over onzen Graaf REINALD. En

egter moeten wij hier aantreffen geene aſſines, of be

huuwdvrienden, maar parentes proximiores tam de

paterna quam de materna generatione, of naaste bloed

vrienden van Vaders, en Moeders zijde, die erven

und ſuccediren kunnen, volgends het Landr. van vE

LUwE, in de guederen van den ontlijfden. - Hier

in zit bij mij de groote zwaarigheid, welke ik met on

tegenzeggelijke bewijzen niet weet op te losſen. Ge

brek aan egte bewijzen van dien tijd veroorzaaken de

ze onzekerheid. – Wij durven egter hier omtrend
CCIli
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ſcopi quondam Leodienſis, DominiREYNALDI,

GELRIAE, HENRICI Lutselbergh, HENRIci de

eenige giſſingen voorſtellen. - Hier in komen alle

oude, en gelijktijdige, Schrijvers over een, dat de

Gulikſche Graaf wILLEM te gelijk met zijn oudſten of

eers geboren Zoon, insgelijks wulLEM genaamd, en

met nog twee andere Zoons vermoord is geworden,

zonder dat derzelver naamen worden uitgedrukt. Men

zie de Schrijvers, hier toe aangehaald bij KRE MER ,

d. l. p. 57 en 58. Wanneer men bij dezen Brief

met die van Aken den Zoen maakte, heeft men niet

alleen des Vaders dood, maar tevens ook den moord,

aan zijnen oudſten, en twee overige Zoons gepleegd,

bezond gehad. Bekend is het verder, dat de alhier

voorkomende RIJcARDA, Weduwe van den nedergeſla

genen ouden Graaf deszelfs tweede huisvrouw is geweest.

Tot zijne eerste Vrouw heeft hij gehad eene Gelder

ſche Graavin, en wel de Zuster van Graaf OTTO den

Iſi. Zulks hebben wij reeds getoond in onze Aan

merkingen op den Brief van den 12 Maart 1236. in

de voorgaande III. Aſdeel. num. 16. bl. 4.8. - De

vraag de halven is maar deze. - Is die oudſte Zoon,

insgelijks wiLLEM genaamd, en bij KREMER d. l. p.

62. de V. van dien naam gerekend onder de Graaven

van Gulich, een Zoon geweest van RIJCARDA? Of is

hij een voorzoon geweest, en heeft hij denzelven ver

wekt bij zijne eerste Vrouw MARGARETA van GEL

RE ? – Zo veel ik weete, geen gelijktijdige, of

middeleeuwige, Schrijver meldt ons zulks. Wij zijn

dus niet in ſtaat deze vraag met volle zekerheid, door

onwraakbaare bewijzen, te beſlisſen. - Egter, in

dien men oplet, eerstlijk, dat men van zijne tweede

Vrouw RIJCARDA, als Graavin van Gulich, in geene

vroegere ſtukken gewag vindt gemaakt, dan in een

Brief van 125o., aangehaald bij KREMER d. l p. 59. ;

en, ten tweeden, indien men gadeſlaat - dat de Zoon ,

wILLEM de V., reeds eenigen tijd voor den jaare

1266. mogelijk in 1265., zo al niet eerder, in huwe

lijk moet getreden zijn geweest met MARIA van vLAAN

DEREN, gelijk zulks niet onduidelijk optemaken is

uit zekere Oºitantie, waar bij de Vader bekent van

de Graavin van Vlaanderen ontfangen te hebben de

Somme van scoo ponden Parijsſche munte, in voldoe

ning van het Huwelijks goed, 't welk beloofd was aan

de Dochter ten huwelijk te zullen medegegeven wor

den; doch, waar op in dezen voor al te letten ſtaat,

de betaaling van die ſomme verſtrekte voor de tweede

termijn, waar op die 2Coo. ponden moesten betaald

worden, of de ſecundo pagamento, pro matrimonio

Domicellae MARIAE, filiae illuſtris viri G. (Guidonis)

Comitis Flandriae, & Marchionis Namurcenſis , cten

wILHELMo, ſilio & herede noſtro CONTRACTO, gelijk

men leest in den kwijtingsbrief zelf, die gegeven is

anno Domini MCCLXVI. die Martis poſt Domini

cam invccavit, bij CLIV. VREDIUS Geneal. Comit. Plan

driae Probat. Tom. II. pag. 34. Is dus die tweede

termijn van dat Huwelijks goed betaald geweest op

den 16 Februarij van dat gemelde jaar, en was toen

reeds dat Huwelijk voltrokken, contra&ium', gelijk het

genoemd wordt, en dus niet contrahendum, zo mag

men vooronderſtellen, dat dat Huwelijk het jaar te

vooren ten minsten reeds voltrokken is geweest. Hoe

jong moet hij dan geweest zijn, indien men hem ſtelt

een Zoon van RIJCARDA, de tweede Vrouw? Immers

dan kan hij naauwlijks 14 of bijna 15 jaar oud geweest

zijn, wanneer hij trouwde. Is het nu niet veel waar

ſchijnlijker, dat hij een Voorzoon mogelijk zal ge

weest zijn uit het eerste Huwelijk, en dus de Gelder

Rupe, ARNOLDI (d) de Los Comitum, GE

RARDI Domini de Durbin, wALLERAMI do

> . . mi

ſche Graavin MARGARETA tot zijn Moeder zal gehad

hebben? -- Ik erkenne gaarn, dat dit maar eene

bloote gisſing is, voor welke ik geen anderen grond

hebbe, dan het geen men wegens zijne jongheid daar

voor zou kunnen bijbrengen, ſchoon ik niet ontvein

zen kan, dat hij in een ouderdom van twaalf jaaren

volgends de kerkelijke wetten een huwelijk kon aan

gaan, en het aan geene voorbeelden van dien tijd ont

breekt van huwelijken, in een zo vroege jongheid aan

gegaan. Ik erken over zulks gaarn, dat dit bewijs

wegens zijne jongheid van weinig kragt is, zo het zel

ve niet eenigermaten geſterkt kon worden door een

wettig gevolg, dat men uit dezen onzen Brief daar

voor kan aanvoeren. Hier ontmoeten wij onder de

Zoenmagen van de doodgeſlagene Graaven den gewee

zen Bisſchop van Luik, HENRIK van GELRE, en zijn

Neef, onzen Graaf REINALD. Alsaangetrouwde Vrien

den, aſſines, kunnen zij hier niet te pas komen. In

die betrekking hadden zij met de moetzoening niets te

doen. Zij moeten dus als bloedvrienden van de dood

geſlagenen hier voorkomen. - Indien men nu deze

gisſing aanneemt, en vooronderſtelt, dat de Zoon,

wiens dood zo wel, als die des Vaders, in dezen Brief

bezoend werd, uit het eerste huwelijk geboren zij,

dan verdwijnt eensklaps alle zwaarigheid, welke an

derzins uit dezen Brief voorkomt. Dan is hij geweest

een Zoon van MARGARETA van GELRE. Dan is de

gewezen Bisſchop van Luik een bloed-oom over hem

geweest. Dan zijn die Zoon, en onze Graaf REINALD,

volle Zusters en Broeders Kinderen geweest. En dan

heeft die jonge Gulikſche Graaf geen nader bloed

vrienden van zijn Moeders kant gehad, dan deze bei

de alhier opgenoemde Gelderſche Graaven. Men zal

zich dan eindelijk niet behoeven te verwonderen, dat,

daar in dezen Brief de moord van den Zoon, tevens

zo wel, als die van den Vader, bezoend wordt, men

hier ook in de eerste plaatze onder de moetzoens

vrienden opgeteld en geplaatst vindt onze twee Gel

derſche Graaven, die aan den vermoorden jongen

Graaf, indien men hem ſtelt een voorzoon geweest te

zijn uit het eerste Huwelijk, het naaste in den bloede

beſtonden van zijn Moeders zijde, en gevolgelijk ook

over de Zoene wegens deszelfs dood moesten geraad

pleegd worden, en hunne toeſtemming geven. -

In deze gisſing nu worde ik verder verſterkt door Jo.

MANTELIUs, die Hiſt. Loſſenſis Zib. VII. p. 2o2.

den Jongen wILLEM insgelijks ſtelt geboren te zijn

uit het eerste Huwelijk; Hij zal ongetwijfeld voor dit

gevoelen zijne reden gehad hebben, wanneer hij ons

blootelijk verhaalt, ,, GULIELMo Juliacenſt binae

,, fuere conjuges. Prima GERARDI Comitis Gelriae

, ſilia, oTToNIs Comitis Gelriae, & HENRICI Lco

,, dienſis Epiſcopi ſoror. Ex EA genuit GULIELMUM

,, Aquisgrand pariter caeſum, & N. ſiliam, elocatam

, JoANNI Loſſenſium Comiti. Alteram duxit RICHAR

,, DAM, wALLERAMI Ducis Limburgii filiam, ha

, buitque ex ea, cet.” Welk verhaal, ſchoon niet

geſterkt met eenige bewijzen, ons egter niet onwaar

ſchijnlijk voorkomt, om reden van 't hier door ons

bijgebragte. -

(d) Arnoldi de Los ] In de uitgaave van KREMER

de Loen. - Volgends het verhaal van MANTELIUS»

in de voorgaande Aanmerking reeds aangehaald, is de

Moeder van dezen ARNOLD eene Dogter geweest Vail

den Gulichſchen Graaf wILLFM den IV., welke hij

bij zijn eerſte Vrouw in echte verwekt, en uitgetrouwd

- had

#
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mini de Valkenberg, wALL. Filii Comitis Lut

zelbergh, THEODERIci Domini de (e) Hens.

berg, EGIDII domini de Oya, ſuper omnibus

quaeſtionibus, rancoribus, controverſiis, &

inimicitiis univerſis, quos vel quas habuimus

vel habemus contra Conſules, Scabinos, Ma

giſtros civium, & univerſos Cives regalisſe

'dis Aquenſis, compoſitionem, reconciliatio

nem, & firmam pacem, mediantibus dominis

noſtris, Domino sYFRIDo Sanctae Colonienſis

Eccleſiae Archiëpiſcopo, & magnifico Viro

Domino JoHANNE Duce Lotth. & Braban

cide, facimus & fecimus pro nobis, & tota

noſtra parentela, miniſterialibus, vaſallis,

hominibus, & amicis (f) noſtris univerſis,

omni fraude & dolo excluſis, ſub hac forma;

Videlicet quod dicti cives Aquenſes dabunt

propter bonum pacis & concordiae quinde

cim (g) milia marcarum denariorum, qui vul

gariter Anglici Brabantini (h) dicuntur,

vel valorem eorundem, duodecim ſolidis pro

marca qualibet computatis, modo & terminis

infra ſcriptis. In Octava Beati Remigii, pro

Ximo futura, tria milia marcarum denariorum

praedictorum. Item in feſto nativitatis Do

mini, ſubſequente inmediate, ſimiliter tria

milia marcarum. Item in medio Auguſto,

tunc ſequente, anno revoluto, quatuor milia

marcarum eorundem denariorum. Item in (i)

carniprivio tunc ſequente, anno etiam revo

luto, quod erit anno Domini milleſimo ducen

teſimo oétogeſimo (k) primo, dabunt quinque

milia marcarum pro ultima ſolutione denario

rum praediétorum.

Fiet autem ſolutio praediéta ſuis terminis,

& temporibus antedictis, in Civitate Aquenfi

Nobilibus viris Dominis REYNALDO Gelriae

& HENRico Lutzelbergn. Comitibus, ad hoc

ſpecialiter deputatis, vel (l) nunciis ipſo

rum, habentibus ſpeciale mandatum ab eis

dem Comitibus in praemiflis, & literas ac

quitationis & reſutationis pecuniae tune ſolu
-

had aan JoHAN Graave van Los, den Vader van de

Zen ARNOLD. -

(e) De Hensberg, - de Oya.] Dus heeft het

oorſpronkelijke Exemplaar, waar uit wij dezen Brief

hebben laten herdrukken. In de uitgaave leest men »

de Heinsberg, Egidii Domini de Ora. Op het einde

van dezen Brief heeft de Uitgaave insgelijks E. dom.

de Ora, voor de Oije, gelijk in het oorſpronkelijke

ſtaat.

(f) Noſtris.] In de uitgaave van KREMER ont

breekt dit woord.

(g) Milia.] Dus 't oorſpronkelijke, hier, en ver

volgends doorgaands, waar voor in de Uitgaave, mil

lia.

(h) Dicuntur.] KREMER heeft in zijn Exemplaar

gevonden, vocantur.

(i) Carniprivio.] In de uitgaave, zo wel hier,

als ook vervolgends, carnisprivio. Op beide wijzen

wordt dit woord geſchreven, gelijk men ook onver

ſchillig ſchreef Carnicapium, en Carniſcapium. Zie

DU CANGE Gloſſar. Tom. II. p. 338.

(k) O&ogeſimo primo.] Dus ſtaat in ons oorſpron

kelijk Exemplaar het jaartal met volle letters uitge

tae; quibus de conſenſu noſtro, & omnium

praedictorum, damus poteſtatem per praeſen

tes, & mandatum ſpeciale, numerandi, exa.

minandi, & recipiendi denarios praedictos

terminis antedictis.

Quod ſi alterum de Dominis praedictis, vel

ambos, medio tempore, decedere contigerit,

quod abſit, heredes proximiores, vel proxi.

mior, ſuccedent, vel ſuccedet, loco defun

ctorum, ſeu defuncti, qui conſimilem habe.

bunt vel habebit poteſtatem in praemiſſis.

Quibus numeratis, examinatis, & receptis,

ſignabuntur in ſacco, vel ſaccis, ſigillo Čivi

tatis Aquenſis, & Dominorum praedictorum;

& extune cives Aquenſes denarios, ſic ſigna

tos, conducent ad villam Berge (m) inter

AquaS & Rade Ducis. -

Ft dabunt Domini praedicti, in quolibet

termino, literas ſuas patentes Civibus Aquen

ſibus de ſolutione, eisfacta.

Et, ſi de praedictis primis (n) ſex mili

bus marcarum tria milia, in nativitate Domi

ni ſolvenda, ſoluta non füerint, tria milia,

in Octava beati Remigii (0) praedicta ſolu

ta, perdita erunt in poena ſolutionis non fa

tae; & ſic eſt obſervandum, ſi in medio Au

guſto, & Carniprivio, terminis ſubſequenti

bus, fuerint negligentes Cives Aquenſes in

ſolutionibus faciendis, in omnibus praemiſſis

fraude & dolo penitus excluſis.

Praeterea ſi praedicti Cives in terminis ſu

pra (p) nominatis non ſolverint ipſos dena

rios, ſicut eſt condiétum, Reverendus pater

Dominus syFRIDUs, Colonienſis Archiëpiſco

pus cum decent militibus, & Dux BRABAN

TIAE cum l0lidem militibus, Dominus Archië

piſcopus (4) apud Reysſe, & Dux Braban

tiae in Trajeï0 ſipra Moſam moniti jacebunt

modo & more bonorum fidejuſſorum, inde

non receſſüri, donec de (r) praemiſſà pecu

nia, dampno, & intereſſe, fuerit ſatisfactum;

& (s) hoc ipſi domini Archiëpiſcopus, &

Dux,

ſchreven. Deze lezing komt met den zamenhang der

voorgaande termijnen van betaaling zeer wel over een,

indien men het jaar begint met Paſchen. Doch be

gint men het jaar, volgends den gemeenen ſtijl, met

Januarij, dan moet men hier hebben anno Domint

MCCLXXXII., gelijk ook KREMER heeft uitgege

ven, waarin hij den gemeenen ſtijl gevolgd heeft.

(l) Vel nunciis.] In de uitgaave leest men, &?

nunctis ipſorum.

(m) Inter Aquas.] In de uitgaave, inter Aquis

& Rade Ducis.

(n) Prim is ſex milibus.] Wij volgen hier weder

de lezing van ons oorſpronkelijk Exemplaar. KREMER

heeft uitgegeven, de praedictis pecuniis ſex mille mar

Cd/'t/A/! C6t,

(o) Praedicta ] In de uitgaave, praecedentis. -

Voor het volgende in poena leest men aldaar, in poenam.

Op ) Nominatis.] De uitgaave heeft, memoratis.

(q) Reijsſe - Trajecto ſupra Moſam.] In de

uitgaave, apud Reijss, - Trajecto ſuper Moſam.

(r) Praemisſa.] Bij KREMER heeft men, pro

//71// (2,

Cs) Hoc ipſi.] Bij denzelven, hoc ipſum.
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Dux, fide praeſtita promiſerunt, nec ipſi Ar

chiëpiſcopus, & Dux, in praemiſſis praeſia

bunt Civibus Aquenſibus conſilium, auxilium,

vel juvamen.

Et quia praedicti Cives propter bonum pa

cis, & concordiae, cum onere magno, & re

rum ſuarum diſpendio, ſe ad (t) praemiſſam

pecuniam obligarunt,# eſt, quod ipſi

Cives nobiscum, filiis noſtris, Comitibus, no

bilibus, & noſtra parentela univerſa, vaſallis,

militibus, miniſterialibus, famulis, ac uni

verſis in terris noſtris, (u) & in diſtrictibus

dominorum praedictorum (v) commorantes

tranquillitate & pace fruantur & gaudeant ſpe

ciali, hinc eſt, quod nos Comitilla praedicta,

wALLERAMUs, oTTo & GERARDUs, ejusdem

Comitiſſae praediétae filii, debitam Urvedam

& conſuetam fecimus, & facimus, juravi

mus & juramus Civibus Aquenſibus pro nobis

noſtraque totali parentela, ac univerſis vaſal

lis, militibus, famulis, miniſterialibus, & aliis

hominibus terrae noſtrae, & in diſtrictibus

praedictorum Dominorum & Nobilium ubi

cumque commorantibus, neceſſariis ad urve

dam faciendam ſuper inimicitiis antedictis;

promittentes nichilominus ſub juramento no

ſtro, quod Nos (w) omnes, ad urvedam

faciendam neceſſarios, & ad hujusmodi inimi

citias ſpectantes, quos adducere poterimus,

fraude & dolo excluſis, adducemus ad facien

dum urvedam ſupradičtam.

Si vero aliquis, quicumque ſit ille, de di

ſtrictibus noſtris, & terris Dominorum & No

bilium praedictorum, hujusmodi pacem &

compoſitionem infregerit, & obſervare nolue

rit, quod abſit, illi nec nos, nec praedië:

Domini, aliquod conſilium impendemus, vel

juvamen, nee ipſum in noſtris recipiemus ca

ſtris, ſive munitionibus, ſive terris, neque te

nebimuS. -

Quod ſi aliquis, quicumque ſit ille, ad

(t) Praemiſfam.] Hier voor weder in de Uitgaa

ve, promiſam

Cu) Et in diſtriãibus.] In de uitgaave ontbreekt

5/7, -

(v) Commorantes.] KREMER heeft uitgegeven ,

commorantibus.

(w) omnes J Dit woord ontbreekt in de uitgaave.

(x) Fuerit.] In de uitgaave, fuit.

(y) Tenebuntur.] Conabuntur vindt men bij KRE

MER

(z) Per haec cet.] In de uitgaave leest men, per

hoc reconciliatio praedicta nullatenus infringetur, nec

reputabitur violatio.

(aa) Liberts quondam Wilhelmi primogeniti.] Dat

deze wILLEM de V., of de Zoon, eigenlijk een voor

zoon uit het eerſte Huwelijk, en over zulks, dat de

Graavin RIJCARDA ſtiefmoeder over hem geweest is,

gelijk ook, dat hij reeds in 1265. met MARIA van

vLAANDEREN getrouwd is geweest, hebben wij hier

voor reeds getragt te bewijzen. Voor dat hij op den

16 Maart 1278. met zijn Vader, en twee Broeders,

binnen Aken zijn leven verloor, had hij reeds in ech

te verwekt bij die Vlaamſche Graavin twee Zoons,

die ten tijde van thunnes Vaders dood nog onmundig

4

quem de inimicitiis praedictis pertinet, Cives

Aquenſes in diſtričtibus noſtris, & Domino

rum praedictorum, in bonis & perſonis ipſo

rum invaſerit; nos, vel Dominus terrae il

lius, in qua delictum illud (ar) fuerit perpe

tratum, de illo malefactore faciemus jus ex

peditum, ſicut juſtum eſt de pacis violatore;

nec excuſatio illius malefactoris admittetur, ſi

dicat, quod cives Aquenſes capitales ſui ſint

inimici occaſione guerrae praedictae.

Si tamen aliquis, ad quem pertinet de hu

jusmodi inimicitiis, ſive ſit de diſtriétibus no

ſtris, & dominorum praediétorum, ſive ex

tra ipſos, Cives in bonis ſuis invaſerit, vel

perſonis, nichilominus ipſi Cives ſuis termi

nis (ſy) tenebuntur ſolvere pecuniam ante

dictam, & Archiëpiſcopus, & Dux praedićti

erunt obligati, ut eſt ſupradictum, ad hujus

modi pacis firmiorem obſervantiam. -

Dominus Archëpiſcopus & Dominus Dux

praedicti promiſerunt fide praeſtita corporali,

quod, quicumque hujusmodi pacem & recon

ciliationem infregerit, erunt contraeum, quo

usque conſentiat compoſitioni antedictae.

Item quilibet utriusque partis, qui ejectus

fuit de bonis ſuis quibuscunque occaſione

inimicitiarum praediétarum, erit in eisdem

bonis ſuis, ſicut fuit ante inchoationem Guer

rae ſupradiétae; verum ſi aliquis vellet ali

quem impetere per juſticiam, (z) per haec

reconciliatio antedicta nullatenus infringetur

nec reputabitur violata.

Item de (aa) liberis quondam wILHEL

MI primogeniti noſtrae Comitiſſae, fratris no

ſtrorum Praepoſitorum, ſic eſt (bb) condi

étum, quod nos, & parentes noſtri proximi

ores, ipſos liberos, quam primum ad annos

pervenerint diſcretionis, toto posſe noſtro ta

les habebimus, & ad hoc inducemus bona fi

de, quod ſuper praemisſis omnibus & ſingu

lis Urvedam faciant, & compoſitionem, re

COIR

waren. Beiden droegen den naam van wILLEM, en

de jongſte heeft den geestelijken ſtand omhelst. Men

zie over deze beide Zoons, en derzelver lotgevallen,

en dood, KREMER , d. l. p. 64. ſeg. alwaar egter die

kundige en geleerde Man, door onoplettendheid, ee

nen kleinen misſlag of ſchrijffout begong, wanneer

hij pag. 65. den jongſten dier twee Zoons noemt

Probst zu St. Servatius zu Utrecht, auch Archidia

conus zu Luttich. In de Lijst der Proosten van S.

Servaas, of Oudmunſter, te Utrecht, is hij onbekend.

Zie DRAKENBORCHS Aanh. op de K. O. bl. 94. Door

overhaasting ſchreef hij Utrecht, voor Aken. Want

uit de woorden van den ouden Luikſchen Geſchicht

ſchrijver HocsEMIUs, dien hij zelf aanhaalde p. 66.,

bij CHAPEAviLLE Geſt. Pontif Leodiens. Tom. II. p.

345., blijkt, dat die jongſte wILLEM Archidiaconus

Leodienſium, Aquenſium Praepoſitus, & in Archiëpi

ſcopum Colonienſem ele&us geweest is, wanneer hij in

den jaare 1305. zijn leven verloor. – Diergelijke

ſchrijfſeilen door overhaasting kunnen ieder een over

komen.

(bb) Condictum.] In de uitgaave conventum , al

waar insgelijks ſtaat, quod nos parentes noſtri, ces,

met uitlating van het koppelwoordje &’.

Hhhhh
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conciliationem, pacem, & urvedam, quam

pro ipſis fecimus & facimus in praeſenti, in

violabiliter teneant & obſervent.

Si ( cc) tamen ipſi liberi, quod abſit,

praedictas compoſitionem, reconciliationem,

pacem, & urvedam, quam pro eis facimus,

nollent obſervare, nec urvedam facere, mille

marcas pecuniae ſupradiétae eis exhibebimus,

& dabimus; quasſi (dd) acceptare & recipe

re nollent, nos illas mille marcas Civibus

Aquenſibus reddemus, & (ee) propterea nec

nos, nec parentela noſtra, ipſos liberos juva

bimus, ſeu confortabimus contra cives Aquen

ſes conſilio, auxilio, vel favore, vel contra

eorum in hac parte adjutores.

Item de Walleramo (ſf) de Berghem diéto

de juliaco ſic eſt actum, quod (gg) certam

partem dictae pecuniae, videlicet decem li

bras Turon. parvorum, exhibebimus & dabi

mus eidem. Quasſi accipere, vel urvedam

facere nollet, nos ipſas decem libras defalca

bimus de ſumma praediéta, & cives Aquenſes

ſibi eas retinebunt, nec nos, nec parentela

noſtra, ipſum juvabimus contra cives Aquen

ſes, vel eorum in hac parte adjutores.

Item pro GERARDo, filio noſtrae Comitis

ſae praedictae, fratre noſtrorum praepoſito

rum, promittimus, & ſufficientem (hh)

(cc) Sj tamen. cet.] De uitgaave is hier weder ge

brekkig, en leest, ſi enim ipſt liberi, quod alſit,

praedictam reconciliationen, pacem & urvedam, quas

pro eis cet, met uitlating van 't woord compoſitionem.

(dd) Acceptare.] Aecipere, in de uitgaave.

(ee) Propterea.] Hier voor leest men bij KREMER,

praeterea. - - -

(f) W. de Berghem.] Dus in ons oorſpronkelijk

Exemplaar. In een Brief van 1287. bij KREMER, d.

l. p. 177. wordt hij genaamd Walieramus Dominus de

Bergheijm, en in een Brief van 1288 pag. 185. Wal

ramus de juliaco, Dominus de Bergheim. En dus

ook in volgende Brieven bij denzelven KREMER p.

2c4. 21o. 215. 249 en 251. In de uitgaave

leest men alhier, Walleramo de Bergen, voor de Berg.

hem, of Bergheim. -
-

(gg) Certam partem J. Kwalijk in de uitgaave van

KREMER, terttam partem. - - -

(hh) Praeſtamus.] In de uitgaave, praeſfitimus 3

gelijk ook voor het volgende facimus aldaar gelezen

wordt fecimus. . . . .

(ii) Hinc & inde] In de uitgaave ontbreekt &.

(kk) Suis terminis.] Kwalijk in de uitgaave, ſuis

civibus; welke lezing geheel onbeſtaanbaar hier is met

den overigen zamenhang der woorden.

(luy Facient quatuor altaria J Bekend genoeg is

het, dat men oudstijds bij het zoenen van doodſlagen

doorgaands ook gewoon was den Schuldigen, behal

ven zekere geldboete, opteleggen, en te verbinden,

om tot ruste van de zielen der nedergeſlagenen jaar

lijks zielmisſen te laten doen, en ten dien einde Al

taren te begiftigen, Kerken of Kapellen te ſtichten,

en zelfs Kloosters te bouwen, en dezelve met behoor

lijke inkomsten te voorzien. Wanneer de Utrechtſche

Bisſchop otto de II. op den 1 Augustus des jaars

1226 door de Drenthenaars gevangen, en elendig ver

moord was geworden, werd derzelver aanvoerder Ra

dolph van Coeverden bij het maken van den zoen on

praeſtamus cautionem, quod compoſitioni &

paci praedictis & urvedae, quas pro eo faci.

mus de conſenſu parentelae noſtrae, conſen

tiet, & inviolabiliter obſervabit; & ad hoc fa

eiendum ipſum vocabimus ſine mora.

Item de captivis hinc inde ſic eſt actum,

quod, ſive ſint in vinculis, ſive extra vincu

la, liberi erunt & ſoluti, & fidejuſſores eo

rum; dummodo praedictae compoſitioni ve

lint includi, & debitam facere urvedam; ita

tamen, quod exſpenſae, quasipſi captivife

cerunt in captivitate, rationabiliter ſolvan

tur (ii) hinc & inde.

Condiétum eſt etiam, quod Dux Braban

tiae pro ſex milibus marcarum, ſolvendarum

in oétava beati Remigii praedicta, & in feſto

nativitatis Domini ſubſequente, dabit viginti

obſides ydoneos, ſub expenſis civium Aquen

ſium tenendos, quibus ſex milibus Marca

rum (kk) ſuis terminis perſolutis, obſides

praedicti erunt liberi & ſoluti.

Item ad honorem Dei & glorioſae virginis

beatae MARIAE matris ſuae, & pro ſalute

animarum, Cives Aquenſes facient (ll) qua

tuor Altaria in exſpenſis ſuis, &ea dotabunt,

quodlibet cum decem marcarum ſterlingorum

redditibus, decem ſolidis pro marca qualibet

computatis; unum altare in monaſterio Alba

TUITl

der anderen opgelegd, ut ingentem vim auri (HENR.

BRUMANUs bij DUMBAR Anal. Tom. II. p. 98 be

paalt zulks op 3ooo. mark.) perſolveret, -in loco cladis

paſſae Collegium XXV. Canonicorum fundaret, &?

Monaſterium religioſarum feminarum, quod Nigra

Aqua (het Zwarte Waters Klooster bij Hasſelt) di.

citur, conſtrueret , gelijk HEDA verhaalt Hiſt. p. 2o4

Verſcheiden andere voorbeelden van deze gewoonte

kan men opgeteld vinden bij BUCHELIUs in Notis ad

Chron. Jo. DE BEKA p. 74. - In gevolge nu van

die gewoonte, worden ook bij dezen Zoenbrief de

Burgers van Aken verpligt, om op hunne kosten vier

altaren op verſcheiden plaatzen te moeten oprigten pro

ſalute animarum, of voor de ruste der zielen van de

nedergeſlagenen. Dit komt over een met de gewoone

begrippen van dien tijd. Zulks was niets buitenge

woons. Maar wat reden zal men moeten geven, waar

om juist bepaaldelijk vIER, en niet meerder of min

der, Altaren moesten opgericht, en begiftigd worden

ieder met 1e Mark inkomſten jaarlijks? Ik weet hier

geen voldoende reden van te geven. - Indien

men egter in aanmerking neemt, dat bij deze gelegen

heid omgekomen en vermoord zijn geweest niet alleen de

Vader en zijn eerstgeboren Zoon, op wien na zijn dood

de Graafſchap van Gulich moest vervallen bij Erf

recht, maar tevens ook nog Twee andere Zoons van

denzelven hun leven daar bij hebben ingeſchooten, en

dus Vader en drie Zoons tegelijk zijn omgebragt, zou

men dan ook mogen ſtellen, dat men tot ruste van de

ziel van een ieder van hun vieren één Altaar noodig

geoordeeld heeft, en daarom het getal derzelver juist

op vIER zal bepaald hebben? Ik erkenne gaarn, dat

dit maar eene blootegisſing is, welke eenige waar

ſchijnlijkheid zou verkrijgen, indien men met zeker

heid wist, dat die twee Zoons wettige Kinderen van

den ouden Graaf wILLEM geweest waren, en niet na

tuurlijke Zoons, of Bastarden, gelijk , MANTELIUS»

KREMER, en anderen, opgeteld bij BRosius Ann 7al.

Com.
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rum Dominarum in Civitate Aquenſf; aliud in

monaſterio (mm) in ....teto ordinis Cyſter

cienſis extra muros Aquenſes; quibus altari

bus Moniales diétorum Monaſteriorum ad offi

ciandum praeficient perſonas ydoneas & hone

ſtas. Reliqua vero duo altaria facient in Co

mitatu Juliacenſi, in locis, (nn) vbi videri

mus expedire. Quae ille, quicumque fuerit

Comes Júliacenſis, conferet ſacerdotibus ydo
neis & honeſtis. s

Et pro dotatione dictorum altarium liberum

erit Civibus Aquenſibus, ad comparandum

ſingulos redditus decem marcarum cujuslibet

altaris, deponere centum marcas ſterlingorum,

decem ſolidis pro marca qualibet computatis,

in aliquo monaſterio, ubi ſecure detineantur;

& ſic ipſi Cives a dotatione cujuslibet altaris,

per hujusmodi depoſitionem centum marca

rum, erunt liberi & ſoluti.

Et licet ſuperius ſit expreſſüm, quod ſacci

cum pecunia, a Civibus Aquenſibus danda,

ſignari debeant ſigillis praedictorum Gelriae &

Lutzelbergn. Comitum, tamen illi, qui ad

recipiendum pecuniam praedictam ab ipſis Co

Com. T. I. p. 43., hun noemen. Wanneer TRITHE

MIUs, Chron. Hirſaugiens. ad An. 1277. Tom. II. p.

33. ons dit navolgende verhaalt, reliquos cives convo

cant, ſimulque irruentes in adverſarios ipſum Comi

tem wILHELMUM cum TRIBUs filiis ejus & tota mili

ſtia interficiunt usque ad unum, zou men daar uit niet

mogen beſluiten, dewijl de oudſte of eerstgeborene on

getwijfeld een wettige Zoon is geweest, bij zijn eerſte

Vrouw MARGARETA van GELRE in echte verwekt, dat

ook de twee overige, hier blootelijk filii ejus zonder

eenige andere bijvoeging genoemd, evenboortig zijn

geweest met den oudſten? Zo zij niet evenboortig, maar

natuurlijke, geweest waren, is het dan wel te den

ken, dat hij dezelve tevens met den Oudſten Zoon ge

rangſchikt zou hebben onder een en dezelfde benaar

ming van tres filii - zonder eenige verdere onderſchei

ding? Andere oude Schrijvers, insgelijks aangehaald

bij KREMER d. l. p. 57 en 58., noemen dezelve ook

blootelijk ſilii, zonder eenige bepaaling van wettige of

onwettige geboorte. Is het nu niet een doorgaande en

aangenomene regel, dat het woord ſilius zonder ee

nige nadere bijvoeging, altoos verſtaan wordt van een

zwettigen Zoon? Waarom zouden wij dan in dit geval

dat zelfde woord ook in die beteekenis niet mogen ne

men? - Indien dit niet onwaarſchijnlijk mogte voor

komen, dan moet volgen, dat Graaf wILLEM die

twee jongere Zoons, zowel als den Oudſten, in echte

verwekt heeft gehad bij zijne eerſte Vrouw de Graavin

van GELRE; en dat hij dus bij dezelve drie Zoons, en

eene Dogter gehad heeft. - Om dezelven te houden

voor Kinderen uit zijn tweede Huwelijk, laat de leef

tijd niet toe. Dan konden zij noch geen Ridders ge

weest zijn, en egter LiEvoLD vAN NooRDHOF noemt

die twee Zoons reeds Ridders, Milites , toen zij met

hun Vader binnen Aken vermoord werden, in zijn

Chron. Com, de Marca bij MEIBOMIUs, SS. R. G.

Tom. I. p. 391. Tot die Ridderlijke waardigheid kon

den zij verheven zijn, indien zij uit het eerſte huwe

lijk van hunnen Vader geſproten zijn, zulks laat dan

hunne leeftijd toe. - Indien nu deeze onze gisſing

aan deskundigen niet geheel onwaarſchijnlijk moge

voorkomen, zal men ook mogelijk de reden begrijpen,

waarom juist bepaaldelijk VIER Altaren, en niet meer

mitibus deputabuntur, diétos ſaccos ſuis ſigil

lis ſigillabunt; & in hoc communiter eſt con

cordatum.

In quorum omnium teſtimonium & robur

ſigilla noſtra praeſentibus ſunt appenſa. Et

nos HENRICUs Epiſcopus quondam Leodien

ſts, ( 00) Dominus de Monforth, REYNAL

DUs Comes GELRIAE & Dux LYMBURGENsis,

& HENRICUs Comes Lutselburgenſis pro no

bis & filiis noſtris, HENRIco & wALLERAMo;

ARNOLDUS Comes de Los, GERARDUs domi

nus de Durbin, THEODERIcUs (pp) domi

nus de Hensberg, wALLERAMUs Dominus de

Valkenberg, EGIDIUs Dominus (qq) de Oya

diëtis compoſitioni, reconciliationi, & paci,

praeſentialiter interfuimus, eisdem conſenti

mus, & urvedam debitam pro nobis, & here

dibus noſtris, fecimus, & pro natis & naſci

turis, tactis ſanctis reliquiis, juramus omnia

& ſingula praemiſſa, fraude & dolo penitus

excluſis, inviolabiliter obſervare, & (rr) ſi

gilla noſtra ad majorem firmitatem appoſuimus

huic ſcripto.

Nos quoque syFRIDUs Sanctae Colonienſis

Ec

der of minder moesten opgericht worden. De vIER

vermoorde Graaven waren dan evenboortig, en ver

dienden dus ook ieder van hun, dat op gelijke wijze

voor de rust hunner zielen gezorgd wierde. - Doch

tevens leeren wij dan hier uit ook kennen de, tot dus

ver bij onze Hiſtorieſchrijvers onbekende, Kinderen

van onze Gelderſche Graavin MARGARETA, en bij wat

ongelukkig toeval- hare mannelijke nazaten te gelijk

zijn omgekomen.

(wam ) In . . . . teto.] Het voorſte gedeelte van

dit woord was in ons oorſpronkelijk Exemplaar ondui

delijk, en onleesbaar. De Uitgaave heeft, in Purce

do. BRosIUs Ann. Jul. Com. Tom. I. p. 43. en MAN

TELIUs Hiſt. Loſſenſ. Lib. VII. p. 212. noemen het

Portzetenſe Monaſterium. KREMER d. l. p. 73, noemt

het dem Kloſter Burſcheid ausſerhalb Achen.

(nn) In locis.] ,, Die zwei Altare wurden zu Ni

,, deken, vvo die er ſchlagenen Graſen begraben wor

,, den, gebauet, und ist hernach” (in 1282. naame

lijk D',, das Recht, ſfe zu beſtellen, von der Graſin

,, Richardis und ihrem Sohne, Grafen Walram von

,, Gulch, dem Johanniter Orden geſchenckct worden”,

volgends het verhaal van KREMER, d, l. p. 74.

(oo) Dominus de Monforth.] In de Uitgaave, Do

minus Monsfors. Zie hier voor in deze Afd, de Brie

ven onder Num. 14. bl 619. en Num. 18, bl. 626.

(pp) Theod. Dominus de Hensberg.] In de Uit

gaave, Theodericus de Heinsberg.

(qq) Dominus de Oya, diëtis comp.] KREMER heeft

uitgegeven, Dominus de Ora dictae comp. -

(rr) Sigilla noſtra.] Deze Brief is bezegeld ge

weest met vijftien zegelen, doch van welken het zes

de, zevende, negende en elfde door ouderdom zijn af

gebroken, en verloren gegaan. De overige zijn nog

genoegzaam ongeſchonden. Van de nog overig zijnde

zegelen hebben wij reeds op Tab. III. Num. 5. uit

gegeven dat van den gewezen Luikſchen Bisſchop HEN

RIK van GELRE. Zie onze Aanmerk. op Num. 18. bl.

627, gelijk wij ook reeds op Tab. III. Num. 2. het

zegel van wALRAM Heer van Valkenburg, den zwa

ger van onzen Graaf, gebragt hebben. Zie onze Aan

merk. op Num. 11. bl. 617. Het vijfde Zegel van de

zen onzen Brief was dat van onzen Graaf REINALD

Hhhhh 2 den
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Eccleſiae Archiëpiſcopus, & JOHANNES Dux

BRABANTIAE, praemisſis omnibus interfuimus,

ea audivimus, & vidimus, & de mandato

ſpeciali, & ad preces Conſulum, magiſtrorum

civium, Scabinorum, & univerſorum civium

Regalis Sedis Aquenſis, ſigilla noſtra appoſui

mus in robur huic ſcripto.

Nos vero univerſi Cives Aquenſes (ss)

praedicti hujusmodi compoſitioni, paci, & re

conciliationi conſentimus, ſponte acceptamus,

& ad obſervantiam Omnium & ſingulorum

praemiſforum nos, fide prius praeſtita corpo

rali, & taétis poſtmodum ſanctis reliquiis,

obligamus, & Sigillum Civitatis noſtrae in

horum teſtimonium & robur praeſentibus du

ximus (tt) apponendum.

den I. Hier voor in deze Afd op Num. 5. bl. 611.

hebben wij reeds breedvoerig gehandeld over deszelfs

Zegel, zo als hij gebruikte, voor dat hij tot de Rid

derlijke waardigheid gekomen was. In onze Aanmer

kingen aldaar beloofden wij zijn Zegel op Tab. IV. te

zullen mededeelen, waar op hij in zijne Ridderlijke

waardigheid verbeeld werd. – Aan die belofte vol

doen wij thands. - Num. 1. is het Zegel, zo als

in donker groen wasch onder dezen onzen Brief hangt.

Het zelve verbeeldt den Graaf in zijne Ridderlijke wa

penrusting te paarde, en heeft tot randſchrift, SIGIL

LUM REYNALDI: COMITIS. GELRENSIS. Het

tegenzegel verbeeldt hem insgelijks te paarde met een

uitgetogen zwaard in de hand, en heeft tot rand

ſchrift, : ET SVTPHANIENSIS. Het zelve komt

genoegzaam over een met het afdrukzel, dat men hier

van vindt bij oLIv. vREDIUs Geneal. Com. Flandr.

pag. 87. n. 2. - Wij hebben hier onder Num. 2.

bijgevoegd een tweede Zegel, verſchillende van het

voorige, niet alleen ten opzigte van het groote Zegel

zelfs, maar ook het tegenzegel verbeeldt hem niet te

paarde, maar heeft alleen het wapen. Wij hebben

dit Zegel gevonden onder een Brief, gegeven anno

D mini milleſtino ducente/imo nonageſimo nono die bea

torum Gereonis & Victoris, of den 1o OGober 1297.

die al nog oorſpronkelijk bewaard wordt in de Archi

ven van het S. Catharinen Gasthuis binnen Arnhem,

zijnde van buiten gequoteerd .Num. 13., en hier be

neden in zijn tijdorde door ons insgelijks zal geplaatst

worden VREDIUs, d. l. p. 87, n. 1. heeft ons ook

een afdrukzel van dit Zegel medegedeeld. Uit onder

linge vergelijking van deze twee afdrukzels zal men

gemakkelijk ontwaaren, dat dezelve op twee verſchil

lende ſtempels geſneden zijn geweest. – Naderhand

heeft hij weder op nieuws den ſtempel veranderd,

gelijk oogenſchijnlijk blijkt uit Num. 3. en 4. want

hij op dit Zegel in een tegenovergeſtelde houding op

zijn Cheval de bataille verbeeld wordt. VREDIUs d.

l. heeft geen kennis aan dit Zegel gehad. "Wij heb

ben het zelve twee maalen laten afteekenen, en

in 't koper ſnijden, om dat beide die afdrukzels

meer of min door ouderdom in 't randſchrift geſchon

In hujusmodi compoſitione Johanne di

éto (uu ) Sceſarth milite/ de Rade dunta

Xat excepto. -

Actum & datum apudSconauwe prope Aquis

in vigilia beati Mathei Apoſtoli & Ewangeli

ſtae anno Domini milleſimo ducenteſimo octo

geſimo.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, ervintelijk in de Archiven van

de Rekenkamer van GELDERLAND.

Ook uitgegeven door CHRISTOPH. JAc.

KREMER, in de Academiſche Beitrage

zur Gulch - und Bergiſchen Geſchichte,

III. Band, in de Urkunden Num.

CXLIII. p. 162-167.

den zijn. Uit onderlinge vergelijking echter van de

ze beide afdrukzels blijkt, dat het omſchrift in zijn

geheel geweest zij, +- SIGILLVM: REINALDl:

COMITIS: GHELRENSIS, en op het tegenzegel,

dat op beide het zelfde is, +- ET. SVTPHANIEN

SIS. Het eerſte, Num. 3. hangt nog onder een per

kamenten Brief, in de Rekenkamer van GELDERLAND

berustende, waar bij hij in den jaare 1312. die B.

Barbarae Virginis, of den 4 December, de Privile

gien van HARDERwIJk op nieuws bevestigde. Het

tweede, Num. 4. hebben wij gevonden onder een

Brief van dezelfde jaar- en dag- teekening, en insge

lijks ter Rekenkamer ervintelijk, waarbij hij de Pri.

vilegien van MoNTFoRT in het Overkwartier op

nieuws bekragtigde. Beide deze Zegelen zijn in don

ker groen wasch gedrukt, en hangen aan roode zij

den koorden onder die Brieven, wier inhoud wij hier

beneden op hun tijdorde ook zullen mededeelen. -

Bij deze Zegels nu van onzen Graaf REINALD den I.

hebben wij gemeend ook te moeten voegen onder

Num. 5. dat van zijne tweede Vrouw MARGARETA

van vLAANDEREN. Wij hebben het zelve gevonden

onder een Brief van den jaare 13o7., waar bij aan de

johanniter Order eenige goederen door den Graaf ge

ſchonken worden tot onderhoud van twee Priesteren,

en wiens inhoud wij hier beneden insgelijks zullen

plaatzen. Het randſchrift is. S. MARGHARETE :

FILIE : COMITIS FLANDR : COMITISSE

GHELRE... Op het tegenzegel ſtaat SECRETVm

MARGHARETE COMITISSE GHELREN. Het

zelfde Zegel vindt men ook in plaat gebragt bij or Iv.

vREDIUs Geneal. Com. Flandr. p. 87. n. 3. - Het

Zegel van zijn eerſte Vrouw ERMGARD van LIMBURG

is ons tot dus ver nergends voorgekomen, en wij zijn

over zulks niet in ſtaat het zelve, voor als nog, hier

bij te voegen. - e

(ss ) Praediſti.] In de Uitgaave leest men, prae

diſtae. w

(tt) Apponendum.] Appendendum, heeft men bij

KREMER,

(vu) Sceſarth.] In de Uitgaave, Schefart. -

- - - - - - - -
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37.) Den ingezetenen van GELDERLAND, zo voor hunne perſonen, als goederen

en koopmanſchappen, vrij geleide en beſcherminge beloofd door de Re

geering van KEULEN binnen hunne Stad, en op den Rhynſtroom voor

de Stad.

Den 24 Februarii, 1281.

Niverſis, (a) ad quos praeſentes (b)

hae pervenerint, Judices, Scabini,

[Conſilium, J & univerſi Cives coLoNIENSEs

in perpetuum cognoſcere veritatem.

Ad praeſentium & futurorum notitiam teſti

monio praeſentium pervenire volumus, quod

nos ſinguli & univerſi illuſtrem virum Domi

num REYNALDUM, Dei gratia (omitem GEL

RENSr M & ''t/cem LYMBURGENSEM, & univer

ſos ſuos homines, ad Comitatum Gelrenſem

pertinentes, rebus & corporibus infra Civita

tem noſtram Colonienſem & (c) ante ſuper

Rhenum, videlicet infra duas turres Civitatis

noſtrae, in omnibus ſuis negotiis peragendis

in noſtram protectionem perpetuam (d) re

cipimustanquam noſtros concives, omni frau

de & dolo (e) excluſis.

(a) Univerſis ] Den korten inhoud van dezen

Brief melden ons PoNTANUs Hiſt. Lib. VI. p. 158

en sLich - NHorst, za. zº. zº zer. - De Heer

IN DE BEtoUw, aan wien wij de eerſte uitgaaf van

dezen Brief verſchuldigd zijn, teekent aan, dat ,, men

,, Copie authentic dezes vindt in het Legerboek der

,, Privilegien Fol. 5o” – Om dat aan alle Inge

zetenen van GELDERLAND, en dus ook aan die van

HAS DERwIJK , deze Vrijheid binnen Keulen geſchon

ken was, heeft de Burgemee ter w. vAN SPUELDE ge

oordeeld dezen Brief ook te moeten brengen, en af

ſchrijven in zijne Verzameling der Privilegien van

HARDERwiJK , en hij bediende zich van een Copie,

onder welke, gelijk hij getuigt, onderſtond. ,, Nae

,, Collatie is deze Copie bevonden te accorderen met

,, de autentique Copie, in het Privilegieboek der Stad

,, Nijmege beſcreven , teſte me Secretario, J. DE

,, BEYER.”

(b) Praeſentes lae pervenerint.] Dus in de Uit

gaave. Dºch in ons tweede Afſchrift praeſentes litte

rae perver en int, terwijl vAN spUELDE in zijn eerſte af

ſchrift ſchreef, praeſentes litterae perveniant. Ouds

tijds ſchreef men, bij verkorting, l're, en lre, voor

literae. Zie wALTHERI Leaic. Dipl. Col. 198. De

Afſchrijver van het Legerboek, waar uit de Heer IN

DE BFToUw dezen Brief uitgaf, heeft deze verkor

ting aangezien voor hae, en dus kwaalijk afgeſchre

ven. Die zelfde Afſchrijver heeft ook, in 't vervolg,

door overhaasting het woord Conſilium uitgelaten ge

had, het geen wij uit onze beide Afſchriften tusſchen

[ ] weder hebben ingevoegd in onze Uitgaave. De

zin vereischt zulks, gelijk ook blijken kan uit het be

gin van den Brief van 1278. hier voor Num. 2o. bl.

629. alwaar zij zich insgelijks noemen, Nos Judex,

Scabini, Conſilium & Cives univerſi Colonienſes. cet.

In cujus rei teſtimonium ſigillum noſtrae ci

vitatis de (f) omni noſtrorum voluntate &

conſenſu praeſenti ſcripto duximus apponen

dum.

Datum in vigilia beati Mathiae Apoſtoli,

Anno Dni. M9.CCLXXXI".

IN DE BEToUw, Handvest van Ny

megen bl. 2o2. alwaar men ook eene

Nederduitſche overzetting hier van

vindt. Gecollationeerd met de MSS.

Privilegien van HARDERWIJK, ver

zamelt door w. vAN SPUELDE, I.

Deel Fo'. 6 verſo. en voor de tweede

reize weder in het II. Deel. Fol. 31.

(e) Ante ſuper Rhenen. 1. Het woord ante heeft

van seveLDE in zijn eerſte Afſchrift uitgelaten. Dus

leest men ook in den gemelden Brief van 1278 ſalvis

reºus & corporibus eorum, in Civitate noſtra & ante

Civitatem noſtram libere & ſecure eſſe & ſtare

pos/int. De zin en waare meening dezer woorden komt

hier op uit, dat de Gelderſchen voor hunne perſonen,

zo wel als goederen, en dus ook voor hunne ſchepen

veiligheid en vrij geleide zouden genieten infra Civi.

tatem, dat is niet beneden, maar binnen de Stad, als

mede ook op den Rhijn, voor de Stad, en wel bepaal

delijk, zo verre die Rivier langs of voor bij die plaats

ſtroomt tusſchen de twee uiterſte Toorens, infra duas

turres Civitatis , en dus van het boveneinde der Stad

tot het ondereinde, overzulks zo ver de Rhijn onder

den rechtsdwang van de Stad behoorde. Dat het

voorzetzel infra in Schriften van dezen tijd doorgaands,

in plaats van intra, gebruikt wordt, is te overbekend, en

behoeft geen nader bewijs. Zie HAEBERLIN, Anal, p. 13.-

Het voorrecht nu, 'tgeen de Burgers van NIJMEGEN bij

den meergemelden Brief van den 12 December 1278. voor

zich afzonderlijk van die van KEULEN verkregen had

den, wordt thands bij dezen Brief in 't algemeen aan

allen Ingezetenen van Gelderland vergund, gelijk ook

het zelfde voorrecht in dezelfde bewoordingen weder

herhaald is in een Brief van den jaare 1391., insge

lijks uitgegeven in de Handvesten van NIJMEGEN, bl.

2o8. - - w

(d) Recipimus.] Kwaalijk in onze Afſchriften,

recesſimus. - - )

(e) Excluſis.] Dus ook in het tweede Afſchrift,

doch het eerſte heeft dolo & fraude excluſo.

(e) De omni noſtrorum voluntate.] In onze beide

Afſchriften leest men, de omnium noſtrorum voluntate.

Dit levert ongetwijfeld ook een goeden zin uit, gelijk

Hhhhh 3 ook
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ook de Heer IN DE BEToUw ſchijnt gelezen te heb

ben, wanneer hij deze woorden overzette door, met

onzer aller bewilliging en toeſtemming. Indien in den

voorgemelden Brief van 1391., welke genoegzaam

woordlijk metonzen Brief overeenkomt, ook niet ſtond

de omninoſtrorum voluntate, zou ik vermoeden, dat

in 't oorſpronkelijke mogelijk geſtaan heeft de co1 no

ſtrorum voluntate, en dat de Afſchrijver van 't Leger

boekdeze verkorting heeft aangezien, als of er ſtond,

de oi noſtrorum voluntale, en dus afgeſchreven heeft

de omnin. v. daar hij had moeten ſchrijven, de com

muni noſtrorum voluntate & conſenſu; hoedanige uit

drukking in ſoortgelijke gevallen zeer gemeen is. Men

zie hier vooren onze Aanmerk. (b) op Num. 29. bl.

64o. Doch de oorſpronkelijke Brief zal eigenlijk kun

nen beſlisſen, welke de waare lezing zij.

-
ANANANANANAA -NaNa Nºvº Nº NVAN -----------E-

38.)

Hubert van Boſinchem draagt op te Leen aan den Proost en Kapittel van

oUDMUNSTER een Landhoeve, waar voor het Kapittel weder aan hem

afſtaat den Leenëigendom van een Hoeve, waar op zijn Kaſteel te Cu

lenburg gebouwd zwas.

Den 4 julij 1281.

Niverſis, praeſentia viſuris, & auditu

ris, Ego Hubertus de Boſinchem, (a)

Pincerna Trajectenſis, notum facio, quod

contuli & reſignavi Venerabili viro, Domino

Praepoſito & Archidiacono Eccleſiae Sancti

sALvATORIS Trajectenſis Theoderico de Alte

na, (b) conſervatori praeſentis, liberam

proprietatem manſi, ſiti juxta foſſain Epiſco

i, in ſuperiori parte Jurisdictionis, in loco

dicto Bodelſtraete. Et idem Praepoſitus man

ſum & dimidium, ei ſic appropriatos, contu

lit mihi Huberto de Boſinchem de conſenſu

Capituli ſui, tenendos ab ipſo Praepoſito & a

ſua Eccleſia praedicta libero jure feodi cum

aliis bonis feodalibus, quae teneo de eo, &

de ſua Eccleſia antedicta. Item Praepoſitus

praedictus contulit mihi Huberto de Boſinchem,

de conſenſu Capituli ſui, manſum ſuum, ſi

(a) Hubertus de Boſinchem.] Hij wordt geſteld de

derde van dien naam, en vijfde Heer van Culemburg,

bij voET vAN oUDHEUSDEN, Beſchr. van Culemburg,

I. Deel bl. 18.

(b) Theoderico de Altena.] Zie wegens dezen Proost

van Oud Munſter het aangeteekende van HoYNCK VAN

PAPENDRECHT, Anal. Belg. Tom- III. Part. I. p.

189. en DRAKENBoRch, Aanh. op de Kerk. Oudh.

bl. 93.

(c) Caſtrum meum.] Dat dit Kaſteel door Huibert

den II., buiten de Golberdingſche Poort aan de west

zijde der Stad Culemburg omtrend den jaare 127 1. ge

bouwd, en door Huibert den III. den Gever van de

zen Brief in I28I. aan GELDERLAND leenpligtig ge

maakt is, leert ons voET VAN OUDHEUSDEN, Beſchr

Wal/7 Culemburg, I. Deel. bl, 31. - Den Brief zelf

wegens die Leen- opdragt aan den Graaf van GELRE,

van den 21 November dezes jaars 128:- zullen wij

hier beneden mededeelen onder Num. 43. - Uit de

zen onzen Brief nu blijkt, dat die manſus, of Hoeve,

tum in Culenborch, , in quo (c) Caſtrum

meum eſt fundatum, ſicut diétus manſus ex

tenditur in longum & latum, libero jure pro

prietatis perpetuo poſſidendum, quem ego

praeſensa Praepoſito & eccleſia Sancti Salvato

ris praedicti in feudo tenebam. Et reſignavit

eciam mihi Huberto proprietatem diëti manſ:

in jurisdictione, in qua eſt ſitus, cum omni

jure, quo debebat.

In cujus rei teſtimonium & munimen prae

ſens ſcriptum fieri fecimus, & Sigillis noſtris

utrimoue roborari. Datum Anno Domini

MCCLXXXI. in Translatione beati Martini

ANT. MATTHAEUS de Nobil. Lib, II.

C. Io. pag. 209.

en grond, waar op dit gemelde Kaſteel, of Huis ge

bouwd was, leenroerig is geweest aan het Kapittel

van Oudmunſter. De Eigenaar kon derhalven zulks

niet weder aan een anderen Heer ter Leen opdragen,

zo lang hij niet den vollen eigendom van dien verkre

gen had, en van zijn leenpligt ontſlagen was. Dit nu

heeft aanleiding gegeven tot deze ruiling. Hij draagt

op aan het Kapittel van Oudmunſter den eigendom

van een andere Hoeve, en ontfangt die weder van den

Proost te leen. Daar tegen ſtaat het Kapittel aan

hem weder af den eigendom van dit Leen, en op die

wijze wordt hij in ſtaat geſteld, om dat Kaſteel aan

den Graaf van GELRE tot een open huis optedragen,

en Leenroerig te maken. Daartoe heeft deze ruiling

den weg gebaand, en dewijl wij den opdragtsbrief hier

beneden verpligt waren in deze Verzameling te bren

gen, hebben wij ons ook verpligt gevonden dezen

Brief, als den voorlooper van die opgevolgde hande

ling van opdragt aan den Graaf van GELRE , alhier ook

te moeten plaatzen.

v

39)
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29) De Graaf van cLEEF bekent, uit hoofde van de Goederen van Sevenaar,

ſchuldich te zijn aan Graaf REINALD 5oo Mark eens, of jaarlijks 5d

Mark Keulſche penningen. -

Den 2o Julij, 1281.

N% THEODERICUs (a) Comes Clyven.

ſis, & MARGARETA, uxor noſtra, ejus

dem loci Comitiſſa, notum facimus univerſis,

praeſentes litteras viſuris, quod Nos ratione

bonorum de Zevenare tenemur, & debemus

Illuſtri vi10, & dilecto nobis, REYNALDo,

Dei gratia Comiti GELRENsi & Duci LYMBUR

GENSI quingentas marcas Colon. denariorum

bonorum & legalium, duodecim ſolidis pro

marca qualibet computandis, quas eidem Co

miti, vel ſuis heredibus, in redditibus, in

Theloneo de Lobedde nobis aſſignatis, perci

pere (b) aſtallamus, ſeu quinquaginta mar

cas Colonienſes in diéto Thelonio praedictus

Comes, vel ſui heredes, pro dictis quingen

tis marcis, percipient annuatim. Oportet

enim, quod infra feſtum Paſchae nunc inſtans

dicamus, utrum dictus Comes percipiet in

(a) Theodericus.] Hij is de IX. van dien naam

onder de Graaven van CLEEF, en heeft van 1275 tot

129o. geregeerd, volgends het gevoelen van oºrrr

MARUs in Not. ad TESCHENMACHERI Ann. Clivia

Part. II. p. 227.

ſolutionem ſtian quingentas marcas in dicto

Thelonio, ut praeſcriptum eſt, ſeu quinqua

ginta marcas annuatim, pro quingentis marcis

ſupradiëtis. Iſta vero aſſignatio, vel perce.

ptio, in feſto Paſchae nunc inſtantis inchoabit.

In cujus rei teſtimonium & robur praeſentes

litteras ſigillis noſtris duximus roborandas. Da

tum anno Domini M°. CC°. Octogeſimo pri

mo, in die beatae Margaretae. -

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, hebbende nog twee uithan

gende ſtaarten, waar van de Zegels

thands zijn afgebroken, boven aan

gequoteerd No. 1o., en van buiten

ſo. 466. ervintelijk in de Cancella

rie van den Hove van GELDERLAND.

(b) Aſtallamus.] Men zie, wegens de beteekenis

van dit woord, CARPENTres , Glo/. Nov. Zom. I. P•

35o en het Gloſſar van DU CANoe in v. Amalia

mentum Tom. I. p. 795.

* * * * * * * -
-

v - - - - - - - - - --

4o) Privilegie, aan die van NYMEGEN door Paus MARTINUs den IV. vergund,

om, niet tegenſtaande eenige, in den Kerkelijken. Ban gedaane, perſonen
Y

zich in hunne Stad mogten hebben opgehouden, daar door niet ſtil te ſtaan

met de Godsdienstoefeningen.
-

-

Den 25 Augustus, 1281,

FARTINUs, Epiſcopus, Servus Servo

rum Dei. Ad perpetuam rei memo

riam, humilibus & honeſtis ſupplicum votis,

illis praeſertim, quae Divini cultus augmen

tum & animarum ſalutem reſpiciunt, libenter

annuimus, illaque, quantum cum Deo poſſu

mus, favoribus proſequimur oportunis. Ex

hibita ſiquidem nobis nuper pro parte dilecto

rum filiorum Scabinorum Conſulum & Uni

verſitatis Opidi Novimagenſis, Colonienſis

tv t

* - »

Dioceſeos, petitio continebat, quod ſaepe

contingit, Opidum ipſum, ex eo quod per

ſonae excommunicatae, & quibus Eccleſiae

eſt interdictus ingreſſüs, ad Opidum ipſum de

clinant, & in eo comedendi ſeu bibendi vel

dormiendi aut alia cauſa moram trahunt, eccle

ſiaſtico ſubjici interdicto, & quanquam, pro

pter adventum & moram perſonarum hujus

modi, dileétos filios, Clerum ipſius Oppidi,

per plures djes poſt diétarum Perſom:
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dicto Opido receſſum, prout ex (a) Provin'

cialium Conſtitutionum, vel proceſſuum ſu

per literis Apoſtolicis habitorum, quarum ſeu

quorum auctoritate tales perſonae excommuni

catae, & ipſis hujusmodi Eccleſiae ingreſſüs

interdictus, exiſtunt, forma alias tenentur,

ceſſare oportet penitus a divinis, in diétorum

Scabinorum, Conſulum, & Univerſitatis, prae

ter eorum culpam, maximum praejudicium &

gravamen, ac animarum periculum, & ob hoc

cultus divinus ac devotio populi in diéto Opi

do diminuuntur, & ſcandala plurima oriun

tur; Quare proparte Scabinorum, Conſulum,

& Univerſitatis praedictorum nobis ſuit humi

liter ſupplicatum, ut providere eis ſuper prae

miſſis de benignitate Apoſtolica dignaremur.

Nos igitur, qui divinum cultum augeri, de

vocione (b) populi confirmari, & periculis

animarum ac ſcandalis Chriſti fidelium obvia

re intenſis deſideriis affectamus, hujusmodi

ſupplicationibus inclinati, praefato Clero, ut,

poſtquam hujusmodiperſonae quacunque etiam

auctoritate excommunicatae, & quibus hujus

modi eſt interdictus ingreſfus, quae ad Opi

dum ipſum acceſſerint, dicti Clerus poſſint in

Parochiali Eccleſia, Capellis, & Oratoriis ip

ſius Opidi in Scabinorum Conſulum & Uni

verſitatis praedictorum provincia, divina offi

cia apertisjanuis, campanis etiam pulſatis, alta

voce, excommunicatis & interdictis ipſis ex

(a) Provincialium Conſtitutionum.] Bij de Provin

ciale Kerkelijke Statuten des Aartsbisdoms van KEU

LEN, waar op de Paus in dezen het oog heeft, was

Cap. IV. bl. 588. bepaald onder anderen, ,, ut qui

, libet locus ſeu Parrochia,- ad quem vel ad quam ipſi

, (excommunicati) - pervenerint - ipſo fa&o

,, ſit Eccleſiaſtico ſuppoſitus interdicto, &?, quamdiu

,, ibi fuerint, ceſſetur penitus a Divinis; &', ſi per

,, triduum ibi ſteterint, licet extunc receſſerint, & ad

,, alia loca ſe tranſfulerint - nichilominus Parro

w

cluſis, per ſe celebrare, vel per alios Sacerdo.

tes ydoneos facere celebrari, ipfisque Scabi.

nis, Conſulibus, & Univerſitati Euchariſtiae

& extremae unctionis, ac alia Eccleſiaſtica

Sacramenta miniſtrare vel miniſtrari, & dece

dentium corpora eccleſiaſticae ſepulturae tradi

facere: dum tamen alias Opidum ipſum ſpe

cialiter ſuppoſitum non fuerit eccleſiaſtico in

terdicto, vel id Clero aut Scabinis Conſulibus

ſeu Univerſitati antedictis, ſeu alicui vel ali

quibus eorundem, non contigerit ſpecialiter

interdici, ipſique excommunicati & interdi

éti ex propoſito, ſeu ſpeciali aut expreſſocon

ſenſu Scabinorum, Conſulum, & Univerſita

tis eorundem praefatum Opidum non fuerint

ingreſſi, de ſpeciali gratia tenore praeſentium

indulgemus. Nulli ergo omnino hominum li

ceat hanc paginam noſtrae conceſſionis infrin

gere, vel ei auſu temerario contraire. Siquis

autem hoc attemptare praeſumſerit, indignaci

onem Omnipotentis Dei & beatorum Petri &

Pauli, Apoſtolorum ejus, ſe noverit incurſil

rum. - Datum Gebennis VIII. Kalendas Sep

tembris Pontificatus noſtri anno primo.

IN DE BETouw, Handv. van NIJME

GEN, bl. 224- Ook aldaar in het

Nederduitsch vertaald, bl. 226.

,, chia, ſeu locus, in quo triduo manſerint, -Ima

, neat per duos menſes interdictus, niſi medio tem

,, pore fuerit ſatisfactum.” - Wij hebben die Pro

vincialia Statuta hier vooren reeds geheel medege

deeld in de III. Afdeeling Num. 142. bl. 585-599.

(b) Devocione-) Dus heeft de uitgaave- Moge

lijk is dit maar een bloote drukfout. De zin vereischt,

dat men leze, devocionem populi confirmari. Dat de

Heer IN DE BEToUw dus ook gelezen heeft, blijkt

uit deszelfs Nederduitſche Vertaaling, bl. 227.

sekse ºesºv zes even»esºv we ººk nºg sºeve

41) Het Kapittel van s. JAN bekent, ten behoeve van 't Kapittel van s. MARIE

te Utrecht, geen recht te hebben op de Prenthiende in het Kerſpel van

Hemert.

Den 21 September 1281.

D# & Capitulum Eccleſiae Beati

JoHANNIs Trajectenſis univerſis, prae

ſentia viſuris, notum facimus, quod Venera

biles Domini, Capitulum Eccleſiae Sanctae

MARIAE Trajettenſis venerunt ad noſtram Ec

cleſiam, ut jurarent ſuper Decimam, quae

dicitur Prentheynde, ſitam in Parochia He

merde, quod ad ſuam Eccleſiam pertineret,

Nos, habito conſilio, eis remiſimus juramen

'- - -

tum, & recognoſcimus, nos nullumjus habere

in Decima memorata, praeſentiumteſtimonioli

terarum. Datum annoDominiM°.CC°.LXXX°.

primo, in die beati Mathei Apoſtoli.

Uit het Parkamenten MS. Liber Piloſus

van 't Kapittel van s. MARIE te Utrecht,

pag. 93

42.)
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42.) Het Kaſteel van Culemburg, voor honderd ponden Hollandsch, tot een

Open Huis, door Hubert van Boſinchem opgedragen aan Graaf REINALD,

en van denselven weder te Leen ontfangen ten Zutphenſche rechte,

Den 21. November 1281.

-( Go Hubertus (a) dictus de Boſinchem

YL praeſenti ſcripto proteſtor, & recogno

ſco (b) evidenter, me Nobili Viro [Domi

no] REINALDo Comiti (c) GELRIAE & Duci

LIMBURGENsi Caſtrum (d) meum dictum Cu

lenburg de libera mea voluntate, Inec non de

conſenſu Domini Swederi de Boeſinchem Mi

litis, avunculi mei Kariſſimi, Theoderici (e)

dicti Splinter, fratris mei, & aliorum amico

rum meorum ] procentum libris (f) Hollan

dicorum denariorum hereditarie vendidiſſe in

hunc modum, quod ipſe Comes (g) & ſui

heredes de ipſo Caſtro (h) profectum ſuum

facere poterunt & utilitatem contra quoscun:

que; nec hoc ego Hubertus (i) praedictus,

ſeu mei hercdes, contradicere poterimus, nec

debemus, vel impedire. Ego etiam Hubertus

praedictus ac mei heredes a Comite praedicto

ſuisque heredibus Caſtrum praedictum heredi

tarie tenebimus, & poſſidebimus jure Zutpha

nienſ. [Prodictis vero centum libris aſſi

gnavit mihi idem Comes, & meis heredibus,

bona ſua, apud Laymonde & Lama"ere Ja

centia, prout ad ipſum ſpectare dinoscuntur,

titulo pignoris tenenda, & poſſidenda (k),

& eadem, dum ſibi placuerit, pro centum li

bris monetae praedictae redimere potest & ac

quitare.] In teſtimonium & robur hujus (l)

facti ſigillum meum(m) praeſentiliterae duxi

apponendum. [Nos etiam Swederus de Bo

ſinchem miles (n), & Th. Splinter, qui huic

(a) Ego Hubertus.] Te meermaalen hebben wij

reeds onzen geleerden en anderszins verdienſtelijken

Historieſchrijver PoNTANUs moeten beſchuldigen van

altegroote willekeurigheid en vrijheid, welke hij zich

aanmatigde in het uitgeven van Charters en oorſpron

kelijke ſtukken. Deze Brief levert daar van weder

een allerdoorſlaandst bewijs. In denzelven heeft hij

verſcheiden ſtukken overgeſlagen. Wij hebben het

door hem uitgelatene hier weder uit onze beide oude

MSS. Registers herſteld, en al wat alhier tusſchen

twee haaken [I] ſtaat, zal men te vergeefs zoeken bij

hem, en de overigen, die uit hem dezen Brief weder

hebben overgenomen. Vrij voorzigtiger gedroeg zich

BUCHELIUs, die het eerst den Brief in zijn geheel

heeft gegeven. -

(b) evidenter - Domino.] Deze beide woorden

ontbreken in de uitgave van BUCHELIUS, en V. MIE

Rus, als mede in ons MS. Register A.

(c) Gelriae.] In ons eerste Afſchrift, alsmede bij

DUCHELIUs, en v. MIERIS, Gelrenſt.

(d) Caſtrum - Culenburg. J Kulenburch, en Cu:

Iiiii

facto interfuimus,# ſigillum noſtrum in

teſtimonium praemiſſorum ad petitionem Hu

berti praedicti praeſentibus duximus appo

nendum. J Datum [apud (p) Novimagium]

anno Domini milleſimo ducenteſimo octuage

ſimo primo, feria ſexta, quae fuit vigilia bea

tae Ceciliae Virginis.

Jo. Js. PoNTANUs, Hiſt. Gelr. Lib. VI.

p. 158. Gecollationeerd met, en het

uitgelatene aangevuld uit het MS. Re

gister in Folio, dat Altſte Regiſtre

genaamd, Fol. VIII. verſo, als mede

het MS. Register, geteekend A. Fol.

IX., beiden berustende in de Reken

kamer van GELDERLAND. Even ver

minkt ook uitgegeven bij FRED. vAN

SANDE, Comm. ad Conſuet. Feud. Gelr.

pag. 41.; ANT. MATTHAEUs Analect.

Tom. III. p. 59o., en RoUSSET, Sup

plem. au Corps Dipl. du Droit des Gens,

van DUMONT, Tom. I. Part. 1. n.

157. p. -136. Beter, en in zijn ge

heel, uitgegeven door BUCHELIUs, in

Not. ad Hedam pag. 223. en uit den

zelven door FR. VAN MIERIs in 't

Charterb. van HoLLAND, I. Deel. bl.

42o. alwaar men ook vindt eene Ne

derduitſche Vertaaling van dezen Brief,

overgenomen uit de Kerklijke Oudhe

den van 't Bisdom van Utrecht, II.

Deel, bl. 327. -

lenborch, in de afſchriften, en in zommige uitga

ven. - Dat dit Kasteel gebouwd is geweest op een

Hoeve, Manſus, die eertijds leenroerig was aan het

Kapittel van oUDMUNSTER te Utrecht, doch wiens

vrijen eigendom hem, bij ruiling, door den Proost was

afgeſtaan, hebben wy hier voor reeds aangemerkt op

den Brief van den 4 july dezes jaars 1281. onder Num.

38. bl 658. -

(e) Th. diëti Splinter.] Dus in ons tweede Af

ſchrift, en bij BUCH. en v. MIERIs. In ons eerſte

Afſchrift ontbreekt het woord diſti. - Vervolgends

voor & aliorum leest ons tweede afſchrift, ac alio

Art/f/2. -

(fj Hollandicorum den. ] Dus bij PoNTANUs, en

de overigen, die hem volgden. In ons tweede afſchrift

ſtaat, bij verkorting, pro C. libris Holland, denario:

rum. Bij BUCHELIUs insgelijks, en, die hem volgde,

vAN MIERIs, pro C. libb. Holl. denar. Doch in ons

eerſte Afſchrift ſtaat vol uitgeſchreven, Hollandenſium.

Ik denke, dat zodanig ook in den oorſpronkelijken

Brief
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Brief zal geſchreven zijn geweest, volgends het meest

doorgaande gebruik van dit woord in deze Eeuw.

(g) & ſui heredes. ] In onze beide Afſchriften, ge

lijk ook by BUCHEL. en V. MIERIs, leest men, vel

ſui her edes.

(h) profe&um.] Proficuum, by BUCHEL. en V.

MIERIS.

(i) predictus.] In die beide uitgaven, als mede
in onze Afſchriften ontbreekt dit woord. Voor

het volgende ſcu leest men in die zelfde uitgaven, nec.

(k) & eadem cet. 1 Kwalijk bij BUCH. en V. MIE

RIs, in eadem – quae C. libris - redimere potest &

deguitare. Wij hebben hier de lezing onzer beider

Afſchriften gevolgd.

(l) fa&i.] Dit woord

MIERIS,

(m) praeſenti literae. ] Praedidae literae heeft ons

eerſte Afſchrift. "Voor het volgende apponendum, leest

men bij BUcH. en V. MIERIS, appendendum.

•

ontbreekt bij BUCH. en v.

(n) & Th. Splinter. ] Deze woorden ontbreken

wel in onze beide Afſchriften. Doch BUCHELIUs heeft

dezelve ongetwijfeld in zijn Exemplaar gevonden, en

dus uitgegeven. Wij hebben, hierin, zijne uitgave

gevolgd, gelyk ook VAN MIERIS deed, en deze woor

den weder ingevoegd. Uit het voorgaande blijkt, dat

dezelve alhier weder herhaald moesten worden. Hij

had zijne toeſtemming gegeven tot dezen opdragt; hij

moest derhalven ook dezen Brief met zijn zegel be

kragtigen.

(o) Sigillum nostrum. ] Dus in onze beide Af.

ſchriften. BUCHELIUs en v. MIERIs hebben uitgege

ven, ſigilla noſtra.

(p) Novimagium. ] In de uitgaven van BUCH. en

v. MIERIs, Novimagum - quae fuit dies Virginis

beatae Ceciliae Wij volgen de lezing onzer handſchrif

ten, en van PoNTANUs.

43.) Bekragtiging van het Convent van ELTEN, wegens de overdragt van Nardin

gerland, of Gooiland, aan den Hollandſchen Graaf HLoRENs den V.

Den 29. November 1281.

Os Cuſtos, totusque Conventus, tam

Canonici quam Canonicae Regalis Ec

cleſiae Altinenſis notum facimus univerſis,

(a) praeſentia viſuris, quod nos conditionem

ſeu ordinationem (b) donationis terrae in

Nardingherland, noſtrae Eccleſiae attinentis,

illuſtri viro Domino FLORENTIo, Comiti Hol

landiae, a Reverenda Domina noſtra Abbatis

ſa datam, ſive factam, in penſionem annualent

ſecundum formam (c) literarum ipſius Comi

tis ab ipſa Abbatisſa collatam, habentes ratam

(a) Praeſentia viſuris J By MATTHAEUSontbreken

deze woorden.

(b) Donationis ] Dus heeft vAN MIERIs uit zijne

handſchriften te recht gegeven. Bij MATTHAEUS leest

men kwalijk, dominationis.

& firmam, ac pio favore favemus eidem; &

hoc ſub ſigillo noſtrae Eccleſiae, quod prae

ſentibus eſt annexum, proteſtamur. Datum

apud Altinum anno Domini cio. cc. LxxxI.

in vigilia Andreae Apoſtoli.

FR. VAN MIERIS, Charterb. van HoL

LAND, I. Deel bl. 42o. alwaar ook

een Nederduitſche Vertaaling van de

zen Brief voorkomt. Het eerst, doch

min naauwkeurig, uitgegeven by ANT.

MATTHAEUs, Anal. Tom. III. p. 462.

(c) literarum ipſius Comitis.] Dezen, en de ver

dere, hier toe betrekkelijke, Brieven hebben wij hier

vooren reeds geplaatst in deze IV. Afdeeling Num.

29. 3o. 31. en 32. bl. 64o-644.

###################################################

44)
Door Henrik van Ochten, en Syn Broeder, onder verſcheidene voorwaar

den, hunne goederen te Yſendoorn verkogt, en voor Schepenen van

TIEL erfelijk opgedragen aan den Ridder Rudolph de Coc.

Den 13. December 1281.

Niverſis, praeſentes viſuris ac audituris,

- Petrus Kevel, Godefridus filius Ghi

ſelberti Merceman, & Conrardus filius Ga

verdi, Scabini TYLENSEs, Salutem & ſcire

veritatem.

Noveritis, quod coram nobis conſtituti Go

de
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defridus de Wyer, Giſèlbertus (a) Merce

man, Henricus de Boningen, Rutgerus fi

lius Idae, & Alardus de Dromte anno domini

Mo. CCo. octogeſimo, quarta feria poſt ra

mos Palmarum, tamquam Scabini, nobis pro

teſtabantur, quod coram eis Viri nobiles Hen

ricus de Ochten & Godefridus, eius frater,

omnia eorum bona apud (b) 1/enderen iacen

tia, ac alia, ad eadem bona pertinentia, ſive

in decimis, terris, agris, cultis & incultis, do

mino (c) Rodolpho dicto Koc, Militi, & ſuis

heredibus, iure hereditario in perpetuumpoſſi

denda, vendiderunt, ſupportaverunt, & effe

ſtucando ſuo iuri renunciarunt.

Super qua venditione Domina jutta de

Ochten, mater fratrum praedictorum, nec non

& Jutta, ipſius Henrici uxor, omni iuri,

quod in ipſis bonis habent. & habere pote

runt, nomine dicti R. renunciare tenebun

tUlf.

Ceterum Henricus & Godefridus, fratres

praedicti, dominum Johannem dictum Wolft,

Militem, & Bertam ejus uxorem, tales ha

bebunt, quod ipſi coram Judice per Battlam

comparebunt, & iuri ſuo, ſi quod in bonis

praedictis habuerint, ſecundum quod diéto R.

ſtabile firmum fuerit & utile, renunciabunt.

Praeterea H. praenotatus patentes literas a

domino Arnoldo de Almelo Milite, & Ma

rina , uxore ſua, procurabit, quibus literis

(a) Giſelba, tws Merceman.] Dat Vader en Zoon

niet te gelijk. Schepenen kunnen zijn, zal niemand ligt

in twijfel trekken. Hier egter ontmoeten wij dezen

Giſelbert Merceman als Schepen der Stad Tiel 3 en in

het hoofd van dezen Brief treft men aan zijn Zoon

Godefridus, in die zelfde hoedanigheid als Schepen

van die zelfde Stad. Dit zal weinig zwarigheid ont

moeten, indien men oplet, dat Giſelbert de Vader al

hier op het jaar 128o gezegd wordt in den Sche

pensbank gezeten te hebben, en dat deze Brief, waar

in de Zoon Godefrid als Regeerend Schepen voor

komt, eerst in December des volgenden jaars 128I. is

afgegeven. De Vader overzulks was met het einde

van zijn regeeringsjaar in 128o. afgegaan, en zijn

Zoon was in 1281. weder in de Schepensbank geko

ren. Doch dan levert deze omſtandigheid tevens een

blijk op, dat de Schepenen van TIEL oudstijds alle

jaar verzet, en in der afgaanden plaats nieuwe verko

ren werden. -

(b) Tſenderen. ] Het tegenwoordige Dorp Tſen

doorn, in de Nederbetuwe. Zie den tegenwoordigen

Staat van GELDERLAND, bl. 269.

(c) Rodolpho, dicto Koc Militi.] Hij was de twee

de Heer van Weerdenborch , en is geſtorven in den

jaare 1315. Bij zijne tweede Vrouw, Margariet van

Batenborch, had hij, onder anderen, ook in echte

verwekt een Zoon, die in een oude aanteekening, hier

voor reeds in onze Aanmerk. op Num. 28. bl. 638. uit

gegeven, genaamd wordt wILLEM de coc tot Tſen

doern. Het komt mij niet onwaarſchijnlijk voor, dat

die Zoon, na doode van zijnen Vader, uit deszelfs na

latenſchap, voor zijn aandeel, deze goederen te Tſen

doorn, thands bij dezen Brief door den Vader aange

kogt, zal gekregen hebben, en daarom zich W. de

Coc tot 2 ſendoorn zal genoemd hebben, om daar door

dictam venditionem praenotato R. ſtabilient,

& ratificabunt. -

Inſuper H. & G. fratresſaepedicti, quid

quid iuris aut emolumenti juttae Domicellae,

eorum ſorori, de dictis bonis venire poterit,

vel derivari, praefato R. & ſuis heredibus de

ponent & amovebunt. * * * *

Item Berederijna, Relicta Hermanni diéti

de Weeſtrinnen, bona feodalia , a dictis bo

nis de 9/ènder moventia, praedicto Henrico

ſupportabit; & ea, ſicut ab ipſo haec tenuit,

de manu Domini R. praedicti recipiet, & in

feodum ab ipſo tenebit. . . . . . - .

Partem etiam bonorum antedictorum, ex

poſitam ſpecialiter, & pro debitis obligatam,

idem H. ſine quolibet impedimento ipſi R.

deliberabit exonerando. - - --

Super quibus conventionibus nos Henricus,

Godefridus, fratres praeſcripti, /Wilhelmus de

Wier, Reynerus de Molendino, Conrardus

filius Thomae de Zandewiec, & Andreas Ru

fus de Wamel, tamquam principales, mani

bus conjunctis, & indiviſi, ipſi R. ab omni

bus, iuri parere volentibus, ſicut ius eſt here

ditatis (d), per Iannum J & diem warandiam

praeſtabimus & tutelam.

Ego quoque Wilhelmus junior de Pufelec

dictas conventiones cum ipſis principalibus

abſque (e) ſecuritate aliqua, tanquam bonus

ſfdejusſor, fideliter adimplere promitto.

Di

zich te onderſcheiden van zijne overige Broeders, zo

wel die uit het eerſte, als uit het tweede Huwelijk

van zijnen Vader verwekt waren, als naamelijk, GE

RIT de coc tot Weerdenberch, en GIJsBERT de coc

tot Nijewael en Gameren, en anderen, die alle naar

de goederen, hun uit den Ouderlijken Boedel toege

deeld, terg onderſcheiding van de anderen, dus ook

genoemd zijn geworden. - -

(d) per annum &f dicm.] In het Register, waar

uit wij dezen Briefgeven, was het woord annum, door

overhaasting, uitgelaten. ,,Wij hebben het zelve hier

weder ingevoegd ter aanvulling van den zit.- Wat,

in geval van opdragt van vaste goederen, bij aankoop,

als anders, een Warandia per annum & dicm is, be

hoeven wij niet te toonen. Aan niemand is zulks on

bekend. Verſcheiden voorbeelden hier van zullen wij

ook verders in 't vervolg aantreffen.

(e) Absque ſecuritate aliqua.] Ik beken gaarn, dat

de waare zin en beteekenis dezer woorden mij duister

en onverſtaanbaar is. Immers, wanneer iemand voor

een ander zich als Borge ſtelt, zulks ſtrekt eenig en

alleen, om daar door den Schuldeiſcher meêr zeker te

ſtellen, en te vergewisſen tegen ſchade. Neemt men

niet een Borge, om daar door uittewerken, ut diligen

tius ſibi cautum ſit, om mij te bedienen van de eigen

woorden van Keizer JUSTINIAAN, in pr. J. de Fide

juiſoribus? Geſchiedt niet alle Borgſtelling in ſecurita

tem Creditoris? In wat zin derhalven kan Willem van

Puſlijk, tot nakoming van dit koopsverdrag, zich, als

een bonus Fidejuiſor, verbinden absque ſecuritate all

qua, of zonder dat daar door de Kooper meerder ze

ker, en vergewist werd? Loopt zulk eene bijvoeging

niet geheel aan tegen het doelwit van alle borgſtel

ling? - Ja maar! in welke beteekenis zal men dan

hier het woord ſecuritas moeten opvatten? Mogelijk

Iiiii 2 zal
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Dictus etiam H. de Ochten alios fidejusſores

ydoneos & bonos ipſi R. medio tempore inſti

tuere promiſit de praemiſſis, quibus inſtitutis,

Principales conſcripti a cautione praeſtita quiti

remanebunt & abſoluti.

Nos vero Principales ſaepedicti, ſi in aliquo

praemisſorum, quod abſit, defecerimus, ex

tunc ad monitionem ipſius R., vel ſui nuncii,

intrabimus boſpicium in Tile, ſicut moris eſt

jacentium, abinde non recesſuri, donec ei

dem R. de univerſis conditionibus & ſingulis

ſatisfecerimus competenter. De promiſſioneta

men, qua (f) H. & G. fratres antedicti

juttae ſuae ſorori praedictae fecerunt, nos

zal men uit den zamenhang van dezen Brief zulks moe

ten opmaken. In het voorgaande verbinden zich als

Borgen, om jaar en dag deze Verkooping te zullen

wagten en waaren, behalven de beide Verkoopers,

vier anderen met naamen opgenoemd. Dezelve verbin

den zich, als Principales of als Zaakweldigers, ge

lijk men de zodanige in ons Nederduitsch pleegt te

noemen. Die Principales verbinden zich tevens in de

volgende woorden van dezen Brief, om binnen Tiel,

des gemaand wordende, in leiſting te gaan, en aldaar

te blijven leiſten op hunne kosten, tot dat zij aan alle

de voorwaarden voldaan zouden hebben. Zij onder

werpen zich derhalven niet alleen aan eene gewoone

borgſtelling, maar zij onderwerpen zich tevens aan het

zogenaamde Pactum Obſtagiale voluntarium, of de

Leiſtung, welke in deze Eeuwe voornaamlijk in ge

gebruik was geraakt. Doch heeft nu de hier genoem

de Willem van Puſllijk zich op gelijke wijze verbon

den? Hij verbindt zich wel als een Borge. Hij belooft

deze overeenkomst cum ipſis Principalibus, tanquam

bonus fidejusſor, fideliter adimplere, maar op hoeda

nige wijze? De overige hadden zich verbonden, niet

alleen als gewoonlijke Borgen, maar zelfs tot het

padum obſtagiale. Doet zulks deze ook ? immers

neen. Hij verbindt zich blootelijk als borge, maar

absque ſecuritate aliqua. In dit verband nu ziet men

ligtelijk, dat men aan het woord ſecuritas niet wel

eenige andere beteekenis kan geven, dan welke het

Pactum obſtagiale, of de Leiſting oplevert. Hij ver

bindt zich wel tot de borgtogt, maar niet tot de Lei

ſting, waar toe zich ook de overigen verbonden had

den. Zou men niet aanſtonds verſtaan, wat het zeg

gen wilde, indien men hiervondt geſchreven, cum ipſis

principalibus absque obſtagio aliquo tanquan bonus

ſidejuſor fideliter adimplere promitto? Immers ja. -

non intromittimus, nec per praeſentes literas

ſuper eo nos obligamus.

Nos vero Petrus Kevel, Godefridus filius

Giſelberti Merceman, & Conradus filius Ga

verdi, ſcabini praeſcripti, dictae proteſtacioni

in die beatae Luciae Virginis anno Domini

M° CC° Octogeſimo primo ſigilla noſtra duxi

mus apponenda.

Naar het MS. Register in folio, geteekend

A. ter Rekenkamer van GELDERLAND be

rustende, Fol, XLI. & XLI. verſo.

Om deze redenen nu denke ik, dat ſecuritas hier door

den opſteller van dezen Brief voor Obſtagium, of

Lciſting gebruikt is, en ik zie geen reden, waarom

men niet op gelijke wijze de Leiſting een ſecuritas zou.

kunnen noemen, als men nu en dan dat woord voor

fidejus/to gebruikt vindt, daar uit een pactum obſtagia.

le zelfs meerder verzekerdheid en vergewisſing voort

vloeide dan uit een eigenlijk gezeide Borgſtelling, of

fidejuºſio. - Ik wil egter niet ontveinzen, dat ik

mij geene verdere bewijzen weet te binnen te bren

gen, waar uit deze beteekenis zou kunnen geſtaafd

worden, dan alleen deze navolgende woorden van een

Brief van Koning EDUARD den II. van 1313. by DE

RYMER, A3. Publ. Angl. Tom. III. p. 4oo, ook

aangehaald by DU CANGE in Gloſſ. Tom. VI. p. 315.

» Veſtram amicitiam - rogamus, quatenus -

, obſides praedictos jubere velitis ab obſtagiamento

,, hufusmodi liberari, dictamque ſecuritatem relaxart

,, penitus & diſſolvi.” Worden nu hier de woorden

obſtagiamentum en ſecuritas voor een en het zelfde ge

nomen, zie ik ook weinig zwaarigheid, om het zelfde

woord in onzen Brief in dien zin optevatten, voor

obſtagium of obſtagiamentum, dat is, de verpligting

om zich in Gijſeling en Leiſting te moeten ſtellen.-

Doch wij geven deze onze gedagten gaarn ter beſlisſing

van des kundiger over, en beſlisſen liefst niets; te

meer, dewijl het zou kunnen zijn, dat de Afſchrijver

van het oude Register, waar uit wij dezen Briefthands

uitgeven, zich vergist, en ſecuritate geſchreven heb.

be voor een ander woord. Dit zal kunnen blijken,

zo ras men gelegenheid heeft den oorſpronkelijken

brief zelven intezien, en te raadplegen.

(f) qua. ] Mogelijk moet men lezen. quam -

fccerunt.

# # #

# #
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459 - AnoLPH, Graaf van Bergen, verzoekt van den Roomsch-Koning Rudolph,

om het Hertogdom LIMBURG te beleenen aan JAN den I, Hertoge van BRABANT,

aan wien hij al zijn recht op het

Den 21 Mey

S# Domino ſuo RUDoLPHo, Dei

gratia Romanorum Regi ſemper Augu

ſto ADULPHus Comes de Monte, cum debi

tae fidelitatis promptitudine, quidquid poteſt
obſequii, reverentiae, & honoris.

Cum Nos Ducatum Lymburgenſem cum

(*) Tenebant, dum viverent.J Gelijk meermaalen,

zo ook in dit tijdvak, is onze Gelderſche Hiſtorie,

enkel door gebrek aan egte ſtukken, ten uiterſten ver

ward, en onzeker. En dit veroorzaakt tevens, dat

wij met die weinige egte Brieven, welke tot dezen

tijd behooren, en ter onzer kennis zijn gekomen,

zeer verlegen zijn. - Dat onze Graaf REINALD

tot zijne eerſte Vrouw gehad heeft de Dogter van den

Hertog van LIMBURG; - dat zij IRMENGARD, of ER,

MENGARD, genaamd is;- en dat zij Kinderloos ge-,

ſtorven is, zulks is zeker. Maar hier hapert het ons,

voor eerst, wiens Dogter zij geweest is, dewijl zom

migen haar ſtellen een Dogter van Hertog wALRAM,

andere weder van Hertog HENRik van LiMeone..

Ten tweeden, is men bijde ouden zo wel, als lateren,

geheel in 't onzekere, in welk jaar ERMENGARD over

leden zij. Zommige ſtellen, dat zij lang voor haren

Vader geſtorven zij anderen weder dat zij den zelven

overleefd heeft. Ja zelfs zijn 'er, die haar levensloop

tot na den jare 129o uitrekken. "Ons beſtek duldt

niet, dat wij dit alles in 't breede betoogen. Men

kan,onder meer anderen, nazien PoNTANUs Lib. VI.

p. 154. 162; scRIvERIUs in Not. ad AQUILI1 Chron.

p- 21 ; BUTKENs Troph. de Brabant L. IV, p. 297;

SLICHTENHoRst, VI. B. bl. 1or. 1o2. DITHMARUs

in Not. ad TEscHENMAcHER1 Ann. Cliviae p. 435;

VAN LEEUwEN in Not. ad CHRoN. TIELENs. p. 24o.

255. en H. vAN WIJN in de Byvoegſels en Aanmerk.

op het I/I. D. der V. H. van WAGENAAR, bl. 17.

uit wiens welbeſnedene en kundige pen wij eerlang

hoopen te ontfangen nadere ophelderingen van ver

ſcheiden duisterheden, waar mede al nog de Hiſtorie

der geſchillen wegens LIMBURCH tusſchen BRABANT

en GELRE omzwagteld is, in deszelfs Aanmerkingen

op de onuitgegevene Rijm Kronijk van JAN vAN

HELU, na welkers uitgaaf, reeds voor lang beloofd,

wij reikhalzende verlangen. - Het zal, tot beter

verſtand van dezen onzen Brief, en eenige volgen

den, voor zo ver dezelve betrekking hebben op het

Hertogdom Limburch, en de opvolging in het zelve

te dezen tijde, genoeg zijn, indien wij kortelijk onze

gedagten dien aangaande voorſtellen. Wij geloven

derhalven - I. Dat de Limburchſche Hertog

WALRAM in het midden van 128o geſtorven zij, ten

minsten, dat hij voor den 2o. September 128o, reeds

zelve had overgegeven en afgeſtaan.

1282. (1284.)

omnibus bonis, quaefelicis recordationis Do

minus WALRAMvs, Dux Lymburgenſis, pa

truus noſter, nec non Domina ERMENGAR

Dis filia ſua olim Comitiſſa GELRIAE, tene

bant, dum viverent (d), ad Nos ex mor

te utriusque tanquam ad legitimum "#
CIIl

moet overleden zijn geweest, blijkt ontegenzeglijk uit

den Brief van dien datum, hier voor geplaatst onder

Num. 36. bl. 655. in welken Graaf REINALD reeds

den titel van Comet Gelrenſis et DUx Lymburgen/is.

voert; gelijk hij ook dus genoemd wordt in een Brief

van den 24 Februarij 1281. onder Num. 37. bl657.

gelijk ook in een anderen Brief van den 2o July 128r.

insgelijks hier voor mede gedeeld onder Num. 39,

bl. 659. Ik kan mij niet herinneren, in egte ſtukken

van dezen tijd, hem vroeger aangetroffen te hebben,

onder dezen titel, dien hij eerst kon aanneemen na

het overlijden van zijn Schoonvader, door wiens dood

dit Hertogdom eerst op zijne Vrouw was vervallen.

- Ir. Ik geloove verder, dat deze WALRAM twee

Kinderen gehad heeft, een Zoon. met naame HEN

Rik, en eene Dogter, de Vrouw naamlijk van onzen

Graaf; ERMENGARD. - III. Dat deze HENRIK

voor zijnen vader geſtorven is, lijdt bij mij ook geen

twijfel. Maar – IV. is hij reeds overleden ge

weest, voor dat zijne Zuster ERMENGARD met onzen

Graaf REINALD trouwde ? dan, is hij eerst geſtorven,

na het voltrekken van dat Huwelijk? Het komt mij

meer dan waarſchijnlijk voor, dat haar Broeder, reeds

voor het aangaan van haar Huwelijk, overleden zal

zijn geweest. Dit laat zich gemaklijk ontwinden,in

dien men oplet op den grond van rechten, waar mede

onze REINALD zijn bezit van LIMBURG tegen zijnen me

dedinger heeft verdedigd. Hij eischte alleen, na

doode van zijne Vrouw, het vrugtgebruik van dat Leen,

gedurende zijn leven, te behouden. Dit vrugtgebruik

nu kon hij niet eisſchen, dan uit hoofde van zijne

Huwelijksvoorwaarden. Te regt meldt ons PoNTANus

L. VI. p. 16o. Cujus (Ducatus) dominium aut ſal

tem uſumfructum ſibi jure dotali ac hereditario debert

Reinaldus exiſtimabat. De Schrijver van het Proe

lium Woeringanum pag. 1o. twijfelde ook niet aan

de aanwezigheid van een zodanig Huwelijks-verdrag,

anderzins kon hij niet geſchreven hebben:

Dux iuris methodo cauſam finire Renaldo

Obtulit, et, paétis quaecunque aut connubiali

Lege addicta forent, haccinconcuſa manerent.

Schoon nu wel die Paſta dotalia.of Huwlijks-voor

waarde, niet meer overig zijn, ten minsten ter onzer
Iiiii 3 ken
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dem (b) devoluta, donationis titulo trans- tulerimus in illuſtrem (c) Principem JoAN
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kennis tot nog niet gekomen zijn, behoeft men egter

aan derzelver voormaalig aanwezen niet te twijfelen.

Indien men in aanmerking neemt, dat Koning RU

DoLPH, wanneer hij op den 18. Junij des jaars 1282.

ERMENGARD na doode van haren Vader, cujus extitit

heres UNICA, gelijk hij in dien Brief ſpreekt, op

nieuws beleende met LIMBURG, voegde hij er uit

drukkelijk bij; Si tamen praefatam Duciſ/am praemori

contigerit, praefatus Comes Gelriae (Reinaldus) maritus

ſuus debet eundem Ducatum cum omnibus ſuis pertinen

tiis, ad vitae ſuae tempora libere poſidere. Deze voorbe

houding, ofuitbedinging van de Lijftocht kon de Koning

aan onſen Graaf niet uit eigen beweging geven, zo

dezelve niet uit hoofde van de Huwelijks - Voor

waarden daartoe, bij 't aangaan van zijn huwelijk, een

gegrond recht had verkregen, het geen hem nu bij

deze nieuwe Leenverheffing, aan zijne Vrouw vergund,

door den Roomsch Koning op nieuws moest beves.

tigd worden, om er gebruik van te maken, indien

zijne Echtgenoot voor hem mogt komen te overlijden,

gelijk ook gebeurd is. - Is het nu genoegzaam

zeker, dat bij Huwelijks voorwaarden eene zodanige

Lijftocht aan den Gelderſchen Graaf beſproken is ge

worden, wat moet daar uit nu volgen? Immers dit,

dat hare Broeder HENRIK reeds voor het aangaan

van het Huwelijk, en voor het tekenen van die Voor

waarde, of Pactum dotale, moet overleden zijn ge

weest. Immers, zo dezelve als toen nog in leven was

geweest, had Ermengard geen hoop , om regeerende

Hertogin na doode van haren Vader te zullen worden.

De Broeder was dan de Erfopvolger in dat Rijksleen

geweest, en hij, als Leenvolger, ſloot zijne Zuster

uit. Men kon overzulks dies te minder eenige be

ſchikking in die Voorwaarde gemaakt hebben ten op

zigt van de Lijftocht van dat Hertogdom na doode

van zijne Vrouw, ten voordeele van onzen Graaf, zo

lang haar Broeder leefde. - Maar nu is de

vraag,-V. Wanneeris Ermengard overleden? In dit

ſtuk is alles onzeker, en verward, zo wel by oude,

als latere Schrijvers. - Dat zij nog geleefd heeft

op den 18. junij des jaars 1282. zou men kunnen en

mogen opmaken uit de beleening van KoningRUDOLPH.

De Heer vAN WIJN, die een Afſchrift van dien Ver

leij brief uit de Archiven van Ryssel bezit, en denzel

ven beloofd heeft te zullen doen drukken onderde Bij

lagen van JAN vAN HELU, brengt overzulks haren

dood voor het einde van 1282, in de aangehaalde Bij

voegſels op WAGENAAR III. D. bl. 17. In het Ver

drag, tuſſchen onzen Graaf, en den Keulſchen Aarts

bisſchop SIFRIDUs, ingegaan op den 2r. September

1283, wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van haar

overlijden. Quae bona per MORTEM Duciſſae Lim

burgenſis ad Eccleſiam dicebamus devoluta, leest men

in dien Brief, welken wij vervolgends alhier in zijn

tijdorder zullen mededeelen. Uit een anderen Brief.

van den 13. September deszelven jaars 1283. insgelijks

door ons hier beneden te plaatzen, is ook met weinig

moeite optemaken, dat zij eenigen tijd te vooren

reeds moet geſtorven zijn. Uit onderlinge vergelijking

van die drie Brieven is het dus ten vollen zeker, dat

zij moet geſtorven zijn tuſſehen de Maanden junij des

jaars 1282 en September des volgenden jaars 1283. Het

blijkt dus ook volkomen, dat de Heer VAN WIJN, op

zeer goede gronden, haar overlijden brengt voor het

eindevan 1282. - Doch ik durve een ſtap verder

gaan, en aan het oordeel van deskundiger eene gis

ſing voorſtellen omtrend den dag en maand van haar

overlijden. - In het CHRONIcoN TIELENSE, pag. 24 I.

vindt men haar ſterfdag bepaald op den Wierden JUNIJ•

De woorden zijn deze: Iſte Reynalaus, Comes Gelriae

duxit in uxoren Ermgardem Duciſſam Limborgiae,

quae obiit anno Domini milleſimo ducenteſimo nonage

ſimo QUARTA die JUNII. De Heer vAN LEEUwEN be

rigt ons in zijne Aanmerkingen, dat ook vAN BERCHEM

in zijne onuitgegeven Chronijck haar ſterfdag brengt op

den XIII. menſís Junii, maar dat hij overeenkomt

in het jaar. De woorden van dien Heer zijn deze:

Hujus Ermgardis obitus diem vAN BERCHEM d.

MS. in XIII, menſís Junii refert , ſed in Anno

cum noſtro convenit. Ik zie geen de minſte re

den, waarom men niét in dit geval aan het verhaal

van die twee oude Chronijkſchrijvers zou geloof

ſlaan, voor zo ver de Maand Juny betreft. Onge

twijfeld hebben zij zulks overgenomen uit een ouder

Chonijkſchrijver, dien zij volgden ; - Dat die beide

Schrijvers grootelijks dwaalen, en zich vergisſen in

het jaar 129o. behoeft geen bewijs. Maar hoe zijn

zij gekomen aan zo een verkeerd jaar, daar het uit het

reeds betoogde genoegzaam zeker is, dat zij in 1282

is geſtorven?- een van twee is zeker. Die beide

Schrijvers hebben, of zelve gedwaald, of zij heb.

ben, uit den een of anderen Ouden Chronijck-ſchrij

ver, dit verhaal overgenomen, en bij overhaasting

het jaargetal kwalijk afgeſchreven. Mogelijk is in die

oudere, doch thands aan mij onbekende, Chronijk,

dien zij, volgends gewoonte, uitſchreven, het jaar

getal niet met volle woorden, maar in de gewoone

Cijfferletteren uitgedrukt geweest. Dat nu de getal

merken I. V. en X. door uitſchrijvers zeer dikwijls

onderling verwisſeld, en de een voor den anderen te

onregt afgeſchreven is geworden, is te overbekend,

en behoeft geen bewijs. Ik vermoede derhalven, dat

in die oude Cbronijk het jaargetal en de dagtekening

dus zal uitgedrukt zijn geweest , anno Domini

M. CC. LXXXII. XIII. die Junii, en dat men de twee

laatſte getalletters II voor een Xzal aangezien hebben, en

gemeend, dat er ſtond M. CC. LXXXX. Op die zelfde

manier heeft mogelijk onze Tielſche Chronijkſchrij

ver de X in XIII ook aangezien voor een I. en dus

gemeend, dat er ſtond IIII. die junii, terwijl dan

in de Chronijk van vAN BERCHEM te regt behouden

is het getal XIII. - Deze onze gisſing zal niemand ſtout

voorkomen, doch wij erkennen gaarn, dat het maar

eene blootegisſing is, en echter eene zodanige gisſing,

welke van elders tot een groote trap van waarſchijn

lijkheid kan gebragt worden. Men vergunne ons dit

kortelijk aantetoonen. - In een volgenden Brief

in dit zelfde jaar 1282 op den 2 julil afgegeven, be

loofde Gerardus Scerfgin Schepen der Stad Keu

len, onder anderen, ook aan Graaf R EIN ALD

dit navolgende ; Praeterea ego Ger. promiſi pro me

& heredibus meis ceſars a requiſitione feodi, quod mi

chi debetur a Ducatu Limburgenſi, quamdiu ipſe Do

minus R. Comes vIxERIT, ſed poſt mortem ſuam ego,

& heredes mei, a Duce Limburgenſt, qui tunc pro tem

pore fuerit, id requirere poſſumus, promiſſo hujusmodi

non obſtante: Indien de Hertogin ERMENGARD op

den dag van het afgeven van dezen Brief nog in leven

ware geweest, kon hij dus niet geſproken hebben,

maar moest van haar ook melding gemaakt zijn. De

wijl hij nu belooft, dat hij zijne Leenrente, welke hij

jaarlijks als een Limburgsch Leenman genoot, quam

diuipſe Comes vixerit, niet zoude eisſchen, maar dat
dat erfpenſioen, 't geen zo lang, als 't ware, zou

- ſla •
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NEM Ducenn Lotharingiae & Brabantiae, Do

ſlapen, weder zou kunnen door hem gevorderd worden

na doode van REINALD, blijkt daar uit, onzes bedun

kens, ten duidelijkſten, dat reeds op dezen 2 Julii

des jaars 1282 ERMENGARD moet overleden zijn ge

weest, en dat onze Graaf dit Hertogdom , als Lijſ

tochtenaar van zijne Vrouw, ten deze tijde reeds be

zat. En op die manier krijgt hier door onze voorge

melde gisſing, dat zij op den 13 junij 1282. overleden

is, eene groote waarſchijnlijkheid. - Ja maar!

vallen wij nu niet op die wijze in nieuwe zwarighe

den? Want voor eerst , hoe zullen wij het nu ſtellen

met de beleening? Daar zij op den 13 Junij overleden

is, hoe kon dan Koning RUDOLPH haar met het Va

derlijk Leengoed op nieuws beleend hebben op den

18 juny daaraanvolgende, en overzulks vijf dagen na

hate dood?– Dien zwarigheid beſtaatmeer in ſchijn,

dan in der daad. – Ik voor mij begrijpe de toe

dragt der zaken in dezer voege, - Zo ras Hertog

WALRAM omtrend het midden van den jare 128o was

overleden, en dus dit Rijksleen op zijne eenige Erf

dogter vervallen was, moest overzulks ERMENGARD

op nieuws de verheffing van dat leen van den Keizer

verzoeken, en zij moest zich door haar Man, of door

een anderen Provaſallus, of Leendrager, daar mede la

ten beleenen. Volgends Leenrechten moet, op ver

los van 't Leen, binnen jaar en dag na doode des Vaſals

die Leenverheſſing verzogt worden. Zie II. FEUD. 24

44. ; vetus AUCToR de Beneficiis C. 1. S. 45.; J. F.

ALEMANN. C. 52 en 92. enz. - Dit egter vondt

dan eerst plaats, en men verloor zijn Leen, indien dat

verzuim geſchiedde uit kleinagting en verſmading des

Leenheers, in contemtum domini; men zie Jo. JAc.

MAscovIUs de jur. Feud. C. VII S. 3. p. 128. Dit

nu had geen plaats in onzen Graaf REINALD te dezen

tijde. Verſcheiden gunstbewijzen, en Privilegien, door

K. RUDoLPII thands aan hem geſchonken, bewijzen

ten vollen, dat hij in veel aanzien en in blakende gunst

moet geweest zijn aan 't Keizerlijke Hof. Hij verwijlt

derhalven, niet uit minagting en verſmading van zijn

Leenheer, maar door verſcheiden omſtandigheden be

let, en ſteunende op de vriendſchap van K. RUDoLPH,

na verloop van den wettigen termijn, nog weinige

maanden, om naar 's Konings Hof te reizen, en in

eigen Perzoon die Leenverheffing voor zijn Vrouw te

verzoeken, en voor haar de gewoone Hulde en Eed

van getrouwigheid in handen des Konings afteleg

gen. Hij voorzag mogelijk, dat hij eerlang als Ayſes

ſor, of mederigter in het te dien tijde nog gebruike

lijke Furſten-Gericht, Judicianº Principum,zoudeop

ontboden worden ten Hove, om zekeren twist

tusſchen de Graven van Henegouwve en Vlaanderen,

mede nevens andere Furſten, te helpen beſlisſen. Het

geſchil tusſchen die Graven was reeds regthangig voor

dat opperſte Rijksgericht, en in het zelve was op den

16 April 1282 (feria V. poſt dominicam qua cantatur,

Miſericordia Domini) beſloten, om op den 12 junij

daar aan volgende (feria II. poſt feſtum Beati Barna

bae Apoſtoli) eenen naderen regtdag in diezaak te hou

den, en wel pro termino peremptorio, om als dan een

eindelijke uitſpraak daar in te geven. De aangrenzen

de en naastgelegene Rijksfurſten werden daar op be

ſchreven, om binnen Worms, alwaar Koning RU

DoLpH dat hooge Rijksgericht ſtond te houden, te

gens dien dag zich te begeven. Onze Gelderſche Graaf

REINALD was eene van die Furſten, die ook zodanige

aanſchrijving gekregen had. – Ongetwijfeld heeft

hij dat opontbod gaarn aangenomen, en wel dies te

minum noſtrum, ſimpliciter & de planö3.Do

u me

meer, om bij die gelegenheid tevens de tot dusver

uitgeſtelde beleening en Hulde van LIMBURG, voor

zijn Vrouw, in handen des Leenheers zelve af te leg

gen. -- Met dat voornemen vertrekt hij eenige da .

gen voor den 12 junij uit Gelderland naar Worms. -

Hoe lang te voren hij vertrokken is, is niet te bepalen.

Dit ten minſten is zeker, dat hij ten langſten op den

11 junij, zo niet vroeger, daar ter plaats moet aan

gekomen zijn, want hij den 12 Junij nevens andere

Rijks-Furſten, als mederichter over die zaak gezeten,

en dezelve mede heeft helpen beſlisſen, gelijk onte

genzeggelijk blijkt uit den Brief daar van afgegeven

op den 15 junij 1282, welken wij om die reden ook

gemeend hebben in dezeVerzameling te moeten bren

gen, – Dewijl hij op den 12 junij aldaar moest

zijn, gelijk hij ook werkelijk geweest is, zal hij mo

gelijk aanſtonds na het afloopen van dat Rijksgericht,

waar mede hij zich onledig moest houden, voorne

mens geweest zijn de voorgenomen hulde en leenver

heffing in handen des Konings zelf in perſoon afteleg

gen. – Maar wat gebeurt er? Op 't on

verwagtste vervalt zijn Vrouw in eene ziekte.

Wat nu gedaan? - Zo zij kwame te ſterven, ge

lijk gebeurd is, en zij niet voor haren dood met het op

haar verſtorvene Vaderlijke Leen verlijd was geweest,

en bij die verheffing niet tevens de Lijftocht aan haren

man, zo als hem bij Huwelijksvoorwaarde beſproken

was, bevestigd was geworden, kon hij ligtelijk voor.

zien de gevolgen en moeijelijkheden, die hem daar uit

ſtonden geboren te worden.- Begrijpende, dat zij

ne tegenwoordigheid te huis volſtrekt noodzakelijk

was, vertrekt hij, zo ras hij de tijding van hare ziek

te binnen Worms ontfangen had, welke hij niet vroe

ger dan op den 12 junij, toen hij zich als Mederich

ter in het Rijksgericht aldaar bevond, of ten langſten

op den volgenden dag,den 13 junij, kan gekregenheb

ben, ijlings van daar, en ſpoedt zich naar Gelderland. -

Maar wat doet hij? Begrijpende nu de vol

ſtrekte noodzakelijkheid, om de beleening, zo ſpoedig

als mogelijk, te volbrengen, voor dat zijn Vrouw zºm:

tijds mogte overlijden, welke hij wist, dat gevaarlijk

ziek was, doch welkers dood hij op den 13junij binnen

Worms onmogelijk kon weten, dat juist op dienzelfden

13 junij in Gelderland zou voorvallen, verzoekt hij

zijnen Vriend, W. Heer vanVALKENBURCH, die ook op

dien tijd tegenwoordig was binnen Worms als een

medelid van dat Rijksgericht, om, als een evenboorti

ge Hulder, of Leendrager, zijne Vrouw ERMENGARD

te laten beleenen, en voor haar de gewoone hulde en

eed van getrouwheid in K. RUDOLPHs handen afteleg

gen. - Dat niet REYNALD zelve, maar die Heer, als

Leendrager, de Hulde in handen van K. RUDoLPH voor

ERMENGARD heeft afgelegd, blijkt ten duidelijkſten

uit deze woorden van den Verlij-brief, eadem Feudz

ſibi (Duciſſae) PER Nobilem Virum, WALTERUM de

Falkenburg TRANSMITTENTEs.– Ongelukkig komt

ERMENGARD in dien tusſchentijd te overlijden, en wel

op den 13 junij volgends het verhaal van den ouden

Chtonijckſchrijver vAN BERCHEM. Wanneer

men nu in opmerking neemt, dat de Verlij-brief al.

leen heeft Datum Wormatiae 14 Calend. julii, en

niet Actum, kan zulks ſtrekken tot een bewijs, dat de

Leen-verheffing zelve, en het afleggen van den Leen

eed met de toen gewoonlijke plegtigheden en omſlag,

reeds te voren was volvoerd. Want, indien zulks op

den zelfden 18 junij, op welken die Brief uit de Kei

zerlijke Cancellarij is uitgegeven, Datum, tevens ge

ſchied
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mſnationem pariter &.. magnificentiae veſtrae

Celſitudinem devote requirimus, quatenus ipſi

Domino Duci Ducatum ipſum & bona ad

ipſum Ducatum pertinentia, prout a vobis

dependent, concedere dignemini cumſolem

nitatibus ad hujusmodi conceſſionem debitis

& conſuetis.

ſchied ware, moest men onder dien Brief vinden Ac

tum en niet blootelijk Datum, of men moest die bei

de woorden Actum & Datum bij een gevoegd alhier

vinden. Hier uit moet volgen, dat die belee

ning zelve één of twee dagen voor de afgifte van dien

Brief, mogelijk drie, werkelijk zal geſchied zijn, en

dus op een tijd, dat men onmogelijk te Worms reeds

de tijding van het overlijden van ERMENGARD kon ge

had hebben. Indien men nu deze omſtandig

heid in aanmerking neemt, zo zal die gemelde Verlij

brief niet alleen geen de minſte zwarigheid opleveren,

maar integendeel zal, daar uit, onze ſtelling, dat zij op

den 13 junij moet overleden zijn, ten vollen kunnen

geſterkt worden. Immers tusſchen haar dood, en de

werkelijke beleening, kunnen niet meerder dan drie

of vier dagen tusſchen beiden verloopen zijn, dewijl

anderszins de tijding van haar overlijden aan het Kei

zerlijke Hof kon overgebragt geworden zijn; en, zo

ras die tijding daar gekomen was, zou immers de be

leening aan haar, die men reeds wist dat dood was,

even als of zij nog leefde, niet hebben konnen geſchie

den. En het beloop der zaken in dit daglicht

beſchouwd, en geſteld zijnde, dat die werkelijke be

leening op den 15 of 16 Junij geſchied zij, doch twee

of drie dagen na haren dood, zal men tevens zeer ge .

maklijk kunnen begrijpen de gronden van regten, waar

op ADOLPH Graaf van Bergen, die de ongetwijfelde

Leenopvolger van ERMENGARD was , de Lijftocht van

dit Hertogdom, die bij die Verlij-brief door den

IKoning aan onzen REINALD uitdrukkelijk bevestigd

was, heeft betwist. Doch om zulks in 't breede te be

wijzen, is hier de plaats niet, en ons beſtek laat een

zodanig betoog niet toe. - Een ieder, die eenige

kennis van Leenregten heeft, zal uit deze gemelde

omſtandigheden gemaklijk nu kunnen opmaken de regts

gronden, door ieder der beide twistende Partijen over

en weder, tot ſtaving hunner meening, voortgebragt. -

wij hebben dit ſtuk, 't welk tot dusver aan zo veel

duis erheden en verwarringen onderhevig is geweest,

wat breedvoeriger moeten behandelen, om, ten tweeden,

dies te beter de groote zwarigheid, welke ons in dezen

en den ſtraks volgenden Brief van den Graaf van Bergen

voorkomt, insgelijks uit den weg te ruimen.- In de

ze Brieven, beide op den 21 Maij dezes jaars 1282.

afgegeven, wordt uitdrukkelijk gezegd, dat ERMEN

GARDreeds overleden was. Men noemt haar zelfs oILIM

Comitiſa Gelriae; welk bijvoegzel, olim , duidelijk

aantoont, dat zij reeds eenigen tijd te voren moet over

leden zijn geweest, en niet onlangs: want men dan

haar zou genoemd hebben nupcr Comitiſa Gelriae.

Hoe ſtrookt nu zulks met het voorgemelde? Was zij

volgends deze beide Brieven op den 21 Meij reeds

eenigen tijd dood geweest , hoe kan men dan haar

ſtellen eerst op den 13 junij daar aan volgende ge

ſtorven te zijn? Ik beken gaarn, dat zulks eene vol

Datum anno MCC. LXXXII. feria quin

ta poſt Pentecoſten.

CHRISTOPH. BUTKENs, Troph. de Brabant 2

Tom. I. dans les preuves du Livre IV.

pag. 114 AUB. MIRAEUs, Dipl. Belgic.

L. I. C. 96. Oper. Dipl. Tom. I. p. 211.

en bij den Schrijver van het Proelium
w Woeringanum, pag. 65. als mede bij

J. CHRISTOPH. DITHMARUs in Not.

ad WERN. TESCHEMACHERI Annal,

Cliviae p. 435. en bij CHRISTopH. JAC.

KREMER in zijne Akademiſche Beitrage

zur Guich und Bergiſchen Geſchichte,

Tom• II/. pag. 77. in not.

ſtrekte tegenſtrjidigheid is. Maar wie verzekert ons,

dat het jaartal van deze beide Brieven egt is? –

De Brieven zelve zijn ongetwijfeld niet verdigt. De

inhoud derzelven is buiten alle tegenſpraak egt. –

Maar het jaargetal is door de uitſchrijvers bedorven

opgegeven, en zij hebben bij overhaaſting of onoplet.

tenheid de getalletteren I. en V. weder onder elkande

ren verwisſeld. Het is bij mij buiten alle be

denking, en ik twijfſele in 't minſte niet, of in de

beide oorſpronkelijke Brieven heeft geſtaan anno

M. CC. LAXXIV. waar voor zij geſchreven heb.

ben, anno M. CC. LXXXII, Dat men het

jaar 1284. en niet 1282, hier moet vinden, en ook dus

lezen, zouden wij breedvoeriger kunnen betogen, in

dien het nodig was. De inhoud alleen van deze beide

Brieven toont zulks genoeg. Immers bij dezen Brief

verzoekt ADOLPH, Graaf van Bergen, op wien na

doode van zijn Oom wALRAM van Limburg, en van

deszelfs Dochter, ERMENGARD, het Hertogdom van

Limburg was vervallen, als zijnde hunne naaste

bloedverwant, van Koning RUDOLPH, om met dat

Rijksleen te willen beleenen den Hertog JAN van

BRABANT. Het zelfde verzoek doet hij bij den vol.

genden Brief aan alle verdere Furſten en Heeren, van

wien ook eenige goederen, door gemelden zijnen

Oom en Nigte eertijds bezeten, te leen gehouden

wierden, om met die Leengoederen insgelijks den Bra

bantſchen Hertog te beleenen. Hij ſtaat derhalven af

Van al zijn regt op dat Hertogdom, en verdere Leen

goederen, daar toe behoorende, ten behoeve van ge

melden Hertog. De reden nu, waar om hij dezen af.

ſtand gedaan had, meldt hij in deze woorden, cum

Nos Ducatum donationis titulo transtulerimus

in - JOHANNEM Ducem Loth. & Brabantiae.

Men verſta door het woord donatio geen eigenlijk ge

zegde donatio, geen uit zuivere milddadigheid voort

ſpruitend geſchenk, maar eenvoudig een overgifte

van al zijn regt, dat hij op het Hertogdom hadde,

eene cesſie van zijn regt, en een volledigen afſtand

van 't zelve, ten behoeve des Hertogs, zonder dat hij

eene zodanige Overgifte en afſtand titulo lucrativo,

dan wel titulo oneroſo, deed. Dat hij voor dien

afſtand, en cesſie, een zekere Somme van penningen

getrokken heeft van den Brabantſchen Hertog, en dat

hij zijn regt aan denzelven bij wijze van verkoop, ti

tulo emtionis, heeft afgeſtaan, en overgedragen, zul

len wij hier beneden nader betoogen, Maar,daar

het hier alleen op aankomt, nu vragen wij, wanneer

heeft de Graaf van Bergen dezen afſtand gedaan? en

op welken tijd heeft hij dit zijn regt, bij wijze van Ver

koop, aan den Hertog overgedragen? Dat kan blijken

uit een Extract van dat Verdrag, door BUTKENs uit

gegeven, en in zijn tijdorder hier beneden ook door

ons geplaatst. – Aldaar vindt men deze jaar - en

dagteekening; Datum MCCLXXXIII, die Lunaepoſt

f?(7-
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nativitatem Beatae Virginis. Hoe is het nu mogelijk,

dat de Graaf van Bergen op den 21 Mey 1282. aan

zijnen Leenheer zou kunnen bekend maken, bij dezen

Brief, zijnen afſtand en overgifte aan HertogJAN, met

welken hij dienaangaande op den 8 September des vol

genden jaars 1283. eerst een verdrag geſlooten heeft? -

Hoe kon hij één geheel jaar en ongeveer vier maanden

te voren, eer hij dienaangaande een verdrag had ge

maakt, in handen van zijnen Leenheer zijne leenen af

ſtaan ten behoeve van een derden, met wien hij eerst

ſestien maanden daar na een verdrag over die Leenen

zou ſluiten ? een zodanig Koopsverdrag immers moet

vooraf gaan, eer hij de reſignatie zijner Leenen ten

behoeve van den Kooper bij zijnen Leenheer verzogte.

- Indien men in dit daglicht deze zaak beſchouwt,

zal men, onzes bedunkens, niet kunnen twijfelen, dat

in deze beide Brieven het Jaargetal kwalijk is afge

ſchreven, en dat men in plaats van MCCLXXXII. zal

moeten lezen het jaar MCCLXXXIV. – En, in

dien wij dezé Brieven brengen tot 1284. zal het ge

heele beloop dezer zaak geene verdere zwarigheden on

derhevig zijn. – Want, eerst na doode van ER

MENGARD, in 1282 op den 13 juny voorgevallen, kon

ADOLPH, Grave van Bergen, zijn recht, dat hij ver

meende op Limburg te hebben, doen gelden, en het

vrugtgebruik van het zelve Hertogdom aan REINALD

betwisten. Doch zich niet beſtand vindende, om zijn

recht met de wapenen tegen onzen Graaf ſtaande te hou

den, draagt hij al zijn recht over aan den Hertog

van Brabant, en hij maakt op den 8 Septemb. 1283 met

den zelven een Accoord wegens dien afſtand. Dit ver

drag over Leengoederen moest door den Leenheer eerſt

bekragtigd worden, indien de Hertog zijn recht, uit

dien afſtand verkreegen, met eenigen ſchijn van bil

lijkheid tegen onzen Graaf wilde doen gelden. –

Dit nu heeft de Graaf van Bergen gedaan, en de

reſignatie zijner Leenen, en de overdragt der zelve op

den Brabantſchen Hertog verzogt, bij deze twee Brie

ven, op den daar na volgenden 21 May 1284, en niet
op den 21 May 1282, gelijk men thands onder die Brie

ven leest. - Of nu Koning RUDOLPH op dit verzoek

van den Graaf van Bergen een gunſtig oog heeft ge

ſlagen, of hij, in gevolge van dit, den Hertog van

Brabant werkelijk met Limburg beleend hebbe , dan

of hij zijne vorige beleening, ſchoon twee of drie da

gen na doode van ERMENGARD, 't geen hem egter toen

onbekend was, geſchied, en de daar bij tevens ver

leende lijftocht aan onzen RFINALD, geſtand gedaan,

en dus dit verzoek van Beleening op den Hertog van

Brabant van de hand hebbe geweezen, zulks durve

ik, bij gebrek van egte Stukken, niet beſlisſen. Mo

gelijk zal de doorkundige vAN wYN ons in zijne Aan

merkingen op JAN VAN HELU nader berigt daar van

kunnen opleveren. Zulks neemt egter of geeft niets aan

het geen wij ons hier voorſtelden te betoogen ter op.

heldering van die weinige egte ſtukken, welke wegens

dat voorval ter onzer kennis zijn gekomen, en in deze

onze Verzameling door ons geplaatst moesten wor

den. - Hoe het hier ook mede moge gelegen zijn,

uit dit alles blijkt, dat de Hertog van Brabant , om

zich te ſtellen in het bezit van dat Hertogdom, niets

vijandigs tegen onzen Gelderſch en Graaf met eenigen

den minſten ſchijn van recht kon ondernemen, tenzij

voor af de Graaf van Bergen ten zijnen behoeve

dit Leen hadde gereſigneerd in handen van den Leen

heer, en dus volgends vereiſch der Leenrechten een

plegtigen afſtand van 't zelve gedaan hadde, het geen

bij dezen onzen Brief op den 21 Mey 1284. eerst

door hem verricht is, en niet twee jaar vroeger.

Dit nu zal nader blijken, indien wij hier bijvoegen,

dat niet eerder, dan in de daar aan volgende maand

JULy van dat zelfde jaar 1284, de vijandlijkheden,

welke zo noodlottig voor onzen Graaf zijn afgelopen,

hun begin genomen hebben, want eerst in july van

dat gemelde jaar de Hertog van Brabant, bij het

Dorp Gulpen, in het Limburgſche tusſchen Maaſtricht

en Aken gelegen, zijnen vijand tegemoetgetrokken is,

om hem uit het bezit van dat Hertogdom met geweld

te zetten, gelijk te recht ook is aangemerkt door den

Heer vAN wYN in de Bijvoegſ op wAGENAAR III. D.

bl. 18. - Wij zullen bij den volgenden Briefeen nader

bewijs voor deze onze ſtelling verder aanvoeren. -

(b) Devoluta.] In de uitgave van MIRAEUs, als me

de bij den Schrijver van het Proelium Woeringanum,

leest men devolutum , 't geen egter in den zin geen

verandering geeft. - Dat Proelium, in navolging

van de tot nog onuitgegeven Rijmkronijk van JAN

vAN HELU in Latijnſche verſen beſchreven, en zonder

naam des Schrijvers te Brusſel in 1641. uitgegeven,

zijn wij verſchuldigd, niet aan FRANCIscUs vAN DoN

GELBERGHE, gelijk FoPPENs, Bibl. Belg. Tom. 1. p.

291. meende, hier in door den Heer vAN LEEUwEN

in vor- aa， CHRoN. TIELENse p. 256. en anderen,

nagevolgd, maar aan deszelfs Broeder HENRIK cA

REL VAN DONGELBERGHE, gelijk de kundige PAQUot

ons leert in zijne Memoires pour ſervir a l'Hiſtoire

Litteraire des Provinces des Pays-bas, Tom. III. ſp.

199. " ! -

(c) Principem, joannem.] ln die beide bovenge

melde Uitgaven heeft men Principem, Dominum Joane

nem. Het zelfde woord ſchijnt ook door BUTRENs, en

MIRAEUs, uitgelaten te zijn in het einde dezes Briefs,

Datum anno Domini, enz. gelijk men leest in de uit

gave van 't Pr. Woeringanum , in welke uitgave, bij

een enkele, doch zinſtoorende, drukfout, men ook in

het begin van dezen Brief leest Adolfo voor Ru

dolpho. " - - -
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Afſtand van den Graaf van BERGEN van alle verdere leenen, welke na doodevan

de Gelderſche Gravin ERMENGARD, buiten het Hertogdom van LIMBURcH,

op hem vervallen waren, insgelijks ten behoeve van den Brabantſchen Hertog

JAN den I.

Den 21 Mey 1282. (1284.)

Agnificis & honorabilibus Viris, Domi

JL nis ſuis chariſſimis, cujuscumque ſta

tus, dignitatis, aut praeëminentiae exiſtant,

ad quos praeſentes litterae pervenerint, ADUL

PHUs Comes de MoNTE cum debitae fidelita

tis promptitudine, quidquid poteſt obſequii,

reverentiae & honoris.

Cum nos Ducatum LYMBURGENSEM cum

omnibus bonis & juribus, ad ipſum Ducatum

pertinentibus, cum (a) aliis bonis, quae fe

licis recordationis Dominus WALRAMUs Dux

LYMBURGENSIs, patruus meus, nec non Do

mina ERMENGARDIS, filiaſua, olim Comitiſ/a

GELRIAE, olim tenebant, dum viverent, ad

Nos ex morte utriusque, tanquam adheredem

legitimum, devoluta, donationis titulo tranſtu

lerimus in illuſtrem Principem, Dominum

(a) Cum aliis bonis.] Wanneer de Graaf van BER

GEN aan Hertog JAN van Brabant al zijn recht op het

Hertogdom Limburg verkogt en opgedragen had, heeft

hij tevens ook alle overige Leengoederen, welke eigen

lijk niet tot het Rijksleen van Limburg behoorden,

maar van andere Leenheeren verheft moesten worden,

onder dat Koopsverdrag begrepen gehad, en dezelven

mede afgeſtaan aan gemelden Hertog. Hij had geen

redenen om die andere goederen, alia bona, welke te:

vens met het Hertogdom door doode van zijne Nigt

ERMENgarn op hem verſtorven waren, voor zich, bui

ten die verkoop, te houden; dewijl hij niet beſtand zich

rekende tegen RFINALD, om denzelven de Lijftocht

en vruchtgebruik van die goederen zo wel, als van

het Hertogdom zelve, te betwisten, en de posſesſie

van dien te ontwringen. - Dat nu behalven, Lim

burg zelf, met zijn toebehoren, en gerechtigheid, ook

andere Leengoederen door ERMENGARD bezeten zijn

geweest, en het vrugtgebruik van welke onze Gelder

ſche Graaf zich aanmatigde, blijkt ten vollen uit den

Brief van den 21 September des jaars 1283. welken wij

hier beneden in zijn tijdorde uit het oorſpronkelijke ins:

gelijks zullen mededeelen. - Gelijk nu de Graaf

van Bergen, wilde hij het gemaakte Koopsverdrag vol

brengen, bij den voorgaanden Brief de beleening van

het Rijksleen voor den Hertog van Brabant moest ver

zoeken van den Roomsch Koning, en aan handen van

denzelven dat Leen reſigneren, even het zelfde was

hij ook verpligt te doen ten opzigte van alle de ove
rige Leengoederen, die ERMENGARD, of haar Vader,

in Leenweere bezeeten hadden, en aan andere Hee

ren en Furſten leenroerig waren. - Dit nu doet

hij bij dezenonzen Brief. Hij noemt niet met namen een

iegelijk van dezelven op, maar, als 't ware, bij wij
ºf

* . * * *

V. ,, 2i i

JoANNEM Ducem LoTHARINGIAE & BRA

BANTIAE, Dominum noſtrum, ſimpliciter &

de plano; Dominationem pariter & Honeſta

tem veſtram devote requirimus, quatenus ipſi

Domino noſtro DuciDucatum ipſum, & bonaad

ipſum pertinentia Ducatum, nec non & alia

bona ad nos, ut praedictum eſt, ex ſucceſſio

ne hereditaria devoluta, concedere dignemi

ni cum ſolemnitatibus ad hujusmodi conces

ſionem debitis & conſuetis.

Datum Anno Domini (b) MCC. LXXXII.

die Jovis poſt Pentecoſten.

CHRistoPH. BUTKENs, Troph. de Bra

bant Tom. I. dans les Preuves du Li

vre l V. p. 115.

ze van een zogenaamde Circulaire Misſive, is deze

Brief, wiens inhoud dezelfde is, als van den voorgaan

den, ingerigt aan alle zodanige Heeren, van wat ſtaat,

aanzien, of rang zij ook mogten zijn, van wien, als

Leenheerendier goederen, eene zodanigebeleening ten

behoeve des Hertogs van Brabant mogt verzogt wor

den. - Dit weinige zij genoeg tot het regte ver

ſtand van dezen Brief. Wij behoeven thands niet wijd

lopiger te zijn. " -

(b) MCCLXXXIIJDat dit Jaargetal onegt enkwa.

lijk afgeſchreven is, en dat men lezen moet

MCCLXXXIV, hebben wij met verſcheiden bewijzen

reeds getoond in onze Aanmerkingen opden voorgaan

den Brief, in welken dezelfde fout heeft plaats gehad.-

Ik kan egter niet afzijn, om bij de aldaar reeds voor

gebragte bewijzen nog een nader bewijs alhier te ge

ven, 't geen niet minder voldingend mij toeſchijnt te

zijn. - EMÜNDUs DYNTERUs, of DE DYNTER, die

geweest is Secretaris van eenige Hertogen van Bra

bant, en onder de Regeering van PHILIP den Goeden

op den 17 February des jaars 1448, volgends zijn

Grafſchrift, te vinden bij FoPPENs, Bibl. Belg. Tom.

1. p. 261. en PAQUot, Memoir pour ſervir a l'Hiſt.

Litteraire, Tom. I. p. 306 , is overleden, heeft zich

onder anderen ook bezig gehouden met het zamenſtel

len van een Chronijk van Brabant, in ſes Boeken

door hem beſchreven. In dit werk heeft DYNTERUs

niet blootelijk de Hiſtoriſche voorvallen in hunne tijd.

orde gerangſchikt, en verhaald, maar tevens heeft hij

zijn verhaal, 't geen welvoornaamlijk de groote waar

de van dat werk uitmaakt, telkens geſterkt met de

oorſpronkelijke Charters en Brieven, die hij uit de

Archiven van BRABANT, waartoe hij als Secretaris toe

gang had, in hun geheel afſchreef, en in zijn werk

1n
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inmengde. Deze Chronijk, ſchoon reeds voor lange

door MIRAEUS, CASP. GEvARTIUs, en anderen, beloofd,

heeft egter tot dus ver nooit het licht gezien. Wij

voeden egter eene gegronde hoop, dat, zo ras eene

gewenschte algemeene vreede aan de bloedige oorlogs

toneelen, waar door Brabant, onze Landen, ja geheel

Europa, zo deerlijk thands geſchokt worden , een einde

zal geſteld hebben, de uitgave van dien onder opzigt en

met aanmerkingen zal bezorgd worden door den verdien

ſtelyken en door zijnegrondige geleerdheid, en grootte

kunde in degeſchiedenisſen van onze Nederlanden wijd

vermaarden Bisſchop van Antwerpen, den Heer C. F. de

NELIs. Wij hebben het ſtuk zelve in zijn geheel nooit ge

zien, maar wij zijn aan de vriendelijke en gulhartige

mededeeling van dien Hoogwaardigen Prelaat verſchul

digd een Afſchrift van de Lemmata, Capitula, of de

korte inhouden van ieder hoofdſtuk dier Chronijk, en

wij zijn daar door in ſtaat geſteld, om oppervlakkig

een oordeel te vellen over het geheele beloop van dat

Werk, en over de orde, welke de Schrijver daar in

gehouden heeft. - Uit die Capitula nu blijkt ons,

dat hij in het V. Boek naauwkeurig naar de tijdorde

ook verhaald heeft de voorvallen van den Limburg

ſchen oorlog, te dezer tijd tusſchen Gelre en Brabant

gevoerd. – Wij oordelen niet onaangenaam te

zullen zijn, indien wij, uit dat aan ons medegedeelde

Afſchrift, de Lemmata, of korten inhoud van die

Hoofdſtukken, waarin DYNTERUs de voorvallen van

dit tijdvak opgeeft, alhier onder voegen. Zulks zal

ook tot opheldering van eenige volgende Brieven kun

nen dienen. - Het 20, 21 en 22 Hoofdſtuk van het

V. Bock dier CHRoNIJK hebben deze Opſchriften.

C. 2o. ,, De quodam Privilegio Abbatiae Parchenſts.

C. 21. ,, Litera Rudolphi Regis de non Praejudicio, da

,, ta Johanni Duci, quod ad petendam reſtau

,, rationem Novimagii. &C.

C. 22, ,, De Caſtro Carpenſi, acquiſito per Joannem

,, Ducem primum, ut patet per literam Rudol
,, phi Regis- n - 4

Hierop nu laat DYNTERus, volgends de tijdorde ,

volgen het voorgevallene met LIMBURG , en wel in

eenige volgende hoofdſtukken, wier Lemmata, ofOp

ſchriften, deze zijn:

C 23. ,, De Emptione, ſive Acquiſitione Ducatus

,, Limburgenſis , facta per Johannem Ducem

e ,, primum antedictum

C. 24. ,, Tenor Litterarum, direſtarum Magnificis vi.

,, ris, de bujusmodi materia -

C. 25. ,, Tenor Litterae, direftae Regi Romanorum,

,, ſuper materia praediſta. -

C. 26. ,. De guerra, orta inter JoHANNEM Ducem

,, Brabanciae, & REYNALDUM Comitem Gelriae,

, occaſione Ducatus Lymburgiae.

C. 27. ,, Oualiter Johannes Dux, percepto quod Co

,, mes Gelriae jus ſuum vendiderat Comiti de

,, Lucemburgo ſuos adverſarios perſequitur.

C. 28. ,, De Obſidione Caſtri de Woerinck & bello ibi

,, dem confeſto. -

C. 29. ,, De Pacificatione, facta Domino Godefrido,

» fratri Ducis. - -

C. 3o. ,, Dux & Comes compromiſerunt in PHILIP

,, PUM Regem Francorum de omnibus & ſingu

, lis, dictam terram tangentibus, & ſequitur

,, Ordinatio, ſive Pronunciatio ejus dem Philip

,, pi, Francorum Regis.

C. 31. ,, Reijnaldus Comes Gelriae ratificat & appro

; ,, bat ordinationem Philippi Regis Francorum ,

,, prout in Litera tenor ſequitur.

C. 32. ,, Idem Reijnaldus Comes renuntiat omni juri,

•

, quod habet in Ducatu Limburgiae &c. &# ab

,, ſolvit Feudales de Juramentis ſibi praeſtitis

,, prout in Litera &fc.

C.33. ,, Reijnaldus Comes rogat judicem, Scalinos,

,, Magiſtros civium de Duysborch, ut obediant

,, Duci , quos abſolvit a juramentis &'c. prout

,, in Litera &fc.

C. 34. ,, Reijnaldus Comes confitetur renunciaſe juri,

,, quod habet in Waſſenbergha.

C. 35. ,, De Caſtro & villa de Randerode.

Hier mede nu eindigt hij de beſchrijving van het

voorgevallene met onzen Graaf REINALD, zo ver het

zijn betrekking heeft op Limburg, en in de volgen

de Hoofdſtukken verhandeld hij andere voorvallen,

die tot ons GELDERLAND niet behooren. – Laten

wij ons nu deze Lemmata ten nutte maken, om daar

uit het egte jaartal van dezen onzen Brief, en van den

voorgaanden, te bepalen. Voor eerst, uit den

korten inhoud van Cap. 24. blijkt, dat DYNTER Us in

dat Hoofdſtuk zijnen Lezer woordelijk medegedeeld

heeft dezen onzen Brief, gelijk hij in het volgende

25, Cap. woordelijk ingelijfd heeft den voorgaanden

Brief, aan Koning RUDOLPH geſchreven, – ten

tweeden, is het zeker, dat DYNTERUs in zijne Chronijk

naauwkeurig de tijdorde, zo veel hem mogelijk was,

zijn gehele werk door, in agt neemt, en geene la

tere voorvallen plaatst voor vroegere. - Is het nu

denkelijk, dat hij zulks in dit geval zou gedaan

hebben? Indien hij werkelijk onder deze twee Brie

ven het jaar M. CC. LXXXII. gevonden had, en niet

M. CC, LXXXIV. wat reden zal men dan kunnen ge

ven, dat hij juist bepaaldelijk in dat geval, tegen zij

ne gewoonte aan, deze beide Brieven niet in zijne

Chronijk op 1282 , maar juist twee jaar later, of op

1284, heeft geplaatst? Dat nu deze tijdorde

bij hem plaats heeft, zal weinig moeite hebben te be

wijzen – In het 2o Cap. heeft hij, volgends den

korten inhoud, opgegeven een zeker Privilegium Ab

battae Parchenſis. Dien Brief heeft Jo. FR. FoppENs

uitgegeven in Suppl. ad Dipl. AUB. MIRAEI, Oper.

Dipl. Tom. II. p. 871. en dezelve is gedateerd op den

9. April 1283. - In het 21. Cap, heeft hij ge

plaatst een Brief van Kon. RUDOLPH. Die Brief is in

zijn geheel reeds uitgegeven bij BUTKENs onder de

Preuves du Livre IV. des Trophées de Brab. p. 116. en

de dag- en jaartekening van denzelven is van den 16. Fe

bruarij 1283. - Tot dusver gaat het jaar van

1283 bij hem. - In het volgende 22 Cap. vermeldt

hij, hoe, en wanneer Hertog JAN I. den eigendom

van de Heerlijkheid Kerpen, in het Aartsſticht van

Keulen gelegen, verkregen heeft, en ter ſtaving van dit

zijn verhaal brengt hij bij den Leenbriefzelfvan K. RU

DoLPH. MIRABUs heeft dien Brief, mogelijk uit dit

zelfde cHRoNicoN door hem afgeſchreven, uitge

geven in zijne Donationes Belgic. C. 124. Oper. Dipl.

T. I, p. 59r. en de dagtekening van denzelven is,

van den elfden February 1284. - Nu gaat DYN

TERUs in zijn Chronijk over tot de voorvallen wegens

Limburg, en de daar uit gevolgde oneenigheden tus

ſchen BRABANT en GELRE. In het 23. Cap. verhaalt

hij, op wat wijze, en van wien, Hertog JAN, bij

koop naamlijk, het recht op 't gemelde Hertogdom

aan zich gebragt heeft. Dat Koopscontract is wel in

gegaan geweest op den 8 September des vorigen jaars

1283. Doch onze Chronijckſchrijver heeft niet noo

dig geoordeeld, dat verdrag woordelijk in zijn werk

te brengen, om redenen, dat het zelve eerst in 't vol

gende jaar zijn volle beſlag heeft gekregen. Hij heeft

dus gerekend genoeg te zijn, dat hij tot ſtaving van

Kkkkk 2 e- - - - - - - - - - - - --- zijne
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zijne gezegdens in de twee volgende Hoofdſtukken,

24 en 25, deezen onzen, en den ſtraks voorgaanden

Briefbijbragt. Immers niet eerder kan de Graaf van

Bergen, of ſchoon hij eenigen tijd te voren daar over

reeds een accoord had aangegaan, eigenlijk gezegd

worden onterfd te zijn van zijn recht op een Leengoed,

dan voor dat hij dat Leengoed in handen van den Leen

heer heeft afgeſtaan en plegtig overgegeven, en de be

leening van het zelve ten behoeven van den Kooper

verzogt had bij den Leenheer. Dit nu geſchied

zijnde bij dezen en den voorgaanden Brief, welke bei

de, voor 't aangaan van het Koopscontract zelf, niet kun

nen gegeven zijn, maar na het aangaan van het zelve

noodzakelijk eerst moesten afgegeven worden ter vol

brenging van zodanig contract. En dit leverde ook den

voornaamſten grond uit, waar op wij in onze aanmer

kingen op den vorigen Brief onze gisſing vestigden,

dat in deze beide Brieven het jaar M. CC. LXXXII.

kwalijk door latere uitſchrijvers was afgeſchreven voor

M. CC. LXXXIV. En dewijl nu DYNTERUs in die

zelve tijdorde deze Brieven in zijn Werk gerangſchikt

heeft op het jaar 1234. is zulks bij mij een voldingend

1 -

bewijs, dat hij in de oorſpronkelijke Brieven, waar

toe hij in zijne hoedanigheid, als 's Hertogs Secreta.

ris, toegang had, ongetwijfeld dat zelfde jaar zal ge

vonden hebben, en niet het jaar 1282. - Dat hij

verder de tijdorde in zyn Chronijck naauwkeurig heeft

in agt genomen, blijkt ook uit het volgende 26 cap.

alwaar hij een begin maakt met de krijgsverrigtingen,

welke in de maand julii deszelven jaars 1284 eerst

een aanvang hebben genomen, gelijk wij op den voor

gaanden Brief reeds aangemerkt hebben. Dit

zij voor ons tegenwoordig oogmerk genoeg. De

verdere hier medegedeelde Lemmata der volgende

Hoofdſtukken dezer , tot nog onuitgegevene, Chronijk

zullen ons een en andermaal in het vervolg te ſtade

komen. Op deze beide Brieven nu heeft ook

H. C. vAN DoNGELBERGHE in zijn Proel. Woering.

pag. 9. het oog gehad, wanneer hij ſchreef,

Montenſis Comes Adolfus - - -

- - - ſua Brabanto Limburgica ceſit

Omnia jura Duci, firmatque haec foedera

ſcripto.

47.) De Vrijheid van Tollen, op den Rhijn te Keijzerswaard, aan de Burgers

van ZUTPHEN bevestigd door den Roomsch Koning RUDoLPH.

- Den 2o. Meij 1282.

v

UDoLPHUs, Dei gratia Romanorum Rex

- ſemper Auguſtus. Univerſis ſacri Im

perii Romani fidelibus, praeſentes literas in

ſpecturis, gratiam ſuam & omne bonum.

Dum fidelium ſubditorum votis clementer

annuimus, non ſolum eorum erga nos creſcit

devotio, & fidei puritas ſtabilitur: verum etiam

regalis dignitatis ſublimitas altioris honoris ſus

cipit incrementum.

Noverint igitur tam poſteri quam praeſen

tes, quod nos illam gratiam, quam (a) Impe

ratores & Reges Romanorum, praedeceſſores

noſtri, Civibus de sUTPHANIA feciſſe noſcun

tur de non ſolvendo thelonio, aſcendendo vel .

deſcendendo cum rebus ſuis quibuscumque

per Rheni alveum apud Werdam, eatenus ra

tam habemus & gratam, ac auêtoritate Regia

confirmamus, quatenus iidem Cives eadem

gratia temporibus quondam FREDERIcI Roma

(a) Imperatores & Reges.] Reeds in den jaare 12c6.

had de Roomsch-Koning PHILIP aan de Burgers van

zUTPHEN op verzoek van otto den II. geſchonken de

vrijdom op de Keizerlijke Tollen te Keijzerswaarde.

wij hebben dien Brief uit het MS. Privilegie Boek

der Stad zUTPHEN reeds medegedeeld in onze II. Af.

deeling onder Num. 98. bl. 3or. - In dat zelfde

MS. volgde op dien Brief onmiddelijk deze bevesti

gingsbrief van K. RUDoLPH , doch uit denzelven blijkt,

dat intusſchen ook door Keizer FREDERIK den II. die

zelfde vrijheid bevestigd is geweest. Die Brief egter

van Keizer FREDERIK is mij tot dusver, zo veel ik

norum Imperatoris, praedeceſſoris noſtri,

plenius ſunt gaviſi.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc

noſtram confirmationem infringere, vel ei in

aliquo auſu temerario contraire: quod qui fa

cere praeſumpſerit, noſtrae Majeſtatis offen

fam ſe (b) moverint incurſurum.

In cuius rei teſtimonium praeſens ſcriptum

exinde conſcribi, & Majeſtatis noſtrae ſigillo

fecimus communiri. -

Datum Wormaciae XIII. Kal. (c) Junii Ind.

XI. anno Domini M. CC. oétogeſimo ſecun

do, Regni vero noſtri anno nono.

Naar het Perkamenten MS. Privilegie

Boek der Stad zUTPHEN, Fol. 76. ver

ſo en 77. Ook uitgegeven bij sLICH

TENHORST in Append. p. 565.

mij herinneren kan, nergens voorgekomen. Dezelve

ſchijnt zelfs in de Archiven der Stad Zutphen verloren,

of in het ongerede geraakt te zijn, ten tijde, toen men

dat Privilegie Boek in dier voege liet afſchrijven uit de

oorſpronkelijke losſe Charters der Stad.

(b) ſe noverint.] Dus in 't MS., en in de uitgave.

Mogelijk ſtond in 't oorſpronkelijke, ſe noverit incur

ſurum.

(c) XIII. Kal. Junii.] Ik heb wel geen reden om

aan de egtheid van deze dag-tekening, zijnde den

2o Meij, te twijfelen. Doch, wanneer men in aan

merking neemt, dat onze Graaf REINALD beſchreven

iS
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is geweest door K. RUDoLPH, om te Worms te ko

men, en als Rijksfurst het Hoge Gericht des Keizers

bijtewonen, het geen eerst op den 13 junij daar

aan volgende ſtond gehouden te worden, is het on

waarſchijnlijk, dat hij reeds een maand te voren de

reize derwaarts zou ondernomen hebben , wanneer

men verder in opmerking neemt, dat REINALD diege

legenheid, dat hij zich aan het Hof des Konings be

vond, ten nutte gemaakt heeft, en van denzelven ver

ſcheide gunstbewijzingen heeft weten te verkrijgen,

en men eindelijk daar bij opmerkt, dat de Brieven

alle daar van uit de Cancellarie des Konings niet eer

der, dan eenige dagen na den 13 junij, gelijk uit de

volgende ſtukken blijkt, zijn gedateerd, en uitgegeven;

komt het mij vrij waarſchijnlijk voor, dat ook deze

Brief niet op den 2o Maij, maar op den 19 junij door

den Cancellier zal uitgegeven zijn geweest, en dat

mogelijk de Zutphenſche Secretaris, wanneer hij

dezen Brief in het Privilegie Boek overſchreef, door

haast , of onoplettendheid, zal afgeſchreven hebben

XIII. Kal. junii, voor XIII. Kal. julii. - Dit zij

egter maar eene bloote gisſing.

sekse ºss sekssessies alsAſsasº'sAssasaksakse as

48.) Door Wilhelm van Riſewich, Ridder, ten behoeve van een Altaar in den Doms

kerk van UTRECHT, drie Hoeven Lands in BETUE opgedragen, en in eigen

dom overgegeven.

In juny 1282.

U IS# praeſentia viſuris, Bartholo

niets de Ecke,judexſive (a) juſticiarius,

in terra Battle ab illuſtri viro domino REY

NoLoo Comite Gelride conſtitutus, ſalutem

cum noticia rei geſtae. -- -

Ne ea, quae aguntur in tempore, per lap

ſum temporis oblivioni tradantur, ad confir

mandam hominum, quae labilis eſt, memo

riam provide inventum eſt teſtimonium litte

rarum. | | | - - -

Noverint igitur ſinguli, & univerſi,2 tam

poſteri, quam praeſentes; guod conſtitutus

ropter hoc in mea praeſentia honeſtus vir,

diis IJ ilhelmus de Riſtºvich, miles, tres

manſos ſuperiores, quos habebat jacentes in

terra ſua, quae vocatur bredemate, & proprie

tatem ipſorum trium manſorum contulit, &

aſſignavit venerabilibus viris, Decano (#) &

Capitulo Maioris Eccleſiae Traiectii: ad do

tem altaris, quod eſt in ipſa Eccleſia Maiore

ad Sepulchrum felicis recordationis domini

HENRIci quondam Episcopi Traiectn. ad opus
presbiteri, qui pro tempore deſerviens fuerit

ad idem altare.

Et eosdem tres manſos terrae, & proprie

(a) ſtve.] Seu heeft men bij PoNTANUs , die

maar alleen een klein uittrekzel uit dezen Brief, met

weglating van 't grootſte gedeelte, heeft medege

deeld H. G. Lib. VI. p. 159. De Brief verdiende

egter in zijn geheel wel uitgegeven te worden, als aan

merkelijk kunnende dienen tot opheldering van onze

oude Vaderlandſche regten en gewoonten, doch het

geen hier de plaats niet is wijdlopiger te toonen. ,,

(b) Decano.] Bij PoNTANUs leest men, Decanis.
Zijn er dan meerder, dan één Deken, in ieder Ka

pittel? - -

(c) Amilii.] Dus vinde ik hem ook genaamd in

een onuitgegeven Brief van den jare 1279. die S. Ag

netis, te vinden in het Perkamenten MS. Liler Pi

tatem ipſorum in manus venerabilis viri do

miniAMILII (c), decani praedictae Maioris Ec

clefiae, qui ipſam collationem ſeu aſſignatio

nem nomine praedictorum Decani & Capituli,

ad opus diéti presbiteri, recepit, effeſtucando

voluntarie & libere reſignavit, ab ipſo Deca

no & Capitulo in dotem dicti Altaris, & ad

opus ipſius presbiteri, perpetuo poffidendos.

Factae ſunt autem praedictae collatioaſſigna

tio et reſignatio praedicto modo coram me

Bartholomeo Judice ſeu juſticiario praedic

to, Uxore & filiis diéti dni Wilhelmi aſtanti

bus & plenum conſenſium adhibentibus, prae

ſentibus etiam venerabilibus viris , dominis

Decano praedicto , & Stephano Praepoſito

Sancti Petri Traiectn. Fratre Lamberto de

domo Teuthonica iuxta Traiectum quondam

officiali & magiſtro, Henrico Capellano in

praedicta Eccleſia Maiori. Praeſente etiam

Bertoldo fratre meo, & praeſentibus & ſpe

cialiter ad hoc vocatis ſex probis, qui vo

cantur vulgariter Lantgenoten, quorum no

mina immediate ſubſequuntur, ſcilicet Wilhel

mo de Werve, Henrico Bovendorp, Loef

nepote diëti dni/Wilhelmi militis, Nycholao ge

- - INGTO

loſus van het Kapittel van St. Marie te Utrecht Fol.

67. Hij komt ook in andere ſtukken voor onder den

naam van Amelius , Amylius en AEmilius. Men zie

DRAKENBORCH, Aanh. op de K. O. bl. 54. - Uit

dezen onzen Brief, gelijk mede uit een anderen bijMA

THAEUS de Nobil. p. 1o66. blijkt, dat hij tot in het

midden van 1282. nog geleefd heeft, zo dat BUCHE

LIUs, en anderen, zijn ſterfdag te onrecht brengen op

den XIX, januarius in het zelfde jaar 1282, ten zij

zij daar mede bedoeld hebben den zogenaamden Fran

ſchen Stijl of Paasch jaar, wanneer zijn ſterfdag vol

gends den gemeenen ſtijl zou invallen op den 19Ja

nuarii 1283. -

Kkkkk 3
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nero Presbiteri, Huberto Longo, Hermanno

Uthengoye. Praeſentibus etiam Gotſuino de

Velde, Gerardo de Verve, Arnoldo de Zanctis,

Henrico de Amerungen, Everardo Cuſtode

de Boſiſichelil , & aliis pluribus fide dignis.

In quorum omnium teſtimonium & muni

men ego Bartholomeus judex praedictus, ro

gatus a praedicto Wilhelm0 milite, praeſenti

Cartae ſigillum meum appoſui.

Et ego //ilhs miles praenominatus omnia

& ſingula praemiſſā, prout conſcripta exſiſtunt,

rata ſervans & ſervaturus, & ad ſervandum

praedicta omnia in poſterum per praeſentes me

obligans, eadem ſub ſigillo meo, quod ad

maius munimentum praeſentibus appoſui, con
fiteor eſſe vera. *

Datum & actum anno Domini M.° CCo,

oétogeſimo ſecundo, menſe Iunio.

Naar den Oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, geſterkt met 2 ſegels in geel

wasch, 't eerſte nog in zijn geheel,

't tweede bijna geheel gebroken, berus

tende in de Archiven van het Kapittel

van den DoM te Utrecht in Lade Ior.

No II. -

**&################################################
r

* * * *

49.) Uitſpraak in het geſchil tusſchen de Graven van VLAANDEREN en HENrcou

wEN, op een Rijks Gericht, door Koning RUDOLPH uitgeſchreven en ge

houden binnen Worms, waarbij, onder anderen, ook GraafREINALD, als

Rijks-Hurst, tegenwoordig is geweest,

* * *

- , - - * * -

** -- - - - -

r

s

UDOLPHUs, Dei gratia Romanorum rex

N- ſemperauguſtus, univerſis Imperii ſa

Cri Romani fidelibus, praeſentes litteras in

ſpecturis, gratiam ſuam & omne bonum. . .

Ad univerſitatis veſtrae , notitiam duximus

deferendum, quod praeſidentibus nobis feria

V. poſt dominicam, qua cantatur, Miſericor

dia. Domini, in judicio apud Hagenoyam,

praeſentibus venerabilibus, Wernhero Magun

tino, & H. Trevirenſi, Archiepiscopis, &

Spirenſi ac Argentinenſi Episcopis, illuſtribus

L. Comite Palatino Rheni, Duce Bauwariae,

& Ottone Marchione de Brandenburch, Prin

cipibus noſtris, & nobilibus viris, E. de Cant

zenelentbogen, H. S. Vurtenberch, E. de

Vriburgo . . . . de Diech . . . & de Span

heim Comitibus, & quampluribus aliis Impe

rii Fidelibus, ſpectabilis vir JoHANNEs de

Avesnis Haynoniae Comes contra GUIDONEM

Comitem Flandriae ibidem praeſentem propo

ſuit, quod ipſe Comes Flandriae, & ſui, ipſum

Comitem Haynoniae prohibuerant, & impe

diverant, quominus libere, quiete ac utiliter

posſideret terram de Aloſt, terram ſuper Scal

dam, terram Geraldi-montis, terram Waſide,

& terram Quatuor-officiorum, cum omnibus

attinentiis ſuis, quas eidem Haynoniae Co

miti in feodum conceſſeramus jam dudum: in

quarum poſſeſſionem, juxta mandatum no

ſtrum, & Curiae noſtrae ſententiam, per ve

nerabilem J. Cameracenſem Episcopum mitti

iusſimus, & miſlus fuit; petens idem Hay

noniae Comes ſibi de eodem Comite Flandriae

juſtitiam exhiberi, Quo iſta negante, litem

conteſtando ſententiatum fuit, & per ſenten

tiam ibidem approbatum, quod ſuper hoc

Den 15 juny 1282.

-

diétum Episcopum executorem ad noſtram

deberemus praeſentiam evocare; vel, ſi legi

timo impedimento detentus venire non pos

ſet, coram nuntiis noſtris, quos ob hoc ad

ejus deſtinaremus praeſentiam, per juramen

tum, corporaliter praeſtitum ab eodem, de

poneret veritatem , & eam ſub litteris ſuis

patentibus per proprium nuntium ad noſtram

deferret notitiam, praefixa per Nos, juxta

ſententiam praedictorum Archiëpiscoporum,

Episcoporum, Principum, Comitum, & alio

rum Imperii fidelium, ad hoc, & ut in diéto

negotio procederetur, & fieret, quod Curiae

noſtrae diétaret ſententia , diëtis Comitibus

pro termino peremtorio feria II. poſt feſtum

beati Barnabae Apoſtoli.

Nuntiis igitur noſtris, juxta formam dictae

ſententiae, ad praefatum Cameracenſem E

piscopum cum tenore eiusdem ſententiae ve

A"

nientibus, quia propter legitima impedimenta,

quae per procuratorem ſuum, poſtmodum ea

in animaIn jurantem, coram Celſitudine no

ſtra docuit eſle vera, perſonaliter ad nos ne

quivit accedere, coram nuntiis noſtris antedi

étis ſecundum formam praeſcriptae ſententiae

juratis depoſuit de praemiſſis puram, quam

novit, & ſimplicem veritatem, ut eam nobis

per proprium nuntium & procuratoren, ac

litteras ſuas patentes in ditto termino deſti

navit.

Auditis autem, lectis, & expoſitis litteris

hujusmodi in judicio coram Nobis pro tribu

nali ſedentibus apud WoRMAcIAM feria II.

praedicta, praedicto Comite Haynoniae Co

mite praeſente, & ſecundum tenorem depoſi

tionis praedicti Episcopi ſibi juſtitiam fiericum
- 1Il
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inſtantia poſtulante. Praefatovero Flandriae Co

mite, nec per ſe, nec per procuratorem aliquem

comparente, ſed ſe per contumaciamabſentan

te, per communem venerabilium Wormacienſis,

& Spirenſis Episcoporum, illuſtris Ottonis

Marchienis de Brandenburg, Principum noſtro

rum, nobilium virorum,(a)R. GELRHAE,G.Sey

menſis, H. Vueldenze, E. de Categenelenbogen

..., de Naſſo.... & de Diech Comitum, Wal

ranni de Vualkenburg, & de Hainsbourg, ac

aliorum Baronum & Imperii fidelium ſenten

tiain, praedictae terrae cum omnibus perti

mentiis ſuis abjudicatae fuerunt & ſunt prae

dicto Comiti Flandriae, eius contumaciabſen

tia non obſtante, & adjudicatae Haynonide

Comiti praenotato. Et fuit etiam per eam

dem ſententiam dictatum & obtentum, quod

ſecundum relationem nuntiorum noſtrorum

praedictorum, tenorem depoſitionis praedicti

Cameracenſis Episcopi, & formam litterarum

ſuarum antedictarum, nec non relationem

nuntii ac procuratorisdicti Episcopi, praedi

étum Flandriae Comitem pro eo quod ipſe per

ſe & ſuos dictum Haynoniae Comitem prohi

buerat & impediverat, ut oſtendit clare tenor

depoſitionis praedictae, quominus dictarum ter

rarum ſibi per nos, prout eſt expreſſum ſupe

rius, in feodum conceſlarum, in quarum pos

ſesſionem auctoritate & mandato noſtro ſaepe

dictus Episcopus procuratorem diéti Comitis

Haynoniae nomine eius miſt, utili, quieta

& vacua posſesſione gauderet de jure prae

ſcribere, ac eumdem Haynoniae Comitem ad

juvare & deſſendere, prout posſibile nobis

fuerit, ut dictarum terrarum poſſeſſionem,

quam per executionem juris jam habet liberan

& vacuam, amoto quolibet detentore, & ſpe

cialiter GUIDONE Comite Flandriae, nanciſci

valeat, debeamus, ac omnes ipſi Comiti
- - - - - - -- , 7 - - - - - - - - - -

(a) R. Gelriae] Wij zouden dezen Brief, wiens

inhoud geen de minſte betrekking heeft tot ons GEL

DERLAND, in onze Verzameling niet gebragt, maar

met ſtilzwijgen overgeſlagen hebben, ware het nietge

weest, dat wij alhier onzen Gelderſchen Graaf REI

NALD aantroffen onder de verdere opgenoemde Rijks

Furſten, die in het Hoge Rijksgericht als mederich

ters, of Asſesſoren, te dezen tijde over deze twistzaak

hebben uitſpraak gedaan. Ontegenzeglijk biijkt der

halven hier uit, dat op den I2 Junij desjaars 1282, onze

%R

Flandriae in contumacia & in injurioſa violen

tia aſſiſtentes ſimiliter proſcriptionis mucrone

ferire. 3 - - - - - - - - - - - - -

Item ſententialiter fuit ab omnibus ſupra

dictis eodem tempore definitum, quod idem

Comes'. Haynoniae praedictarum terrafum,

hominum, jurium & pertinentium ad easdem

in toto vel in parte, per ſe & ſuos poſſeſſio

nem poſſit accipere, ac intrare & ſeintromit

tere de eisdem, quandocunque ſibi viſum fuerit

expedire, nec in hoc in alicujus injuriam ali

quid reputabuntur egiſſe, nec unde vi inter

dicfo teneri.

Praeterea in eadem Judicii inſtantia ſimiliter

extitit ſententialiter judicatum, quod dictus

Haynoniae Comes, tamquam jurispraedictarum

terrarum & attinentiarum ſuarum posſesſor,

pro ipſis terris, quoad ipſum Flandriae Comir

tem, & quoslibet alios, non actoris ſed rei

debeat praeſentare perſonam, ſi aliquis um

quam hominum dixerit ſibi jus competere in

praedictis. ' s . A :

Quas ſententias, utpote rationabiles, ab

Omnibus de jure approbatas, laudamus &

approbamus, & ex certa ſcientia confirma

II) UlS. - - - -

In quorum omnium teſtimonium praeſens

ſcriptum exinde conſcribi, & Maieſtatis no

ſtrae ſigillo jufſimus communiri.

. Actum woRMATIAE xvii Cal. Julii, Indict.

x. anno Domini M. CC. LXXXII. Regni
vero noſtri anno Ix.

EDM. MARTENE & URs. DURAND, Theſ.

. . Nov. Anecdot. Vol. 1, p. 1181-1183
- v----- ****

en daar uit naderhand weder uitgegeven

- door den Heer A. KLUIT in Hiſtor.

Crit. Comitat. Holl. & Zeland. Tom.

- II. Part. II. Cod. Dipl. n. 309. pag.

3 . . i-'- 854-858.

Graaf zich niet in Gelderland, maar op dezen Rijksdag

binnen Worms in perzoon tegenwoordig bevonden

heeft. Eene Hiſtoriële omſtandigheid, voorwaar, wel

ke van het uiterſte belang is voor onze duistere en

verwarde Gelderſche geſchiedenis van dezen tijd, en

welke overzulks kan ſtrekken tot merkelijke ophelde

ring en beter verſtand van zommige hier voorkomende

Brieven. Men zie, het geen wij hier voren breed.

voeriger hebben aangemerkt op Num. 45. bl. 667.

* *

- - -*

es zes - - - - -

5o,)
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5o.) ERMENGARD, Vrouw van GraafREINALD, beleend met het Hertogdom van

LIMBURG, en de Lijftocht van het zelve, na haar dood, aan haar Man

- - -- - - - - - - - - - - "

TD UpoLPHUs, Dei gratia Romanorum Rex

J EN- ſemper Auguſtus, univerſis Imperii

Romani fidelibus, praeſentes litteras inſpectu

ris, gratiam ſuam & omne bonum.

Praeclaris virtutibus illuſtris Duciſſae LIM

BURGENsis, Uxoris ſpectabilis viri REINoLDI,

Comitis GELDRIAE , favorabiliter inclinati,

ſibi Ducatum Limburgenſèm, nec non omnia

& ſingula, ad eam per mortem quondam Du

cis Limburgenſis Patris ſui, cujus extitit heres

unica, devoluta, libenter concedimus, eadem

feuda ſibi (a) per nobilem Walterum de Fal

kenburg transmittentes. Si tamen (b) praefa

tam Duciſſam praemori contigerit, praefatus

Comes GELDRIAE, maritus ſuus, debet eun

dem Ducatum, cum omnibus ſuis pertinen

' 'T O, . . . . . - - - - - - - - ' . .

(a) per mobilem Walterum de Falkenburg. JDus in de

eerſte uitgave. Doch beterleest men in de uitgave van

KREMER,per nobilem Virum Walramum de Valkenburch.

Immers in den ſtraks voorgaanden Brief onder Num. 49.

bl. 675 wordt hij genoemd Walrannus de Vualkenburg,

't geen het zelfde is met Walramus. Niet

Walter, maar Walram, noemen hem ook PoNTANUs

H. G. Lib. VI. p. 16t. TEscHENMAchER, Ann,

Cliv Part. II. p. 408. BROSIUs, Ann. Juliae Mon

tiumque Com. Tom. I p. 44. en anderen. Egter in het

ANoNYM1 Chronicon Archiëpiſc. Colonienſt, uitgege

ven door 'sT. ALEx. wURDTwEIN, in zijne Nova ſub

ſidia Diplom. Tom. XII. p. 336 ontmoeten wij hem

ook onder de medeſtanders en hulpers van onzen Graaf

REINALD in den veldſlag bij Woeringen in 1288., on

der den naam van Dominus Waltherus de Vualken.

- gegeven en toegeſtaan door Koning RUDOLPH.

Den 18 junij 1282.

tiis, ad vitae ſude tempora libere posſl

dere.

In cujus teſtimonium Majeſtatisnoſtrae ſigil

lum praeſentibus eſt appenſüm. Datum Wor

matiae 14. Calend. Julii, Ind. 1c. anno Do

mini 1282. Regni veronoſtri anno nono.

LUCII VERoNENsis de ſucceſfone in Jura

Ditionesque Juliae, Cliviae, Montium

- -- &c Diſſertatio, Refutatio , Apologia

| | & Notatio (Manhemii 1732.) in Man

tisſa Diplomatum pag. 47. Ook bij

CHRISTOPH. Jac. KREMER, in deszelfs

-- Academiſche Beijtrage zur Gulch- und

-- -, ---- -- Bergiſchen Geſchichte, Tom. III. p. 77.

- o in Not. : : : :

& - - - -

1 | | | | | . . . . .

burg. Doch bij HocsEMIUs word hij te regt genaamd,

Waleramus de Falcomonte. Zie CHAPEAVILLE , Geſt.

Pontif Leod. Tom. II. p. 319. als mede in het Mag

num Chron. Belgicum bij PISTORIUs, R. G. SS. Tom. III.

p, 28o. & 291. In een volgenden Briefvan den 199unii

1282. ontmoeten wij zijn naam bij verkorting geſchre.

ven, W. de Valkenburg. ... : - ºr

(b) Praefatam Duciſſam praemori contigerie.] Bij

KREMER leest men, ipfam Duciſſam praemori conti.

gerit, 't geen op het zelfde uitkomt. – Toen deze

beleening geſchiedde, wist men aan het Keizerlijke

Hof nog niet, dat de Hertogin twee of ten hoogſten

drie dagen te voren reeds overleden was. Wij heb.

ben dit breder betoogd in onze Aanmerkingen op den

Brief onder Num. 45. bl, 666 en behoeven zulks hier

niet te herhalen, - -

- - - -

51.) Door Koning RUDOLPH aan Graaf REINALD vergund, om de Munte van

Limburg te mogen overbrengen naar 's Hertogen Rode.

Den 19 junii 1282.

UDoLPHUs, Dei gratia Romanorum Rex

ſemper Auguſtus, univerſis ſacri Ro

mani Imperii fidelibus, praeſentes literas in

ſpecturis, gratiam ſuam & omne bonum.

Praeclarae devotionis & fidei puritatem, qua

ſpectabilis vir REINALDUs, Comes GELRLAE,

dilectus fidelis noſter, Nos & ſacrum Impe.

rium veneratur, favorabiliter intuentes, en

hanc gratiam duximus faciendam, & liberali

ter indulgemus illam monetam, quae in LIM

BURCH cuditur, & ſicut ad ipſum Comitem

ratione Ducatus Limburgenſis ſpectare digno

- ſcitur,

-1"
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ſcitur, & in opidum Rode, quod vulgariterdes

Hertogenrode dicitur, translata cum ea fuit

forma, valore & numismate, quibus eadem

moneta in dicto opido Limburch cudi & fieri

conſuevit, cudendam in eodem opido Rode,

ac etiam legaliter faciendam. -

In cujus rei teſtimonium praeſens ſcriptum

Majeſtatis noſtiae ſigillo fecimus communiri,

(a) Datum– XIII. Calend. Julii] Wanneer op

den 12 junii onze Graaf in perſoon zich bevond aan

's Konings Hof binnen Worms, gelijk blijkt uit den

Brief onder Num 49. bl. 675. en uit het geen wij heb

ben aangemerkt op den Brief, onder Num. 45. bl. 667,

zal hij die gelegenheid zich ten nutte gemaakt heb

ben, en, toen hij voor zijne Vrouw de beleening, en,

ingeval van vooroverlijden van dezelve, voor zich de

bevestiging van het vrugtgebruik van 't Hertogdom

p

Datum Wormaciae, XIII. Calend. Julii (a),

Indictione X. Anno Domini milleſimo dueen

teſimo octuageſimo ſecundo, regni vero no

ſtri anno IX.

PoNTANUs Hiſt. Gelr. Lib. IV.

ſp 159.

Limburch, zo als hem bij huwelijksvoorwaarde be

ſproken was, van den Leenheer verzogt, ook tevens

gezorgd hebben om van den Koning de toeſtemming

te verkrijgen wegens de verplaatzing der Munte uit de

Stad Limburg naar 's Hertogen - rode, het geen hij

voort na doode van zijn Schoonvader, wanneer het Her

togdom op zijne Vrouw vervallen was, opeigen gezag

ſchijnt ondernomen gehad te hebben, welke verplaatzing

nu bij dezen Brief door den Koning wordt bekragtigd.

52.) De Pandſchap van Nymegen, voor den tijd van vijf jaaren, aan Graaf

REINALD verlengd door Koning RUDOLPH.

Den 19 junii 1282.

UDoLPHUs, Deigratia Romanorum Rex

ſemper Auguſtus, univerſis ſacri Im

periTRomani fidelibus, praeſentes litteras in

ſpecturis, gratiam ſuam & omne bonum.

Intuentes perſpicue devotionis inſignia me

moranda, quibus ſpectabilis vir R. , Colºer

GEERIAE, dilectus 'fidelis noſter , ad inſtar

progenitorum ſuorum nobilium erga nos &

ſacrum Romanum Imperium luminoſa ſemper

claruit claritate, quaeſtionein, quam habemus

contra ipſum (a) ſuper caſtro & Oppid0 No

viMAGII, & ſuis attinentiis, nomine noſtro &

Imperii, usque ad quinque annos a feſto Na

tivitatis beatiJohannis Baptiſtae nunc proximo

completos continue benivole duximus ſuſpen

dendam; & idem Comes ob inde tenebitur

nobis in expenſis noſtris ſuum ſervitium me

dio tempore impartiri , ita tamen, quod,

completo praedicto termino, ipſà 4udg/lio no

bis competens in praemiſfis in illo ſtatu, in

quo prius fuerat, debeat permanere, niſiprae

(a) Caſtro & oppido Novimagiii] Op den 15 junij

des jaars 1248. was, door Koning WILLEM, de

Burgt van Nijmegen voor eene aanmerkelijke ſomme

gelds verpand geworden aan onzen Gelderſchen Graaf

oTTo den III., en wel onder voorbehoud van inloſſing.

Men zie dien Brief hier voor in de III. Afd. Num. 55.

bl. 467. Dat die verpanding naderhand door

Koning RicHARD in 1257. bevestigd is geworden, heb

ben wij ook reeds getoond in onze Aanmerk. III. Afd.

n. 1oo. bl. 519. - Denkelijk is het, dat Koning

RUDoLPH, bij gelegenheid, dat onze Graaf REINALD

in perzoon, ongeveer dezen tijd, te Worms tegenwoor

dig was, in onderhandeling met hem getreden zal zijn

over de inloſſe van die Pandſchap , en dat zij over de

fatus Comes Gelriae medio tempore ſuis gratis

obſequiis meruerit apud nos ampliori gratia

praeveniri. - - - -

De Provinciali verojudicio inter Moſam

& Rhenum nihil nos innovaturos promittimus

ſine praedicti Comitis GELRIAE, & nobilium

virorum filiorum quondam W. "##
cenſis, W. de Valkenburg. & . . . de Heins

berg (b) conſilio & aſſenſu.

In cujus rei teſtimonium praeſens ſcriptum

exinde conſcribi & Majeſtatis noſtrae ſigillo

fecimus communiri. - -

Datum Wormatiae XIII Kal. Julii, Indictio

ne X. anno Domini Mo. CC9. LXXXII.

Regni veronoſtri anno nono. -

CHRIstoPH. Jacob KREMERs Akade

miſche Beitrage zur Gulch-und Ber

giſchen Geſchichte, Tom. III. in de

Urkunden Num. 147 pag. 171.

onkoſten, die REINALD, en zijn Vader oTro, aan de

huizen en vestingwerken van dien Burgt, gedurende

die Pandſchap, hadden aangewend, en welke zij, vol

gends den Pandbrief, aan den Koning in rekening ver

mogten te brengen, oneens zijn geweest. En dit den

ke ik, dat men verſtaan moet door de woorden, die

wij hier vinden, QUAEstroNEM, quam habemuscontra

eum ſuper caſtro & oppido Novimagii. Mogelijk zal Re1

NALD die onkosten, naardenzin van den Koning, te hoog

hebben willen rekenen. - Dit geſchil blijft dus onver

effend, en onze Graaf verkrijgt bij dezen Brief van

den Koning niet eene nieuwe en nadere bevestiging van

die Pandſchap, maar alleen eene verlenging van de

zelve voor den tijd van vyfagter een volgende jaren.

L1111 De
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- De hoofdzakelijke inhoud van dezen Brief word

ons ook opgegeven door PoNTANUs H. G. lib. VI p.

159. en uit denzelven ook door den Heer IN DE BE

ToUw Annal. Noviom. pag 77.

(b) & . . . Heinsberg.] Men denke niet, dat hier

iets ontbreekt. Had de uitgever van dezen Brief naauw

keurig willen zijn, moest hij maar twee, en geen drie

titteltjes geplaatst, en dus uitgegeven hebben, & . .

Heinsberg. Een ieder, die ooit oorſpronkelijke

Brieven van deze tijden behandeld en ingezien heeft,

weet bij ondervinding, dat, wanneer men de voor

naam of eigen naam van iemand uitlaat, als genoeg

bekend, men dan doorgaands gewoon was voor de vol

gende geſlagtnaam of bijnaam twee . ., en niet meer

der te plaatzen. De Heer KREMER, aan wien wij de

uitgaaf van dezen Brief verſchuldigd zijn, heeft zulks

in andere Brieven zorgvuldig waargenomen. Ten be

wijze kunnen ſtrekken de Brieven, d. l. num. 152 en

153. p. 175.177, in welker eerſten eenmaal egter ook

kwalijk p. 176. lin. 2. voorkomt, eorundem . . .

Praepoſiti . - Decani & capituli, voor eorundem . .

Praepoſiti. Hier uit zou ik denken, dat deze onnaauw.

keurigheid eerder aan den letterzetter en correcteur

der proefbladen, dan wel aan den Heer KREMER zelf,

te danken is. De hier uitgelatene eigen naam

nu van dezen Heer van Heinsberg is Theodericus, ge

lijk hij dus genoemd wordt in een Brief van 128o, hier

voor geplaatst onder Num. 36. bl. 651.

*,

###################################################

53.) Door Koning RUDOLPH aan GraafREINALD vergund het voorregt van

geld te mogen doen munten binnen Arnhem.

Den 2o. junii 1282.

UDULFUs, Dei gratia Romanorum Rex

ſemper Auguſtus, univerſis Romani

Imperii fidelibus, praeſentes literas inſpecturis,

gratiam ſuam & omne bonum.

Volentes ſpectabilem virum REYNALDUM

Comitem GELRIAE, dilectum (a) fidelem

noſtrum, aliqua gratia praevenire, ſibi libera

liter indulgemus & concedimus, quod dena

rios monetae Arnheym. ad valorem (b) ſter

lingorum denariorum in opido ſuo ARNHEYM

ſub legali numismate cudi faciat & formari;

dantes ei has noſtras literas in teſtimonium (c)

ſuper eo.

(a) Fidelem.] Dit ontbreekt in de uitgaven, alwaar

men ook leest, aliquali gratia, voor aliqua.

(b) Sterlingorum denariorum.] PoNTANUs heeft uit

gegeven, Scillingorum denariorum. Doch ongetwij

feld heeft het MS. Register, naar 't welk wij dezen

Brief weder hebben laten drukken, ons de egte lezing

bewaard, Wat een Sterlingus denarius is, bepaalde

reeds in zijnen tijd Jo. HocsEMIUs bij CHAPEAVILLE,

Geſt. Pontif. Leod. Tom. II. p. 413. met deze woor

den: ,, in Provincia noſtra Colonienſt uncia 2o Ster

,, lingos ponderat, Sterlingus 36, vel circiter, hordei

, groſſi grana, ſive ſpeltae, quae apud nos communior

,, eſt, & quaſi aeque ponderans, ad cujusmodi grana

, ſterlingi pondus aequavi. Octo verounciae marcham

, adaequant.” Volgends den Auctor FLETAE L, II.

C. 1a. p. 73. ,, Denarius , qui ſterlingus appellatur,

, debet ponderare triginta duo grana frumenti me

,, diocria, & undeviginti denarii faciunt unciam,

,, & duodecim unciae faciunt libram.” In de Statu

ta EDwARDr I. ook aangehaald onder meer ande

ren bij DU CANGE in Gloſſ. M. & I. Lat. in V. Es

terlingus, tom. III. p. 163. vindt men de Denarius

Angliae, qui ſterlingus, rotundus ſine tonſura, dat

is, die rond, en onbeſnoeit is, op dezelfde manier

Datum Wormaciae XIIo. Kal. Julii (d),

Indiétione X. anno Domini M. CC. LXXXIIo.

regni veronoſtri anno nono.

Naar 't MS. Register infolio, getekendA,

ter Rekenkamer van GELDERLAND be

rustende, Fol. VIII. Verſo. Minnaauw

keurig ook uitgegeven bij PoNTANUs

Hiſt. Gelr. Lib. VI. p. 159. alsmede uit

denZelven bij den Hattemſchen Bur

gemeeſter oswALD TULLEKEN , in

Comment. ad Dipl. REINALDI I. de

Inſula & Monte Dei, inter Docum.

pag. 45,

bepaald. Men zie ook den Heer H. L. wICHERs in

deszelfs geleerde en oordeelkundige Verhandeling

over de oude Groninger Munten, S. 19. in de Ver

handelingen van het Groninger Genootſchap pro exco

lendo Jure Patrio, III. D. 2. St. bl. 162.

Dat nu dit de egte lezing is, en niet Scillingorum,

blijkt ook uit deze oude aantekening, welke in ons

MS. Register op dezelfde Fol. VIII. verſo voorkomt,

en dus luidt, ,, ALBERTUs, Rovnanorum Rex, concesſit

,, per literas ſuas, quod Moneta Arnheym poteſt cudi ad

,,valorem Sterlingorum.Wij zullen van deze Aantekening

een nader gebruik maken op een volgenden Brief van

Kon. RUDoLPH van den 30 julij 12go. - De oude

Schrijver van het zogenaamde cHRoNIcoN TIELENSE

p. 256. maakt ook gewag van dezen Gunstbrief. -

Dat verder PoNTANUs in zijn verhaal te onregt AQUI

LIUs tegenſpreekt, zullen wij beneden op den gemelden

Brief van 129o nader zien.

(c) ſuper eo] Dus in het MS. In de uitgaven leest

men, ſuperiorum.

(d) XII Kal. julti.] PoNTANUs heeft uitgegeven

XI Calend, julii. Dit zou één dag verſchillen. Dit

verſchil egter is niet te beſlisſen, zonder den oor

ſpronkelijken Brief in te zien.

54)
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54) Gerardus Scerfgin draagt

---------E-EEEE=w-3

op aan Graaf REINALD eenig Land, en Vis

ſcherije, bij Mengenich, en ontfangt het zelve weder tot een Erf

leen van Gelderland, met belofte, dat hij zijn Leenpenſioen, 't geen

zou vorderen.

hij wegens LIMBURG trok, zo lang Graaf REINALD zou leven, niet

Den 2 julii 1282. -

l

Niverſis, praeſentes litteras inſpecturis,

Ego (a) Gerardus, dictus, Scerf

gin, miles, ſcabinus Colonienſis, notum fa

cio, quod viginti novem jurnales partim ter

rae arabilis, & partim aquae piſcariae, qui

ſunt allodium meum, ſitos apud Mengenich,

ſupportavi, & reſignavi ad manus nobilis

viri, Domini REYNALDI Comitis GELRIAE, &

heredum ſuorum; quos ab ipſo Domino . .

Comite recepi in feodum, & praeſtiti ſibi fi

delitatis juramentum, ita quod tam ego,

quam liberi mei, quos habeo de Berta, uxo

re mea, diétam terram in perpetuum tenebi

mus in feodo a diéto Domino . . Comite, &

heredibus ſuis, qui ſibi in Dominio Comita

tus GELRIAE ſucceſſerint in futurum. - /

Praeterea ego Ger. promiſi pro me (b) &

(a) Gerardus diſtus Scerfgin.] PoNTANUs H. G.

Lib. VI, p. 16o van dezen Brief gewag makende,

noemt hem Gerardus Schencken miles ae Scabinus Co

lonienſis. sLIGHTENHORST, VI. B. bl. 1o2. noemt

hem Geraert Schenck. Beiden kwalijk en te onrecht.

In den oorſpronkelijken Brief heeft men uitdrukkelijk

Scerfgin. Hij behoort overzulks niet tot de adelijke

familie der Schencken, maar tot die der Scherfgins,

onder welken naam reeds zedert - veele eeuwen een

adelijk geſlagt binnen Keulen aanwezig geweest is,

over het welk men kan nazien AEG. GELENIUs de

Magnit. Coloniae Lib. II. Syntagm. 21. p. 175.

(b) pro me & heredibus meis.] Uit deze uitdruk

king, en bijvoeging van Erfgenamen blijkt, dat dit

Leen penſioen. 't geen hij jaarlijks trok uit de opkom

ſten van het Hertogdom van LIMBURG, het zij dan dat

het beſtaan hebbe in een zekere ſomme gelds, die hem

jaarlijks betaald wierd , of in eene bepaalde hoeveel

heid van koorn, wijn, of diergelijk, eigenlijk niet

geweest is een zogenaamdfeudum de Camera, noch een

C. 3- S. 16, p. 48.

A
--

*

heredibus meis, ceſare a requiſitione feodi,

quod michi debetur a Ducatu LIMBURGENSI,

(c) quamdiu ipſe Dominus R. Comes vixerit,

ſed poſt mortem ſuam ego & heredes mei a

Duce Limburgenſt, qui tunc pro tempore

fuerit, id requirere poſſumus, promiſſohujus

modi non obſtante. - -

In cujus rei teſtimonium praeſentes litteras

ſigillo meo ſigillavi. . . - ; -

Aétum anno Domini Mo. CCo. LXXX.

ſecundo, feria quinta poſt feſtumbeatorum Pe

tri & Pauli Apoſtolorum.

. . Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

- Brief, bezegeld met een Zegel in wit

' . wasch, erwintelijk in de Rekenkamer

- - - - van GELDERLAND. . . ,

*s * * *

* * * * * * - - e

feudum de Caneva, hoedanige Leenen enkel perſo

neel waren, en met doode des Vaſals eindigden, maar

dat zulks een eigenlijk gezegd feudum annuae praeſta

tionis, 't welk erflijk was, geweest is. Men kan dit

onderſcheid breder betoogd vinden bij scHILTERUs in

Comm. ad J. F. ALEMANN, Cap. XIV. S. 5. p. 176.

- Wat men door een feudum de Camera verſtond,

en hoe het zelve verſchilde van een zogenaamd Feudum

de Caneva , heeft MATTHIAs BoEsCHIUs ten vollen

aangetoond in zijne Diſſert. de Feudis de Camera &

de Caneva, in 17or. uitgekomen, en herdrukt in de

Theſaurus j. Feud. van JENICHEN, Vol. II. Sect.

VIII. p. 1. ſeqq. Zie ook MAscoU, de jure Feud.

(b) quamdiu- R. Comes vixerit,] Uit deze uit.

drukking blijkt, dat, op den dag van de uitgifte van

dezen Brief, ERMENGARD , de Vrouw van onzen

Graaf REINALD, reeds moet overleden zijn geweest.

Wij hebben dit reeds getragt te toonen in onze Aan

merk, op Num. 45 bl, 667.

e - -

* ** * -
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-

Compromisſoriale uitſpraak over de geſchillen, tusſchen den Graaf van

GELRE ter eenre, en den Graaf van KLEEF, de oude Gravin van KLEer,

en den Proost van XANTEN, ter anderer zyde.

Den 6 September 1282.

os GoDEFRIDus, (a) Comes Seynenſis,

ſuper discordiis, & quaeſtionibus, inter

viros Nobiles, REYNALDUM Comitem GELREN

sEM, & Ducem LYMBURGENSEM ex vna par

te ; THEODERIcUM Cofmitem , & Dominam

ALEYDEM (b) Majorem Comitiſſam Cleyvieñ,,

ac THEODERICUM Praepoſitum Xantenſem, ex

altera, de novo ortis, & inpoſterumoriendis,

de quibus in nos compromiſſum exiſtit, noſtrum

dictum pronunciamus in hunc modum, dicen

do, primo captivos, ex utraque parte captos,

eſſe liberos & abſolutos; hoc adhibito, quod

expenſae captivorum infra treugas abillis, qui

eos captivarunt, perſolventur: illorum vero

expenſae, qui extra treugas capti exiſtebant,

ab ipſis captivis perſolventur.

Item dicimus, quod omnia dampna, illata

civibus in Kalcker, & hominibus Praepoſiti

Xantenſis apud Mere, ac hominibus Comitis

Cleyvenſis, ab illis de Embrica, a die domi

nica ante nativitatem beatae Mariae adquinde

nam ipſis hominibus integre reſtaurari debeant

& reſärciri a Civibus in Embrica ſupradictis.

& ſimiliter ea, quae dicti Cives Embricenſes

praepoſito Xantenſi in domo ſua apud Mereab

ſtulerunt, reddent, & deſtructionem domus

ipſius Praepoſiti reparari facient, &eam reduci

ad illum valorem, in quo ipſam invenerunt in

fra quindenam ſupradictam; taliappoſita con

ditione, quod omnia, quae dicti Cives in Em

brica de ablatis non habuerint, in parata pe

cunia perſolvent, ſuppoſita & data dictis ho

minibus quantitate aliquali. Inſuper jurabunt q

Judex Embricenſis, & ſex fide digni, quos ad

(a) Godefridus Comes Seynenſis ] Wanneer onge,

veerden jaare 1273. de mannelijke Afſtammelingen

van de oude Graven van Sayn waren uitgeſtorven, is

hij, uit hoofde van zijne Moeder, welke een Gravin van

Sayn was, aan dit gemelde Graafſchap gekomen, en

is door den Palts Graaf, en Hertog van Beijeren, Lo

Dewyk op den 22 Auguſtus 1273- met het zelve be

leend geworden. Die Leen-brieven vindt men bij

FREHERUs Orig. Palat. Part. II. p. 27. en ToLNE

RUs in Cod. Dipl. Hiſt. Palat. n. 86. en 87: p. 71.

(b) majorem Comitiſſam.] Dat is de oude Gravin, de

Weduwe naamlijk van Dirk den VII. en Stijf Moeder

van den alhier voorkomenden, en thands regeerenden,

Graaf Dirk den VIII. Zij is geweest een Dogter van

Henrik Heer van Heinsbergen, en de tweede Vrouw

van gemelden Dirk den VII. Men zie TEscHENMA

CHER, Annal. Cliv. Part. II. pag. 224

hoc asſumpſerit, quod, illa quantitate ſuppo

ſita & data hominibus Comitis, Comitisſae, &

Praepoſiti praedictorum, ac ipſi Praepoſito, de

dampnis, ipſis illatis, ab eisdem Civibus, tam

in deſtructione domus ipſius Praepoſiti, quam

in ceteris dampnis, per omnia ſitſatisfactum&

ſolutum. -

Item dicimus, quod Wachardus ſuper eo,

quod incendium apud Altynis factum non fe

cerit, nec per amicos ſüos aliquomodo fieri

procuraverit conſilio vel facto, ſi voluerit, ſe

poterit per juramentum expurgare,

Item dicimus de homine Praepoſiti Xanten

ſis, apud Embricam capto, & fugiente ſuper

cimiterium, ſiexjusſu Scabinorum Cimiterium

exivit, & ſubilla conditione vulneratusfuerit,

competens emenda ſibifieri debeat & exhiberi.

Item dicimus, quod vina Comitiſſae Cley

venſis (c) . . . . . . ablata, abillis de Em

brica in eo valore, quo tempore ablationis ex

istebant infra ſummam ſexaginta marcarum, in

festo beati Martini hyemali nunc inſtante, de

beant perſolvi a civibus praedictis. Et ſimili

modo vina, Mis de Embrica a Comite Cley

venſt ablata, perſolvi debent infra ſummam

quinquaginta marcarum in festo beati Martini

ſijpradicto, adhibitis juramentis, ab utraque

parte, judicis & ſex fide dignorum, prout ſu

* *

perius est expresſum. -

Item dicimus, quod ſi quid praetermisſüm

fuerit de hominibus Comitis Cleyvenſis, apud

Embricam in oppidanos receptis, occaſione

uorum vina illorum de Embrica exiſtebant i

pſis ablata, & de eis, quae inde acciderunt,

hoc
- "i, ! . . . -

(c) . . . . . . . ablata.] In den oorſpronkelij

ken Brief ſtond hier een woord, het geen bij verkor

ting geſchreven, en voor mij ten eenenmaale onlees

baar was. Ik heb gemeend liever het zelve hier uit

te laten, dan door eene losſe en blote gisſing zomtijds

een verkeerd woord intevoegen. Ik denke, dat wij

hier moeten vinden een eigen naam van de plaats, van

waar die Wijnen ontvoerd zijn geweest. Mogelijk

hebben die van Emmerik die Wijnen aangehouden bij

gelegenheid, dat dezelve in een Schip langs den Rhijn

voor bij Emmerik gevoerd wierden. En men zou dan

kunnen lezen, in Rheno ablata. De trekken en haalen

der letters van het woord, 't welk in den oorſpronke

lijken Brief hier gevonden wordt, hebben wel veel

overeenkomst daar mede , doch ik durve niet bepalen,

of zulks de echte lezing is.

'-
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hoc adimplebitur juxta dictum &arbitrium Do

minorum de Brunchurst, Willelmi Doys, Th.

de Momunde, & Lurconis de Humpoule, &,

ſi omnes hujusmodi pronunciationi interesſe

non poterunt, treseorum habebunt poteſtatem

ipſum dictum ſeu arbitrium proferendi. -

Item dicimus, quod ratione hominis, ab

illis de Embrica apud Kalcker interfecti, titu

loemendae tredecim marcae & IIIIor ſolidi

perſolvi debeant abillis de Embrica Domino

ipſius hominis interfecti.

Item dicimus de ablatis, & dampnis, civi

bus Embricenſibus aparte Comitis &Comitis

sae Cleyvën. ac PraepoſitiXantenſis, quodJu

dex eorum, ſuppoſita aliquali quantitate & data

eisdem, jurabit cum ſex fide dignis, ſicut ſu

perius eſt expresſum, quod, illa quantitate

ſuppoſita & data, ipſis de Embrica ſatisfactum

ſit & ſolutum. -

Item dicimus, quod Domina Greta dicta

de Anworpe in posſesſione bonorum fuorum

permanere debeat uiterius, ſicut hucusqueper

manſit, niſi per jus ab ipſorumposſesſionefue

rit ejecta. Item de Piſcatura praedictae Do

minae, quae Anworpe appellatur, compromit

ti volumus in Dominum Nycholaum. Tengna

gel, & Dominum Genekenum de Osſenbruch,
Milites, ut ipſi de jure discutiant, & ipſam

piſcaturam adjudicent illi, cui dejurefueritad

judicanda.

Item dicimus, quod Judex & omnes Scabi

ni Embricenſes hoe ſuo firmabunt juramento,

quodillo tempore, quo armata manu advillam

Mere, & ante oppidum Kalcker, equitaverunt,

omnino nichil ipſis conſtitit de aliquibus trekt

gis, inter eos & Comitem Cleyvenſem ordi

nat1S,

Item dicimus, quod proillo forefaéto&ex

cesſu, quod cives Embricenſesante oppidum

Kalcker & Mere, treugis durantibus, manu

armata venire praeſumpſerunt, rationeemen

dae & ſatisfactionis in
octavaNativitatisbeatae

Mariae apud Cleyve mittentur, ibidem manſü

ri, ſex milites, quousque nos Comes Seynenſis

eis dederimus licentiam recedendi.

Item de hominibus Comitis & Comitisſae

Cleyvenſis Majoris, ante oppidum Kalcker

vulneratis, & eorum laeſionis qualitate, Do

minusde Genepe & Dominus Gerlacus de Mer

heym, quos ad hoc deputavimus, discernent,

& rationabiliter ordinabunt emendam, ipſisfa

ciendam; &, ſi in eo
concordarenequiverint,

quicquidnos ratione emendae, ipſis vulneratis
exhibendae, faciendum dixerimus, Pro rato

erit obſervandum.
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Item dicimus, quod nullus hominum Comi

tis Cleyvenſis, conditionis cujuscunque exi

ſtat, aut vice verſa Comitis Gelrenſis, interra

praedictorum Comitum, ſpolium, pandatio

nes, ſeu inpignorationes, authominum capti

ones perpetrabit, Judice non requiſito, ſub

cujus officio injuria vel violentia fit, aut illis

ſex non requiſitis, quorum arbitrio omnisquae

ſtio inter praedictos Dominos, & ecrum homi

nes, ſuborta, vel adhuc ſubörienda , deponi

debet & terminari, videlicet Domino Everar

do de Husſen, Domino Th. de Monmunde,

& Domino Gerlaco de Merheym pro parteCo

mitiscLEYvENsis, & Domino de Genepe, Do

mino Wilhelmo Doys & Domino Ottone Börré

pro parte Comitis GELRENSIs deputatis. Quod

ſi hujusmodi excesſusab aliquo praeſumptioſe

fuerint attemptati, perſonis praedictis non re

quiſitis, ille Comes, ex parte cujus excesſum

fuerit, illum excesſum plenarie faciet reſtaura

ri; &, ſi delinquens tantae poteſtatis exiſte

ret, quod ad faétionem emendae ab alteroCo

mitum praedictorum induci non valeret, alter

alteri ad monitionem ipſius asſiſtet, &auxilium

praeſtabit in compellendo delinquentem ade

mendam debitam faciendam de excesſibusper

petratis. - -

Item dicimus, quod quilibet iſtorum Comi

tum ab altero ſecurus erit in perſona, & rebus,

& de caſtris ſuis, oppidis, & munitionibus,

niſi alter alteri dedixerit & diffidaverit ad ſpa

tium quatuor
ſeptimanarumanteaper literasſuas

patentes.

Item dieimns, eo non obſtante, quodſupe

rius est expresſum, quod valor viniabutraque

parte, ſcilicet dominae Comitisſae praedictae,

& Civium Embricenſium, juramento judicis

& ſex fide dignorum debeat comprobari, quod

valor praedicti vini pro utraque parte juramen

to unius famuli bonae nationis & famae debeat

obtineri, &, qui ex parte illorum de Embri

ca hoc affirmaverit, erit eorum Oppidanus.

Et, ut hujusmodi dictis, juramento, & ar

bitrio, major fides adhibeatur, & ad majorem

obſervanciam eorundem, ſigillum noſtrumuna

cum ſigillo virinobilis Comitis Cleyvenſis prae

ſentibus duximus apponendum. anno Domini

Mo. CCo. octogeſimo ſecundo, Dominica,

proxima ante festum Nativitatis beatae Mariae.

in

en Naarden. Oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, geſterkt met tweeafhangendeZe

gelen in witwasch,ervintelijk in deR4

kenkamer van GELDERLAND.
-

-

in

in | |

ene tº
-

we

L1111 3
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56.) Privilegie van Koning RUDOLPH den I. waar by de oude voorrechten, en

vryheden op des Ryks Tollen te water en te lande, aan de Stad van NY

MEGEN vernieuwd en vermeerderd worden.

Den 1o September 1282.

RE# (a) Dei gratia Romanorum

Rex ſemper Augustus, univerſis Im

perii Romani fidelibus (b) imperpetuum. Ex

innata nobis Regia benignitate, & provida dis

cretione, noſtrorum & Imperii fidelium justis

petitionibus favorabilem auditum praebere te

nemur, &, ſirationiac aequitati conſonuerint,

more divorum praedeceſſorum noſtrorum, ip

ſas debemus favorabiliter exaudire.

Quapropter ex inſinuatione praeſentium ad

univerſorum notitiam cupimus pervenire, quod

fideles noſtri CIvEs de NovioMAGIo, noſtram

accedentes praeſentiam, nobis humiliter ſup

plicarunt, quod talia jura & libertates, quem

admodum Aquisgranum ac aliae Civitatesno

ſtrae & Imperii, a divis Imperatoribus & Re

gibus Romanorum, noſtris antecesſoribus, ſunt

privilegiatae, ipſis & Civitatieorum indulgere

& concedere dignaremur, affirmando asſeren

tes, exinde Nobis & Imperio utilitaten & ho

norem non modicum profuturum.

Nos vero, deliberato conſilio noſtrorumfa

miliarium, eorum petitioni annuentes, aucto

ritate Regia, ad inſtar clarae memoriae HEN

RIci Regis, & FREDERIcI Imperatoris, praede

cesſorum noſtrorum, omnia jura & libertates,

& ut, absque qualibet exactione Thelonii, li

bere cum bonis eorum, ſive per terram ſive

aquam, tranſeant, pertotum Regnum noſtrum,

praenominatis Civibus perpetuo concedimus,

acetiam indulgemus; plenaminſuper ipſis gra

tiam facientes, ut quoscunque in concives re

cipiant, qui ad ipſorum Civitatemſe duxerint

(a) Rudolphus) ,, Een Vidimus van dit Privile

,, gie van RUDOLPH, Graaf van HABSBURG, tot de

, Keiſerlijke waardigheid verkoren in het jaar 1275,

,, vindt men in het Leger Boek der Stad Nymegen

,, Fol. 32. Copie in 't boek der Landzaaken E. Fol.

, 478. en eene oude, dog gebrekkige, vertaaling bij

,, F. van Mieris, Charter-Boek van Holland I. D.

, bl. 426.” Deze aanmerking van den Heer IN DE

»EToUw, aan wiens onvermoeiden vlijt in het opſpo

ren van onze Vaderlandſche Oudheden wij de eerſte

uitgave van den oorſpronkelijken Latijnſchen text ver

ſchuldigd zijn, heb ik gemeend alhier ook te moeten

plaatzen.

(b) Imperpetuum.] De Afſchrijver, die dezen Brief

in het MS Leger-Boek van NYMEGEN heeft overge

ſchreven, ſchijnt door overhaasting eenige woorden

! ! ! ! !

transferendos, dum tamen ſervilis conditionis,

non exiſtant, quos eorum Dominis, infraan

num venientibus, & ſecundum Jus ipſos repe

tentibus reſtituere tenebuntur, post lapſuman

ni non aſtricti de perſonis hujusmodiquaerelan

tibus respondere.

Proinde eſt, quod ſub obtentu noſtrae gra

tiae firmisſime praecipiendo mandamus, qua

tenus nullus, auſu ductus temerario, memora

tos noſtros Cives de Noviomagio, vel eos,

qui ad ipſos ſe transtulerint more civium, gra

vare, vel molestare, vel ullam exactionem

praeſumat exigere ab eisdem. Quod qui at

temtaverit, gravem offenſam noſtrae Celſitu

dinis ſe noverit incurrisſe.

. Ad majorem itaque evidentiam & certitudi

nem praemisſae noſtrae donationis praeſentem

paginam ſcribifecimus.

Testes hujus rei ſunt Everardus de Catze

nellebochen & Egeno de Uriburg, Comites;

ac Nobiles Viri Craſto de Hoenloch, Joban

nes de Brunshorn, Albero de Bochenn, Hein

ricus de Banacher, & quam plures alii.

Signum Domini RUDOLPHI Romanorum Re

gis invictisſimi.

Datum in Caſtro Cochine, IIIIo IdusSep

tembris, Indictione decima , anno Domini

M. C. C. LXXXII. Regni vero noſtri anno

nono.

Jo. IN DE BEToUw, Handvest van Ny

megen, bl. f1-13.

uitgelaten te hebben. Dit blijkt ten vollen uit de

oude Overzetting, alwaar men leest, gunst ende alle

goets in der ewijcheit, gelijk de uitgave van v. MIERIs

heeft, of, gelijk in onze vier oude Afſchriften gelezen

wordt, gruet ind alle guet in der ewicheit. Ik denke

derhalven, dat in den oorſpronkelijken Brief zal ſtaan,

gratiam ſuam et omne bonum in perpetuum. Deze

woorden vindt men, als een gewoon formulier, in ge

noegzaam alle Brieven van Koning RUDoLPH. Men

zie alleen maar de voorgaande Brieven, alhier geplaatst

onder Num. 49. 5o. 51. 52 en 53. In den volgenden

Brief Num. 57. vinden wij die zelfde woorden.

Wil men egter volgends alle onze Handſchriften ver

kiezen te lezen gruet, of groet, voor gunst, dan zal

mogelijk de Latijnſche Brief gehad hebben, Salutem

& omme bonum in perpetuum.

w v
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OEpoLPHUs, by der genaeden Gades

Romſchen Konnyck ind des Hellygen

Ryeeksaltost een vermeerre, allen getrouwen

des Rycx (c) Gunst ind alle guets in der e

wycheyt. Van der Koennycklycker gueder

tierenheyt, ons aangebaeren, ende van der(d)

verſynnyge beſcheydenheyt, der genre, dye

ons ind den Ryck getrouwe ſyn, ende (e)

dye rechtverdvge beden begeren, dair ſyn wy

ſchuldich gonstlickebehoer toe te keren,ofdye

beden der reden,indrechverdicheit gelyck ſyn,

ind weren, alſoe ſyn wy ſchuldych naema

nijpen onsſer zeliger vaderen dye beden gon
ſtelyckind met goederterenheyt toe ontſfangen.

Warom wybegeren, avermytz desſen tegen

wardygen brief, allen mynſchen ter kenny

ſche toe kommen, dat onſe getrouwe Burge

, en van NYMMEGEN kommen ſyn in onſe te

genwardychevt ind hebben ons gebeden, dat

wy oenind oire Stat alſülcke rechten indvrey

heyden, als (f) dye Stat van Aken, indian

dere onsſe Stede des Rycks, van onsſen Voir

vaderen, Keiſeren ind Romſchen Koenyngen,

mede geprivilegiert ſyn, ind begaaft, ons (g)

wolde gewerdigen Oen dye toe geffen, ind toe

verlenen; ind ſy ſachten mede, dat ons ind

den Ryck dair orber ind grote eer aſfkommen

chte.

m: ist toe weten, dat wy myt gueden be

dachten beraide onsſer familien, ind geſyndts,

oir beden hebben gehoert ind geconſentyrt

ind (b) van onſer Koenicklicker machten ge

(c) Gunst ] Dus bij v. MIERIs, doch in onſe vierAf

hriften, grttet.

e## beſcheydenheyt.] In alle onze MSS.

van der voerſymnich it, beſcheidenheyt. -

(e) Dye rechtverdige enz.] wij volgen hier de

lezing onzer Afſchriften. Het afſchrift van den Pre

ſident vAN HELL is nog vollediger, en leest, daer ſyn

wy ſchuldich gunſtelick behoere ende volbijre toe te ke

Het woord volbyre, indien het naauwkeurig 1S

afgeſchreven, rekene ik, dat het zelfde is, als vol.

tºere, of vulbort, door KILIANUs II. D. bl. 774. te

regt overgezet, plena poteſtas , conſenſus.- In de

uitgave ſtaat kwalijk, en zonder eenigen zin 3 ende dre

recht ſchuldych gunſtelycke behoeren toe te keren, oft ver

creyge bydden ende begeren daer ſyn wy dye beden der

redenen, ende rechverdiger gehekſ3 ende werren, al

ſo ſynt wy ſchuldych nae manyren omſer Zeliger Voer

vaderen enZ

ren

(f) Dye Stat van Aecken ind andere.] In de uitga

ve leest men, dye van Aken der ſtat ende anderen onſ

'en Steden. - eſ (g) ons wolde gewerdigen ] Dus in onze vier Af.

ſchriften, in de uitgave, ons wolde met begafen.

(b) Van onſer Koen: enz.] Wij volgen hier weder

alle onze Afſchriften. In de uitgave leest men, ende

van onsſen kentlycken machten geven ende verlenen den

lvenſe :i) Van Konnyngen ind Keisſeren H. ind Fr. ende

mer andere.] Dus niet alleen in de uitgave, maar

R T A L I N G.

vende ende verlenende ſyn denſelven onſen

burgeren van NYMMEGEN alle rechten indvry

heyden, gelyckerwys als dat oick (i) van Kon

nyngen ind Keiſerren HENRYcK ind FREDE

Ryck ind mer andere clare zeliger gedachten

onſer Voervaderen verleent ind gegeven is ge

west, ſoe dat ſy ſonder ennyge ſchattinge des

tols vry met hoiren guederen te waeterind toe

lande allen onſen Ryck doir ewelycke reiſen

ind wanderen moegen.

Voert (k) ſyn wy den ſelven onsſen Burge

ren van Nymmegen verlenende ind gevende

volkomen gracie, ſoe wat luedenſy ontſfangen

ind nemen in oire medeburgeren, dye in hoir

re Statſych behalden wolden indqueemen woe

nen, dierſelver gracien moegen genyten, all

ſoe vern, (l) als dye nyet en weren van en

nygen ſnoiden hoirigen rechten, want off dye

Herren, ende dye genne, dien die voerſz.lue

den hoirych weren, ſoe voerſz. is, bynnen

fairs quemen, ind dat mytrecht(m) vervolch

den ind verſochten tot all ſulcken rechten, als

ſy als dan gehoirden, ſoeſold menſe oeren Her

ſchappe laeten volgen, (n) onverantwordt;

mer blyven dye voerſz. hoirryge lueden ind

perſoenen onverſocht ind onvervolgget aver

een jaer van oire rechten, ind hoerſam bleven

ſytten (o) ongemaent dair op van ymand, alſo

ſold dye Stad voertaen (p) onverbonden ſyn

op ennyge claege der voirſz. hoiryger perſon
nen iet derven toe antworden.

Hyer om yst, dat wy ſtrengelycken gebie

den

A

ook in ons tweede en derde Afſchrift en in dat van vAN

HELL. Meer overeenkomſtig met den Latijnſchen text,

heeft ons eerſte MS. gelyckerwys als dat oeck van Ko

nyck Hanrijck ind Keyſer Ffrederyck clare zelygerge

dachten onſer Voervaderen.

(k) Syn wy - verlenende ind gevende.] Dus in

onze vier MSS. Kwalijk in de uitgave, ſyn wy -

verlent ende gegeven. De gisſing overzulks van vAN

MIERIs, die het woordje ſyn wilde veranderen in heb.

ben, is onnoodig,

(l) Als dye nyet en weren van ennyge ſnoiden hoiri.

gen rechten.] Dus eenſtemmig in alle onze vier Af.

ſchriften. De zin vereiſcht deze lezing, welke teregt

uitdrukt de Latijnſche woorden, dum tamen ſervilit

conditionis non exiſtant. Onverſtaanbaar is de lezing

der uitgave, allſoe vernne als dye vryheden waren van

ennyge ſinne den hoerygen rechten.

(m) Vervolchden ind verſoehten.] Wij volgen we

der onze MSS. de uitgave heeft, vervolgendeende ver

ſuckynge, het geen geen voegzamen zin oplevert.

(n) Onverantwordt ] Onverſtaanbaar weder in de

uitgave , ween toe verantwordt.

(o) Ongemaent daer op van ymandt.]

ve, ongemoeyt daer op van nymans. -

(p) Onverbonden.] Te regt in ons eerſte MS., ge

lijk ook het Afſchrift van den Preſident vAN HELL, on

verbonden. Onze twee andere Afſchriften, gelijk ook

de uitgave, hebben verbonden, doch tegen den zin en

zamenhang.

In de uitga
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den by onsſer hulden toe behalden, dat ny

mant (q) myt ennyger ghecker kuenheit

dye voerſz. Onsſen borgeren van NYMME

GEN, off oeck den gheenen, dye tot oen

koemen woenen dye borgerſchap toe ge

nyten, dye ſy in ſulker mannyren aangenoe

men hadden die voerſz. ys, toe beſweren off

toe croeden, noch ock geynrehande ſchatten

ge van oen te eisſchen.

Ende ſoe wye hyer tegen deden, dye ſall

weten, dat hy vallen ind kommenſall in groe

ter ongunst ind beſwernys onsſer Konnyckly

ker Hocheiden. -

Ende tot een meerre aipenbairre zekerheyt

der voirgeſz. onsſer gyefften, ſoe hebben wy

desſen tegenwardygen brief doen ſchryven,

ind mytten (r) Segell onsſer Hoicheit doen

vesten, ind den voirſz. burgeren van NYMME

GEN doen (s) preſentyren.

Hyer hebben getuegen aver gewest Greve

(t) Everart van KaSenellenbaegen, Greve

Egino van Vreyborch, ende voert edelre man

nen, als (u) Caſtro van Hynloch, (v) Johan

van Bruynſchoern, Albert van Boekom, Hen

ryck van Baenacker, indmeer gueder mannen.

Dyetysitteyken desalderclairſten Roedolffs

des Romſchen Koenicks. W

(4) Myt ennyger gecker kuenheit die vurſz ] Dus

leest men in onze drie MSS. Het Afſchrift van vAN

HELLheeft, met geckelycker koenheit die voer/z Borgeren.

Bij v MIERIs leest men, met ennygen gechke/ycker han

delenge dair yn croeden dye vorſz. onſen Borgeren.

(r) Segell.] Alleen in de uitgave heeft men, zi

gnet.

(s) Preſentyren.] Opſenteren ſtaat in de uitgave.

(t) Everart ] Dus vinde ik in alle onze Afſchrif.

ten hem genoemd. In den Latijnſchen Brief voert hij

ook dien zelfden naam. In een Brief van Kon. RU

DoLpH van den 13 December des jaars 1273. bij ToL

NER. in Cod Dipl. Hiſt. Palatin. Num. I 14 p. 79 B. .

wordt hij ook genoemd Eberhardus Comes de Catze

nelnbogen. Zeer kwalijk derhalven komt hij in de

uitgave van vAN MIERIs voor onder den naam van E

dewart.

(u) Caſtro J Crasto, Craszo, en Erasto hebben

onze Afſchriften. - Voor Hynloch lezen dezelve

Hoinloch, en Hornloch.

(v) Johan van Bruynſchoern J Den zelven ontmoet

men ook in twee Brieven van 1272. en 1277 bij VAN

HoNTHEIM Hiſt. Diplom. Trevir. Vol. I. p 793. B en

p. 806 B. -

(w) Gegeven ] Hier voor vindt men in de uitgave,

Begert. -

(x) Cochme.] Dus heeft vAN MIER1s uit zijn Af

ſchrift uitgegeven, doch en in den Latijnſchen Brief,

en in twee onſer handſchriften ſtaat Cochine,

het tegenwoordige ſteedje Cochem, aan den Moeſel in

het Trierſche gelegen, en is geweest eene Keijſerlijke

Burgt of Slot tot den jare 1294 wanneer Koning A

DoLPII voor een zekere ſomme van penningen, aan den

Aartsbisſchop van Trier, verpandt heeft caſtra ſua

Cochme, & Clottene, ſita ſuper flumen Moſellae Tre

virenſis dioeceſs. Vier jaar later, en wel op den 25

August. 1298. heeft Koning ALBERT aan den zelfden

Aartsbisſchop dit Slot afgeſtaan tot een open plaats, en

Het is .

Gegeven (w) op ten Sloete van (x) Coch.

mte, quarto idus Septembrys, (y) Indictione .

decima , in den jaer ons Heren M. CC.

LXXXII. ende onsſes Rycks in den negenden

Jaer.

FR VAN MIERIs, Charterb. van Holland

I. D. bl. 416. Gecollationeerd, en ver

beterd naar mijne MSS Erfhuisrechten,

Stadrechten en Privilegien van NYME

GEN, &e. p 13o. 131. als mede naar

mijne MSS Ordonnantien, Ingeſetten,

Privilegien, Willekeuren en Overkom

ſten der Stad NYEMEGEN Fol oI. Ver.

der met mijne MSS Privilegien, Vry.

heden ende Confirmacien der Roem.

ſcher Keyſeren ende Koenyngen, gege

ven ind conſentiert der Stat van NyME

GEN Fol I. als mede met de Collectanea

MSS. van den Preſident vAN HELL,

Tom. IV. pag. 1o7. - Ook vindt

men van dit Stuk eene nieuwe Neder

duitſche Overzetting bij den Heer IN

DE BETOUW, Handv. van Nymegen,

bl. 13.

wel, gelijk de woorden luiden, donatione irrevocabilt

Caſtrum de Cochime cum omnibus ſuis juribus & perti

nentiis univerſis in augmentum ſuorum feudorum dona.

mus & conferimus per praeſentes, ea lege ut liceat Re

gi vel Imperatori, ſi hoſtem illis in partibus eum habere

contingat, intra munitionem eam ſeſe recipere, atque

ex eo Caſtro in hoſtem incurſiones facere. Men vindt

die beide Brieven uitgegeven bij vAN HoNTHEIM, Hiſt.

Diplom Trevirens. Vol. I. p. 828 ſeq. – In onder

ſcheidene andere Brieven vindt men deze plaats ook

onder den naam van Villa Cuchima, Cochenheimb, Ca

ſtrum Chuchomo , Caſtrum Cuchemum, en Caſtellum

Cochma, bij VAN HoNTHEIM d l Vol I. p. 64 39o.

391. 534. 551- en 552., en ToLNERUs, Cod. Dipl.

Hiſt. Palat Num. 29 p. 26. A

(y) Indictione decima.] Dus vinde ik uitdrukkelijk

in het Afſchrift van den Preſident vAN HELL. Dus

heeft ook de Latijnſche Brief. Doch in onze overige

drie Afſchriften vindt men, indi&ione XI, of met vol

le letters, undecima VAN MIERIs heeft het getal uit

gelaten in zijne uitgave, in welke op het einde van

dezen Brief ook nog gevonden wordt deze navolgende

oude aanteekening: -

,, Desſen voirſz Bryefvan Roedolpusys confermeert

,, van den Roemſchen Keiſeren ende Koenygen, als van

,, Alberto in den jaer ons Herren M. CCC.

,, Noch van Lodowijcko confermeert in den jaer ons

,, Herren M. CCC. XXIV.

,, Ende noch van den ſelven confermeert in den jacr

,, ons Herren M. CCC. XXXVIII. -

,, Insgelycken van Karlo [quarto] M CCC. XLIX.

,, Noch in den jaer ons Herren M CCC LVII ge

,, lyck dat gulden zegell vytwyst.

Soortgelijke aanteekeninge ſtaat ook agter eenige van

onze Afſchriften. Wij zullen die Confirmatiebrieven,

voor zoo ver dezelve in onze handen gekomen zijn, in

hun tijdorder vervolgends ook mededeelen.

57.)
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57. De Vrijheid van niet elders bezet of gepeindt te mogen worden, door

Koning RUDOLPH bevestigd aan de Burgeren van NIJMEGEN.

Den 21. September 1282.

UDoLPHUs (a), Dei gratia Romanorum

Rex ſemper Auguſtus, univerſis Im

pern fidelibus, praeſentes litteras inſpecturis,

gratiam ſuam & omne bonum.

Cum dilecti Cives noſtri NovIOMAGENSEs,

nobis & Imperio ſpecialiter attinentes, prae

textu ſpectabilis Viri Comitis GELRENsis,

vel alterius cujuscunque, pignorari non de

beant, nec etiam arreſtari, univerſis vobis

& ſingulis firmiter injungimus, & mandamus,

quatenus, eosdem noſtros Cives in ſuis li

(a) Rudolphus ] De Heer IN DE BEToUw meldt ons,

,, dat men een Vidimus van dit Stuk vindt in het Le

bertatibus & juribus conſervantes, ipſos oc

caſione quacunque nullius pignorationis vel

arreſtationis in commodo moleſtetis, nec in

veſtris Diſtrictibus moleſtari ab aliis permitta

tlS.

Datum Boppard: XI. Calend. Octob. in

dict. XI. anno Domini M. CC. LXXXII.

Regni vero noſtri anno nono.

Jo. IN DE BEToUw, Handv. en Privil.

van NIJMEGEN, bl. 15.

, ger- en Privilegien - Boek, ter Secretarije der Stad

,, Nijmegen berustende, Fol. 33.”

O U DE V E R T A A L IN G.

oDoLPHUs, by der Genaeden Gods

Roemſche Koenick des heiligen Ryx

altoes een Vermeere, allen getrouwen des

Ryx, die deſen tegenwordigen Brieff ſien

ſullen, onſe genaede ind alle guet.

Want onſe gemynde (b) Burgere van

NYMEGEN, ons ind den Ryck ſonderlinge

toebehoeren, van wegen des voirſichtigen

Edelen des Greven van GELRE, off ymandt

anders, nyet verpant, noch oeck verſith

en ſullen warden, u allen ind elck beſonder

wy ſeer ſtrengelicken bevelenind ontbieden,

dat ghy die ſelve onſe Burgeren in hoiren

vryheiden ind rechten halt, ind ſy in enniger

wys myt gheynen hynder der verpandinge

of verſettinge en verkort, noch in uwen

Dwange van ymandt gemoyt te warden en

gehenget.

Gegeven toe Boeperden, opten elfften

(b) Gemynde.] Dus te recht in twee onzer Hand

ſchriften. Dit beteekent het Latijnſche diletti, Kwa

Kalende van October, indictione XI. in 't

jaer ons Heren duyſent twe honderttweind

tachtentich, ind ons Ryx int lX jaer.

Naar myne MSS. Privilegien, Vrijhei

- den, ende Confirmacien der Roemſche

Keiſeren, gegeven ind conſentiert der

Stat van NYMEGEN, Fol. 3. Gecolla

tioneerd met mijne MSS. Erfhuis-rech

ten, Stadrechten en Privilegien van

NYMEGEN, Fol. 129. als mede met mij

ne MSS. Ordonantien, Ingeſetten, en

Privilegien , Willekeuren ende Overkom.

ſten der Stad NYMEGEN, Fol. Ic3. en

eindelijk met een Afſchrift in de MSS.

Collectanea van den Preſident vANHELL,

Tom. IV. p. 126. - Eene nieuwe

Overzetting hier van vindt men ook bij

- den HeerIN DE BEToUW, Handv , van

Nijmegen bl. 16.

lijk overzulks in de twee andere MSS. gemeine Bur

gerC,-

# # # &

# # #

# #

#
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58.) Extract uit den Brief, waarbij ADOLPH, Graaf van Bergen, al zijn recht

op het Hertogdom Limburg, en verdere goederen, welke ERMENGARD,

Gravin van Gelre, van haar Vader geërfd had, afſtaat en overgeeft

aan den Brabantſchen Hertog JAN den I.

Den 8. September 1283.

A DOLPHUs, Comes de Monte, heres Du

catus LEMBURGENSIS &'c. Nos de con

ſenſu fratrum noſtrorum Ducatum Lembur

gen/ënt cum bonis, quae tenebat bonae me

moriae WALLERAMUs, Dux quondam Lem

burgenſis, patruus noſter, & Domina ER.

MENGARDIS Comitiſa GELRIAE, filia dicti Du

cis, ratione matrimonii inter filium Domini

noſtri Ducis Brabantiae, GoDEFRIDUM videli

cet, & MARGARETAM, filiam HENRIc1 noſtri

(a) Donationis inter vivos.] Hertog wALRAM in den

jare 128c. zonder mannelijke nazaten overleden zijnde,

was het Hertogdom LIMBURG vervallen op deszelfs

Dogter ERMENGARD, die reeds bij het leven van ha

1en Vader uitgetrouwd was aan Graaf REINALD van

GELRE, aan wien bij Huwelijksvoorwaarde het vrugt.

gebruik van dat Hertogdom beſproken was, ingeval

Ermengard, zonder Kinderen natelaten, voor hem

mogte komen te overlijden. - Zo ras zijn Schoon

vader was overleden, heeft REINALD den titul van

Hertog van LIMBURG aangenomen, en gevoerd. Hij

is ook, zo lang zijne Vrouw leefde, in het gerust be

zit daar van geweest. - Doch, zo ras door doode

van haren Vader dat Hertogdom op haar vervallen

was, moest zij daar mede op nieuws door den Keizer

beleend worden, en tevens door den Leenheer de bij

huwelijksvoorwaarde beſprokene Lijftocht aan haren

Man bevestigd worden. - REINALD heeft die nieu

we beleening eenigen tijd verwijld en uitgeſteld aan

het Keizerlijke Hof te verzoeken, en heeft dus ook

de bekragtiging der Huwelijksvoorwaarden ten opzigt

van het vrugtgebruik, aan hem daar bij beſprooken,

niet verkregengehad voor den 18 junij des jaars 1282,

op welken dag de Leenbrief daar van uit de Keizerlij

ke Cancellarije is uitgegeven, Datum 3 en het is waar

ſchijnlijk, dat de beleening zelf, en het afleggen van

de Hulde en Eed van Getrouwheid in 's Keizers han

den, één, of twee dagen te vooren, en dus op den

16 of 17 junij met de gewoone plegtigheden zal ver

rigt zijn geweest , want zo zulks op den zelfden 18

junij, waar op de Acte van beleening is uitgegeven,

werkelijk ook, en niet eerder, geſchied ware, zou

men onder dien Brief moeten vinden Actum, en niet

Datum. - Zeker is het, dat Koning RUDoLPH,

wanneer hij van den Heer van Valckenburg, als Leen

drager of Hulder, ten behoeve van ERMENGARD de

gewoone hulde en eed van getrouwigheid ontſing, en de

Lijftocht aan haren Man toeſtond, binnen Worms toen

nog niet geweeten heeft, of zelfs niet heeft kunnen

weeten, dat ERMENGARD in Gelderland reeds op den

13 junij, en dus twee of drie dagen te vooren, over

leden was. Anderzins zou hij nooit, indien hij reeds

fratris, transtulimus titulo (a) donationis in

ter vivos, diéto Domino noſtro Duci Braban

tiae poſſidenda &'c.

Datum M., CC. LXXXIII, die Lunaepoſt

Nativitatem Beatae Virginis.

CHRISTOPH BUTKENs, dans les Preu.

ves du Livre IV. des Trophees de

Brabant. pag. 115.

van haren dood verwittigd was geweeſt, aan eene reeds

overledene dat Rijksleen beleendhebben gehad.- Wij

hebben dit hier voor reeds breedvoeriger getoond in

onze aanmerkingen op Num. 45. bl. 665. - De

ſchielijke, en voor onzen REINALD zo onverwagte en

ongelukkige, dood van ERMENGARD veroorzaakteveel

moeite en twist, omdat zij bij haar leven met hare

Vaderlijke goederen niet beleend wasgeweest. ADoLPH,

Graaf van Bergen, die uit den bloede de naaste Erf.

genaam van ERMENGARD was, betwistte zelfs het vrugt

gebruik aan onzen Graaf, en wel op dien grond, om

dat de Huwelijksvoorwaarde, waar bij hem zulks be

ſproken was, door den Leenheer niet, dan eerst na

haar dood, geapprobeerd, en met deszelfs toeſtem.

ming bekragtigd was geworden; - onze REINALD

in tegendeel was niet gezind de lijftocht van dat Her.

togdom, en der verdere Leengoederen, die ERMEN

GARD hadden toebehoord, hem bij Huwelijsvoorwaarde

beloofd en toegezeid, zo gemaklijk te laten varen. -

Men zal onderling eenigen tijd getwist hebben over

de Keizerlijke beleening en bekragtiging der beloofde

lijftocht, of dezelve in dit geval kragteloos, dan van

waarde moest gerekend worden. - Wanneerdit in der

minne tuſſchen Partijen niet kon vereffend worden, en

Graaf REINALD van zijnen kant zich met geweld van

wapenen ſcheen te zullen handhavenen in zijn bezit

van Limburg, oordeelde de Bergſche Graaf AdoLPH,

zich niet beſtand bevindende, om met geweld van wa

penen zulks tegen den Gelderſchen Graaf te kunnen

verkrijgen, best te zijn al zijn recht op Limburg, en

verdere Leengoederen, de eigendom van welke door

doode van Ermengard op hem vervallen was, overte

dragen en te transporteren op den Brabantſchen Hertog

JAN den I. Dit doet hij thands bij dezen onzen

Brief. Wij wenschten wel, dat BUTKENs ons niet bij

wijze van uittrekzel, of Extract, den hoofdzakelijken

inhoud van dien Brief, maar den Brief zelf in zijn ge

heel had medegedeeld. Mogelijk zouden wij dan uit

den geheelen zamenhang der woorden eenige omſtan

digheden ontwaaren, waar naar wij thands moeten

gisſen. Ten minsten uit dit Extract, 't welk wij ge

meend hebben hier ook te moeten plaatzen, zien wij,

dat
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dat Graaf AdoLPH al zijn recht cedeert, en afſtaat aan

den Brabantſchen Hertog titulo donationis inter vivos

In onze Aanmerking op Num. 45. bl. 668. hebben

wij reeds met een woord aangeſtipt, dat zulks niet

geſchied zij bij een eigenlijk gezegde donatio, of bij

eene uit zuivere milddadigheid voortſpruitende gifte,

maar dat zulks bij een Koopscontract, en dus titulo

oneroſo, en niet titulo lucrativo geſchied was, en wij

beloofden toen bij dezen onzen Brief zulks nader te

zullen toonen. - Dit zal ras blijken, indien wij

maar de oudſte Schrijveren hier omtrend raadplegen.

De zodanige immers verdienen boven latere ſchrijvers

het meeste geloof. – JoANNEs HocsEMUs, die in

dezen zelfden tijd, wanneer dit is voorgevallen, leefde,

meldt uitdrukkelijk in het Leven van den Luijkſchen

- Bisſchop Johannes Cap. XVI. bij CHAPEAviLLE in

- Geſt. Pontif Leodienſ: Tom. II. p. 318., dat de Bra

bantſche Hertog voor een zekere ſomme gelds Lim

burg gekogt heeft. De eigen woorden van hem zijn

deze: ,, Cum Dux Brabantiae Joannes hajus nominis

, primus Ducatum Limburgenſen erga Comitem de

- ,, Monte, cui ex ſuccesſtone legitima competebat, Cer

, , ta ſumma pecuniae comparaſet. cet.” Zodanige uit

drukking immers levert ons op het egte kenmerk van

een Koopscontract. - LEvoLDUs de NoRTHOF, die

omtrend het midden der XIV. Eeuw zijn Chron. Co

"- mit. de Marka ſchreef, meldt ook uitdrukkelijk,

,, Dacem Brabantii Ducatum Limburgenſem acqui

, ſtrip, emptum a Comite de Monte,” bij MEIdo
Mjgs SS. Rer. Germ. Tom. I. p. 392. De

schrijver van 't MAGNUM CHRON. BeLGICUM in de

S5. R. G. van PISTORIUs Tom. III. p. 279 Edit.

sTRUvir, verhaalt ons insgelijks, dat Hertog Jan,

C- , mortuo Walramo Duce Lymburgenſ, emit legitime

- E- ,, contra Adolphum, Comitem Montenſem, 0/72/76

- , jus, quod ad Comitem in & ad Ducatum Lymburgi,
, cum ſpectare & pertinere poterat 4u07u0 modo, ſed

,, dam Joannes Pure aatzeeasus posſesſionem adipiſcen

, dam proficiſceretur, ReiNALDUs, Comes Gelriae, ſe

,, oppoſuit, allegans, non obſtante emptione Ducis,

:

t

* *

'----

, ſe ſpeâare, & pertinere, quamdiu vitan duceret

, in humanis,” cet.- Uit de korte Inhouden,

of Lemmata, van eenige Hoofdſtukken uit het MS.

Chronicon Brabantinum van EMUNDUS DE DYNTER »

hier voor reeds door ons uitgegeven op Num. 46. bl

671. blijkt ook, dat de gemelde DYNTERUs, Lib. V.

Cap. 23. gehandeld heeft, de emptione ſfve acquiſ
,, iione Ducatus Limburgen/fs ſaaa per Johannen Du

,, cem primum antedictum.” HERMANNUs

CoRNARIUs,die ongeveer het middenvan de XV. Eeuw

:

bloeide, meldt ons insgelijks in zijn Chron., bij ec

: cARD Corp. Hiſt. Med. aevi Tom. II. p. 939. onder

anderen het volgende: ,, Comes veroGelriae proſua li

, berationedimiſit Duci Brabantiae Ducatum de Lym

,,burg, quem quidem Ducatun idem Dux Braban

, tiae, emptum a Comite de Monte, qui ipſum poſt
, mortem Comitiſae Gelrenſis, filiae Ducis de Lym

, burg, patrui ſui, ſine herede decedentis, jure heredi

, tario poſtdebat, jam ſibi vendicaverat.” - Doch

waar toe zou het nodig zijn meerdere bewijzen, voor

naamlijk van latere Schrijvers, aantehalen? Daar het

uit de ſtraksvolgende Extracten uit Quitantien der

betaalde Kooppenningen ten vollen blijkt, dat deze af

ſtand van recht op Limburg door den Graaf van Ber

gen geſchied zij titulo oneroſo , bij wijze van Koop, en

niet titulo lucrativo, of bij wijze van een eigenlijk ge

zegde Donatio inter vivos. -- Dit zij genoeg tot het

regte verſtand van dezen Brief. Alleen voegen

wij hier bij, dat ook HENR. CAR. DE DoNGELBERGE

op dezen onzen Brief het oog gehad heeft, wanneer

hij in zijn Proelium Woeringanum p. 9. verhaalt, dat

de Graaf van Bergen

- - - ſua Brabanto Limburgica ceſit

Omnia jura Duci, firmatque haec foedera ſcripto.

Dat verder de oorſpronkelijke Brief bewaard is ge

worden onder de Charters, die te Vilvoorden berus

ten, is mij gebleken uit een Copie, die ik bezit, van

den Inventaris van de Charters en Papieren van 't Ka

ſteel van Vilvoorden op last des Konings gemaakt in

den jaare 1588. In die Inventaris vinde ik onder an

deren p. 353. dit navolgende aangeteekend.

» Iten een Laije, daar op geſchreven ſtaat Let

» tres touchant les terres de Lymborch &c. ge

,, tekend + IJ.

,, Daarin hebben wij gevonden - (poſt alia) -

» Item een Brief van Adolf Grave van Berge, Erf

» genaam des Hertochdoms van Lijmburch, in dito

» 1283- des maand- naar ons L. Vrouwe geboorte,

, bij den welcke hij transporteert bij conſente van#.

•, ne Broeders het Hartochdom van Lijmburch met zij

» ne Wate en toebehooren , den Hertoge van Brabant.

,, Buijten getekend 32.

,, Iten twee brieven van den voorſz. Adolf, in dato

,, beyde des donderdaegs naar Pinxteren 1287. Daar

» mede bij tranſporteert aan Jan Hartoge van Zoe

,, rijk ende van Braband alle ſyn recht en a&ie, het

,, welke bij hadde in het Hartogdom van Lymburch,, Buyten getekend. 18 en 19. o

,, uſumfructum , ſive vitaeductum, diëti Ducatus ad
De eerſte dus geregistreerde Brief is buiten alle be

denking deze onze Brief. Door de twee volgende

Brieven, in dato beyde des Donderdaags naar pinate

ren, moet men ongetwijfeld verſtaan de twee Brieven

van diezelfde dagteekening, hier voor reeds door ons

geplaatst onder Num. 45. en Num 46 bl. 664. en67o.

doch deze worden te onrecht hier geſteld op het

jaar 1287. het geen zekerlijk een fout is in onze Copie

van dien Inventaris, hoedanige fouten in de jaargetal

len door den Afſchrijver van die Copie meer begaan

zijn. Tusſchen de Arabiſche Cijfferletters 4 en 7,

voornaamlijk wanneer dezelve niet al te duidelijk ge

ſchreven zijn, is zo veel overeenkomst, dat men lig

telijk den een voor den anderen kan aanzien. Ik ver.

moede overzulks, dat onze Afſchrijver van die Copie

kwalijk zal afgeſchreven hebben, 1287. voor, 1284.

tot welk jaar wij hier voor bladz. 668. reeds getoond

hebben, dat die twee Brieven moeten gebragt worden.

Een ſoortgelijke fout, waar door die zelfde Cijferlet

ters 7 en 4 onderling verwiſſeld zijn, en dus het jaar

1472 kwalijk veranderd is in 1442. vindt men aanges

merkt door Jo. LUD, BUNEMANN in Praefat. LAC

TANTII, pag. 18.

Mmmmm 2. - (59
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59) Extracten uit verſcheiden Quitantien, wegens de Koopspenningen van

het Hertogdom van LIMBURG, door den Brabantſchen Hertog betaald

aan den Graaf van Bergen.

d'ADOLF Comte des Monts

aiées par le Duc Jean de Bra

,, bant, à cauſe de l'achapt de la Du

, ché de Limborg, tirées des Regiſtres

, de Brabant, ou illes ſont inſerrées au

, long.” -

25Q# (a) & Aſſignations

Frater Erwinus recepit 1o68. lib. Lovan.

parv.

Abbas de Seyberg recepit 1ooo marcas.

# dictus Prinseel, miles, 5omarcas.

erardus, dictus Plomp, 75 marcas.

Ipſe Comes de MoNTE, per Egidium de Mon

te, 9oo lib. Lovan.

F. Erwinus, Commendator Hospitalis B. Jo

annis de Caſtro novo, 5oo. marc. Sterlin

gor. valentes 9oo. lib. Lovan. parv.

Henricus Hildeger 2coo. marc.

Conrardus Praepoſitus & Archidiaconus Co

(a) Quitances. &c J Wij hebben noodig geoor

deeld, deze Extracten, zo als BUTKENs ons dezelve

uit de Registers van Brabant heeft medegedeeld, in

deze onze Verzameling ook te brengen, en op den

lonienſis, frater Comitis ADoLPHI , 3oo

II131TC31S.

Gerardus Sconeweder, 95. marc. Colon.

Engelbertus Praepoſitus S. Cuniberti in Colo

nia, frater Comitis ADOLPHI, 233. marc.

Colon.

Hugo de Volreſtrate, civis Gandenſis, 1917.

lib. Lov. 1o. Sol.

Willelmus, dictus de Murmanzi, 128. marc.

Colon.

D# Comitis ADULPHI, 161 1. lib. Lovan.

5 ſol. -

Frater Erwinus, 168. lib. Lovan. 15 ſol.

Hermannus miles de Tonneborg, 36o. lib.

Lovan. -

CHRISTOPH. BUTKENs, dans les Preu

ves du Livre IV. des Trophées de

Brabant, pag. 115.

voorgaanden Brief onmiddelijk te moeten laten vol

gen, als voornaamlijk ſtrekkende tot opheldering niet

alleen van dien Brief,maar ook van twee voorgaanden,

onder Num. 45 en 46. bl, 665. en67o. reeds geplaatst.

6o.) Verdrag van onderlinge hulp en bijſtand tusſchen SIFRIDus, Aarts-bisſchop

van Keulen, ter eenre, en Graaf REINALD van Gelre, en zijne Medeſtan

ders, ter andere zijde, tegen den Hertog van Brabant, den Graaf van

Bergen, en hunne hulpers, voornaamlijk ten opzigte van het Hertogdom

van LIMBURG, als mede wegens de verpanding van Wasſenberg.
* * * *

Den 21 September 1283.

Os SIFRIDUs (a), Deigratia ſanctaeCo

lonienſis Eccleſiae Archiëpiſcopus, Sa

cri Imperii per Italiam Archicancellarius, No

(a) Nos Sifridus. cet.] ,, Mox ſub annum

,, M. CC. LXXXIII. inita cum Principe Clivenſium

,, Theodorico pacta. - Nec illa tum tantum, ſed

,, & aliae cum vicinis principibus initae per REINAL

,, DUM foederationes, aſpeau & ratione belli, quod

,, ſibi illaturum Brabantum praevidebat, inhiantem

*-

tum eſſe volumus univerſis, quod, cum inter

Nos ex parte una, & Virum Nobilem, Do

minum REYNALDUM, Comitem GELRENSEM,

- Du

,, Limburgenſi Ducatui, cujus dominium aut ſaltem

,, uſumfruttum ſibi jure dotali ac hereditario deberi

,, REINALDUs exiſtimabat ” (dat REINALD alleen de

Lijftocht daarvan jure dotali, en niet den eigendom,

jure hereditario, zich aanmatigde, hebben wij hier

voor reeds ten vollen getoond.) ,, quod Irmgardam

91, Du
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5.

Ducem LIMBURGENSEM, fidelem noſtrum, ex

altera, ſuper Caſtro Waſſemberg, ac bonis

aliis, quaeſtio verteretur, quae nos, per mor

tem . . Duciſ/ae Limburgenſis, ad Eccle

ſiam noſtram dicebamus devoluta, tandem in

ter ipſum Comitein, & Nos, taliter exſtitit

concordatum, quod Nos Archiëpiscopus

dictum Comitem de ipſo Caſtro Waſſenberg,

& omnibus aliis bonis terrae Limburgenſis,

quae Nos ad Eccleſiam Colonienſem diceba

,, Ducis Brabantiae ac Limburgenſis, ſine maſcula

,, prole defuncti , filiam uaorem haberet. Itaque

, foedera paſtaque percuſſa cum Henrico Lutzembur

,, genſi, Marchione Arlunenſi, Comite Juliacenſi,

,, Dominis Hensbergenſi, Falkenburgenſi, Leuënber

,, genfi ac Bercheimenſi, itemque Gerhardo ac Wal

,, ramo Juliaci Dynaſtis. Hi uno omnes ore ac tabulis

3, ſignatis ſuain Reinaldo Celriae Comiti adverſus

,, quoscumque, & praeſertim Brabantiae Ducem, ex

,, cepto Rege Romanorum, opem polliciti, ac ſinguli

,, ad rei cvidentiorem teſtificationem appendi codicillis

,, illis ſigilla ſua curarunt.”- Tot opheldering van de.

zen onzen Brief kan dit verhaal van PoNTANUs Lib. VI.

p. 16o. ſtiekken. Wij hebben derhalven niet ondien

ſtig geoordeeld de eigen woorden van denzelven hier

bij te voegen. Wij zien uit dezelven, dat onze Gel

derſche Graaf, voorziende, dat hij de lijftocht van

't Hertogdom Limburg niet anders dan met kragt van

wapenen tegen den Hertog van BRABANT zoude kun

nen behouden, en dus ongetwijfeld het vuur van een

openlijke oorlog binnen korte zoude ontvlammen, niet

getalmd heeft zich met de hulpvan verſcheiden nabuuri

ge Furſten te verſterken, en ten dien einde verſcheiden

Verbonden van onderlinge hulp en bijſtand met de op

genoemde Graven en Heeren heeft aangegaan. Wij

hadden wel gewenſcht, dat PoNTANUs ons de brie

ven zelve in haar geheel, die hij ſchijnt onder zijn

oog gehad te hebben, had medegedeeld. Wij zouden

dan mogelijk nadere omſtandigheden uit den inhoud

derzelven kunnen ontdekken, waar van wij uit gebrek

dier Brieven thands onkundig zijn. Dit ten minſten is

zeker, dat onze Graaf die Verbonden met die op

gemelde Graven en Heeren reeds moet aangegaan heb

ben, voor dat hij dit ons Alliantie-tractaat met den

Aartsbisſchop van Keulen heeft geſloten, dewijl in dit

onderlinge hulp-verdrag genoegzaam alle die opge

noemde Graven, als hulpgenoten en medeſtanders van

onzen REINALD, ook mede opgenoemd en begrepen

worden. Dit ons Verdrag nu heeft PoNTANUs

ook gekend, en geeft ons in 't vervolg Lib. VI. p.

161. dit verſlag 'er van: ,, Porro Gelrus, favore ci

,, vium, primorumque regionis, Limburgo, acuniver

,, ſis pene Ducatus arcibus, potitus, cum indubitatum

,, haberet, bellum a Brabantia imminere, praeter ſu

, perius diétos, sUFFRIDUM, Colonienſem Archiepi

, ſcopum, Vaſſembergacertis conditionibus donata ille

, étum, ſibi foedere junxit.” Uit dit verhaal blijkt

ten duidelijkſten, hoe eenonnaauwkeurig verſlag PoN

TANUs ons van dit onderlinge verdrag heeft gegeven,

en met hoe weinige oplettendheid hij de egte ſtukken

zomtijds behandeld heeft. Want het is er zo ver van

daan, dat onze GraafREINALD, gelijk sLICHTENHORST

bl. 1o2. die woorden overzette, behalven zijne ande

re Vennooten, ook tot vriendſchap en handreijkinge ver

lokt zou hebben den Aertsbisſchop, hem op zeekerevoor

waarden vereerende de Stad Waſſenburg, dat inte

mus pertinere, hereditarie infeodavimus, &

infeodamus in hiis ſcriptis.

Propter quod idem Comes Caſtrum & Opi

dum Waſſenberg, cum Vasſallis, . . Miniſte

rialibus, juribus, & Jurisdictionibus, Paſcuis,

Pratis, Saltibus, Nemoribus,aquarum decurſibus

& omnibus aliis pertinentiis ſuis, Nobis, ti

tulo pignoris, pro Ocio milibus marcarum

legalium Colonienſium denariorum, obligavit,

Pro qua ſumma dictus Comes, aut aliquis Con

ſan

gendeel de Aartsbisſchop eerder zou kunnen gezegd

worden die Stad aan onzen Gelderſchen Graaf vereert

te hebben. De Aartsbisſchop immers vermeende, dat

de Leenweere van Wasſenberg, door doode van ER

MENGARD open geworden, en dus aan zijn Aarts,

Sticht, van 't welk die Stad door de Hertogen van

Limburg tot dus ver te Leen gehouden werd, weder

vervallen was. Onze Graaf kon ten hoogſten niet

meer eisſchen dan de Lijftocht van dat Leengoed, hem

bij Huwelijksvoorwaarde, na doode van zijn Vrouw,

beloofd. Doch de Aartsbisſchop gaat verder. Hij

geeft hem als Leenheer niet het vruchtgebruik, maar

hij vereert hem zelfs erfelijk het dominium utile, of

de Leenweer van dat Leen goed, en beleent hem bij de

zen Brief daar mede; dictum Comitem, zegt hij, de

ipſo Caſtro Waſſenberg, & omnibus aliis bonis terrae

Limburgenſis , quae nos ad Eccleſiam Colonienſem dice

bamus pertinere, HEREDITARIE infeodavimus & infeo

damus in his ſcriptis. Doch Graaf REINALD niet als

Tochtenaar van zijne overledene vrouw, maar als ei

genlijke Leenman , of Domitius utilis, op die manier

in het bezit van Waſſenberg geſteld zijnde, heeft

daarop die Stad aan den Aartsbisſchop voor 8ooo

Mark Keulsch geld weder ten onderpande gegeven,

of, gelijk wij in dezen Brief lezen, titulo pignoris pro

octo milibus marcarum obligavit, en wel onder uitdruk

kelijke voorbehouding van de inlosſe van dien ten

allen tijden te kunnen en mogendoen. Eene zodanige

in onderpand geving verſchilt hemelsbreedte van eene

vereering, of donatio, gelijk ons PoNTANUs verhaalt,

wiens misſlag in dezen men niet ontdekt zoude kun

nen hebben, zo lang de oorſpronkelijke Brief, dien

wij tands het eerst hier mededeelen, niet door ons

ontdekt was geworden. - Het is wel zo, dat die

8ooo Mark door den Aartsbisſchop aan onzen Graaf

nooijt werkelijk betaald of uitgeteld zullen zijn ge

weest, niet tegenſtaande onze Graaf den Bisſchop wer

kelijk dit Leengoed dadelijk in bezit heeft overgege

ven, als een onderpand voor die gemelde ſomme. Want,

daar bij dezen Brief de Aartsbisſchop zich verbindt

den Graaf van Gelre tegen den Hertog van Brabant

te zullen helpen, en Limburg tegen denzelven te

beſchermen, en wel op zijn eigen kosten, of, gelijk

hij ſpreekt, dićto Comiti - asſiſtere potenter contra

Ducem Brabantiae, Comitem de Monte & corumadju

tores in expenſis noſtris ubicumque & quotienscumque

fuerit oportunum, ſchijnt hij voor die beloofde hulpe

eenige onderſtandgelden, of ſubſidien, van den Graaf

van Gelre bedongen te hebben, en ik denke, dat zulks

op 8ooo Mark zal onderling bepaald geweest zijn;

welke penningen egter niet aanſtonds aan hem zijn uit

geteld, maar heeft onze Graaf, tot verzekering van die

betaling, intusſchen Wasſenberg tot een onderpand in

zijne handen geſteld, tot zo lange hij die beloofde ſub

ſtdiepenningen aan hem zou betaald hebben. - Op

die manier de zaak beſchouwende, zal men gemaklijk
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ſanguineorum, velamicorumſuorum infraſcrip

torum, videhcetDominusHENRICUs(b)deMon

fort,... De Lutzellenburg,... De juliaco Co

muites . . De Valkenburg, . . De Heinsberg

Dominus, Walramus de Lutzellenburg, . .

De Hengebach, . . De Lewenberg, . . De

Bercheim, & Gerardus de juliaco, Caſtrum

& Opidum plaedictum cum vasſallis, miniſte

rialibus, Paſcuis, Pratis, Nemoribus, Salti

bus, aquarum decurſibus & omnibus pertinen

tiis p. . . . . . edimere (c) poterunt, con

tradictione qualibet non obſtante. Hoc con

dicto, quod ſi Nos in dicto Caſtro aliquid Mu

nitionis fecerimus infra (d) treſcentarum mar

carum aeſtimationem, ad taxationem diſcreto

rum, ab utraque parte adhibendorum , Ca

ſtrum ipſum pro diëta taxatione erit obligatum

cum ſumma principali. Nosque Caſtrum &

Opidum, ac pertinentia, non deteriorabimus

ex culpa noſtra. Neque etiam pandabimus,

mec tenebimus contra Comitem, & praenomi

natos, ad faciendum de munitione ſupradicta

aut pertinentiis ejusdem.

Similiter ſi Comes, & praedićti, contra nos,

& Eccleſiam noſtram, aliquid habuerint, non

pandabunt in Wasſenberg, aut pertinentiis

ejusdem.

Promittimus etiam, quod Philippum dictum

de Porſèle, aut . . fratres ſuos, dicti Comitis

inimicos, noſtros non faciemus Officiatos, nec

tenebimus in Wasſenberg, contra praedictum

Comitem, & . . ſuos Adjutores.

Ceterum quia Dux Brabantiae . . Comitem

Gelrenſem, Ducent Limburgenſem, fidelem

noſtrum, & terram ſuam Limburgenſem in

vaſit incendiis & rapinis, fibi dicti Comitis &

Ducis ac noſtrum dominium uſurpando, tam

de bonis Limburgenſibus, quam de aliis, quae

tenet a nobis, ſe intromittendo, promiſimus

& promittimus in his ſcriptis, Juramento in

terpoſito, & fide praeſtita corporali, diëto

Comiti Duci, ac ſuis Conſanguineis , &

amicis praenominatis, dictorum bonorum he

redibus, fidelibus noſtris, asſiſtere potenter,

contra. . Ducem Brabantiae ,.. Comiiem de

Monte, & eorum adjutores, in expenſis no

ſiris, ubicumque & quocienſcümque fuerit

oportunum, Domino noſtro . . Illuſtri Roma

norum Rege duntaxat excepto. ... .

Dictusque Comes, & ſui adjutores prae

dicti, unusquisque proſe, promiſerunt Nobis

het overige van dit aanmerkelijk Tractaat van onder

linge hulp en bijſtand kunnen verſtaan:

(b) Henricus de Montfort.] Deze is de gewezene

Bisſchop van Luijk, HENRIK Grave van GELRE, Broe

der van oTTo den III. en Oom van vaders zijde van

onzen thands regeerenden Grave REINALD. Na zijne

afzetting als Bisſchop van Luyk heeft hij in hetOver

kwartier van Gelderland het Slot Montfort gebouwd,

en heeft zich aldaar meest al opgehouden, waarvan

hij ook bij oudere Schrijvers Hendrik van Montfoort,

als zijnde Heer van die Heerlijkheid, doorgaands ge

noemd wordt. Hij leefde te dezen tijde noch , en is

eerst in 't volgende jaar 1284. geſtorven, volgends

het getuigenis van den gelijktijdigen Schrijver Io. Hoc

aſſiſtere potenter & patenter contradictum Du

cem, ..Comitem de Monte, & eorum adjuto

res, in expenſis ſuis, quocienscumque, &ubi

cumquefuerit opportunum. Interpoſitotalipac

to, quod cum dicto Duce Brabantiae, Comite de

Monte, & adjutoribus eorundem compoſitio.

nem non faciemus, niſi de dicti Comitis, & om

niumac ſingulorum praenominatorum, expres

ſo conſenſu procesſerit & voluntate. Adeo

ut, ſi aliquis ex omnibus nobis caderet a tali

pacto, illum habeamus perjurum, fidei viola

torem, & inimicum noſtrum, ac propter hoc

eum omnes invademus. Proteſtantes, quod

nos SIFRIDUS Archiëpiscopus, & omnes prae

nominati, ſimul manebimus, & in omnem

eventum non dividemur in hac guerra, & in

eo, quod ex ea (e) fuerit . . . . . um.

Praedicti etiam Comites, & Nobiles, re

cognoverunt & recognoſcunt dictum Caſtrum

cum ſuis attinentiis, prout eſt praemiſſum, de

ſua voluntate & conſenſu fore obligatum, ac

alia praemiſſajuraſſe & promiſiſſe.

Et, ut Dictum Caſtrum & Opidum Was

ſenberg, cum omnibus ſuis pertinentiis, reſti

tuatur libere, ſumma ſuperius expresſa, cum

pecunia taxanda, nobis perſoluta, diéto Co

miti, aut cuilibet praemisſorum, ipſo Comi

te prius defuncto, vel ſuo accedente conſen

ſu, praeſens ſcriptum noſtro, & Capituli

noſtri, ſigillis duximus muniendum.

Et nos Capitulum majoris Eccleſiae Co

lonienſis ſigillum noſtrum appoſuimus huic

ſcripto, in praemisſorum teſtimonium & mu

\\\\\\GT1. -

Eſt etiam adiectum, quod Adam de Un

derech, miles, Jurisdictionem villae Beke, &

proventus triginta maldrorum annonae, quae

tenet ibidem in pignore pro centum marcis

Colonienſium denariorum, retinebit, donec

redimantur.

Datum & concordatum apud Wannele, an

no Domini milleſimo ducenteſimo octuageſi

mo tertio, in craſtino beati Mathei Apoſtoli

& Ewangeliſtae.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, waar onder twee Zegels in

groen-wasch aan groene en geele zij

den Koorden hangen, ervintelijk in

: de Rekenkamer van GELDERLAND.

seinus, bij chargaviliº, Geſt. Pontif Leodienſt

Tom. II, p. 315. Zie ook PoNTANUs Lib. VI. p. 159.

en anderen. • '

(c) p. . . . . edimere poterunt.] Een gaatjen, m3

gelijk door muizen uitgebeeten, is hier in den Brief, en

is daar door een woord verloren geraakt. Ik denke,

dat 'er geſtaan heeft , & omnibus pertinentiis praedictis

redimere poterunt. ,,

(d) trescentarum.] Dus in het oorſpronkelijke,

voor trecentarum. . . -

(e) fuerit . . . . . um.] Hier was weder in den

oorſpronkelijken Brief een ſtukjen door de muizen uit

gebeeten. Mogelijk heeft er geſtaan, quod ex ea fue

rit inſecutum, of iets diergelijks.

61.)
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61.) Acte van non prejudicie, door Koning Rudolph verleend aan Hertog Jan

'-

van BRABANT; waar by, onder anderen, zekere oude Praetenſie op NIJMEGEN

uitgeſteld, en in ſtaat gehouden wordt, tot na doode van gemelden Koning.

Deu 16. February 1283. (1234.)

In opuLPHUs, Dei gratia Romanorum Rex

ſemper Auguſtus, univerſis, praeſen

tes litteras inſpecturis, gratiam ſuam & omne

bonum. - -

Noveritis, quod cum illuſtris JoANNEs,

Lotharingiae & Brabantiae Dux, Princeps

(a) reſtaurationem Noviomagii.] In de eerſte uit

gave van Burkens van 1652. welke door ons gebruikt

wordt, leest men Niviomagii. Doch dat zulks eene

bloote drukfout is, blijkt genoeg uit het geen BUT

kENs zelf ons wegens den inhoud vandezen Brief meldt

Liv. IV. des Troph, de Brab. p. 299. Dewijl

nu in dezen Brief, onder andere ſtukken, ook gewag

gemaakt wordt van de Stad NIJMEGEN, waren wij uit

dien hoofde verpligt dezen Brief ook alhier te plaat

zen. - Maar nu is de groote vraag, wat bedoelt

Koning Rudolph hier door de woorden reſtauratio No
ziomagii? En wat voor een recht had de Brabantſche

Hertog, ad petendum- reſtaurationem Novioma

gii ? Immers had K. RUDOLPH, naauwlijks agt maan

den te vooren, aan onzen Gelderſchen Graaf REINALD

de pandſchap van NIJMEGEN voor den tijd van vºrie

ren verlengd, en dus de inlosſe van dien tot zo lang
ten minſten uitgeſteld, men zie hier voor den Brief

van den 19 junij 1282. onder Num. 52. bl. 077 En
deze was uit dien hoofde thands in 't gerust bezit

van die pandſchap. Was niet reeds in 1248 Nijmegen,

en het zogenaamde Rijk van Nijmegen, door Koning

wILLEM verpand geworden aan Graaf otto den III ?
Men zie onze III. Aſd. Num. 55 bl. 467. - Dit

zeker zijnde, met wat recht kon dan Hertog JAN van

,,RABANT eenige aanſpraak op Nijmegen maken? Im

mers uit dezen Brief blijkt, dat hij eenige min of

meer gegronde praetenſte op Nijmegen ſchijnt gemaakt

te hebben, welke wel niet bij dezen Brief uit den weg
wordt geruimt, maar alleen uitgeſteld tot na den dood

van Kon. RUDoLPH, en wel onder die uitdrukkelijke

voorwaarde, dat een zodanig uitſtel van vordering aan

den Hertog geen nadeel zou toebrengen , of hem doen

verſtoken worden van zijn recht en eisch, maar dat

intusſchen alles in ſtaat zou blijven. En zulks is het

voorname oogmerk, waarom deze Ade van non prae

judicie, gelijk men thands zou ſpreken, aan hem door

K. RUDoLPH wordt uitgeleverd, doch waar door te

vens de Koning ingewikkeld erkent eene min of meer

gegrondheid van dezen eisch.- Tot beter verſtand

derhalven van dezen Brief zal het nodig zijn kortelijk

te onderzoeken, op wat gronden die eisch van den Bra

bantſchen Hertog op Nijmegen zal gevestigd geweest

zijn. – Wij hebben hier voor in onze Aanmer

kingen op Num. 93 van de II. Afdeel, bl. 295 reeds

gegist, en dit vermoeden heeft de Heer IN DE BE

ToUw in de Annal. Noviom. p. 66. naderhand ook

omhelst, dat reeds door K. oTTO den IV. aan den

noſter chariſſimus, ad inſtantiam & rogatum

noſtrum , ad petendum ſexaginta carratas

vini, (a) reſtaurationem NovIOMAGII, &

etiam Regalia Eccleſiae B. Gertrudis Nivel

lenſis, noſtris temporibus omnino ſuperſede

rit, & tacuerit petere: quod diéta taciturni

taS,

toenmaaligen Brabantſchen Hertog HENRIK Nijmegen

verpandt zal zijn geweest. Ten minsten in den jare

12C4. bezat Hertog HENRIK de Stad Nijmegen, en

Koning PHILIP heeft bij het Vredesverdrag, in dat

jaar met hem aangegaan, en in onze II. Afdeel. onder

Num. 93. bl. 294. reeds geplaatst, dit recht van be

zit of Pandſchap getragt weder intelosſen, en Nij

megen weder in 's Keizers handen te brengen. In dat

Vredesverdrag vinden wij deze aanmerkelijke woorden:

,, Item Oppidum NOVIOMAGUM, quod Dux PossiDET,

,, per alia bona loco et competenti CoMPENSABIMUs,

,, conſtlio Archiëpiſcopi Colonienſis, & Episcopi Spi

, renſis , & Comitis de Daesburch, & Comitis Ju

,, liacenſis, quibus bonis ei collatis, ipſe praedictum

,, Oppidum zal de rest. TUET.” Dit nu is geſchied,

en Ingevolge van dat Vredesverdrag heeft de Brabant.

ſche Hertog Nijmegen weder in handen van den Kei

zer overgegeven. Dit blijkt nader uit den Leenbrief van

den 12 November 12.04. insgelijks hier voor geplaatst

in de II. Afdeel n. 94. bl. 296. alwaar wij deze aan

merkelijke woorden ontmoeten, ,, NovioMAGUM quo.

,, que, quod ad noſtrum & Imperii dominium reduxi

, mus. ipſt Duci in aliis recompenſabimus bonis.”

Hieruit nu blijkt, dat reeds in 1204 die Pandſchap,

tegen overgifte van andere goederen, is ingelost, en

Nijmegen alstoen weder onmiddelijk onder de Rijks

domeinen, en in handen van Kon. PHILIP, gekomen is.

Het is in handen des Keizers gebleven, tot dat door

Kon. wILLEM het zelve op nieuws in 1248 aan on.

zen Gelderſchen Graaf otto den III. verpand is ge

worden. - Maar heeft Kon. PHILIP, nadat hij

uit handen van den Brabantſchen Hertog HENRIk

het bezit van dien gekregen heeft, en overzulks ad

ſuum & Imperii dominium reduxit, van zijnen kant ook

voldaan, en dus eenige andere goederen, waarmede

de Hertog te vreden was, in de plaats gegeven, of,

gelijk hij in die beide Brieven beloofd heeft, Duci

per alia bona recompenſavit? Zeer waarſchijnlijk is

het, dat PHILIP hem daar tegen wel eenige goederen

zal overgegeven, of aangeboden hebben , doch waar

mede de Hertog niet ten vollen vergenoegd isgeweest,

en meerder van den Koning zal geëischt hebben. Dit

verſchil ſchijnt eenigen tijd onbeſlist gebleven

en vervolgends van tijd tot tijd verſchoven te zijn, en

is dus die oude Praetenſie aan de ſpijker, gelijk men

zegt, blijven hangen, tot dat thands Hertog JAN ge

meend heeft bij Kon. RUDOLPH op, nieuws weder

daarop aantedringen, en de oude eiſchen te vernieu

Wen ,
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tas, & diStarum ſilarum petitionum ſuperſes

ſio, in aliquo jure ſuo ſibi vel heredibus ſuis

nullum praejudicium generet in futurum.

- Nos, ſuper praemiſſis eidem Duci cavere

volentes, volumus & concedimus eidem, ut

in nullis juribus, rebus, honoribus, privile

giis, & inſtrumentis, a Divis Romanorum

Imperatoribus & Regibus, ſeu a Nobis ei

dem, vel ſuis praedecesſoribus, collatis, ſua

taciturnitas, vel petitionum ſuarum ſuperſes

ſio, ſibi vel ſuis ſuccesſoribus praejudicent,

vel posſent a noſtris ſuccesſoribus eidem op

poni vel praetendi in futurum.

Volumus etiam, ut petitio noſtra, quam

ſibi fecimus, ut de ſupradictis taceret articulis

tempore vitae noſtrae, nobis, vel ſucceſſori

wen, en daar onder ook de reſtauratio Noviomagii,

dat is, de herſtelling in 't bezit van Nijmegen, of

ten minſten vergoeding, daar voor, in andere goede

ren, waarmede hij te vreden kon zijn, ingevolge

den Leenbrief, waarbij aan zijnen voorzaat beloofd

was een zodanig recompens te zullen gegeven worden.

-Meerder tot regt verſtand van dezen onzen Briefbe.

hoeven wij thands niet aantemerken. Hier uit zal men

ligtelijk zien, wat men met dewoorden reſtauratio No

viomagii alhier heeft bedoeld. Het overige van dezen

Brief verſtaat zich van zelf, en zal gemaklijk kunnen

begrepen worden, indien men,zo ver de overige prae

- 62.) De Curtis, of Renthoeve,

## #%#"zs"g ººkzº zºº", sº 3

bus noſtris, vel Imperio, aliquod poſſit prae.

judicium generare, nec volumus, quod Dux

vel ſuccesſores ſui, praedictam petitionen,

a nobis ſibi faétam, poſſit in futurum alian.

tenus trahere in exemplum, nec etiam Nos,

ſeu noſtri ſuccesſores vice verſa.

In cujus rei teſtimonium praeſentes litteras

Majeſtatis noſtrae ſigillo jusſimus roborari.

Datum (b) XIV. Kal. Martii, Indictio

ne Xi. anno M. CC. LXXXIII. Regni vero

noſtri anno X.

CHRISTOPH. BUTKENs, dans les Preu

ves du Livre IV. des Trophées de

Brabant, p. 116.

tenſien, die meer BRABANT, dan ons GELDERLAND,

raken, aangaat, dezen onzen Brief vergelijkt met

den meergemelden Leenbrief van den 12 November

I2O4. - -

(b) XIV. Kal. Martii - anno 1283.J BUTKENs

in zijne Troph. de Brabant Liv. IV. p. 299. merkte

reeds op, dat men hier een Paaschjaar rekende, en

dat dus, volgends den gemeenen Stijl, deze Brief be

hoorde tot den jaare 1284. Wij hebben gemeend den

zelven daar in te moeten volgen, en dus ook in die

tijdorde dit Stuk alhier geplaatst.

“z ººg Sººg sºkslºze

in Zelhem door den Munſterſchen Bisſchop

EvERARD verpand aan Johan de Ludinchuſen gezegd Morrian.

Den 6 Maart 1284.

Os EvERARDUs, Dei gratia Monaſterien

ſis Episcopus univerſis, viſuris praeſen

tes literas, volumus eſſe notum, quod Nos

joanni de Ludinchuſen militi dicto Morrian,

Albeydi uxori ejus, ac eorum juſtis heredibus

Curtem (a) in Selhem cum omnibus ſuis at

tinentiis pro centum & decem marcis obliga

vimus, tali pacto, quod idem Johannes &

ſui ſuccesſores viris religioſis . . Abbati & . .

Conventui Werdinenſi, ſingulis annis, tres

marcas & ſex ſolidos deeadem Curte miniſtra

bunt nomine penſionis, reſiduum convertendo

in ſuos uſus, uxoris ſuae, & heredum ſuorum.

Quod ſi dictam Curtem cum ſuis attinentiis

(a) in Selhem.] Het bekende Dorp Selhem, of

Zelhem, een groot uur ten noordoosten van Deutekum

in de Graafſchap Zutphen gelegen. Zie, onder anderen,

de Geogr. Beſchrijving van GELDERL. bl. 204

(b) in Castro Boslere..] Dat deze zelfde Bisſchop

EvERARD dat Slot te Boesler ten zijnen tijde heeft aan

gekogt, leert ons JoH. DIED. voNsTEINEN in zijn Zwey

ter neuer Anhang zu JoH. HoBELINGs Beſcreibung des

Stifts Munſter, p. 223. Geen wonder derhalven, dat

<

impoſterumNos, velSuccesſoresnoſtri, redime

re voluerimus, idem Johannes de dictis decem

& centum marcis quadraginta marcas ſeparabit,

de quibus comparabit redditus quatuor marca

rum, quas a Nobis, & noſtris Succesſoribus,

qui pro tempore fuerint, ipſe & ſui ſuccesſo

res jure caſtrenſis feodi in caſtro Boslere (b)

recipient, & perpetuo poſſidebunt.

Si autem idem Johannes manſos, pertinen

tes ad eandem Curtem, redimere potuerit ab

hiis, quibus iidem manſi obligati exiſtunt,

quidquid eadem redemptio conſtiterit, refunde

mus eidem, ſed donec hoc fecimus, apud

ipſum remanebunt.

In

de Bisſchop, ter beſchermingvan dat aangekogte Kaſteel,

eenige Borchleenmannen heeft gezogt te verkrijgen, en

daar onder ook den hier voorkomenden Johan de Ludin

chuſen, gezegd Morrian, die zich voor 4o Marken

daar toe verpligt heeft. Mogelijk is deze jo

han , dictus Morrian, dezelfde, die op den jaare I3o8

voorkomt onder den naam van Dominus Joannes a

Morrian in Boslar, in het Weſtphalisch Adelich

Stammbuch van JoH. A BEERSCHwoRT p. 458.

e
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In cujus rei teſtimonium praeſentes literas

ei dedimus noſtro ſigillo, & noſtri Capituli,

quod praeſentibus apponi petimus, ſigilla

tdS.

Datum Monaſterii Anno Domini M°. CC".

LXXXIIIi”, feria ſexta ante Gregorii Papae.

VENANTIUs KINDLINGERs Munſteriſche

Beitrage zur Geſchichte Deutſchlandes,

hauptſachlich Westfalens. I. Band, in

de Urkunden, Num. 143. p. 398.

63. Credentiaalen voor de Afgezondenen door den Engelſchen Koning EDUwARD den I.

aan den Hertog van BRABAND , ter wegneeming en bemiddeling der ontſtaane

geſchillen over Limburg, tusſchen denzelven, en Graaf REINALD van GELRE,

Den 2o junii 1284.

Ex egregio viro & amico ſuo karisſimo,

Domino J. Duci BRABANTIAE, ſalu

tem & ſuccesſibus proſperis habundare.

In deſideriis noſtris potisſime gerimus, &

inſtantia multae ſollicitudinis excitamur , ut

cunctis Chriſti fidelibus, & proximis noſtris,

& praeſertim hiis, quibus ſümus affinitate vel

amoris contracti foedere aliquatenus colligati,

disſenſonis materiam pronoſtris viribus prae

cidamus, cum ipſe Dux noſter, & auctor

omnium, pacem prae caeteris diligens, illam

in terris duxerit velut donum gratiſlimum re

linquendum.

Audito igitur, quod inter vos ex parte una,

& nobilem virum (a) CoMITEM GELR- ex

(a) Comitem Gelr.] Men ziet dus uit dit Stuk ten

duidelijkſten, dat, zo ras het vuur des oorlogstus

ſchen BRABANT en GELRE omtrent dezen tijd was ont

vonkt, de Koning van Engeland, EDUwARD de I. het

zelve in den beginne heeft getragt uittedoven, en ten

dien einde dit aanzienlijk Gezantſchap herwaarts heeft

gezorden, om zulks te beproeven. In hoe ver de,

in dit Credentiaal opgenoemde , Gezanten in dezen

hunnen last geſlaagd zijn, is, door gebrek aan meer

dere egte Stukken van dezen tijd, niet naauwkeurig

te bepalen. Indien men egter opmerkt, dat beide

Partijen onderling zijn overeengekomen hun geſchil

aan de uitſpraak der Graven van Vlaanderen en He

negouwen te ſtellen, gelijk uit de twee volgende Stuk

ken blijkt; – indien men verder opmerkt, dat deze

zelfde Gezanten tusſchen den Graaf van HOLLAND, die

der partij van den Brabander aanhangig was, en tus

ſchen onzen Gelderſchen Graaf, een Beſtand voor den tijd

van een jaar hebben weeten uittewerken op den daar aan

volgenden 9 Auguſt. 1284. welk ſtuk wij hierna op zijn

plaats ook zullen mededeelen; - is het genoeg

zaam zeker, dat door hunne bemiddeling ook een wa

penſtilſtand voor eenigen tijd tusſchen BRABANT en

GELRE getroffen zal zijn geweest, en dat overzulks

de vijandlijkheden, welke van den kant des Brabant

ſchen Hertogs in dit jaar 1284 reeds een aanvang ge

nomen hadden, zo ras hem de Bergſche Graaf ADOLPH

al zijn recht op Limborch had gecedeerd, immiddels

zijn opgeheven geworden, tot dat over hunne geſchil

len door de Vlaamſche en Henegouwſche Graven uit

ſpraak zou gedaan zijn, aan welken zij hun geſchil

altera, gravis noviter eſt diſcordia ex cauſis

aliquibus ſuſcitata, penſantes perſpicue, &

mentalibus oculis intuentes, quod multadis

crimina nedum corporum, ſet etiam anima

rum, in perſonispartium & ſubditorum earum

dem, nec non & ſibi adhaerentium, quoquo

modo emergere posſent, quod abſit, ad to

tius Chriſtianitatis diſpendium ex turbatione

tam gravium perſonarum, ad extinguendum

fomites odiorum, pro commodo ac ſalubrI

quiete diſcordium reformanda, viros provi

dos & diſcretos, venerabilem patrem (b) A.

Dunelm. Episcopum, Johannem de Veſty,

Johannem (c) de Lunetot milites, & Magi

ſtrum Cd) Thomam de Slidington, Clericum,

- - Se

gecompromitteerd hadden. - Dit blijkt verder niet

onduidelijk uit de gemelde Acte van Stilſtand tusſchen

GELRE en HOLLAND, alwaar ook dit beding voorkomt,

Et de hominibus Comitis Holland. qui cidem Comiti

(Gelriae) feoda ſua reddiderant, & DUci BRABAN

TIAE tempore Guerrae adhaeſerunt, idem Comes Gel

riae - rancorem & ſuam malam voluntatem re

miſit, ita quod feodis ſuis reſtituantur in eo ſtatu,

quo fuerunt tempore, quando dicto Duci adhaeſerunt.

Deeze woorden immers geven ten vollen te kennen ,

dat de vijandlijkheden tusſchen Brabant en Gelre,

toen men dit verdrag ingong, reeds opgeſchort wa .

Ien. -

(b) A. Dunelm. Episcopum.] Deze zelfde vier En

gelſche Gezanten hebben ook op den 9 Auguſt. een

ſtilſtand weeten te bewerken tusſchen den Bisſchop

van Utrecht, en Graaf Florens van Holland. In dat

Stuk wordt hij genoemd, Venerabilis Pater, Domi

nus Antonius Dunelmenſis Episcopus , en even eens

in een tweeden Brief van den 12 Auguſt. Zie V.

MIERIS, Chart. I. D. bl. 438 en 439.

(c) de Lunetot..] In de Acte van Stilſtand tusſchen

Gelre en Holland van den 9 Auguſti wordt hij ge

noemd Johannes de Lovetot.

(d) Thomam de Sudington ] op verſcheiden wijzen

wordt ookzijne naam geſchreven gevonden, Thom de So

dinton, Luchinton, Thutinchon , Suthinton, en Su

chincon, in de gemelde, en andere, Brieven bij V.,

MIERIs I. D. bl. 437. 438, 439 440 45o, 455 en

457. ' ' -

Nnnnn
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Secretarios & Fideles noſtros, ad vos duxi

mus deſtinandos, rogantes, quatenus patrem

pacis habentes prae oculis, & guerrae fatis am

biguis, imminentibusque circumquaque peri

culis Cautius obviantes, animum convertatis

ad pacem, & quae dicti Fideles noſtri probo

no pacis ex parte noſtra vobis duiverint ſua

denda, credatis, viam, ſi quam invenerint

ad exterminandam diſcordiam ſic ſubortam

pro noſtra inſtantia benignius acceptantes. '

Datum apud Baladeuchlyn. 2o die Junii.

THoM. RyMER, Aſt. Public. Anglias

Tom. 1. Part. 2. p. 232.

64.) Johan van Ryſſerſcheijt aangenomen tot een Leenman van Graaf REINALD,

voor een Leen-rente van XLIV. Mark Keulsch geld, jaarlyks aan den

zelven, en zijne Erfgenamen, te betalen uit de opkomſten van Venlo.

Den 16 julii 1284

mnibus, praeſentia viſuris, Nos johan

hannes de Ryfferſceyt, Nobilis, no

tum eſſe cupimus, quod proventus XLIIII.

marcarum, quas Nobilis vir, Dominus noſter

REYNALDUs Comes GELRENSIS, cui homagio

aſtricti ſumus, nobis asſignawit in redditibus

ſuis apud Venle, & heredibus noſtris redime

re poterit ipſe, & quilibet ſucceſforum ſuo

rum, a nobis & heredibus noſtris, quadrin

gentis & quadraginta marcarum Colon. dena

riorum uſualium, conditionequalibet non ob

w uid

ſtante, quocunque tempore ipſis videbitur ex

pedire; Nosque & heredes noſtri tenebimur

eidem, & ſuis heredibus, ratione dicti feodi

fidelitatis ligamento. ſuper quo praeſens ſcri

ptum ſigillo noſtro dedimus communitum,an

no domini MCCLXXXIIII. feria quarta ante

feſtum beatae Margritae Virginis.

Naar 't MS. dat alle Regiſtre, berus

tende in de Rekenkamer van GEL

DERLAND , Fol. 48. . V

###################
########***########

#############

65.)

Hertog JAN van BRABANT compromitteert zijne geſchillen met Graaf REI

NALD, wegens het Hertogdom Limburg aan de uitſpraak van de Graven

van Vlaanderen en Henegouwen.

- -

ous Jehass (a) par le grice de Dü
Dus de Loth. & de Brabant faiſons ſà-,

uoir. que come debas fuſt entre nous dune

part. & noble homme RENAUT Conte de Ghel

re dautre part. dendroitce que liCuensdeuant

dis diſoit quil deuoit tenir le Duchame de

Lamburgtoute ſa vie.&nous deſisſiemes dautre

part quil neuſt droiteschoſes deuant dites. Et

ſeur ce fuſt comencie gransguerre entrenous &

luj. Nous faiſons ſauoir a tous, que nous de

tous les debas & de toutes les calenges de

uant dites. & de la guerre qui de ce eſt eſuui

te ſomes mis & metons ſeur nobles homes

GUYEN Conte de Flandres. & Marchis de Na

mur. & ſeur JoHAN dauesnes Conte de Hayn

nau. en cel maniere que ce que li doi dit

(a) Nous Jehans.] Zie onze Aantekening op den

- - - Den 17 juli 1284.

-e

Conte deFlandres& deHayiïfi en diront & orde

neront, Nous obligons nous & nos hoirs a

tenir bien & loialment. & par nos fois francies

Jordenance & le pais entierement enſi come

li deuant dit doi Conte diront & ordineront. Et

pour ces choſes bien & fermement tenir

auons nous ces preſentes lettres ſeelees de nre

ſeel. qui furent faites & donnees landel in

carn.nre Sign. mil. deus cens. quatre vins&

quatre le lundi apres le diviſion des Apostles.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, bezegeld met een Zegel in

geel Wasch, ervintelijk in de Reken

kamer van GELDERLAND

voorgaanden Briefonder Num. 63

- ,

- 66)



EN GRAAFSCHAPS ZUTPHEN. IV. AFDEELING 695

*.

s

t

l
e

V

#

-

&2%2/eAk:2&2As AkeA&2 ke-Akga/g*A**/ gºks AA&Akgºeg

66) Extract, of korten inhoud van den Brief van Graaf REINALD aan den Bra

bantſchen Hertog uitgereikt wegens het Compromitteeren hunner geſchillen

over Limburg aan de Graven van Vlaanderen en Henegouwen.

Den 17. July 1284.

,, Item een Laije, daar op geſchre

, ven ſtaat, Lettres touchant les

,, Terres de Lymborgh &c. gete

,, kend, + IJ.

,, Daar in hebben wij gevonden de hier naa

, volgende.

(Poſt alia.)

25 I: een Brief van RyNoLD (a), Grave

23 van Gelre ende Hertoge van Limborg,

, in dato 1284. des maandags naar het ſchy

,, 4en van de Apoſtelen, bij dien hem ſubmit

(a) Rynold.] Wanneer, door bemiddeling der En.

ge'ſche Afgezanten, de Brabantſche Hertog met on

zen Graaf overeengekomen was de gerezene verſchil.

len te onderwerpen aan de uitſpraak der Graven van

Vlaanderen en Lenegouwen, heeft Hertog JAN den

voorgaanden Brief dienaangaande uitgereikt en over

gegeven aan on en REINALD. Deze heeft van zijnen

kant weder op den zelfden dag een ſoortgelijken Brief

daar over aan den Brabantſ hen Hertog overgegeven. -

Die Brief is ons tot dus ver niet voorgekomen. De

zelven is in de Archiven van Brabant bewaard gewor

den, en wel onder de Cºarters, die men ºp het.*--

teel te zzzvoerder van ouds bewaarde. 'Zulks is ons

gebleken uit de MS. Inventaris van die Cha ters. Wij

hebben gemeend geen ondienst te zullen doen dit

teert aangaande de oorloge, die hij hadde

, tegen Hertoge jan van Brabant, ter cauſe

,, van het voorſchrevene Hertogdom vanLym

borchin't ſeggen van Guij Grave van Vlaan

deren, en de Jan van Avesnes Grave van

Henegouwen. Buyten getekend. 17.”

5 »

92

55

23

n Naar mijne MS. Copie van den Inven

taris van al de Chartres en Papie

ren, die in het Caſteel te Vilvoorden

bewaard werden, op last des Ko

nings gemaakt in 1588. pag. 354.

Ertrad uit die Inventaris alhier te plaatZen , ten

bewijze daar van, tot dat men gelegenheid moge

krijgen den zelven Brief in zijn geheel intezien

BUTK ENs dans les Preuves du Livre 1/ des Trophées

de Brabant p. 117. heeft ons ook wegens den inhoud

van dien Brief het navolgend Extraiä des Chartes de

Brabant medegedeeld.

,, Reinaud Cuens de Gueldre & Sire de Lin bourch,

, ren et la querelle qu'il ai avec Jean Duc de Lothier

,, & Brabant, ſur l'u' uf uict de la terre de Lembourg

,, en Gui Cointe de Flandres & Jean d'Avesnes Cointe

,, de Hainaut. Donné en l'an MCCLXXXIV.” Zon

der egter te melden den dag, waar op die Brief gege

ven is, dien wij uit dit ons Extract leeren kennen.

67.) Uitſpraak van de Graven van Vlaanderen en Henegouwen, over de ge

ſchillen wegens het Hertogdom Limburg tusſchen den Hertog van Bra

bant en den Graaf van Gelre. -- -

Den 18. Jülij 1284.

NTOus GUIs Cuens de Flandres & Marchis

de Namur & JE HANs de Auesnes

Cuens de Haynnau faiſons ſauoir a tous, ke

comme grans debas &gramscontensfuſt & euſt

eſté entre nobles homes JEHAN par le graſce

de Deu Duc de Lothers & de Braibant dune

part, & RENAUT Conte de Ghelre & duc de

Lembourg dautre part, ſour chei ke li Cuens

de Ghcºre deuant dis diſoit quil deuoit tenir

le duchee de Lembourg tout le cours de ſe

vie, & li dus de Braibant diſoit ke li Cuens

de Ghelre ne devoit mié tenir le dite Duchee

ains auferoit a lui duc de Braibant le dite du

cheesſi co il diſoit. & ſour chei & pour chei

grans guerres & gent beſteng euſſenteſte &

fuſlententre iauls, les parties deuant dites ale par

defin par le conſeil de mout de preudomespor

bien de pais, & por eſciuer les maus appa

rans ſe ſont mis ſor nous de tous les debas

des contens & des Guerres deuant dites, &

ont enconvenent loialment & en bone foi,

& par leur ſens franchies, lidis dus por lui &

porſeshoirs, & licuensdeuantnomes por lui &

por ſes hoirs auſſi quiltenrontaempliront &fe

ront quanke nous dirons & ordenerons de haut

& de bas des contens des descors & des

guerres deuant dites, & tous par le requeſte

de preudomes & por bien de pais qui auons

Nnnnn 2 Ces



696 CHARTERBOEK DE s HERTOGDOMS GELRE,

ces compromis & ces chozes priſes ſour nous,

enquis & ſeu par preudomes & par bones

gens, les raiſons des parties deuant dites, par

le conſeil de bones gens, & par grant auit &

grant deliberation, diſons & raportans en no

dit & noordenance ke li Cuens de GHEL

RE deuant dis , doit tenir le duchame

de Lembourg (a) tant le cours de ſê vie en

tel maniere com il le tenant au jour ke ſa

feme ala de vie a mort. Et chei doit il te

nir quite & paiſiule ſans werre & ſans plait

decreſciente ne de cours laies ne ne poons

nous, ne noſtre enfant aiwer celui, qui en

contre ceſie pais iroit, fors misle euesque

de Liege, & par mi chei eſt bone pais, deu

dit Duc de Braibant, des ſiens & de ſesaiwes

de vne part, & deu conte Guelre, des ſiens

& de ſes aiwes dautre part de tout chonquis

(a) Tant le cours de ſê vie J Schoon nu wel bij de

ze uitſpraak aan onzen Graaf het vrugtgebruik en be

zit van het Hertogdom Limburg, gedurende zijn le

ven werd toegewezen, en in zo ver den Brabantſchen

Hertog zijne eisch ontzegd is, heeft egter de Heer

vAN wIJN, in de Bijvoegſels op de Vad. Hiſt. van

pour ceſte werre eſt eſinent jusques au jour

dui. Et tout priſon & tout oftaige quiconques

les tingue por leokiſon de ceſte werre quite

& deliurepor mi leur despens paiant raiſenau

ble. Et li home dune part & dautre doiert

rieſtre en leur fies & en leuryretaiges comme

deuant. Et pour chon ke ce foit ferme cho

ze & eſtaule nous auons mis nos ſaiauls a ces

preſentes lettres en tiesmoignaige de verite,

les queles furent donees el an del incarnation

nre ſegneur mil deus cens quatrevins & quatre

le mardi apries le diuiſion des apoſtles.

Naarden oorſpronkelijken Parkamenten

Brief, bezegeld met twee Zegelen in

geel wasch, ervintelijk in de Reken.

kamer van GELDERLAND.

wAGENAAR III. D bl. 18, van deze Uitſpraak mel

ding makende, te recht reeds opgemerkt, en aange

toond, dat Hertog JAN, zich al rasch met het Vlaam.

ſche en Henegouwſche gewijsde bezwaard agtende,

den Oorlog weder aangevangen heeft,

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee---------

68.) Verdrag van een Wapenſtilſtand, door bemiddeling der Engelſche Afgezan

ten, tusſchen de Graven van GELRE en HoLLAND getroffen; en, waar bij,

hunne Geſchillen aan de eindelijke uitſpraak des Konings van ENGELAND

tvorden opgedragen.

Den 9. Auguſtus 1284

Um inter nobiles viros, Dominum FLo

RENTIUM Comitem Hollandiae ex una

parte, & Dominum REGINALDUM Comitem

Gelrenſem & Ducem Lymburgerſem ex alte

ra, diverſae contentiones ſubortae fuiſſent,

ſecundum quod in quibusdam Articulis, ex

utraque parte exhibitis, plenius continetur,

in praeſentia venerabilis Patris (a) Domini A.

Dei gratia Dunolmenſis Episcopi, & Nobilis

Viri johannis de Veſty & johannis de Lovetot

Militibus, & Magiſtri Thom. de Sodinton

Clerici, illuſtris Regis Angliae Nunciorum,

ſuper pacis reformatione inter eosdem ſpecia

liter transmisſorum , contentiones praediétae

conquieverunt in forma ſubſcripta, videlicet,

Quod de omnibus querelis & contentioni

bus quibuscunque, & ex quacunque cauſa in

ter eosdam ſubortis, exceptis priſis, extor

ſionibus, & incarcerationibus, temporibus

treugarum inter eos initarum hinc inde, tam

(a) Domini A. cet.] Men zie, het geen wij hier

voren reeds wegens deze vier Engelſche Gezanten aan

gemerkt hebben op Num. 63. bl. 693.

(b) Ordinationi Domini Regis.] Dat van dit alles

weinig is gekomen, en de vijandlijkheden in 1285.

per ipſos Comites, quam homines ſtios fa

ctis (b), ordinationi Domini Regis memora

ti, vel alterius, quem ad hoc ſpecialiter de

putare voluerit per literas ſuas patentes, ſê to

taliter ſubmiſèrunt, ſi idem Dominus Rex

hoc attemptare voluerit, quod eisdem parti

bus conſtare faciet citra feſtum Natalis Do

mini.

Et, ſi dictum onus in ſe modo praedicto

decreverit acceptandum, & (c) die aſſumptio

nis beatae Virginis Mariae in unum annum

ordinationem ſüam publicabit, & omnes con

tentiones praediétas per eandem Ordinationem

terminabit; ad quam ordinationem, fideliter

& ſine fraude obſervandam, per interpoſitio

nem fidei, & corporali praeſtito ſacramento,

tactis ſacroſanctis Ewangeliis, & ſubpoenade

cem milium librarum Sterlingorum ſeparsutra

que obligavit.

Et, ſi Domino Regi videatur, quod ſecu

Ilta

weder een aanvang hebben genomen, heeft de geleer

de VAN wiJN reeds zeer wel aangemerkt in de meerge

melde Bijvoegſels op wAGENAAR, III. D. bl. 18.

(e) & die asſumpt.] de zin vereischt, dat men leze,

a die aſſumptionis cet.
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ritates praedictae minus ſufficientes fuerint,

alias ſimul cum iſtis, pro ſuae libito volunta

tis, ordinabit; quascum ordinaverit, diétae par

tes juraverunt ſe eas inviolabiliter obſervare.

De exceptis etiam extorſionibus, tempori

bus treugarum, ut praedictum eſt, faétis, par

tes praedictae proſe & ſuis in arbitros compro

miſerunt ſubſcriptos, videlicet, in Arnold.

de Hemeskyrk, & Dominum de Burclo mili

tes, (d) Iſelbertum Praepoſitum Daventrien

ſem, & Magiſtrum Gerald de Leden, ut,

quicquid ab iſtis quatuor arbitratum fuerit vel

pronunciatum, hoc pro jure & ſententia ha

beatur.

Et, ſi iſtiquatuor in unam ſententiam con

cordare non posſint, Dominus (e) Sexvertus

de Beſcentam eisdem adjungatur; ita quod,

quicquid ab illis quinque, vel majori parte

ipſorum, fuerit arbitratum vel pronuntiatum,

hoc pro jure & ſententia habeatur, & ſub poe

na duorum milium librarum Holland. firmiter

teneatur, parti parenti ſolvendarum a parte

non parente; Et interim omnes captivi, &

omnia bona , arreſtata hinc inde, delibe

Tel)tUlf.

Et, ſi de aliquo (f) Arbitrorum, cujus

cunque partis, ante tempus diſfinitionis arbi

trii, humanitus contigerit, vel propter debi

litatem ſeu infirmitatem venire non poterit,

pars illa, cujus arbiter, vel arbitri, obierit,

vel obierint, alium vel alios loco ipſius vel

ipſorum ſubroget vel ſubſtituat.

(d) Iſeliertum Praep. Daventrienſen ! Dat de eerſte

uitgever van dezen Brief TH. nvaan in ' "Ven

alhier een misſlag begaan heeft, is zeker, want tus

ſchen de jaaren 1231-1303. in meer dan een egt Stuk

Goswinus van de Kuinder, als Proost der Kerke van

Deventergemeld wordt, bij LINDEBORN, Hiſt. Epiſº

Daventr. C. 2. p. 64. DUMBAR in 't K. en W.

Deventer I. D. bl. 32.1. en II. D. bl. 214 , en niet

Iſalºertus, dien wij hier ontmoeten. Ik denke, dat

bij verkorting in 't Register, waar uit RJMER dit

Stuk afſchreef, zal geſtaan hebben Praepoſitum al

dens. en dat hij zulks heeft aangezien voor davent- en

dus afſchreef Daventrienſen. Ten minſten dat men hier

lezen moet Ghiſelbertum PraëP- Aldenſalenſem , lijdt bij

mij geen twijfel- Dit blijkt ten vollen uit een anderen

Brief van dezen zelfden 9. Auguſt. 1284 bij VAN

MIERs, Charterb. van HoLL. I. D. bl. 438. alwaar

insgelyks deze Proost met den alhier ook voorkomenden

Heervan Burclo, of Borkulo, door den Bisſchop ver

koren wordt tot Scheidsman der geſchillen met den

Graaf van Holland. De woorden van dien Brief zijn

deze. ,, Partes praedictae proſe & ſuis in quatuor

, viros idoneos, ex utraque parte electos, concorditer

, compromiſerunt : videlicet ex parte Domini Electi in

,, Ingelbertum Praepoſitum Aldeſalenſem, & Domi

,, num de Burdoo.” (Lees, de Burclo) » & ex parte

,, Domini Comitis in Dominum Wolfardum de Ber:

,, ſalia ” (voor Borſalia) , militem et Magiſtrum

,, Gerardum de Leede.” In welk ſtuk hij ook kwalijk

Ingelbertus, gelijk in onzen Brief Iſelbertus, genaamd

wordt in plaats van Ghiſelbertus, gelijk hij te recht

onder dien naam voorkomt in een naderen Brief van

Et, ſi de quinto aliqua contigerintinopina

ta, ita quod arbitrio die praedicto intereſſe

non poſſit, alius loco ipſius, de utriusque par

tis conſenſu, eligatur, & ipſius loco ad prae

dictum arbitrium complendum ſubrogetur.

/

Et, ſi contigerit, quod una partium per ,

ſe, vel per procurationem, ad diem praedi

étum non venerit, non eo minus arbitri prae

dicti ad diffinitionem arbitrii procedent, ipſius

praeſentia minime expectata.

Conceſſerunt etiam dicti Comites, quod, ſi

arbitri praedicti opevel conſilio hominum ſuo

rum indigeant, ad inquiſitiones vel probationes

faciendas, uterque illorum homines ſuos, quos

praedicti arbitri nominare voluerint, eisdem

habere facient ſine mora.

Ad inſtantiam etiam Nunciorum praedicto

rum conceſſae ſunt treugae, ex utraque parte,

a Feſto Asſumptionis beatae Virginis in unum

annulm integrunt, & de praedicta treuga fiant

ſcripturae hinc inde, pro ſe ac ſuis adjutori

bus, & amicis, ſicut ante ea, in treugis inter

eos captis, factum füit.

Et, quia multi de hominibus Comitis Hol

land. de diéto Com. Geldr. feoda vendicant,

conceſſit idem Comes Geldr. quod omnes illi,

qui eidem homagium fecerint, feoda ſila ha.

beant; &, qui idem homagium non (g) fe

cerint, veniant ad Curiam ipſius Comitis, &

ipſe in ſua Curia eisdem de praedictis feodis

juſtitiam faciet, prout de jure fuerit facien

dum.

4. Et

den 6 Swan-º-r284 bij v. MIERIs, d l, bl. 44o,

alwaar men leest, cum nos compromiſcrimus in diſcretos

viros, videlicet nos Electus in Ghiſelbertum Praepoſt

tum Aldeſelenſem, et Dominum de Burdoo (Lees Bur

clo.) Et Nos Comes in Dominum Wolfardum de Ber

ſalia militem et Magiſtrum Gerardum de Leyden.-

Dat verder Giſelbert te dezen tijde geen Proost van

Deventer, maar van Oldenzaal, en dat toen door Go.

ſewijn de Proostdije van Deventer bezeten is geweest,

blijkt verder volkomen uit een Brief van het jaar 1283.

in weiken wij als Getuigen ontmoeten GooswINUs to

Deventer, und GIJSBERTUS toe Oldeneel Praveſle, bij

DUMBAR - 1. D. bl. 322. -

(e) Sewerus de Beſtentam,J Dat RIJMER den naam

van dezen Overſcheidsman ook weder kwalijk heeft

afgeſchreven, is bij mij zeker. Ongetwijfeld moet

men lezen, Swederus de Boſinchem. Hij is dezelfde

met Swederus de Boſinchem, Miles, dien wij ontmoe

ten in een voorgaanden Brief van den 21 Novemb.

1281. alhier geplaatst onder Num. 42. bl. 661. In

het CHRON. TIELENSE, pag. 247. op het jaar 1276.

wordt hij beſchreven, als een Miles imperterritus, die

de Stad Utrecht weder bemagtigde , de weerſpan

nige Burgerije en 't oproerige Gemeen bedwong, en

de oude, afgezette en verbannen, Regenten weder

aldaar herſtelde. Men zal zich derhalven niet ver

wonderen, dat men hem alhier ook als Overſcheids

man aantreft.

(f) arbitrorum J VAN MIERIs heeft uitgegeven,

arbitrorunn corum

(g) fecerint.] Bij v. MIERIs leest men , fecerunt.

Nnnnn 3
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Et de hominibus Comitis Holland. qui ei

dem Comiti feoda ſita reddiderunt, & Duci

Brabantiae tempore Guerrae adbaeſerunt,

idem Comes Gelriae, ad inſtantiam dicti Co

mitis Holland. rancorem, & ſuam malam vo .

luntatem remiſit, ita quod feodis ſuis reſti

tuantur, in eo ſtatu, quo fuerant tempore,

quando dicto Duci adhaeſerunt.

Et vice verſa Com. Holland. faciet homi

nibus Comitis Gelriae, in terra ſua commo

rantibus.

Et ad majorem ſecuritatem omnium prae

(h) Civitate Trojacenſt.] Te recht heeft wAGE

NAAR, Vad. Hiſt III. D. bl 34. reeds opgemerkt,

dat men hier lezen moet, Trajectenſt. Zulks blijkt

uit den Brief wegens het bijleggen der geſchillen met

miſſorum, huic praeſenti ſcripto, ad modum

Cyrographi confecto, penes diétos Nuncios

remanenti, dicti Comites ſigilla ſua appCſue

TUI1U, *

Dat in Civitate (h) Trojacenſi, vigilia San.

éti Laurentii anno Domini 1284.

THOM. RYMER, Aſt. Public. Anghie

Vol. 1. Part. 2. p. 234. en uit den

zelven ook bij FR. v. MIERIs, in 't

Charterb. van HoLLAND, I. D. ll.

437

den Bisſchop van Utrecht, die op den zelfden dag ge

geven is in Civitate Trajectenſt, insgelijks te vinden bij

v. MIERIS, I. D. bl. 438.

gºei-e:"EE"E#eek:nees-E"E*##ersz=":Eé

69.) Walram van Luxemburg, Heer van Lijnij, door den Gelderſehen Graaf

REINALD aangeſteld tot Stadhouder, of Gouverneur, van het Hertogdom

LIMBURG.

Den 13. Auguſtus 1284.

TOs WALRAMUs de Luceleborg, nobilis

dominus de Lijuij, recog oscieaus

in hits ſcriptis, quod Nobilis Vir Do

minus REYNÄLDUs C. Kies GELRENsIs, Dux

LYMBURGENsis, caſtruºn ſlum Lijnburg, op

piduin ibiden, & terram & caſtrum ſluin Ro

the, Oppidum ibidem, & totam terram, ad

Ducatuin ſuum Lijinburgen/èin pertinen

tem, nobis & fidei noſtrae coiiiiitiſit (a) cu

ſtodiendam & gubernandam in expenſis no

ſtris, ſub hac forma, quod, quicquid acqui

rele poterimus ab inititie is dicti Domini noſtri

Comitis & Ducis, hoc noſtrum erit.

Si autem caſtra aut oppida contra diétos ini

micos acquiſierimus, illa dominus Comes &

Dux habebit ad ſüam voluntatem.

Item , ſi quis extraneus, qui in oppidis

aut villis domini Comitis praedicti non fuerit

reſidens, contra hominem domini Comitis in

judicio contenderit, aut egerit, ſi quid abillo

extraneo provenerit, noſtrum erit.

(a) Cuſtodiendam & gubernandam.] Dewijl bij

dezen aanmerkelijken Brief, die tot dusver onuitgegeven

is, ten vollen blijkt, dat deze wALRAM van Luxem

burg Heer van Lijnij, en Broeder van HENRIK Gra

ve van Luxemburg, door onzen REINALD tot Stadhou

der, of Gouverneur van Limburg benoemd is gewor

den, gelijk ook PoNTANUs verhaalt Ltb. VI. p. 162 ;

zal men gemaklijk begrijpen de ongegrondheid van het

verhaal van die ſchrijvers, aangehaald bij scRIvERIUs

in Not. ad AQUILII Chron. p. 22., die zeggen, dat on

ze Graaf al zijn recht en aanſpraak op het Hertogdom

Limburg voor een zekere ſomme gelds zou verkogt

en opgedragen hebben aan Henrik Grave van Luxem

burg. In dit hun verhaal hebben die Schrijvers den ee

Officiatus autem, quem Dominus Comes

& Dux praedictus poſuerit in Ducatu Lijm

burgenſi, tollet omnes in donariis, & anno

na, & in omnibus, quae ſpectant ad Duca

tum praedictum, ac obventiones, ſive fore

facta thelonen. in Ducatum, praeter ea, quae

ſuperius ſunt expreſſa. Et ſic terram ipſam

gubernabïmws in expenſis noſtris.

Quod ſi non ſuſficeremus in expenſis de hoc

quod nobis eſt aſſignatum, compromiſſum eſt

internos, & Dominum noſtrum, in . . . (b)

videlicet in dominum de . . . . . bergc, do

minum Winandum Marſcalcum Lijmburgen

ſem, dominum Wilhelmum . . . . . & Hen

ricum de Lum. . . - de quorum ordinatione

Dominus noſter addet expenſis noſtris, quod

diëti ordinabunt, & ita dominus Comes habe

bit libera caſtra.
-

Eſt etiam condictum, quotienscumque pla

cuerit eidem hoc . . . . quod ipſe nobis prae

dici faciet ad ſex ſeptimanas, quando placue

Tit

nen Broeder met den anderen verwisſeld niet alleen,

maar nemen de aanſtelling van denzelven en het bewind

en beſtuur van dat Hertogdom voor een volledigen af

ſtand van alle recht op het zelve, en zulks wel bij

wijze van een Koop. De ongegrondheid en valsheid

van zodanig verhaal loopt van zelfs, bij het eerſte in

zien van dezen Brief, ten vollen in 't oog.

(b) in . . . .] Doordien bij verkorting of abbrevi.

atien zommige woorden zo onduidelijk geſchreven zijn,

datze volſtrekt onleesbaar waren, hebben wij een en

ander moeten uitlaten. Wij hebben zulks liever wil

len doen, dan bij gisſing iets in de plaats te ſtellen, .

dat zomtijds het waare niet zou zijn.
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rit eidem quod cedamus; & nos ſimiliter prae

dicemus Domino noſtro ad ſex ſeptimanas,

quando cedere placet nobis; & reddemus Do

mino noſtro omnia praedicta.

Quae praemiſſà promittimus, data fide no

ſtra, fideliter adimplere.
-

Super quo praeſens ſcriptum dedimus ſigil

lo noſtro communitum. Datum anno domini
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M°. CC°. octageſimo quarto in vigilia beati

Bartholomei Apoſtoli.

Naar den oorſpronkelijken Perkamenten

Brief, geſterkt met een uithangend Se

gel in wit Wasch, doch gedeeltelijk

gebroken, erwintelijk in de Archiven

van de Rekenkamer van GELDER

LANDe

SNºiſ,

7o.) Credentialen voor eenige Afgezanten van den Hollandſchen Graaf FLo

RENS den V. om, wegens zijne Geſchillen met den Graafvan GELRE,

den Koning van ENGELAND, aan wien zij de uitſpraak daar over bad

den opgedragen, te onderrichten.

Den 1o April 1285.

Ereniſſimo Principi, Domino EpwARDo,

Regi Aigliae magnifico & illuſtri, FLo

REN TIUs, Comes Hollandiae, paratam in o

mnibus voluntatem cum obſequio ſemper

prompto.

Dominum (a) Stephanum, Decanum Ec

cleſiae Trajeêtenſis, Dominum Gerardum de

Watheringhen, Militem, & Magiſtrum Si

monent, Clericum, dilectos familiares noſtros

ac Secretarios, Serenitativeſtrae duximus de

ſtinandOS. , -

Ut ipſ; de discordia, fnter Nobilem Virum

Dominum REIJNALDUM, Comitem Ghelriae,

& Nos, jam dudum habita, & veſtrae ordi

(a) Stephanum J Steven van Schalkwyck. Zie DRA

KENBORCH Aanhangſ, op de Kerk. Oud, bl. 54.

(b) utrimque commiſſa.] Op den negenden van Au

gustus des vorigen jaars 1234, was reeds door bemid

deling der Engelſche Afgezanten een Stilſtand tusſchen

de Graven van Gelre en Holland bewerkt , en men

had van beide kanten bij dat Verdrag de eindelijke

beſlisſing hunner geſchillen overgegeven aan de uit

ſpraak des Konings van Engeland, die zulks zou moe

ten doen, binnen een jaar na den 15. Auguſt. 1284.

A die Aſſumptionis beatae Virginis Mariae in unum

annum ordinationem ſuam publicabit, leest men in

dat gemelde compromis, hier voor reeds geplaatst

onder Num. 68. bl. 696. Men zal zich derhalven

niet verwonderen , dat Graaf FLoRENs, wanneer

hij een aanzienlijk gezandſchap naar Engeland zond,

om de begonnen onderhandelingen over een Huwelijk

van zijn Zoon met een Engelſche Princes ten einde te

t - -

zationi utrimque commiſſa (b), ex parte no

ſtra Vos inſtruant & informent.

Ratum habentes & gratum, quicquid ve

ſtra Celſitudo in praemisſis decreverit ordi

nandum.

- Datum anno Domini milleſimo ducenteſi

mo oétuageſimo quinto, decimo die menſis

Aprilis, -

THOM. RvMER Act. Publ. Anglias

Vol. 1. Part II. p. 239. En uit den

zelven ook bij F R. vAN MIER Is

Charterb. van HOLLAND, I. D. bl.

448.

-- - - -vº- ºf

brengen, ook tevens bij die gelegenheid aan dezelve

Gezanten belast heeft, den Koning aangaande die ver

ſchillen te onderrichten, en de redenen, waarop zijne

eisſchen tegens den Graaf van Gelre gegrond waren,

open te leggen. En hier toe ſtrekte nu dit Creden

tiaal, ten einde de Koning hier uit konde zien, dat

hij ook daar toe dezelven gevolmagtigd had. - Of

nu ook onze Graaf REINALD van zijnen kant iets dier

gelijks heeft werkſtellig gemaakt, en den Koning ook

wegens zijne eisſchen, het zij door een Gezantſchap,

of op een andere wijze, heeft doen onderrichten, zou

ik uit gebrek der egte bewijzen niet durven bepalen.

Dit ſchijnt zeker, dat van die Uitſpraak des Konings

niets is gekomen, en dat de vijandlijkheden ten einde

van dit beſtand, en in 't laatst van 1285, of begin

van 1286. weder zijn begonnen. Zie den Heer van

wiJN, in de Bijvoegſt op wAGENAAR III. D. bl. 19.
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71.) Door Henrik, Heer van de Lek, aan het Kapittel van S. MARIE te Utrecht

betaald de agterſtedige Erfpagt wegens de Tol te Smitshuſen.

Den 4. Meij 1285.

Ecanus & Capitulum Eccleſiae Sanctae

MARIAE Trajectenſis omnibus, prae

ſentes literas viſuris, notum facimus, quod nos

literas obligationis, in quibus Dominus Henri

cus de Lecka (a) miles conſcripſit nobis ſep

tingentas libras, & fidejusſores conſtituit pro

eisdem ſolvendis, faéta nobis plenaria ſo/u-

tione diétarum ſeptingentarum librarum, ſic

ut ipſà litera tenet, reſtituemus eidem; &,

ſi aliquo eventu deperderentur, dabimus ipſi

literas continentes ſolutionem nobis factam,

& ſimili modo literam illam , in qua nobis

conſcripſit ducentas ſeptuaginta quatuor libras

undecim ſolidos & octo denarios, quae qui

dem litera eſt ſigillo ſuo proprio & ſigillo Co

(a) Henricus de Lecka.] Zijn Vader Henrik Heer

van de Leck had in den jare 1255. den Gelderſchen en

Kleefſchen Tol, die oudstijds te Smithuiſen ontfan

gen wierd, van het Kapittel van S. MARIE te Utrecht,

in een eeuwigen Erfpagt ontfangen, volgends den Erf

pagtbrief, hier voor reeds geplaatst in onze III. Af

deel, onder Num. 83. bl. 497. - In den jaare 1271.

was deze Henrik van de Leck, als oudſte Zoon, zijnen

Vader opgevolgd in die Erfpagt. Dit blijkt uit den Brief,

in deeze Afdeel. geplaatst onder Num 4. bl. 61o. -

mitis Hollandiae ſigillata , facta nobis ſolu

tione ſicut in ipſa litera continetur. Datum

anno Domini Mo. CCo. LXXXo. quinto. in

Craſtino inventionis Sanctae Crucis.

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, geſterkt met een uithan

gend Zegel in groen Wasch, ervinte

lijk in de Archiven van 't Kapittel van

S. MARIE te Utrecht, in Capſa C.

Num. 68. Ook, doch min naauwkeu

rig, geregiſtreerd in het Perkamenten

MS. Liber Piloſus van 't zelfde Ka

pittel, F. 157.

Dat hij een kwaade betaalder van die jaarlijkſche Erf.

pagt geweest zij, blijkt reeds uit den Brief van 1274.

hier voor insgelijks medegedeeld onder Num. 6. bl.

614. - Dat hij zederd dien tijd weder een aanmer

kelijke ſomme aan het gemelde Kapittel ſchuldig was

gebleven, kan uit dezen Brief afgenomen worden. -

Uit eenige volgende Brieven zullen wij zien, hoe ein

delijk deze Erfpagt te niete is gelopen, en wat moeite

het Kapittel heeft moeten aanwenden, om de beſtiering

van dien Tol weder aan zich te brengen.

72.) Zoene tusſchen de Heeren van Amſtel, en den Hollandſchen Graaf FLo

RENs, waar bij Nardingerland aan den zelden afgeſtaan, en tevens

Graaf REINALD verzogt wordt te beloven, dat bij de Heeren van Am

ſtel niet zou helpen.
• -

Den 27. October 128s.

Wº (a) WILLEM, broeder Haren Giſe

brechts des Heeren van Ameſtelle,

ende Proveſt van Sint Jans van Utrecht, ende

(a) Wij Willem.] Schoon wel deze aanmerkelijke

Zoenbrief geene regtſtreekſche betrekking op onsGEL

DERLAND heeft, hebben wij egter gemeend denzelven

in onze Verzameling te moeten brengen; eensdeels

wegens den Afſtand, dien de Heer van Amſtel hier bij

doet van zijn recht op Nardingerland, of Gooyland:

doch andersdeels voornaamlijk ook, dewijl onze Gel

derſche Graaf REINALD in zo ver daar in mede be

trokken is geweest, dat hij, bij Zegel en Brief pleg

tig aan den Graaf van Holland beloofd heeft, ingeval

de Heer van Amſtel deze Zoene verbrak, denzelven

geene hulp te zullen bewijzen, gelijk ten vollen blijkt

uit den ſtraks volgenden Brief van GraafREINALD,dien

wy Giſelbrecht Heere van Ameſtelle, ende

wy Arnoud, Broeders van Ameſtelle, maken

condt allen den genen, die deſe letteren ſel

len

wij alhier niet vermogten overteſlaan, en die buiten

dezen Brief niet te verſtaan zou zijn. - De meeste

voorwaarden, welke deze Brief bevat, zullen wij

woordelijk, ook ten opzigte van onzen Gelderſchen

Graaf, weder ontmoeten in den Zoenbrief van den Heer

van Woerden van den 30 Maart 1287., in zijn tijdor

de insgelijks hier beneden, om die zelfde reden, door

ons te plaatzen. Wat den voornamen inhoud zelf

van dit Stuk aangaat, daar behoeven wij ons niet mede

optehouden. De Heer wAGENAAR heeft zulks geleer

delijk, en met veel oordeel, reeds gedaan en aange

toond in zijne Beſchrijving van AMSTERDAM, II. D.

I. Boek, bl. 21-38.
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len ſien ofte hooren, dat wy eenentwiſt had

den met onſen Heere den Bisſcop JANNE van

UTRECHT, ende met enen edelen manne on

ſen Heere Haaren FLORENSE, Grave van HOL

LANDT, waer by dat wy in gevangenisſe qua

men der voergenoemder tweer Heeren, welc

ken twist by onſen conſente, ende by onſen

goeden wille, ende onſer vrienden ende ma

gen nedergeleget is ende verſoent, witte

licke ende trouwelicke te houdene na der or

donnantie des twier Heeren, ende der onſer

in deſer manieren, dat hier nae geſcreven ſtaet.

Van eerſten ist, dat wy Ghiſebrecht, Heere

van Ameſtelle, by onſèn goeden wille voor

ons ende onſe nacomelingen (b) vertien

Nardingerlant mit alle ſine toebehoorte,

die wy daer aen hadden, dat onſe Heere

van Hollandt (c) gecocht hevet met zynre

penningen jegens die Abdiſſe van Elten, dat

nummermeer aen te taelen, noch wy, noch

onſer nacomelingen negeene.

Dat ander pont is, dat wy voor onſen Hee

re den Bºſſcop ende voer die gemmeene Ec

cleſie van Utrecht (d » vertegen hebben,

voor ons ende onſe nacomelingen Muyden

ende Muyderpoort, ende al dat daer toebe

hoert , t'onſes Heeren des Graven behouff

van Hollart.

Daertoe vertien wie voer ons ende on

ſe nacomelinge euwelicke Vindelmerebroec

ke, ende dat Busſche, daer die Reygers irne

broeden, ende alle dien rechte, daer toe be

hoert, te s Graven behouff van Hollant; ende

dit goet ſal die Grave houden van den Bis

ſcop ende van den Geſtiche van Utrecht

te leene, als hy doet ander goet. ende daer

afr doen den Bisſcop afſuiken dienſt, als ten

goede ſtaet, ende hier by ſo ſlaat ons af

die Grave van Hollart twee duyſent pont

Hollants van die vier duyſent Ion en Hol

larts, die de Bºſſcop gegeven hadden hem

opt lant van Ameſtelle vore die Eccleſia van

Utrecht, na dien male dat ons dat lant van

Ameſt lle ontwiſet was, algemale van des

Stifftes mannen van Utrecht, met vonniſſe

ende oordele voor den Biſſcop van Utrecht

met vollen gevolge.

Voort ſo hebben wy dat gelooft deſen

voorgenoemden Grave van Hollant, dat wy

noch nageen onſer magen veſte maken ne

ſolen tuſſchen de Stadt van Utrecht, ende

die Graafſchap van Hollant, noch nergent

in onſen lande, noch in den Bisdomme,

noch wy, noch onſe nacomelingen, het en

ſy by des Graven wille, ofte ſyne nacome

lingen. -

Voert ſo hebben wy gevoerwaert ende ge

(b) Vertien Nardingerlant.] Wij hebben hier voor

in onze Aanmerkingen op den Brief van den 16, Maij

128o. Num. 3o. bl. 644. reeds in 't breede dezen Ar

tikel opgehelderd.

(c) Gecocht hevet.] Op den 6 Mey 128c. Zie de

Brieven wegens deze Koop hier voor in deze IV Af:

deel. Num. 29, 30, 31 en 32. bl. 64o-645. als mede

looft beyde voor ons ende onſe Vrienden,

dat wy alle vethen nederleggen ſolen, en de

ſoenen, ende affdoen mit elcker ſoene van -

alle dingen, die geſchieden in den volckwi

ge te Lonnen,

Voert ſo hebben wy verwilkoert voer

ons ende onſe nacomelingen, van den twis

te, die geſchiet is tuſſchen den Grave van

Hollant ende ors, ſedert die maele, dat die

voerghenoemde Grave aen 't Stifte van Utrecht

quam, off wy hem, off ſyne helpers off ſy

ne vrienden, waer ſo ſy woonachtigh ſyn, ſta

binnen der Stat van Utrecht oft buyten die

Stat, dat wy daer jegens deden , ende die

Grave ofte ſyne nacomelingen dat geproeven

mochten mit witachtige luden ter goeder waer

heyt van dien twiſten, die hier te voren ge

ſcreven is, dat wy deſe ſoene braecken, dat

wy alle onſe goet, dat wy hebben binnen den

Stifte van Utrecht verboert hadden jegens den

Grave, ofte ſyne nacomelingen, ende dit

goet ſal den Grave houden van den Biſſcop

ende van den Geſtichte van Utrecht te leenen

als hy doet anders ſyn goet, ende daer aff

hy doen alſulken dienſt den Biſſcop ende der

Stifte, als ten goede ſtaat. -

Voert ſo hebben wy verſeeckert , Har

Arnout onſen. Broeder op all onſe goede

ende op all onſe lant, ende op all onſe heer

ſcap voere onſen Heere den Biſſcop, ende

voer die Eccleſia gemeenelick van Utrecht,

ende mede op ten bannen beede des Biſſcops

ende des Paus van Romen, dat wy , noch

negheen onſer nacomelingen , nemmermeer

voerwaert ons verheffen ne ſolen jegens den

Grave van Hollant, noch jegens gcenre ſi

re nacomelingen, noch neghene man, noch

negheen Lantsheere na ſullen helpen oorlo

gen, noch te dienen jegens den Grave van

Hollant, off ſyne nacomelingen; ende off wy

des, dat Godt verren moete, onſe goet ver

boerden, ſo ſoude die Grave ende ſyne na

comelingen dit goet houden te leene van den

Stifte van Utrecht, met anders ſynen thien

den, al onſe landt. ende al onſe Heerſcap

geheelicke ; ende die Grave die ſal doen

daer af alſülcken dienſt, als men daer aff

ſchuldich is te doene den Stifte, ende be

talen alſulcken pacht, als daer op ſtaet.

Hier boven ſo hebben wy , Heere van -

Amſtelle, ende Arnoud onſen Broedere, all

onſe eygen onſen Heere den Grave van Hol

landt opgegeven in benomenden ſticken, en

de hebbent van hem ontſtaen ten rechten lee

ne, omme die vrientſcap geſtader te blyvene.

Voert ſo hebben wy dat gelooft op deze

voerghenomede peene, dat alle die (e) van

der

Num. 43, bl. 662. \

(d) Vertegen J In de uitgave van MATTHAEUS

leest men, vertogen.

(e) Van der Stadt. enz ] Wij volgen hier de uit

gave v. MIERIS. Bij MATTH. leest men ; alle die van

der Stadt, ende alle die de Graven hevet, waar. enz.

Ooooo
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der Stadt ende van buyten ter Stadt, ende

aller die vrienden, die de Grave hevet, waer

ſy woonen, die hem gedient hebben in ſynen

oorlog jegens ons, ſeder dat dat oorloge eerſt

was begonnen, claerlické ſolen ſyn verſbent

met witte ende met trouwen ſonder alle ſlach

te arghede, ſedert dat die Grave eerſt quam

aen dat Sticht van Utrecht, ende dat oorlo

ge eerst begonde.

Voert ſo hebben wy gelooft onſen Heere

van Hollant mit goeder trouwen, dat wy ver

werven ſoelen letteren des (f) Graven van

GELRE , des Graven (g ) van Cleve, des

Hertogen van Brabant, ende des Biscops

van Utrecht, dat ſy nemmermeer ſtercken na

ſoelen, ons, noch onſe maage, noch onſe na

comelingen, te oerlogene den Grave van Hol

landt of ſyne nacomelinger.

Voert ſo hebben wy dat gelooft mit goe

dertrouwen, dat die gifte van Amſtelredam

me, die gegeven was Haren Janne Parſyne,

ende al dat daer toebehoert als van verboede

goede geſtade ſolen houden voer ons ende onſe

nakomelingen.

Ende want wy des begeeren ende willen,

dat deſe dinck vaſt ende geſtade blyve en

welick ſonder alrehande argeliſt, ſo hebben

wy deſe dinck, die hier te voren geſproken

is, verſeeckert, wy die voerſz. broeders van

Amſtelle, by gegevenre trouwe, by geſwo

ren eede, by ghiſelen ende by borgen die

wy hier nomen ſolen.

Ende dat ſyn de Borgen, die wy den

Grave geſettet hebben; uit Hollant, Har ja.

cob van Woude, Har Ghiſèbrecht Bokel; en

de Har Ghiſsbrecht de But van der Eme,

Riddea, Wouter ende Willem, Haren Sy

mons broederen van Haerlem Jan, des He

ren Soone van Teylingen; Diederik Haer Si

mons Soone van Teylingen ; Willem van

Oestgeest; Florens, Florens Soone van der

Wort; Giſèbrecht, Haer Giſèbrechts Bokels

Soone ; (h) Croners van Moerdrecht; ende

Jan Tolenſen, Knepen - - - - - -

Uiten Bisdomme zyn onſe Borgen, Haer

Wouter van Amersfoerde, Haer Henrick

ſyn Sone; Haer Giſèbrecht uyt den Goge;

Haer Hubrecht van Everdingen; Haer Hu

brecht ſyn Soone ; Haer Giſèbrecht van

Schalckwyck; ende Haer Diderick van Zu

- -

" tº 1: - - - - -

(f) Grave van Gelre.] Hier aan is door denzel

ven ook voldaan, gelijk blijkt uit den ſtraks volgenden

Brief, * . ! - A

(g) Van Cleve.] Den Brief van dezen Grave,

gelijk ook dien van den Hertog van Brabant heeft ins,

gelijks FR. v. MIERIs uitgegeven in 't Charterb. van

HoLLAND I. D. bl. 46 en 463.

(h) Croners van Moerdrecht j V. MIERIs tekende,

aan als een Verſchillende Lezing zijner Afſchriften,

Trovers. In een volgende Brief bij v, MIERIS 1. D.

bl. 464. leest men Traneis van Noerdrecht, Doch in

den Zoenbrief van den Heer van Woerden van 1287.,

alwaar hij insgelijks Borge voorkomt, wordt hij ook

Crono, s genaamd , egter in een Oud- Afſchrift van

len, Ridders. Hubrecht (i) Valevlimmen:

Wouter van Langeracke, Amelis van Muy.

den ; ende Giſèbrecht van Bulke Kna.

pen.

Ende wy voorgenomede Borgen alle ge

meenlike, ende elck onſer ſonderlinge, ge

leyen des met deſe jegenwoordige letteren,

dat wy deſe borchte voor den Heere van

Ameſtelle ende ſyne broederen gedaen heb.

ben den Grave van Holland, ende ſyne naco.

melingen, voer ons ende onſe nacomelingen,

mit geſwoeren trouwen. by geſwoeren eede,

ende op alle onſe goet, leen ende eygen; in

derre maniere, oft geviele, dat deſe vorghe

nomene Grave ſtorve, ende hy eenen on

mondige Soone liete, dat ſyne Soons mom

baere van allen deſen dingen, die hier voo

ren geſproken ſyn, niet wandelen ſal mogen,

des Graven ſone en ſy twintich jaar out (k),

noch omme beede, noch omme dienſt, noch

ofnme coop.

Quame noch die Heerſcap van Hollandt

op here Dochtere by avonture, ende ſy eene

man name, die Man, nochte ſy ſelven,

die en ſouden (l) niet deſe dingen doen,

eer ſy te hoope hadden geweeſt ſes jaar.

Ende waare oock dat ſake, dat die Heere

van Ameſtelle, off ſyne Broedere, deſe voor

waarde, ende deſe gelofte, die hier te voren

geſcreven ſyn, in enigerhande maniere bra

ken, dat ſchienlicke ware oock ſien ende ken

nelicken goede luyden, dat wy Borgen, Rid

ders ende Knapen, die binnen der Graefſcap

van Hollant woenen, ende die hier te voren

geſcreven ſtaen, alle onſe goet verbuert, heb

ben, heerlieke goet, leen, ende nygen, je

gens onſe Heere den Grave van Hollant, en

de hy ſyne Broeder daer inne vryelick leggen

mach ofte ſetten, daer inne vryelick te bly

vene, ende te beſettene, ſonder ons ende

ymants anders wederſeggen.

Ende wy Borgen uyten Bisdomme, Ridders

en de Knapen, die hier voren genoempt ſyn,

willeeoeren dat mede, ware dat ſaecke, dat die

Heere van Ameſtelle, mede ſyn Broeders,

die ponte van deſer voergeſcrevener voor

waerden niet en hielden, dat wy gelycker

wys al onſe goet verbuert hadden, leen en

de eygen, te 's Graven behouft van Hol

lant, ende verwillekeuren dat voir ons ende

- - - - - ' voer

T - , f - , - *

Govers van Moerdrecht. Ik denk, dat dit die waare

en egte naam van hem is.

(i), Hubrecht Valewlimmen ] Als een Verſchillen

de Lezing wordt bij V. MIERIS opgegeven Val, Vlum

men. Ongetwijfeld moet men lezen, gelijk hij ook

in den gemelden Zoenbrief van Herman van Woerden

te recht genoemd wordt, Hubrecht van Wulven. -

Het oud Adelijk geſlacht der van Wulvens is in 't

Sticht van Utrecht te over bekend, en behoeft geen

nader bewijs.

(k) Noch omme bede. | Deze woorden ontbreeken in

de uitgave van Matthaeus. - ", vr

( l) Niet deſen dingen doen.] Bij MATTH., niet te

deſen dingen doen. -

-
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voer onſe nacomelingen, dat onſe Heere, die

Biſſcop van Utrecht, all ons goet vryelicke

leveren mach den Grave van Hollant, hem

ofte ſyne nacomelingen vryelicke te beſit

ICIDC,

Voort omme deſe dinck noch vaſtre maec

ken, ſo hebben wy drie voorgenoemde Broe

ders van Ameſtelle onſen Heere den Grave

van Hollant geſettet meer Borgen, in deſer

manieren, ende dat hier naar geſcreven ſtaat.

Dat is, waere dat ſaecke waere, dat wy

ofte onſe nacomelingen deſe voergeſcrevene

ſoene ofte voerwaerden in eenge pointen bra-,

ken, dat Godt verbieden moete, ſo ſolen de

ſe Borgen, die hier naar geſcreven ſtaan, die

nen den Grave van Hollant, off ſynen naco

melingen jegens ons ende onſen nacomelin

gen, elck op ſyns ſelves coſt te paerde, off

te ſchepe, naer des Graven wille, alſo lan

ge als dat oorloge gedueret, met alſoo meni

gen manne, als men hier na noemen ſoll. Dat

is, Har Henrick. Heer van der Lecke, mit

vyff en twintich mannen; Har Willem, die

Heere van der Striene, met twyntich man

nen; Har Herbaren van der Leede, met

twyntich mannen, Har jan die Heere van

der Leede, mit vyftien mannen; Haer Die

derick, die Heere van Wasſenare, mit thien

mannen; Har Henrick, die Burggrave van

Leyden, mit thien mannen, ende Gerardt

van Velſen, mit twyntich mannen.

Ende wy Henrick, Heere van der Lec

ke, Willem Heere van Striene, Herbare van

der Leede, Jan (m) Heere van der Leede,

Diederick Heere van Waſſenaar, Heinrick

(m, Jan J Deze naam ontbreekt in de uitgave van

MATTH.AEUS,

º e

73.) | | | |

Burggrave van Leyden, ende Gerard van Vel

ſen, Borgen, die hier voren genoempt zyn,

geloven den Grave van Hollant, ende ſynen

nacomelingen, met gegevene trouwen, ende

mit geſwooren eede te dienene trouwelicke

ende wettelicke op onſesſelven coſt, ende

mit alſo menigen mannen, in alremunieren,

als hier voren geſcreven ſtaat, jegens deſe

drie Broeders van Ameſtelle, ofte hore naco

melingen, waere dat ſaecke, dat ſy deſe Zoe

ne off deſe voerwaerden braecken die hier

voren geſcreven ſyn.

Omme dat dit euwelicke vaſt ende geſtade

blyven, ſonder alrehande argelist, ſoo heb

ben wy drie Broedere van Ameſtelle, ende

wy Borgen, die hier voren genoempt ſyn,

deſe letteren beſegelt met onſen ſègelen, en

de bidden (n) onſen Heere JANNE, gecoren

ten Biſſcop van Utrecht, ende der gemeenre

Eccleſien van Utrecht, dat ſy deſèn Brieff

mede willen beſegelen, die Biſſcop mit ſynen

ſègele, ende die Eccleſien mit behoren ſegelen

van horen Capetelen, in oerconde van deſer

Zoene, ende van aller deſer voerwaerden die

hier vooren geſcreven ſyn. -

Deſe Letteren waren (o) gegeven in ons

Heeren jaere duſènt twe hondert ende vyff

en tachtich, in Sinte Simons ende Juden
avonde.

Ant. Matthaeus, de wollit zit.

Ill. Praefat. p. 7 - 11. als mede

bij FR. vAN MIERIs Charterb. van

HoLLAND, I. D. bl. 469. -

- ---TT

(n) Onſen Heere Janne J Bij den zelven, even
Heere Haren Janne enz,

(e) Gegeven ] Afgegeven, bij MATTH.

A
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Graaf REINALD, belooft aan den Graaf van HoLLAND, de Gebroeders

van Amſtel niet te zullen helpen, indien deze gemaakte Zoene ver

braken.

t
--

-

Den 11. November 1285.

Y REYNoUT Grave van GELRE, ma

ken cont allen den ghenen die deſen

brief ſien ſullen, ofte horen; dat wy gelo

vet hebben end loven met deſen brief,

enen hoogen man ende edelen Haren FL0.

RENSE, den Grave van Hollant ende ſynera

commelingen, als van der (a) Zoene, die Har

Ghiſabrecht, Heeren van Amſtelle, ende ſne

*. * -

(a) Zoene]. Wij hebben dien Zoenbriefonder het

voorgaande Num. geplaatst, waarbij ook over een ge

komen was, onzen Gelderſche Graef, nevens anderen,

7 -
V.

Broedere, voir hem liedenende hore maghen

ende hore helpers, jegens deſen voergenome,

den Grave van Hollant gemaket hebben, en

de beſegelt, ende doen beſegelen, waar dat

ſake, dat ſy, joff hore nacommelinghen oft

eenich van horen maghen, deſe voirgenome

de Zoene brake in eenighen ſtucken, dat wy

noch onſe nacommelinghe deze voir genOmede

Broe

ook te verzoeken dit aan den Graaf van HoLLAND te be.

loven.

Ooooo 2
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Broeders van Ameſtelle, noch hore nacom

melinghe, noch negheen van horen maghen

helpen ne ſelen noch doen helpen jegens den

Grave van Hollant, oft ſine nacommelin

gen.

In oirconde van deſen Brieve, die wart ge

geven in ons Heeren jaren duyſent twee hon.

dert ende vyf en tachtich, in Sente Martyns

dage in den Winter.

FR-vAN MIERIs, Charters van HoL.

LAND, I. Deel. bl.

saksaksaksaksaks***********&Aksaksaksaksºesx

74-)
Mathias van der Spiegel bekent van Graaf REINALD ontfangen te hebben 2oo

Mark, in mindering van het geen hij van denzelven, zo aan geleverde

Wijnen als toegetelde Gelden te eisſchen had. *

Niverſis praeſentes litteras viſuris, vel

audituris, Matthias Speculo, miles,

Civis Colonienſis, cognoſcere veritatem. No

veritis, quod cum nobilis vir dominus R.

Comes GELRIENSIS, Dux Lymburgenſis, No

bis teneretur in Ducentis nonaginta & Sex mar

cis; & duobus ſolidis Colonienſium denario.

rum bonorum & legalium, duodecim ſolidis

pro qualibet marco computandis, quas eidem

partim in vino tradidimus, & partem in para

ta pecunia mutuavimus, quam etiam ipſi tra

didimus, numeravimus, & aſſignavimus, ex

parte dicti Comitis de dicta pecunia nobis ſunt

ducentae marcae Colonienſium denariorum in

ſolutum traditae & aſſignatae, quas nobis in

ſoutuIn traditas numeratas & aſſignatas fuiſſe

recognoſcimus & conſitenmur. Ita praeter di

ctas ducentas marcas, ſnobis in nonoginta &

Den 9. April 1286.

ſex marcis, & duobus ſolidis maneat tantum

modo obligatus.

Et de hys ducentis marcis dictum dominum

Comitem & Ducem, ac ſuos fidejuſſores, ſu

per hoe nobis conſtitutos, quitamus & quitos

clamaunus.

In cujus rei teſtimonium & robur praeſentes

litteras eidem domino Comiti & Duci, ac fi

dejuſſoribus ſub Sigillo noſtro& fratris noſtri,

tradimus communitas.

Datum feria tertio poſt Ramos Pralinarum,

anno Domini Mo. CCmo LXXXmo facto.

Naar den oorſpronkelijken Parkamen

ten Brief, bezegeld met twee Ze

gels in witwasch, berustende ter

•- Rekenkamer van GELDERLAND.

-

sssssssssssssssssssssssssssssss
ssssss

75.)
Bevestiging van den Utrechtſchen Bisſchop JoHAN, zwegens de rechten van de

Heerlijkheid HoEvELAKEN, zo als door den voormaligen Bisſchop ANDREAs

in den jaare 1.132. reeds vergund waren.

Niverſis, praeſens ſcriptum viſuris, Jo

HANNEs, Dei gratia Electus Trajecten

ſis, notum facimus, & pro teſtamur, nos Vi
diſſe & legiſſe Litteras felicis recordationis do

mini. ANDREAE, Episcopi (a) quondam Tra

jectenſis, praedeceſſoris noſtri, non cancella

(a) Quondam Trajecten/is J Deze twee woorden

ontbreken in de Uitgaven. -

(b) In nomine, cet.] Wij hebben dezen Brief, die

in den Jaare 1132 gegeven is, reeds in zijn geheel hier

voor geplaatst in de II Afdeeltng onder Num. 28. bl.

179. Het was derhalven onnoodig, denzelven hier

Den 13. April 1286.

r

- - - - -

tas, non abolitas, nec in aliqua parte vitiatas

licet forte vetuſtate in aliquo diminutate vide

rentur, in haec verba. ,

,, In nomine (b) ſanctae & individuae Tri

, nitatis. , Sciant fideles tam futuri quam

prae

wtder in zijn geheel te herhaalen. - Bij het geen

wij als toen op dien Brief hebben aangemerkt, voe

gen wij dit alleen hier bij, dat ANT. MATTHAEus,

Ret. Amersfort. Script. pag. 13- en vAN HUEssEN,

Hiſt Epiſc. Foed België. Vol. I. p. 17r. zich zeer

vergsten, wanneer zij uit dezen Bisſchoplijken Brief

r meen 5



EN GRAAFSCHAPs zUTPHEN. Iv. ArpreLise. 7o5

:

i

E

, praeſentes, quod ego Dei gratia ANUREAs

, Trajectenſis Episcopus, terram quandam,

, quae vocatur, Hoevelaken, jacentem, ”

cet - - -- ,, Ac alii quam plu

, res Praelati & Canonici.”

Nos igitur, quod a praedicto (c) Praede

ceſſore noſtro ſuper praemiſſis factum eſt, ra

tum habentes, & firmum, praedictam con

ceſſionem ab eodem Praedeceſſore prae

dicto Henrico , Sculteto de Amersvorde,

factam (d) Woltero de Stoltenberch Militi,

nunc heredi ipſius Henrici, ejusque ſucces

ſoribus praeſentibus innovamus, (e) ſibi om

nia praemiſſà concedentes ſub omni jure & pa

ctoque in dictis litters predicti predeceſſorisno

ſtri ſuperius ſunt expreſſa. In cujus rei teſtimo

nium demus predicto Woltero militi preſentem

litteram ſigilli noſtri munimine roboratam.

meenden optemaken, dat die van Amersfoort in 1 132

geen Kerk zouden gehad hebben, maar in de Kerk

van het naburige Dorp Leusden hunne Kinderen ten

Doop, en hunne Overledenen ter begraafnis moesten

brengen. Niets diergelijks bevat deze Brief. Alleen

ziet men 'er uit, dat niet die van Amersfoort, maar die

van Hoevelaken te dezen tijde nog geen Kerk gehad

hebben, waar in de Kerkelijke Sacramenten hun kon

den toegediend worden, maar dat dezelve onder de

Parochie Kerk van Leusden zouden gerekend worden

te behooren, en dat wel ad tempus, donec per ſe po

terunt habere Eccleſiam, of, gelijk men nu zou ſpre

ken, proviſioneel, en tot 'er tijd toe, dat de ingezete

me, of de Heer dier Heerlijkheid, zo veel uit hunne

goederen bij een gebragt hadden, om daar uit een

Kerk te kunnen ſtigten , en een Priester aldaar te

onderhouden

(c) Praedeceſſore.] Praeceſore in de Uitgave van

, M ATTH A EU S

(d) Woltero de Stoltenberch.] In de beide Uitgaven

leest men Waltero de Stoutenberch, gelijk ook ver

volgends Waltero militi.

Datum anno Domini M°. CC°. octogeſimo

ſexto. In vigilia Paſche.

Naar den oorſpronkelijken Perkamen

ten Brief, ervintelijk onder de Ar

chiven van den Huize en Heerlijk

heid HoEvr LAKEN. Nader gecolla.

tioneerd met een tweeden Oorſpron

kelijken Perkamenten Brief, waar on

der aan een roode zijden koorde hangt

het Bisſchops Zegel in groen wasch »

en die bewaard wordt in de Reken

Kamer van GELDERLAND, gequo

teerd Num. 48. Min naauwkeurig uit.

gegeven bij ANT,MATTHAEUS,Script.

Rer. Amers/ort pag. 14, en uit den

zelven bij vAN HUEssEN, Hiſt. B.

piſc. Foed. Belgii Vot. H. p. 171.

(e) Sibi omnia praemiſa.] In de beide Uitgaven

vindt men, & omnia praemiſa. - Onder de Copie

verder, door MATTHAEUs tot de uitgave gebruikte

vindt men dit navolgende: ,, Concordat haec Copia

», cum ſua originale, in pergameno ſcripto, ac ſigillo

», cereo infra in duplici canda expendente ſigillato.

» Quod atteſtor Bruno a Kuyck Notarius ſupra ſcri

», ptt Capituli.” Hier uit nu blijkt, dat van deze be

veſtigingsbrief drie oorſpronkelijke Exemplaren, alle

met 's Bisſchopszegel geſterkt, zijn vervaardigd ge

worden, en welker eene ter bewaring is geplaatst on

der de Archiven van den Dom, en waar uit die ge

melde Copie door den toenmaligen Secretaris van 't

Kapitel is vervaardigd; eene tweede Brief hier van

is aan den Graaf van GELRE., als Leenheer, overhan

digd geworden, en door denzelven bewaard, gelijk

dezelve al nog in de Archiven van Gelderland voor

handen is, de derde uitgereikt geworden aan Wouter

van Sollenberg, als toenmaligen Heer der Heerlijk

heid Hoeflaken en die als nog onder meer andere Oude

Papieren op den Huize Hoevelaken bewaard wordt
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