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INLEIDING
,,Registrum Guidonis" is de naam van een in perkament gebonden
deel, berustend in het archief der bisschoppen van
trecht (Rijksarchief in de Provincie trecht) en in den catalogus van dat archief
als volgt beschreven : „Register van uitspraken van den bisschop (en
enkele andere personen) in geschillen, wier beslechting na het opleggen van vrede aan hem opgedragen is . 1301-1324 . 1 deel .
(collectie) B(ooth)" 1). Behoudens enkele uitzonderingen bevat het
inderdaad uitspraken van den bisschop van trecht of van andere
personen, optredende - zoals wij nog zullen zien - namens den
bisschop . Wij hebben hier dus to doen met een verzameling van
bisschoppelijke jurisprudentie, niet van den bisschop als geestelijk
hoofd van het bisdom trecht, maar van den bisschop als wereldlijk beer, als landsheer van het Sticht . Het feit, dat verreweg het
grootstc gedeelte der uitspraken stamt uit den tijd van bisschop
Guido van Avesnes en slechts een kleine minderheid uit then van zijn
opvolgers Frederik van Sierck en Jan van Diest 2), rechtvaardigt
wel het gebruik van de korte benaming : „Registrum Guidonis" .
Verzamelingen van landsheerlijke jurisprudentie, daterend van
voor de XVde eeuw zijn zeldzaam . Voor het Sticht trecht bezitten
wij weliswaar de fraaie reeks van bisschoppelijke judicialen, maar
deze vangt, wat het Oversticht betreft, niet aan v6or 1380, en, wat
het Nedersticht aangaat, zelfs niet eerder dan 1394 3). Dit op zichzelf
schijnt reeds voldoende om het belang van een register, dat meer dan
een halve eeuw ouder is, in het licht to stellen . Er is echter meer .
Bij een oppervlakkige vergelijking van het „Registrum Guidonis"
met de judicialen valt het reeds op, dat het hier kennelijk om een
anders geaarde rechtspraak gaat . Terwijl nlA de aantekeningen in de
judicialen nagenoeg uitsluitend betrekking hebben op de werkzaam1)

S. Muller Fz, Catalogus van het archief der Bisschoppen van
trecht, 1906,
inv .no . 206, rijksarchief trecht.
2)
(In het „Registrum Guidonis" komen enkele stukken voor van na den dood van
bisschop Guy, en wel stukken afkomstig van schrijvers van de bisschoppen Frederik
van Sierck en Johan van Diest ; de laatste datering is van het jaar 1324 . Van den elect
Jacob van Oudshoorn (1322) zijn er geen stukken, evenmin als van den elect Johan
van Bronchorst (1322/23)) .
3) R .A. trecht, bisschoppelijk archief, a .a.b ., inv .nos . 197 en 198, judiciaal van
bs . Florens van Wevelinchoven van bet Oversticht over 1380-1393 en judiciaal van
bs . Frederik van Blankenheim van bet Nedersticht over 1394-1423 .
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heid van het „Landrecht" (het door den bisschop of zijn dingwaarder
voorgezeten gerecht) van ridders en knapen (van het Nedersticht),
daarin begrepen de niet-landrechtelijke procedure der „kenning" 4),
vinden wij in ons register niets daarvan ; wat wij daarin tegenkomen
is zonder enigen twijfel rechtspraak van den bisschop, maar niet van
het bisschoppelijke „Landrecht" .
Men zou kunnen menen, dat in het eerste kwart van de XIVde
eeuw het „Landrecht" nog niet bestond en dat de in het „Registrum
Guidonis" opgetekende rechtspraak moet worden beschouwd als de
voorloopster van die, welke wij later in de judicialen vermeld vinden .
Ten onrechte evenwel . Niet alleen is aangaande het bestaan van het
„Landrecht" in de bedoelde periode geen twijfel mogelijk 5 ), doch
bovendien zijn de verschillen tussen den inhoud van het „Registrum
Guidonis" enerzijds en dien van de judicialen anderzijds van dien
aard, dat van continuiteit geen sprake kan zijn . towel de aard van
de zaken, waarin recht gedaan wordt, als de wijze, waarop zulks
geschiedt, geven ons de zekerheid, dat wij hier met twee op zichzelf
staande vormen van bisschoppelijke rechtspraak hebben to doen . Dit
alles zal in het vervolg van deze inleiding nader worden aangetoond 6 ) .
it het voorafgaande blijkt, dat het „Registrum Guidonis" geen
volledig overzicht geeft over de rechterlijke werkzaamheid van den
bisschop (als landsheer) in de desbetreffende periode . Maar zelfs met
betrekking tot dien vorm van bisschoppelijke rechtspraak, welke (in
hoofdzaak) het onderwerp van de aantekeningen in het register
uitmaakt (nl. arbitrale rechtspraak ), is het niet volledig . Ook al
zouden wij moeten aannemen, dat de bisschoppelijke kanselarij to
dezen wel naar volledigheid heeft gestreefd en dat men dus toentertijd inderdaad alle desbetreffende zaken heeft ingeschreven - wat
4 ) Voor bet bisschoppelijke „Landrecht", zomede voor de oijzondere procedure der
„kenning" zie P. W. A . Immink, De wording van Staat en Souvereiniteit in de
middeleeuwen, 1, trecht (proefschr.) 1942, b1z . 142 v .v ., 179 v.v., 218 v .v .
5 ) Vergel . Immink, alw . blz . 145 v .v . Ook ons register behelst enkele aanwijzingen
voor bet bestaan van bet „Landrecht", bijv . op b1z . 107, van bet jaar 1308 : zeggen
van Willem Heynen soens leemte : . . . „Ende alle die ghene, die beclaghet waren
van Wicgheers doit ende haer onscoude daer of ghedaen hebben voir ons ende onse
gherechte, die vinden wi quite, ende die haer onscoude niet ghedaen en hebben, daer
en seggen wi niet of", en t .a.p . van hetzelfde jaar : „Jan Coppen Rusken soen sel
gheven den beer (ni . bisschop Guy) XC 1b suarter tornoysen, to betalen . . . (in drie
termijnen) van enen beropen ordel van dien van Dyemen ende Arnout den Langhen ;
borghen : Coppe Rusken ende Pieter Wittekijn op lijf ende goit" . Vergel. wat beroepen
oordelen aangaat Immink, alw . blz . 156 v.v . (Nog een aanwijzing voor bet Landrecht op blz. 110 van bet „Registrum Guidonis" : „Ende voirt ist mijns heren
('s bisschops) seggen : waert, dat yemant den anderen vredebrake betiet, dien setten
wi ten rechte, ende willen daer of goit recht doen").
R)
(Zie hierna : De Zoenprocedure) .
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zeer to betwijfelen valt -, dan nog staan wij voor het feit, dat het
register in den ons overgeleverden vorm hiaten vertoont. Wat ligt,
bij een uitgave van het register, dus meer voor de hand dan dat de
uitgevers trachten die hiaten, voorzoveel mogelijk, op to vullen?
Groot zijn de mogelijkheden in dit opzicht wellswaar niet, doch er
zijn enkele stukken, die, zo zij al niet zelf in het oorspronkelijke
register hebben thuis behoord, toch betrekking hebben op dezelfde
materie . Men vindt ze met name in een verzameling van losse stukken, vermeld onder no . 207 van den catalogue van het bisschoppelijk
archief (Rijksarchief, trecht) . Wij hebben gemeend goed to doen met
de daarvoor in aanmerking komende stukken uit dezen bundel in de
uitgave op to nemen .
Intussen, wanneer men eenmaal besluit, naast het register zelf ook
losse stukken in de uitgave to betrekken, dan rijst vanzelf de vraag,
of er geen aanleiding bestaat, de aanvankelijk gestelde grenzen
nog wat ruimer to trekken . En inderdaad, wij hebben gemeend, deze
vraag bevestigend to moeten beantwoorden. Het hoofddoel van de
uitgave is, het verkrijgen van inzicht in de landsheerlijke jurisdictie
van den bisschop van trecht to vergemakkelijken . Dit doel wordt
uiteraard beter bereikt, naarmate het uit to geven materiaal rijker
is en, vooral ook, naarmate het meer in staat is de verschillende
facetten van die jurisdictie to belichten . Geen beperking dus tot het
zo volledig mogelijk afronden van het materiaal, dat betrekking heeft
op then bepaalden vorm van rechtspraak, waarover ons register
vooral handelt, maar opneming van alles, wat als uiting van bisschoppelijke jurisdictie, in welken vorm ook, kan worden aangemerkt .
Wat den tijd aangaat, scheen ons de periode van 1301 tot 1340 aangewezen . Het eerste jaartal behoeft geen toelichting : het is het aanvangsjaar van de regering van bisschop Guido . Wat het laatste
betreft, het volgende . De jongste stukken uit het „Registrum Guidonis" dateren, al zijn zij dan niet jonger dan van v66r 1325, uit de
regeringsperiode van bisschop Jan van Diest . Het ligt daarom, naar
ons oordeel, voor de hand, de periode, waaruit stukken worden opgenomen, to doen besluiten met diens sterfjaar, 1340 . Elke andere
keuze ware o .i . willekeurig geweest .
Zo is de uitgave geworden tot een verzameling stukken betreffende
de wereldlijke jurisdictie van den bisschop van trecht van 1301 tot
1340, met als hoofdschotel het „Registrum Guidonis" . De uitgave van
het register blijft echter het uitgangspunt, weshalve wij gemeend
hebben den inhoud daarvan integraal to moeten weergeven, ook,
wanneer het gedeelten betreft, die geen jurisprudentie bevatten en
daarop ook niet, althans niet rechtstreeks, betrekking hebben, en ook,
voorzover het de weinige stukken aangaat, welke reeds eerder in
druk zijn verschenen. Ten aanzien van de stukken, welke naast het
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register zijn opgenomen, leek echter een andere gedragslijn aangewezen . In de eerste plaats hebben zij alle - dit spreekt na het
voorafgaande vanzelf - betrekking op de bisschoppelijke jurisdictie.
En in de tweede plaats zijn slechts die stukken volledig afgedrukt,
die nog niet eerder door den druk voor het publiek toegankelijk zijn
gemaakt . De overige zijn alleen in regestvorm geplaatst .
P. W. A Immink

Zegel van Guido van Avesnes, bisschop van
trecht 1301-1317, hangend aan een
charter van 1305 Nov . 21, in groen was (oud-archief stad trecht, cat . I, no . 80) .
Sterk vergroot .
a. zegel .

b. contrazegel .

Zegel van Frederik van Sierck, bisschop van
trecht 1317-1322, hangend aan een
charter van 1318 Febr. 16, in rood was (oud-archief stad trecht, cat . I, no . 86) .
Sterk vergroot .
a . zegel .

b . contrazegel .

NASCHRIFT
Deze Inleiding en de hierna, op blz . 22, volgende beschouwing over
De Zoenprocedure werden aangetroffen onder de nagelaten papieren
van den betreurden, in 1965 overleden Dr . P . W . A . Immink . Ik heb
gemeend beide stukken in hun geheel to moeten opnemen . Wijzigingen
bracht ik niet aan, afgezien van het wegnemen van enkele tik- of
taalfouten. Ter verduidelijking voegde ik enkele woorden in tussen
scherpe haakjes . Ook werkte ik de noten uit .
Al spoedig na mijn komst als chartermeester aan het rijksarchief
in trecht in den zomer van 1938 kwam ik met den Heer Immink
in aanraking . Hij behoorde tot de geregelde bezoekers van de
trechtse archieven als promovendus van Prof . Jhr . Dr . D . G .
Rengers Hora Siccama en als ambtenaar ter Gemeente-secretarie van
trecht . Ten behoeve van zijn proefschrift maakte hij een diepgaande
studie van de bisschoppelijke judicialen. Kort na zijn promotie tot
doctor in de rechtswetenschap (1942) stelde hij mij voor om samen
het „Registrum Guidonis" in druk uit to geven. Wij hebben beiden
stukken afgeschreven, terwijl Dr . Immink al dadelijk begon met de
wetenschappelijke bestudering van de arbitrage in gevallen van doodslagen en verminkingen („leemten") . De lijst van doodgeslagen of
verwonde of anderszins gelaedeerde personen met de bij de uitspraak
vastgestelde beteringen en zoengelden voor den bisschop-landsheer en
de magen van den getroffene, welke men hierachter afgedrukt vindt,
is op grond van Imminks aantekeningen opgesteld .
Bij de onderlinge taakverdeling nam Dr . Immink, zoals gezegd, de
wetenschappelijke bestudering op zich . De bijdrage over De Zoenprocedure is hiervan het uitvloeisel . Deze beschouwing vormt slechts
het begin van een studie van groteren omvang, welke de geleerde
bewerker zich voorgenomen had to schrijven . Aan de ondergetekende
was, afgezien van de medewerking aan het afschrijven van de teksten, vooral het collationeren en het gereedmaken voor de uitgave
als taak toebedeeld. Dit sloot in de bestudering en beschrijving van
het handschrift en de vaststelling van de juiste volgorde van de verkeerd ingebonden katernen en bladen .
Het lag in de bedoeling om aan onze uitgave van het „Registrum
Guidonis" stukken ter aanvulling toe to voegen . it Dr . Imminks
Inleiding ziet men, dat als eindpunt hiervoor het overlijdensjaar van
bisschop Jan van Diest, 1340, werd gesteld .
In overleg met Dr. J . Ph . de Monte ver Loren en de overige
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leden van het Bestuur van de Vereeniging tot uitgaaf der Bronnen
van het Oud-Vaderlandsche Recht werd de eindpaal teruggezet naar
den sterfdag van bisschop Frederik van Sierck, 20 Juli 1322 . De
paar in bet ,Registrum Guidonis" terecht gekomen stukken uit den
tijd van bisschop Johan van Diest wettigen een uitbreiding tot in
1340 toe allerminst. De sedisvacantie tussen het overlijden van
bisschop Guy op 29 Mei 1317 en de bevestiging van de verkiezing
van Frederik van Sierck door den paus den 2lsten November d .a.v .
duurde zo kort en verliep kennelijk met zo weinig schokken binnen
het Sticht, dat men hier geen scherpe grens kan trekken . Onder
bisschop Guy begonnen zaken worden voortgezet en, voorzover
mogelijk, afgedaan onder zijn opvolger . Wel bedient de nieuwe
iandsheer, Frederik, zich van andere klerken in zijn kanselarij .
Tussen het afsterven van bisschop Frederik, 20 Juli 1322, en het
definitieve optreden van Johan van Diest als elect-bisschop van
trecht in Maart 1323 ligt een roerige tijd van sedisvacantie en van
een schisma, zodat hier een duidelijke caesuur is .
Het terugleggen van de eindgrens van de uitgave maakte het
mogelijk om de twintig bijgevoegde oorkonden alle, ook die, welke
reeds elders gedrukt of in regest voorkwamen, in hun geheel of to
laten drukken, zodat de gebruiker den volledigen tekst voor zich
vindt.
Op verzoek van het Bestuur van de Vereeniging tot uitgaaf der
Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht werd een index aan het
werk toegevoegd . Deze kwam dank zij de medewerking van den
Heer A . Graafhuis tot stand .
A . Johanna Maris
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VOORWOORD TOT DE

ITGAVE

Het „Registrum Guidonis" dankt zijn naam aan den vermaarden
oudheidkundige en genealoog dr . med . Cornelis Booth 1), die het aan
zijn verzameling had toegevoegd . Booth werd 20 October 1605 to
trecht geboren en overleed aldaar 13 Juli 1678 2) . Na zijn promotie
to Caen vestigde hij zich in zijn geboortestad als practizerend geneesheer. Al spoedig, in 1632, nam zijn loopbaan als regent een aanvang . Achtereenvolgens werd hij schepen, raad in de vroedschap,
burgemeester (1656/58 en 1675/77) en thesaurier van de stad trecht,
daarnevens hoogheemraad van den Lekdijk Bovendams en extraordinaris raad in het Hof 's Lands van trecht. Van 1640 tot zijn
dood in 1678 vervulde hij het ambt van bibliothecaris van de academie, waardoor hij in nauwe aanraking werd gebracht tot oude
handschriften en archivalia . Door zijn regeringsfunctien had hij
bovendien gemakkelijk toegang tot archieven en handschriftenverzamelingen . Hij verwierf als bibliothecaris en als particulier vele
handschriften, welke van Arend van Buchell herkomstig waren . Van
lieverlede geraakten tal van uit de oude gewestelijke overheidsarchieven afkomstige bescheiden in bet bezit van Dr . Booth, waar1)

Men zie de door Mr . S . Muller Fz geplaatste aantekening in het „Registrum
trecht, bisschoppelijk archief, i nv .n o . 206 .
Q)
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, IV, 1918, in voce. J. F. van
Someren, De trechtsche niversiteitsbibliotheek, haar geschiedenis en kunstschatten
v66r 1880, trecht 1909, blz . 22 vlg., alw . ook portret van Dr. C . Booth . De sinds
1584 in het koor der Janskerk gevestigde Stadsbibliotheek deed dienst als bibliotheek
van de Academie . Booth werd 30 Nov . 1640 door de trechtsche vroedschap tot
stadsbibliothecaris benoemd als eerste in dit ambt . Vergel . A . Graafhuis, Cornelis
Booth, bekwaam bibliothecaris, trechts Nieuwsblad, 1959, 16 Oct . Aan den Heer
Graafhuis dank ik ook de volgende gegevens .
De voornaamste door Dr. C. Booth beklede openbare ambten :
le schepen van trecht sinds 1632 October 10 tot in 1672 (inval der Fransen), met
onderbrekingen van 1643 en 1667-1668 ;
2e raad in de trechtse vroedschap sinds 1634 Oct. 1 ; na to zijn afgezet in 1674
herbenoemd ;
3e burgemeester, 1656 en 1657 (de tweede ambtstermijn eerste burgemr .) ; id ., 1675
en 1676 (zie opm . alsvoren) ;
4e stads-thesaurier, 1662 en 1663 ;
5e extra-ordinaris raad in het Hof 's lands van trecht, 1643 ex. ;
6e cameraar van den Lekdijk Bovendams, (1640?) 1641-1643 ;
7e hoogheemraad van den Lekdijk Bovendams, 1658 ex .
N.B . De stedelijke ambtsjaren beginnen met October .

Guidonis" achter b1z . 2, R .A .
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onder de bundel perkamenten katernen en losse bladen, in den vervolge bekend als het „Registrum Guidonis" .
Door de zorgen van Booth werden de door hem aan het licht gebrachte katernen en bladen tezamen ingebonden en verkreeg het
handschrift de samenstelling, welke het thans nog heeft . In het
aldus ontstane boek werden achteraf een tweetal charters en enige
losse vellen ingevoegd . Booth voorzag het handschrift van een
paginering. Het „Registrum Guidonis" bevat aantekeningen en acten
e.a . uit den regeringstijd van Guy van Avesnes, bisschop van trecht
van 1301 tot 1317, en enkele latere stukken . Het omspant de jaren
1302-1324 . Het aantal stukken, dat van na het overlijden van bisschop Guy (t 29 Mei 1317) dagtekent, is uitermate gering . Zo zijn
ten tijde van bisschop Frederik van Sierck (November 1317 - t 20
Juli 1322) de aantekeningen op het ingevoegde blad 62x geschreven
en onder bisschop Johan van Diest (1323-1340) de mededelingen
omtrent het vredeloosliggen van Sueder van der Maet en Hannekijn
Ronseltant onderaan b1z . 9 en bovenaan b1z . 105 (het aldaar ingeplakte blaadje behoort er niet bij) en hetgeen op b1z . 155 staat opgetekend, waaronder het stuk met de datering 11 Juni 1324 .
Bij het laten inbinden van het handschrift heeft Booth ogenschijnlijk de katernen in de onjuiste volgorde gelaten, waarin hij ze aantrof,
en de doorlopende paginering dienovereenkomstig aangebracht . Het
komt mij weinig aannemelijk voor, dat een kenner van de trechtse
middeleeuwse archieven als Booth niet zou hebben opgemerkt, dat
de katernen op geheel andere wijze aaneengepast moesten worden .
Het mag voor het nageslacht een gunstige omstandigheid genoemd
worden, dat de zeventiende eeuwse geleerde slechts conserverend to
werk is gegaan . Wij hebben hieraan het behoud van het „Registrum
Guidonis" to danken.
Zowel Mr . S . Muller Fz als Dr . J. W. Berkelbach van der Sprenkel
hebben vastgesteld, dat het „Registrum" uit meer dan een protocol
of register of gedeelte hiervan bestaat 3). De studies van Dr . Berkelbach over de kanselarijen van de bisschoppen Guy en Frederik hebben ons tot leiddraad gestrekt bij het bepalen van de juiste rangorde
van de katernen en bladen . Hierdoor werd het mogelijk de in het
,,Registrum" verscholen protocollen van arbitrale uitspraken en verdere onderdelen in herstelden vorm uit to geven .

3) Zie Mr . Mullers aantekening a.a .b ., voorts Dr. I . W. Berkelbach van der Sprenkel,
De kanselarij van Bisschop Gui van Avesnes, Tijdschrift v. Geschiedenis, 49ste jrg.,
1934, blz . 416 v1g., dez . Bijdrage tot de kennis van Kanselarij en Raad der Bis.
schoppen van trecht in het begin van de veertiende eeuw, Tijdschr . v. Gesch .,
51ste jrg., 1936, blz . 64 v1g .
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De onderdelen, waaruit het handschrift is samengesteld, zijn :
1e.

2e.

Guy met enige
latere toevoegingen, bestaande uit vijf katernen, to weten :
het eerste katern, omvattend - naar de paginering van Booth blz . 77-86, 103-112, lopend over 1302 tot 1308 . Hierbij dient
aangetekend to worden, dat achter het zeggen ,als van Lyzen
doit Gerts Ments zuster" op blz . 77/78, waarvan de tekst waarschijnlijk van na 26 Maart 1302, doch stellig van voor Pasen
1307 is, met dezelfde schrijfhand later is bijgevoegd : ,Ende
desen brief van desen seggen hebben wi ghegheven, nadien dat
dit segghen gheseghet wart, anno Domini M°CCC°X° feria IIIIa
post Assumptionis Beate Virginis" (1310 Augustus 19) . In bet
zeggen, zoals bet op blz . 77 vlg . ingeschreven staat, komt slechts
een verbetering voor ; wij hebben hier to maken met een netinschrijving van bet zeggen in den vorm, waarin bet was vastgesteld om to worden uitgesproken . Of nu het uitspreken is
uitgesteld, dan wel eerst veel later om een oorkonde betreffende
deze uitspraak is verzocht : de uitvaardiging van een acte in
oorkonde-vorm heeft pas in 1310 plaatsgevonden . Verder merk
ik op, dat blz . 80 slechts voor de helft beschreven is, dat blz . 104
geheel onbeschreven is en dat bovenaan blz . 105 slechts de
woorden ,Sueder van der Maet" uit den tijd van Johan van
Diest voorkomen (van omstr . 1324) .
bet tweede katern, omvattend b1z . 7-26, lopend over 13081310 .
bet derde katern, omvattend b1z . 87-102, lopend over 13101313 ; blz . 99 is onbeschreven .
bet vierde katern, omvattend blz . 129-148, lopend over 13121314 ; blz . 134 is voor de helft blanco.
bet v#f de katern, omvattend blz . 113-128 en 149-164, lopend
over 1314-1317 . Op blz . 118 is een stuk van 5 Maart 1302
opgenomen ; het geschrevene op blz. 155 is uit den tijd van Johan
van Diest (zie boven, 11 Juni 1324) . Blz . 118 is half, blz . 120
voor twee derden beschreven, de blz. 153 en 155 zijn slechts
voor de helft beschreven, terwijl blz . 164 slechts vier regels en
een woord bevat. De blz . 161-164 behelzen de uitspraak inzake
het omslaan van de kosten van de bedijking van de grote wade
bij Haastrecht over de goederen van den proost van Oudmunster
en anderen, „dictum anno Domini M°CCC°XVII° in octava
Epiphanie Domini apud Amersfordiam" (1317 Jan . 13) .
protocol van arbitrale uitspraken van bisschop

behorend tot
bet voorgaande protocol, omvattend blz . 3-6 en 27-32, ongedateerd behoudens onderaan blz . 32 : Mo CCC° XII° feria IIIIa
register van borgen en vredeloosgelegde personen,

14
post Omnium Sanctorum (1312 Woensdag na Allerheiligen of
8 November) ; de blz. 1 en 2 zijn onbeschreven .
3e . protocol van arbitrale uitspraken ter beeindiging van veten
tussen staatkundige groeperingen alsmede in andere aangelegenheden, waarin tevens opgenomen zijn lijsten van de dijkplichtige

hoeven, met de verhoefslaging van den dam to Hopenesse, gelegen in het westelijke deel van het Nedersticht „van Loippicker
waert opwaert to Gheyne waert", alsmede van de aantallen
hoeven in het land van Woerden, welke dijkplichtig zijn in den
Spaarndam en in den dam to Hopenesse, en aantekeningen betreffende de hoeven, welke aan den bisschop en anderen toekomen bij verdelingen van grond in de marken van Salland, een
lijstje van de borgmannen van Goor enz . ; dit alles tezamen omvattende blz . 33-72, geschreven van omstreeks 1307 tot omstreeks 1315 ; de blz . 69 en 70 zijn blanco, terwijl de blz . 63, 65,
66 en 68 maar ten dele beschreven zijn . Het op blz. 68 geschrevene ,Dit zin des provostes borghe van Oudemonstere . . ."
behoort bij de uitspraak inzake de waal bij Haastrecht op blz .
161-164 (1317) .
4e. later ingevoegde stukken : twee charters, nl. grossen van oorkonden, de ene van 23 December 1306, geplakt tegen de binnenzijde van het voorplat, de andere van 29 April 1310, geplakt
tussen blz . 38 en 39, voorts het ingeplakte blaadje 62x, de met
het Registrum Guidonis ingenaaide blz . 73/74, 75/76, met opgeplakte acte, 112'/112XX en 112XXX/112XXXX, het ingeplakte
blaadje 134X, de mede ingenaaide blz . 165 met onbeschreven
keerzijde (blz . 166) en tenslotte het tegen het achterplat aan den
binnenkant geplakte blad 167 . Deze stukken zijn alle uit den
tijd van bisschop Guy, afgezien van 62x en 167, welke van een
schrijver uit de kanselarij van bisschop Frederik zijn . Volgens
Berkelbach van der Sprenkel zou het blad 75/76 mogelijk
hebben behoord achter blz . 164, omdat het van 1317 dateert .
Het op blz. 105 geplakte blaadje (,,Mijn here van Vyanen") is
van c . 1324 .
Door Dr . Berkelbach van der Sprenkel kon worden vastgesteld,
dat het „Registrum Guidonis" in den vorm, waarin Booth het aan
ons nagelaten heeft, het werk van een negental verschillende
schrijvers geweest is . De belangrijkste dezer lieden noemt Berkelbach
A en K . Op enkele bladzijden na schreef A het eerste en het tweede
katern van het uit vijf katernen bestaande grote protocol van
arbitrale uitspraken en samen met K van omstreeks 1310 of de
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overige drie katernen, eveneens op enkele bladzijden na . Van de
hand van A is het hierbij aansluitende register van vredelozen en van
borgen . Van A's hand is deels het onder 3 vermelde protocol en
register, aan hetwelk de door Berkelbach als B en C aangeduide
schrijvers hun medewerking hebben verleend . K zou - naar wordt
vermoed - in de kanselarij van den bisschop een hogere plaats ingenomen hebben dan A : hij stelde enige oorkonden op grond van
minuten of concepten van A . Op de overige schrijvers en klerken,
die maar enkele stukken hebben geschreven, behoef ik hier niet in to
gaan . Ik moge verwijzen naar de studien van Dr . Berkelbach van
der Sprenkel .
Op welke wijze had de inschrijving in het „Registrum Guidonis",
of beter, in de protocollen en registers plaats? Vaste regels had men
hiervoor niet : men vindt stukken, soms slechts fragmenten, met veel
doorhalingen, verbeteringen en toevoegingen, en eveneens stukken,
welke den indruk maken van een net-inschrijving . De net-inschrijving
kan een afschrift wezen van een uitgevaardigde grosse, indien het
een in oorkonde-vorm uitgegeven stuk betreft . Heeft de net-inschrijving niet den vorm van een oorkonde met intitulatie enz ., dan is het
zeer wel mogelijk, dat wij een dubbel of een afschrift voor ons hebben
van een op een los blaadje geschreven uitspraak, lijst van borgen of
anders. Hierop wijst de aanwezigheid van op losse vellen geschreven
stukken, welke deels zijn ingeplakt in het „Registrum Guidonis",
deels zijn bijeengebracht in omslagen 4). Doorhalingen in de stukken,
zelfs in hun geheel doorgeslagen stukken behoeven niet to betekenen,
dat het kladden zijn ; doorschrappingen geschiedden bijvoorbeeld
ook, indien er veranderingen plaatsvonden in personen of omstandigheden . Een borg kon van het toneel verdwijnen, betalingstermijnen
van de vastgestelde zoenbedragen konden gewijzigd worden enz . Een
ingeschreven uitspraak in een zoenprocedure kon doorgestreept
worden, wanneer er een formele oorkonde van werd uitgevaardigd .
Zo kan men doorgaan . Het is mij dan ook niet mogelijk geweest, om
bij elk nummer van deze uitgave aan to geven, of het een klad,
concept of minuut, net of afschrift van het net is .
Het meerendeel der nummers betreft stukken zonder vermelding
van het jaar ; vaak wordt slechts een dag aangegeven . De datering
kan in veel gevallen worden afgeleid uit de plaats, welke het stuk
in een bepaald katern inneemt . Ik heb deze dateringen in den regel
niet tussen haken geplaatst. Opgemerkt dient to worden, dat bisschop Guy aanvankelijk, evenals zijn voorganger bisschop Willem
Berthout, den Paasstijl volgde, namelijk tot Mei 1310, en daarna
4)

Rijksarchief trecht, bisschoppelijk archief, i nv .n o . 207, in het bezit geweest van
Dr . Cornelis Booth, door het rijksarchief verkregen van Mr. J. A . Grothe .
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den Kerststijl 5). De Kerststijl is bij de bisschoppelijke kanselarij in
gebruik gebleven tot aan den overgang van het wereldlijk gezag
van den bisschop aan Karel V toe (21 October 1528) .
Is er, over het geheel genomen, in de katernen van het onder 1 genoemde protocol van arbitrale uitspraken een chronologische volgorde aanwezig ; nochtans vindt men of en toe stukken, welke niet in
deze rangorde passen . Dit is mijns inziens waarschijnlijk bet geval
met no . 1 van onze uitgave, d .w .z. het eerste stuk op biz . 77, aan
het begin van het eerste katern . Hiervan luidt de aanhef : ,Dits mijns
heren segghen van zoendinghen van doitsclaghe, int eerste was zijn
segghen ter alingher zoene van den onghevalle, dat van Reynout
Beliaerts soens doit ghesciede, then Dieric van Cleve scloech ende
Willaem Clinkebile . . .", en het slot : ,Dit ghesciede to Culenburgh,
doe mijn heer quam van Overysel metten heercogghen" . Het betreft
hier een net-inschrijving van een arbitrale uitspraak van bisschop
Guy, waarvan op den dag der uitspraak, 26 Maart 1302, in alien
vorm een oorkonde werd uitgevaardigd . Deze oorkonde staat in het
vijfde katern op biz . 118 en is dus ongeveer twaalf jaar na de uitvaardiging ingeboekt. De aanleiding tot de zeer verlate inschrijving
meen ik to vinden in de omstandigheid, dat Willaem Clinkebile en
zijn magen achterstallig waren gebleven in de betaling van een deel
der verschuldigde zoengelden . Blz . 116 bevat althans een klad van
een nader zeggen van den bisschop inzake dezen achterstand (van
omstreeks 1314) . Maar ook het op b1z . 77 ingeschreven zeggen is,
naar ik vermoed, een verlate inboeking . Het stuk is namelijk het
eerste van een drietal, dat met dezelfde hand achter elkaar, a.h.w .
in een ruk, neergeschreven is op de biz . 77/78, terwijl op b1z . 79
bovenaan stukken van na Pasen 1307 volgen. Het tweede stuk van
biz . 77 is de al vermelde uitspraak „van Lyzen doit Gert Ments
zuster", waarvan 19 Augustus 1310 een „brief", d .i . een formele
oorkonde, uitgevaardigd werd .
it het hiervoor gegeven overzicht van de samenstelling van het
,,Registrum Guidonis" blijkt, dat de inhoud wel in hoofdzaak, doch
niet uitsluitend gevallen betreft, waarbij de bisschop-landsheer als
arbiter een zoenregeling tot stand brengt tussen plegers van simpelen
doodslag, verminking of verwonding (zoenbare feitelijkheden) en hun
verwanten aan de ene zijde en de maagschap van den verslagene of
den getroffene zelf en zijn verwanten aan de andere zijde . Men ziet
den bisschop ook als scheidsrechter optreden in allerlei geschillen :
zo wordt den 13den Januari 1317 uitspraak gedaan tussen den proost
van Oudmunster, heer van Haastrecht, en anderen, die een gedeelte
van het land van Haastrecht bezitten, over het omslaan van de
5)

Berkelbach van der Sprenkel, Tijdschr . v . Gesch., 51ste jrg., 1936, biz . 68 .

17
kosten, die 's bisschops dijkgraaf Gert de Ever (baljuw van Woerden)
had moeten maken voor bet bedijken van de grote wade bij Haastrecht (blz . 161-164) ; den 18den Juni 1315 in een geschil over een
watergang in Dulder (onder Weerselo), welke op last van beer Barnd
van Zabelinghe was aangelegd, maar hinderlijk was voor de gemene
buren aldaar (blz . 66), en den 25sten November d .a .v . to Deventer
over „Rode Greten erfnesse" (blz . 67) .
De zoen-uitspraken van bisschop Guy in de burgertwisten to
trecht van 24 Juni 1307 en 24 Juni 1310 (blz. 36 en 48) en in die
to Groningen van 3 Februari en 7 November 1310 en 16 Februari
1311 (blz. 44, 50 en 54) zijn in wezen zoenen in geval van doodslag,
verminking enz . evenals de bovengenoemde zoenen . Zij verschillen
daarvan, omdat de feitelijkheden zich hadden voorgedaan tijdens
politieke veten . De zoenregelingen hebben dan ook een politieken
inslag.
Op blz . 154 komt een zaak voor, welke in bet „Registrum
Guidonis" als bet ware verdwaald geraakt is . De zaak „van Johanne
van der Eese" werd (1315?) behandeld in een to Goor zitting houdend
gerecht, dat Been ander gerecht kan zijn dan de Overijsselse ,Hoge
Bank", waarvoor de riddermatigen en daarmede gelijkgestelden hun
forum privilegiatum hadden . Het ging hier om de juiste toedracht
van zaken bij een „zeggen", dat Herman van Voorst c .s . uitgesproken had tussen Johan van der Ese en Herman van Kuinre over
van wijlen Roelf van der Ese afkomstige goederen .
Met welk doel, zo kan men vragen, werden de verschillende
onderdelen van bet „Registrum Guidonis" aangelegd? Vanwaar de
voorkeur voor het protocolleren van arbitrale uitspraken en het
registreren van borgen en van vredeloosgelegde lieden? Waarom
nauwelijks een spoor van andere vormen van bisschoppelijk-landsheerlijke rechtsuitoefening? Hierop laat zich antwoorden, dat het
belang van de bisschoppelijke schatkist gediend werd met het nauwkeurig vastleggen van de uitspraken, lijsten van borgen enz . Bij niet
nakoming door partijen van hetgeen in het door of vanwege den
bisschop geuite „zeggen" bepaald werd, konden de borgen warden
aangesproken. De bisschop had recht op een gedeelte van de zoengelden: de ,betering" 6). Het behoeft Been betoog, dat het fiscale
belang bij de criminele rechtsuitoefening, welke o .a . plaatsvond in
het door den bisschop-landsheer of zijn dingwaarder voorgezeten
,,Landrecht", uitermate gering was .
6 ) Men vergel . : „Van der zoene van Eghaert van der Vlist van Jan Gheelen doit,
daerof sel die heer hebben 150 1b ; des zijn borghen (volgen vijf namen) . Betaelt :
LXXV 1b, die is hebbe . Item betaelt LXXV lb" (Registrum Guidonis, b1z . 9) .
De aantekening is - blijkbaar na de betalingen - doorgeslagen.
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Het belang van den fiscus kan ook tot verklaring strekken van de
lijsten van de aan den bisschop en anderen toekomende hoeven in de
Sallandse marken (blz . 56-62) . De bisschop had het ruimingsrecht
en moest verlof geven om tot verdeling van gemene gronden over to
gaan . Voorts had de bisschop het recht van voorslag en kon hij
novalen tiend heffen van nieuw aangemaakte landerijen . Minder
duidelijk lijkt het fiscale belang bij de registratie van de dijkplichtige
hoeven en de verhoefslaging van den dam to Hopenesse en van den
Spaarndam (blz . 33-36 en 64-65) . it het straksvermelde gevalHaastrecht kan men echter leren, dat de kosten, die de bisschoppelijke dijkgraven zich moesten getroosten, niet verhaald konden
worden, indien de hoefslag niet naar behoren geregeld was .
Achter het „Registrum Guidonis" volgen in deze uitgave een
aantal stukken, welke op losse perkamenten blaadjes geschreven
staan en geheel van denzelfden aard zijn als de ingevoegde stukken
van het „Registrum" . Ik heb de nummering ervan dan ook laten
doorlopen . De bedoelde blaadjes maken deel uit van een kleine verzameling, welke afkomstig is uit de bisschoppelijke kanselarij ten tijde
van de bisschoppen Guy, Frederik van Sierck en Johan van Diest,
en hebben naderhand, evenals het „Registrum Guidonis", den weg
gevonden naar de verzameling van Dr . C . Booth 7) . De stukken van
Johan van Diest zijn niet in de uitgave betrokken . Vaak was het
bepalen van den juisten ontstaanstijd van de acten en aantekeningen,
welke op de perkamenten blaadjes voorkomen, niet wel mogelijk .
Aan de uitgave zijn een klein aantal oorkonden toegevoegd, welke
als een aanvulling op bet „Registrum Guidonis" kunnen worden beschouwd . Op volledigheid maakt dit verzamelingetje Been aanspraak .
In afwijking van den opzet, then Dr. Immink voor ogen had, is er
van afgezien om de uitgave to vermeerderen met bescheiden uit den
regeringstijd van bisschop Johan van Diest (1323-1340) . Niet alleen
zou dit werk door toevoeging van deze stukken to omvangrijk zijn
geworden, terwijl het „Registrum Guidonis" voor ons hoofdzaak is,
maar wij bezitten reeds in de door Mr . S . Muller Fz uitgegeven
,,De Registers en Rkkeningen van het Bisdom trecht 1325-1336"
(Hist . Genootschap, Werken Nieuwe Serie Nos . 53 en 54, 1889 en
1891) over veel gedrukt materiaal uit bisschop Johans tijd, dat van
belang is voor de geschiedenis van de rechtsbedeling . Ik noem slechts
het ,Diversorium", dat over de jaren 1331-1333 loopt, en de
rekeningen van den schout van Amersfoort en Eemland uit 1328/29
tot 1334/1336, om nog to zwijgen van het z .g . schuldregister van den
klerk Hubert van Budel, waarin tal van acten en aantekeningen van
1325 tot 1330 toe zijn opgenomen .
7)

Zie onder noot 4 .
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Tot besluit laat ik enige opmerkingen volgen over de territoria,
waarover de vorst-bisschop van trecht heerser was in den aanvang
van de 14de eeuw 8 ) . Wat het Nedersticht van trecht aangaat : de
westelijke grenzen omsloten destijds mede de heerschappijen van de
vroegere heren van Amstel en van Woerden . Vandaar, dat men het
land van trecht in de stukken van het „Registrum Guidonis" steevast aangeduid vindt als to zijn gelegen tussen Neude (de Nude
tussen Rhenen en Wageningen) en Bodegraven . Guy van Avesnes
voerde over de landen van Amstel en van Woerden reeds voor zijn
verkiezing tot bisschop het bewind als leenman van den graaf van
Holland en als achterleenman van bisschop en Sticht van trecht.
Hij wist het gezag to behouden tot aan zijn dood, waarna de beide
gebieden met Holland werden verenigd en de leenband met het
Sticht in feite geslaakt werd . Bisschop Guy had voor de rechtspleging
en het toezicht op de dijken enz . met de daaraan verbonden rechtsmacht zijn baljuwen van Amstelland en van Woerden, welke ambtenaren in het „Registrum Guidonis" bij herhaling voorkomen . In
het zuidwesten lag de tot het Nedersticht behorende heerlijkheid
trecht rechtsHaastrecht, waar de proost van Oudmunster to
macht bezat . Bij Eemnes lag de grens tegen Gooiland iets meer oostwaarts . Aan de Gelderse zijde van het land van trecht, behoorde
de heerlijkheid Hoevelaken stellig en Scherpenzeel vermoedelijk nog
tot het Nedersticht . Hoevelaken werd in 1333 Geiders . In het zuiden
heeft men aan den linkeroever van den tegenwoordigen Rijn de
Marsch, waar bisschop Guy en zijn opvolgers het hoge overheidsgezag bezaten . In hoeverre de bisschop er in het eerste kwart der
14de eeuw zijn landsheerlijk recht met anderen, met name den
graaf van Gelre, deelde, valt uit het „Registrum Guidonis" moeilijk
op to maken . Bisschop Guy stichtte daar den Dollenburch, een steunpunt, gericht tegen de Van Lyndens en anderen, die in geval van
oorlog de Gelderse partij konden kiezen 9) . Ten zuiden van de Lek,
Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Gewesten van Noord- en ZuidNederland in 1300, door Dr . A . A . Beekman, 2de druk, 1932, (tekst bij kaart IV),
blz. 8 vlg . Het bisdom trecht . Vergelijking met de kaart van het Land van trecht
bij het proefschrift van Dr. D . Th . Enklaar, Het Landsheerlijk Bestuur in het Sticht
trecht aan deze zijde van den IJsel gedurende de Regeering van Bisschop David van
trecht, deel VIII, leert ons de verBourgondie 1456-1496, 1922, I .M.G . to
anderingen kennen, welke na den dood van bisschop Guy intraden t .a .v . de grenzen
van het Nedersticht.
Blijkens oorkonden van 1359 en later hadden in de Marsch tegenover Rhenen de
B)
bisschop van trecht en de hertog van Gelre de jurisdictie gemeen . Het is waarschijnlijk, dat de Gelderse hertog zijn recht ontleende aan het hem toekomende stroomregaal op den Rijn - de Marsch vormde een eiland tussen twee Rijnarmen - en aan
het bezit, sedert 1256, van den Deutzer hof to Randwijk (Rijnwijk) . Er lagen nl . aan
dezen hof onderhorige percelen in de Marsch . De weinige ingezetenen hadden kerk-

8)
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van Hagestein tot Langerak, lagen destijds enige heerlijkheden,
welke in leenverband tot het Sticht stonden . Ook de heer van Culemborg was voor enige zijner bezittingen
trechts leenman, maar de
heerschappij van Culemborg behoorde ten tijde van bisschop Guy en
later niet tot het Nederstichtse territoir .
De oostelijke heeft van het land werd grotendeels ingenomen door
het ambtsgebied van 's bisschops schout van Amersfoort en Eemland .
Dit district reikte van den Rijn en den Krommen Rijn tot de Zuiderzee. Evenals de baljuwen van Amstelland en Woerden komt de
schout van Eemland ettelijke malen in het „Registrum Guidonis"
voor 10)
Blijkens uitspraken van 1305 en 1315 mocht niemand hoge rechtsmacht uitoefenen, tenzij hij zulks met brieven kon bewijzen, de proost
van Sint Jan to trecht in de heerlijkheid Mijdrecht uitgezonderd 11)
Hoevelaken was mitsdien een hoge heerlijkheid. De heerschappij
Wijk (bij Duurstede) vormde een territoir op zichzelf ; de heer hield
het hoge rechtsgebied c.a . van den graaf van Gelre in leen . Bisschop
David van Bourgondie heeft pas in 1459 de heerschappij Wijk bij het
Sticht kunnen voegen . Wel kan men zeggen, dat de heren van Wijk
en van Abcoude uit het geslacht der van Zuylens onder bisschop
Guy en zijn opvolgers een belangrijke rol in het
trechtse hebben
gespeeld, zoals o .m. uit het „Registrum Guidonis" blijkt. Op de vele
z.g. dagelijkse heerlijkheden behoef ik hier niet in to gaan . Van de
stadsgebieden noem ik het voornaamste : de stad trecht met haar
vrijheid en de banmijl . Dit vrij grote district, de „civitas" (een ruimer
begrip dan de ommuurde stad), het voormalige rechtsgebied van den
,,comes Trajectensis", kende voor de uitoefening van de bisschoppelijke rechtsmacht twee voorname ambtenaren : de stadsschout van
trecht en inzonderheid voor het landelijke gedeelte (de banmijl) de
maarschalk 's lands van trecht . Voor de rechtsbedeling en het rechtterlijk bestel in het Nedersticht omstreeks het eerste kwart der 14de
eeuw moge ik hier verwijzen naar Dr. Imminks bijdrage „De Zoenprocedure" .
gang to Rhenen, met uitzondering van die op den Dollenburch c.a ., die op Lienden,
c .q . de kapel to Veerhuizen, ingesteld waren . Volgens no . 261 hierachter kon de
heer van Lienden zijn rechtsmacht tot den Dollenburch uitstrekken, waarover een regeling met den bisschop bereikt werd . Dit laat zich verklaren uit het feit, dat het
terrein, waarop deze versterking werd gesticht, tot 1312 leenroerig is geweest aan de
Sint Paulusabdij to trecht, welke abdij eveneens de leenhoogheid van de halve heerlijkheid Lienden bezat . Eerst in 1327 verkreeg de graaf van Gelre de leenhoogheid
van half Lienden van de Sint Paulusabdij in pacht . Voor Lienden en de Marsch vergel .
de artt . van Mr. TV
W . de Vries in Bijdragen en Mededelingen van ,Gelre", LIX, 1960,
b1z . 38, en LX, 1961, blz . 101 .
10)
Zie mijn : Eemnes, rechtsgeschiedkundige ontwikkeling van Gemeente en Waterschap, 1947, hoofdst. III en IV, b1z . 26 vlg .
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Voor het Oversticht is het „Registrum Guidonis", afgezien van de
lijsten van hoeven in de Sallandse marken en enkele andere stukken,
van weinig belang . Het Overijsselse deel van het Oversticht was verdeeld in de drost- (of schout-) ambten Salland, Twente en Vollenhove . Drente komt in het „Registrum" niet voor, terwijl de stad
Groningen verschijnt naar aanleiding van het bijleggen van burgertwisten aldaar door den bisschop 12) .
A. Johanna Maris

J . Ph . de Monte verLoren, De Rechterlijke Organisatie ten Platten Lande in bet
Gebied van den Krommen Rijn, 1948, b1z . 16. Ook Odijk was een hoge heerlijkheid.
Zie mede mijn Van Voogdij tot Maarschalkambt, 1954, b1z . 170/172 noot 26. Te
Hoevelaken moest de heer eens per jaar placitum houden, zie Mr . S . Muller Fz e .a.,
Oorkondenboek van bet Sticht trecht, I, no . 341, a° . 1132 .
12)
Voor den algemenen politieken toestand in het Sticht begin 14de eeuw verwijs
ik naar : J. W . Berkelbach van der Sprenkel, Geschiedenis van bet Bisdom trecht
van 1281 tot 1305, 1923, I .M .G . to trecht, deel IX . Ook dient de aandacht to
worden gevestigd op twee regestenwerken : 1) Mr. S . Muller Fz e.a ., Regesten van het
archief der Bisschoppen van trecht (722-1528), deel I, 1917 ; 2) Dr. J . W. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten van Oorkonden betreff°nde de Bisschoppen van
trecht uit de jaren 1301-1340, 1937, Hist . Genootschap to trecht, Werken, derde
serie No . 66 .
Voor de heerschappijen aan de Lek is van belang : Dr. P . G. F . Vermast, De Heeren
van Goye, De Nederlandsche Leeuw, LXVI, 1949, en LXVII, 1950 .
11)
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DE ZOENPROCED RE

1)

De zoenprocedure hangt ten nauwste samen met de „vrede",
zozeer, dat zij zonder inzicht in de ontwikkeling van het vrede-begrip
niet to begrijpen valt 2) . Beginnen wij dus met dit laatste 3 ) .
In de Germaanse maatschappij speelde de „vrede" een uitzonderlijk grote rol : elke Germaanse rechtsgemeenschap was een vredesgemeenschap . Zulk een rechts- of vredesgemeenschap was ook, in de
tijd voor de volksverhuizing, de Germaanse stam . De stam bestond
uit vrijen en onvrijen ; de onvrijen zaten onder een beer, waren
,,onderzaten", de vrijen niet . In tegenstelling tot de onvrijen kenden
de laatsten geen boven hen gesteld overheidsgezag ; daarin bestond
juist hun ,vriiheid" . Slechts de vrijen waren leden van de stam, hetgeen wil zeggen, dat zij in het stamverband als rechtssubjecten werden
aangemerkt en deel hadden aan de besluitvorming in politieke,
militaire en andere aangelegenheden . Wat de leden samenbond, was
geen menselijke overheid, doch uitsluitend de voor hen alien gelijkelijk geldende normen, de stamvrede . Het totaal van alle normen
vormde het objectieve recht van de stam : de stamvrede was dus het
stamrecht. Overigens kan het woord „vrede" hier in dezeifde nuances
worden gebezigd als het woord ,recht" 4) ; het kan betekenen het
objectieve recht, maar ook de door dat recht verleende bescherming,
met een zekere tendentie naar de subjectieve rechten : wie vredeloos,
rechteloos was, was verstoken van de bescherming door het recht,
door de vrede, en kon mitsdien ook Been subjectieve rechten hebben .
Gezien als toestand, is de vrede die situatie, waarin een gemeenschap verkeert, welks leden het recht als onvoorwaardelijke norm
1 ) (In dit stuk was consequent de buigings-n weggelaten) .
trecht, 1886,
2 ) Vergel . R. Fruin, Over zoen en vrede in Holland, Zeeland en
Verspreide Geschriften, VI, b1z . 274 v .v .
3 ) Voor het volgende overzicht moge verwezen worden naar de uitvoeriger beschouwingen in bet (posthuum) to verschijnen werk : P . W . A . Immink, Liberte et
peine . Etude sur la transformation de la liberte et sur de developpement du droit penal
public. (Men vergelijke P. W . A . Immink, ,Getuigen" in bet nude Friese Recht,
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, dl . XXXI, 1963, biz . 427, inzonderheid biz .
431 v .v .) .
4 ) De opvatting van K . J . Frederiks, Het Oud-Nederlandsch Strafrecht, 1918, b1z . 3,
wordt to zeer beinvloed door bet moderne vredeselement der „rust". Zie to then
aanzien bet vervolg van de tekst.
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voor hun gedragingen erkennen . Het is echter niet een toestand van
rust, welke het gebruik (maken) van feitelijkheden 5 ) uitsluit ; deze
betekenis van „vrede" gaat slechts op voor de vrede, heersende in de
kring van onder een beer gezeten onvrijen 6 ) . In de kring der vrijen
ontbrak een overheidsgezag en dus ook een aan zulk een gezag toekomend monopolie van de ter handhaving van het recht aan to
wenden feitelijkheden . De vrijen droegen het recht als het ware in
zichzelf : hun oordeel omtrent recht, in een concreet geval, behoefde
derhalve voor geen ander oordeel, van wie dan ook, to wijken .
Feitelijkheden, gebezigd om dat oordeel to doen zegevieren, waren
dus feitelijkheden, aangewend in het belang van de rechtshandhaving ;
er was althans geen instantie, die ze rechtens als onrechtmatig kon
brandmerken . Door dergelijke feitelijkheden werd dan ook de stamvrede niet gebroken, maar integendeel, in beginsel, gehandhaafd . En
hetzelfde gold voor die feitelijkheden, welke door de wederpartij
daartegenover werden gesteld. De strijd der partijen was dan ook
een strijd om het recht : slechts de afloop daarvan besliste, welk
oordeel bij slot van rekening een onrechtmatig oordeel was geweest,
(namelijk) dat van de verliezende partij . Immers, bij tegengestelde
oordelen kon slechts een daarvan een werkelijk rechtsoordeel zijn en
dit was dat van de overwinnaar .
De partijstrijd bleef niet beperkt tot de strijd tussen twee individuen ; de wederzijdse magen waren verplicht er aan deel to
nemen . Veelal groeide dan ook een rechtsstrijd uit tot een vete, een
oorlog tussen families . Hij kon echter ook minder bloedig verlopen,
indien nlA partijen bereid waren het geschil to doen beslechten door
het gerecht - de Germaanse stain kende immers gerechten, zij het
ook zonder eigenlijke competentie - of door arbiters . Doch ook
wanneer de tussenkomst van het gerecht werd ingeroepen, bleef het
karakter van de rechtsstrijd volkomen bewaard : het gerecht greep
niet in, maar liet de partijen met inachtneming van vaste regels, hun
geschil „uitvechten" ; meestal was het gerechtelijk duel het eind. De
gerechtelijke afdoening van een kwestie kwam dus in hoofdzaak neer
op een, door partijen zelf goedgekeurde, beperking van de strijd tot
enkele personen . Overigens kon de strijd ook geheel worden vermeden, indien partijen besloten tot een minnelijke schikking of tot
het opdragen (van het doen) van een uitspraak aan gekozen scheidslieden . De fixering van de voor het toegebrachte leed of voor de
veroorzaakte schade verschuldigde bedragen - in geval van dood5)

( Dr. Immink : ,het gebruik van feitelijkheden", d .i . het toepassen van geweld,
het aanwenden van gewelddadige methoden als rechtsmiddel> .
6) Tot zekere hoogte ook voor de vrede, heersende in een familie (maagschap, kring
van verwanten) . Verwarring tussen de beide vrede-begrippen heeft ertoe geleid, dat
sommige schrijvers het bestaan van een stamvrede geheel ontkennen .
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slag van het weergeld - heeft zonder twijfel, gelijk Tacitus al constateerde, de vreedzame bijlegging in de hand gewerkt 7).
De vrede, de vrede heersend in de rechtsgemeenschap der
vrijen, sloot bijgevolg de strijd niet uit . Integendeel, zoals in de
moderne samenleving in staatsverband de handhaving van het recht
het gebruik maken van materiele machtsmiddelen kan gebieden, zo
kon ook de Germaanse vrede de rechtsgenoten tot de aanwending van
geweld nopen . Dit was in de eerste plaats het geval, indien een lid
der gemeenschap zich kennelijk aan het recht vergreep door aantasting van de vitale belangen van de stam, zoals bijvoorbeeld in het
geval van verraad of van daden, welke zodanig indruisten tegen de
gemeenschapsmoraal, dat zij de toorn der goden dreigden op to
wekken. Alsdan placht de stam met de overtreder korte metten to
maken. Door de bewuste daden had de dader zich trouwens zelf
reeds buiten de gemeenschap geplaatst, buiten de vrede, en kon hij
zich dus ook niet meer op de door de vrede verleende bescherming
beroepen ; door de vrede to breken was hij vredeloos geworden .
Maar ook in gevallen, waarin het uit een gedraging voortvloeiende
nadeel niet de gehele gemeenschap trof, doch slechts een barer leden
en daarmede ook diens familie, was geweldpleging zoal niet geboden,
dan toch rechtens volkomen geoorloofd . De gewelddaad zelf, waaruit
het nadeel voortvloeide, kon weliswaar de uiting zijn van de wil om
recht to doen en aldus de vrede to handhaven, doch hetzelfde kon het
geval zijn met het geweld, dat daar door de wederpartij tegenover
werd gesteld . Buiten de wil van partijen om kon geen derde to dezen
rechtsgeldig oordelen . Dat de vrede was gebroken, stond vast, omdat
twee tegenovergestelde rechtsoordelen (zoals reeds eerder opgemerkt)
niet beide recht konden zijn en een van beide dus noodwendigerwijze
een onrecht oordeel moest zijn . Wel verre van (hiermede) de vrede
to breken was de strijd dus in dit geval een middel om het recht to
doen zegevieren, om uit to maken, welk van beide oordelen een
waarlijk rechtsoordeel kon heten . Vandaar ook, dat in het geval van
een gerechtelijke behandeling de verliezende partij het vredegeld
moest betalen : de door het onrechte oordeel (van de verliezer) gebroken vrede moest weer worden ,gekocht" .
Het zojuist gezegde gold alleen, voorzover partijen to goeder trouw
waren, dit wil zeggen, voorzover zij inderdaad geacht konden worden
het recht to willen verwezenlijken, de vrede to willen handhaven .
Het kon namelijk ook voorkomen, dat (er) voor deze veronderstelling geen plaats was, dat het oordeel, waarop een partij zich
mogelijkerwijze zou willen beroepen, geen waarlijk rechtsoordeel kon
7)

< P. Cornelii Taciti Germaniae, ed. Halm-Andresen, bibl . Teubneriana, 1914,
cap. 21~ .
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zijn . Alsdan gaf de desbetreffende partij door haar gedraging eo ipso
to kennen, niet de gezindheid to bezitten om naar recht, in overeenstemming met de vrede, to willen leven . En deze gezindheid was de
essentiele voorwaarde voor het deel hebben aan de gemeenschap en
dus ook aan de in de gemeenschapsvrede belichaamde bescherming .
Wie toonde die gezindheid niet to bezitten, stelde zich daarmede
buiten de gemeenschap en verloor mitsdien de vrede : hij werd vredeloos gelegd .
Er waren een aantal criteria, waarnaar onfeilbaar kon worden
vastgesteld, dat een partij de gezindheid miste om naar recht to
leven . In de eerste plaats moeten hiertoe worden gerekend de hierboven genoemde gedragingen, welke strekten tot aantasting van de
vitale belangen der gemeenschap zelve . Maar ook andere gedragingen
konden een soortgelijke gezindheid verraden, hetzij op zichzelf, hetzij
door de wijze, waarop, of de omstandigheden, waaronder zij hadden
plaatsgevonden . Wie in het geheim iets van een ander wegnam of wie
na het begaan van een doodslag trachtte de gevolgen van zijn daad
(in de eerste plaats : het lijk van de verslagene) to verbergen, kon
niet volhouden naar recht to hebben willen handelen : waarom
anders die geheimzinnigheden? Heimelijk verrichte daden ten nadele
van een ander leidden derhalve in beginsel tot vredeloosheid . En
hetzelfde gold voor andere gedragingen, als bijvoorbeeld het willens
en weten behandelen van een vrije als een onvrije .
Overzien wij dit een en ander, dan kunnen wij vaststellen, dat de
samenleving der Germaanse vrijen wel het geweld kende als middel
ter handhaving van het recht, maar niet de straf, tenzij men het
woord ,straf" in een zeer oneigenlijke zin zou willen gebruiken .
Een werkelijke straf veronderstelt een verhouding van subordinatie,
welke de gemeenschap der vrijen niet kende . Buiten de kring van de
onder een heer gezeten onvrijen is het dus onjuist met betrekking tot
de Germaanse maatschappij to spreken van een „strafrecht" : onrecht
werd hier gewroken, maar niet gestraft. Voorzover er geen zoenbaar
onrecht was gepleegd, kon een geschil over recht in beginsel op twee
manieren eindigen : door de nederlaag van een der partijen in een
gewapend conflict of door verzoening . De eerste wijze van beeindiging deed zich voor bij de vete en bij de gerechtelijke behandeling ;
de tweede werd bereikt door een overeenkomst tussen partijen, in
den regel dank zij de tussenkomst van derden . De zoenprocedure is
dus van huis uit een buitengerechtelijke procedure .
De ontwikkeling van het koningschap tot een werkelijk overheidsgezag, zoals die zich bij verschillende Germaanse volkeren voltrok,
had niet slechts een transformering van het vrijheidsbegrip tengevolge, doch schiep tevens de voorwaarden voor het ontstaan van
een strafrecht in de wereld der vrijen . In de Frankische monarchie
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is deze evolutie vrij goed to volgen . Wij zien daar, hoe de koning voor
het invoeren van straffen gebruik maakt van de oude criteria der
vredeloosheid : de eerste strafbepalingen betreffen, naast de ambtsmisdrijven, ten aanzien waarvan de koning eveneens over een grote
mate van bewegingsvrijheid beschikte, met name die misdrijven,
welke onder het nude volksrecht tot vredeloosheid plachten to leiden .
Geleidelijk breidt dan het strafrecht zich uit, waarbij het begrip der
in fidelitas belangrijke diensten bewijst.
Toch blijft de koning een grote voorzichtigheid aan de dag leggen
met betrekking tot die misdrijven, welke als vetezaken bij uitnemendheid zijn to beschouwen, vooral dus eenvoudige doodslag en aanverwante feiten, zomede buitengerechtelijke panding (,,roof") . Ondanks
de veranderingen, welke zich ten aanzien van de vrijheid hebben
voltrokken, wordt het wraak- en veterecht nog een zo essentieel
element van de vrijheid geacht, dat de koning het niet waagt hier op
ruwe wijze in to grijpen door het gehele terrein bij het strafrecht in
to lijven . Aan de andere kant is het koningsgezag niet van zins de
uitoefening van dit voor de rust en welvaart in het rijk zo gevaarlijke (vete-)recht de vrije teugel to laten, to minder waar ook
van kerkelijke zijde daartegen grote bezwaren bestaan . Zo vindt men
dan een tussenweg, hierin bestaande, dat de vetezaken in beginsel
onttrokken blijven aan de van overheidswege uitgeoefende repressie,
maar dat anderzijds partijen gedwongen worden zich met elkander
to verzoenen . De aanloop tot deze zoendwang is al duidelijk to bespeuren in de Merovingische tijd ; de capitularia van Karel de Grote
voltooien deze ontwikkeling . Of intussen deze voorschriften in de
praktijk een grote rol hebben gespeeld, is een andere vraag ; er is aanleiding voor het vermoeden, dat zij voor een groot deel een dode
letter zijn gebleven .
Hoe dit ook zij, de koninklijke jurisdictie bestond in de Frankische
tijd voor een zeer belangrijk deel uit zoenjurisdictie . Afgezien van
geschillen over allodium en over vrijheid, bestonden de voor het
(Frankische) gravenrecht gevoerde procedures voor het merendeel
uit zoenprocedures . In de verwarde periode van de laat-Karolingische
monarchie schijnen deze het strafproces zelfs nagenoeg geheel to
hebben verdrongen . Eerst de godsvredes in Frankrijk en vooral de
daarop aansluitende landvredes in het Heilige Roomse Rijk brengen
het strafrecht weer meer op den voorgrond en geven het aanzijn
aan een begrip hoge jurisdictie, dat in hoofdzaak wordt bepaald door
8)

H . Hirsch, Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter, Quellen u . Forschungen a .d . Gebiete der Geschichte, herausgeg. v . d . Kommission der Gesellschaft
z . Forderung deutscher Wiss ., Kunst u . Lit . in Bohmen, 1 . Heft, Prag 1922, II Vom
Hochgericht zum Blutgericht, Kap . 3 ; de Kap . 1 en 2 handelen over de immuniteitsvoogden of advocati .
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de halsrechtspraak 8). Deze hoge jurisdictie blijft in beginsel tot de
competentie van het gravengerecht behoren ; daarnaast bevindt zij
zich ook in handen van een aantal advocati van geestelijke immuniteiten, die overigens, evenals de graven, een van huis uit koninklijke
jurisdictie uitoefenen .
De hier beschreven ontwikkeling van de hoge jurisdictie gaat gepaard met de opkomst van de landsheerlijkheid . Als dragers van de
grafelijke en soms ook van de immuniteitsrechtsmacht zijn de landsheren in hun territoir als het ware de erfgenamen van het oude
koningsgezag . In het aan hun gezag onderworpen gebied zijn zij de
bewaarders van de vrede bij uitnemendheid . Voor de uitoefening van
hun taak beschikken zij over twee middelen : over de moderne halsrechtspraak en over de op oude traditie steunende zoenjurisdictie . De
verhouding tussen deze beide vormen van jurisdictie is in verschillende landsheerlijkheden verschillend ; zij wordt geheel bepaald
door de plaatselijke ontwikkeling .
De bisschop van trecht was landsheer in het Over- en in het
Nedersticht . Het apparaat, waarvan de bisschop zich voor de uitoefening van zijn landsheerlijke taak bediende, was in de beide delen
van het Sticht verschillend . Het Oversticht is ingedeeld in een tantal schout-, later drost-, ambten, waar de schouten of drosten opvolgers van de vroegere comites-advocati - met de gerechtsge
meenschap to recht zitten ter uitoefening van zowel de hoge als de
lage jurisdictie . Daarnaast is er een Hoge Bank als forum privilegiatum voor de riddermatige dienstmannen, en boven dit alles
tenslotte de bisschoppelijke Klaring, waar oordelen van lagere gerechten kunnen worden beroepen . In het Nedersticht is de situatie
ingewikkelder 9). Daar kent men voor het midden van de 14de eeuw
slechts een schoutambt van het Overstichtse type : het oude Eemland . Het oude graafschap trecht (= de stad trecht met naaste
omgeving) kan van huis uit dezelfde structuur hebben bezeten, doch
valt in de tijd van ons register (het ,Registrum Guidonis") onder de
competentie van de maarschalk van het Nedersticht. Dan zijn er in
deze periode nog twee baljuwsambten van een ander karakter : de
oude villicationes van Amstel en Woerden . Het is moeilijk to zeggen,
welke competentie de maarschalk toentertijd in deze baljuwsambten
heeft bezeten ; mogelijk waren zijn bevoegdheden hier groter dan in
het schoutambt Eemland, waar zij in elk geval zeer gering waren .
Het Landrecht van ridders en knapen was een forum privilegiatum
voor de ridders en knapen, maar bovendien, anders dan de Overe) Vergel . A . J. Marls, Van Voogdij tot Maarschalkambt . Bijdrage tot de geschiedenis der trechts-bisschoppelijke Staatsinstellingen, voornamelijk in het Nedersticht, trecht 1954, Hoofdst . IV, V, VII, VIII en IX, alsmede blz . 176-178 .
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stichtse Hoge Bank, beroepsinstantie . Een Klaring kende men hier
niet 10) .
De strafrechtelijke vervolging geschiedde in het Oversticht door
schouten (drosten) voor hun eigen gerechten . In het Nedersticht was
de vervolging in de eerste plaats in handen van de schout van Eemland, de baljuwen van Amstelland en Woerden - de opvolgers in
Hollandse stijl van de vroegere schouten (uit de tijd van de heren
van Amstel en van Woerden, van v66r 1300) - en de maarschalk .
De jurisdictie in de steden kan hier buiten beschouwing blijven ; de
regeling van 18 Mei 1364 (de ,composicio sive ordinacio" of ,,overdracht") inzake de berechting van leken (die door de maarschalk
vervolgd werden, voornamelijk wegens ten platten lande begane misdrijven) binnen trecht, Amersfoort, Rhenen, het Gein of Vreeland
is vermoedelijk een toenmaals ingevoerde nieuwigheid . V66r dit jaar
zal de vervolging door de genoemde ambtenaren wel, evenals in
Overijssel, hebben plaatsgevonden voor de plaatselijke gerechten 11) .
Naast, en in zekere zin boven, deze ambtenaren stond de maarschalk,
eveneens met de vervolging belast . Men kan vermoeden, dat zijn vervolgingstaak zich vooral bepaalde tot die misdrijven, welker berechting de bisschop in eigen boezem had gehouden (nl . de z.g .
maleficia of ondaden, zie beneden) . Hij treedt met name op als
waker voor de landsheerlijke rechten en dan in het bijzonder bij het
Landrecht van ridders en knapen . Merkwaardig blijft, dat de bisschoppelijke judicialen (zie de Inleiding, blz . 5) zo weinig van een
criminele rechtspraak door het Landrecht to zien geven .
Tot zover de eigenlijke strafrechtelijke jurisdictie ; de details daarvan behoren niet to dezer plaatse thuis. Naast de strafprocedure was
10)

(Voor het Landrecht zie men P . IW. A. Immink, De Wording van Staat en
Souvereiniteit in de Middeleeuwen . Een rechtshistorische studie in het bijzonder met
betrekking tot het Nedersticht. Eerste deel, trecht 1942, Hoofdst. II) . De ,laycorum
convocatio" to Oudwijk heeft zich nimmer tot een „klaring" ontwikkeld, zie A . J.
Marls, Over de paragrafen „Quomodo episcopus convocabit laycos" en „Lantrecht"
bij Wstinc, Verslagen en Med . Oud-Vaderl . Recht, X, blz . 203, inz . blz . 211/212 .
(N .B . Ik moge hierbij opmerken, dat de bisschop, voorzover wij weten, voor de
laatste maal „de mene maelstat" to Oudwijk gehouden heeft in Augustus 1390 . Te
Oudwijk zijn er, ook ten tijde van bisschop Guy, rechterlijke uitspraken gedaan van
min of meer principielen aard . Of er ooit beroepen oordelen van de ordinaris gerechten ,geklaard" zijn, zoals zulks in de Overijsselse ,grote klaring" geschiedde, is
niet bekend . Voor de ,maelstat" to Oudwijk vergel . Van Voogdij tot Maarschalkambt, blz . 160/161 en b1z. 170 noot 26 ; voor Overijssel : G . J . ter Kuile, De Klaring
in Overijssel, Nederlands Archievenblad, 70ste jrg ., 1966, b1z . 124. - A . J . M .) .
11) A . J . Marls, Over de paragrafen „Quomodo episcopus . . .", a.a.b., biz . 222, en
Van Voogdij tot Maarschalkambt, a .a .b ., blz. 131 v .v. <Zie mede dez., Coenraet van
trecht, als rechtsvorderaar bij de
Diepholt, maarschalk van het Nederkwartier van
schepenbank der stad Vreeland, Vers1 . en Med . Oud-Vaderl . Recht, X, b1z . 370, inz .
b1z . 380-390) .
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er dan de zoenprocedure en hiermede betreden wij het gebied van het
,,Registrum Guidonis" . it het voorafgaande is gebleken, dat wij
hier to maken hebben met een procedure, die op zeer oude beginselen
steunt en die in sterke mate herinnert aan de Karolingische traditie .
Evenals bij de rechtspraak door het latere Frankische gravengerecht
bevinden wij ons hier in de sfeer van compositie en weergeld, van
boetedoening ook nog wel, maar niet van straf, hetzij in geld, hetzij
aan den lijve .
Het Nedersticht van de 14de eeuw levert het beeld van een gewest,
waarin de landsheerlijkheid bezig is zich to consolideren . De territorialisering van het gezag, in hoofdzaak voltrokken in de loop van
de vorige eeuw, doet haar consequenties op alle gebieden van het
staatkundig leven gevoelen : moeilijkheden met de bezetting en de
financiering van het overheidsapparaat, met telkens weer dreigende
invloeden van buiten, vooral van Holland ; uiteenzettingen met de
,,standen", die meer en meer zich gaan gevoelen en gedragen als
exponenten van een staatsvolk en die in het laatst van dezelfde eeuw
zich zullen aaneensluiten in de Statenvergadering 12 ) ; conflicten met
de oude tradities van eigenrichting, conflicten ook met grote heren in
het landsheerlijk gebied, die zich een exclusieve jurisdictie aanmatigen 13 ). Tenslotte moet in dit verband worden genoemd de verschuiving van de zoen- naar de strafprocedure, welke de tweede helft
van de 14de eeuw to zien geeft 14) .
In de eerste helft van deze eeuw, de tijd dus, waarop de bier uitgegeven stukken betrekking hebben, spelen wraak en vete en speelt
bijgevolg ook de zoenrechtspraak nog een zeer grote rol . Intussen
kwamen, zomin als vroeger, niet alle misdrijven voor een berechting
ten zoenrechte in aanmerking . In de eerste plaats waren daarvan uitgesloten alle ,ondaden", de Karolingische „male f icia", to weten,
volgens de bekende tekst van Wstinc en de daarop betrekking hebbende ,declaratie" 15 ), diefstal, vredebraak, (vrouwen-)verkrachting,
12)

Zie de uitvoerige uiteenzettingen in : P . W. A . Immink, De Wording van Staat
en Souvereiniteit, a .a .b ., Hoofdst. 1, inz . par. 3, b1z . 129 v .v .
18)
Zie het lijstje van grieven van bisschop Jan van Diest tegen verschillende heren,
die 's bisschops pander niet in hun gerechten willen toelaten, R .A. trecht, bisschoppelijk archief, i nv.no . 207, afd . klachten, r eg .n o . 464 .
14)
Van belang zijn hier (een privilege van 16 Aug . 1349 en) twee privileges van
26 Juni 1364, aan de bisschop van trecht verleend door keizer Karel IV, zie A . J.
Maxis, Over de paragrafen „Quomodo espiscopus . . . ", a.a .b ., blz . 220 . <Zie voorts
D . Th . Enklaar, Een vergeten oorkonde, Verslagen en Med . Oud-Vad . Recht, X,
b1z. 367 en A . J. Maxis, Naar aanleiding der pauselijke oorkonde van 1359 Mei 26
voor bisschop Jan van Arkel, Oud-Vaderl . Recht, X, blz. 657) .
15) Het Rechtsboek van den Dom to
trecht door Mr . Hugo Wstinc, uitg . Mr . S.
Muller Fz, 1895, Werken Oud-Vaderl . Recht, le reeks, no . 18, b1z . 59, en A . I .
Marls, Over de paragrafen „Quomodo episcopus . . .", Versl . en Med . Oud-Vaderl .
Recht. X, blz . 214-216 .
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roof, aantasting van 's heren heerlijkheid - van het overheidsgezag
dus -, onwettige gevangenneming en gevangenhouding, moordbrand, kerkverstoring e .d . Deze zaken waren geheel aan de criminele
jurisdictie van de bisschop of diens ambtenaren voorbehouden . Zo
was het althans in beginsel ; bij uitzondering schijnt de zoenprocedure
wel op zekere „ondaden" to zijn toegepast 16)
Voorts waren misdrijven van niet-welgeborenen onzoenbaar, ook
wanneer zij met tot de categorie der „ondaden" konden worden
gerekend . Dit hangt samen met het feit, dat in sterk gefeodaliseerde
gewesten als het Nedersticht het veterecht was beperkt tot de stand
van hen, die krachtens feodaal criterium als welgeborenen waren
gequalificeerd, d .w .z . tot de riddermatigen van vrijen dan wel van
ministerialen huize en derzelver afstammelingen . De laatste toevoeging is van belang, omdat niet alle afstammelingen van riddermatigen ook zelf een riddermatige leefwijze betrachtten ; niettemin
konden zij dan nog tot de welgeborenen worden gerekend . De bekende Hollandse „welgeborenen" zijn er een voorbeeld van 17 ) . Voor
het Nedersticht klemt dit to meer, vermits daar blijkens een Hollandse aantekening uit het midden van de 15de eeuw de vererving van
de qualiteit in vrouwelijke lijn zeer ver ging en het huwelijk van een
huisman met een welgeboren vrouw - zelfs met een, die met meer
dan „een achtendeel edeldoms" had - niet slechts de kinderen uit dat
huwelijk, maar ook de echtgenoot tot welgeborene stempelde 18 ) . Het
is niet bekend, of deze regel reeds in het begin van de 14de eeuw
bestond, maar de geringe beweeglijkheid, welke de regels van vererving, ook van standsqualiteit, kenmerkt, doet vermoeden, dat het
Nederstichtse recht ook toen reeds een voor de nazaten zeer milde
regeling zal hebben gekend . En de gegevens van ons register schijnen
dit to bevestigen .
16)

Zie daarover hierna. <N .B. Vermoedelijk doelt de schr . op een nimmer door
hem voltooid vervolg van dit opstel . Een voorbeeld van een zoen, waarbij kennelijk
„ondaden" in den zoen betrokken worden, is de acte van 27 Juni 1310, voorkomende
op b1z. 49/50 van het ,Registrum Guidonis", uitspraak tussen Hubrecht van Vianen
c .s . ter ener zijde en Gijsbrecht van IJselstein, ter anderer zijde . De door de partijen
over en weer gepleegde daden van geweld, zoals roof, brand, schade en verwonding,
worden tegen elkaar afgewogen . - A . J . M.) .
17) P. W . A . Immink, De Hollandsche „Welgeborenen", Versl . en Med . OudVaderl . Recht, X, b1z . 253 v .v .
18 ) 1. H . Gosses, Welgeborenen en Huislieden, Groningen-Den Haag, 1926, b1z . 157 :
,,dair (ni . in Bodegraven) en woenen geen huysluyden, wantet dair alle edel luyde
gerekent syn, mits dat sy dair Gestichts rechten ende ge voenten houden, alsoe sy
uuyt Sticht gesproten sijn ende Stichts plegen to wesen, welke Stichtsche rechten
uuytwijsen, soe wanneer een huysman dair hylict aen een wijf, die een achtendeel
edeldoms heeft, die selve man ende alle sijn kinden, die by by den voirsz . wijve
getuycht, worden voir edel gehouden" .
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Zoenbare misdrijven waren met name : eenvoudige doodslag en
gewelddadigheden, welke tot ernstige verwonding of verminking
leidden, zulks voorzover zij gepleegd waren door welgeborenen . Eenvoudige doodslag, dat is, ter onderscheiding van moord, doodslag
openlijk gepleegd zonder poging van 's daders wege om de sporen
van het delict uit to wissen . Zij was de vetezaak bij uitnemendheid
en met betrekking tot haar heeft de zoenprocedure het langst kunnen
stand houden . Het behoeft dan ook geen verwondering to wekken,
dat verreweg het grootste aantal der in het register opgetekende
uitspraken betrekking heeft op gevallen van eenvoudige doodslag ;
ruim honderd van deze gevallen vinden wij er in vermeld . Daarbij
komen dan nog achtentwintig gevallen van verminking („leemte")
en vier van „keurwonden" 19 ) . De overige in het register opgenomen
jurisprudentie betreft andere zaken ; wij komen daarop later nog
terug 20) .
Het materiaal geeft een goed inzicht in de gang van zaken bij een
doodslag-procedure .
itgangspunt is de oude regel : „geen klager,
geen rechter" . Het proces wordt dus aanhangig door een klacht,
uitgaande van de verwanten van het slachtoffer . Deze klacht, waarbij
het lijk van de verslagene moet worden getoond, wordt in den regel
bij de bisschop ingebracht ; uit sommige aantekeningen mag echter
misschien worden afgeleid, dat zij ook wel eens voor een bisschoppelijk ambtenaar (baljuw van Amstelland of van Woerden, schout
van Eemland) werd aanhangig gemaakt . In elk geval zijn enkele
uitspraken de schrijver van het register door deze ambtenaren ,aangebracht", wat er op schijnt to wijzen, dat ook de gehele procedure
to hunnen overstaan heeft plaatsgevonden 21)
(Zie de Lijst hierna b1z . 32-39 en deze uitgave passim .)
(Dr . Imminks beschouwingen over de in het ,Registrum Guidonis" voorkomende
jurisprudentie over andere zaken dan die betr . doodslag, leemte en verwonding, ontbreken helaas . - A . J . M .) .
21)
Voorbeelden : (door mij toegevoegd A . J . M .) .
Florens de Onledighe, schout van Amersfoort en Eemland, 1307 . ,Reg . Guidonis",
blz . 79/80, doodslag op Pieter Hoier .
Dez ., thans baljuw van Amstelland, 1312, ,Reg . Guid .", b1z . 102 : „Florens die Onledeghe seghede en seggen van Clais dode van Wesip . Daerof hadde die beer XC lb
bonorum, die hevet Florens opboirt" .
Dez ., 1314, ,Reg . Guid .", blz . 122/123, ,Dit is des balius segghen van Amestelrelant
als van Hanne Brunen dode . . ." ; ,Dit ist segghen van Longnus voet . . ." ; ,Dit is
Florens segghen van Helekijn lemt Didderyx dochter uter Spijc . . ." .
Dez ., 1315, ,Reg . Guid .", blz. 124, ,Bi den Onledeghen is dit seggen gheseghet van
der zoene van Lubbrechts Ghisen soens doit . . ." .
Dez ., 1313, ,Reg . Guid .", blz . 133, doodslag op Jacop van Dyemen ; doodslag op
Lambrecht veren Aleyde sone .
Deze., 1314, ,Reg. Guid .", blz . 146, ,Dit seggen brocht mi an dOnledeghe alse van
Jans Couden doit . . ." .
19)
20)
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Het oorspronkelijke alternatief was : klacht bij de rechterlijke
instantie - eventueel verzoening door middel van arbiters of andere
tussenpersonen - of vete . Zoals hierboven reeds werd opgemerkt,
stond de Frankische overheid al niet lijdelijk tegenover dit alternatief,
maar bevorderde zij zeer doelbewust de oplossing van bet geschil
door middel van een zoen . Ditzelfde streven valt to constateren bij
de middeleeuwse landsheren, om van stedelijke overheden niet to
spreken . Allerwegen stuurt men aan op een zoenplicht en, bijgevolg,
op uitbanning van de vete .
P. W . A . Immink
LIJST VAN DOODGESLAGEN OF OP ANDERE WIJZE GETROFFEN PERSONEN,
VAN ZOENGELDPLICHTIGEN EN VAN BETERING- EN ZOENGELDEN,
ONTLEEND AAN PROTOCOL I VAN HET,,REGISTR M G IDONIS" *)
doodgeslagenen en getrof fenen

zoengeldplichtigen

b1z . 77. Reynout Beliaerts
soen t, 1302
(ook op b1z . 118) .
b1z. 77 . Lyze Gert Ments
zuster t, 1307 of eerder ;
acte uitgevaardigd in 1310 .

Dieric van Cleve en
Willaem Clinkebile .

betering
voor den
landsbeer

voorzoen

erfzoen, maagzoen

150 lb

50 lb

samen 150 lb

100 lb

samen 100 lb

Gert Arnouts sone c .s . 600 lb 1 )

Gert de Ever (of Evers), baljuw van Woerden, 1314, ,Reg . Guid .", blz . 120, leemte

van een kind to Bodegraven .
Dez., 1313, ,Reg . Guid .", b1z . 137, achter bet zeggen van den bisschop van Arnouts
Spikers leemte volgt na de dateringsformule : ,Voert van anderen leemten ende
wonden ende huissoking, die ghesciet zijn onder beide partien, dat bevelen wi haren
Steven van Zulen ende Gert den Ever, onsen baliu, ellic den anderen beteringhe to
vinden daer onder, als wi him bevolen hebben . . ." .
Heer Hubrecht van Vianen en beer Gijsbrecht van IJselstein, 1310, ,Reg . Guid .".
blz . 88, doodslag op Clais van Beesden .
Heer Daniel van Hamele ,bi wille ende behiet mijns heren des bisschops van
trecht", 1312, ,Reg . Guid .", b1z . 129, inzake Gelys Jans sone van der Ae, die ten
onrechte het goed ter Ae, dienstleengoed van bet Sticht, afkomstig van zijn oom
Gijsbrecht van der Ae, aan zich getrokken had ten nadele van Willaem van der
Borgh enz .
Taetse van Vloeten, 1313, ,Reg . Guid .", blz . 143, ,Dit seggen brocht mi an Taetse
van Vloeten van der zoene vans Herttoghen doit" . N.B . Herttogh is een persoonsnaam .
*) De vermelde jaartallen zijn die der zoenuitspraken .
De geldbedragen zijn opgegeven in zwarte tournooische ponden.
Erfzoen en maagzoen worden vaak samengevat . De ,handdadigen" (daders) en bun magen zijn
verplicht tot betaling van betering en zoengeld, tenzij zij buiten de zoen gehouden worden .
Deze opgaven betreffen geen uitspraken in politieke veten.
De paginering is van Dr . C. Booth .
1) Op 600 lb bepaald, „want si haer lijf verloes binnen ere zoene" .
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doodgetlagenen en getrof fenen

zoengeld plichtigen

betering
voor den
landsheer

voorzoen

erfzoen, maagzoen

b1z . 78 . Ghertrude Gharbrants
wive t in Gooiland, 1307
of eerder .
b1z . 79 . Gyzebrecht Ommers t,
1307 .
b1z . 79. Pieter Hoier t, 1307 .

Jacop Scalkaert c .s .

8o lb

6016

30 lb, 30 lb

b1z . 81 . Dieric van Lyenden t,
1307.
b1z. 82 . Gyzen Neve haren Elts
sone, gelaedeerde, 1307 .
b1z. 82 . Huichsijn t, 1307.
b1z. 83 . Willaem Roest t en
Diddekijn van der Meente t,
1307 .

b1z. 84 . Gert van Doeveren t,
1307 .
b1z. 84 . Dieric van Cleve t,
1307 .

25 lb
Loyf en Sprong Bar- 150 lb
telmeus sonen c .s .2) .
to lb
Jan Blocman en Pieter 45 lb
Lemmels sone c.s .
en 5 lb
voor
dengene,
,,die den
cost in
der claghe
uitgheleghet
hevet" .
43 schuldig bevonden 286 2/3 lb 150 lb
aangeklaagden; de
onschuldig bevondenen betalen niet .
Niet vermeld .
30 lb

samen 200 lb
samen 40 lb

samen 4231/8 lb

-, 250 lb 8)
120 lb
5oo lb
Jonge Kerstans en
Pieter die Suan c.s.
De zoen voor W . Roest kost 80 lb
Alleen de magen ;
,,die tuie hantdadichghe metter halft van
desen penninghen, die
sijn Martijn Fompe
ende Rycout Stappekijns zone," worden
buiten de zoen gehouden . Elk vierendeel
van de maagschap
betaalt 5 lb. Het
vierendeel, waarin de
Hagheninghen horen,
geeft 15 lb .
150 lb
60 lb
samen 100 lb 4)
Niet vermeld .
Smale Gizen en
anderen .

300 lb

30016

samen 300 lb s)

i) Enigen blijven buiten de zoen .
3) Afgezien van de betering aan den landsheer kost de zoen 450 lb ; na aftrek van voorzoen en
maagzoen blijven er nog 80 lb, waarvan 40 lb nader bestemd zullen worden, terwijl het overige zal
strekken voor uit to keren smartegeld c .d .
4) Aan Dirc Gerts soen van Doeveren wordt de door hem gepleegde ,huusjokinghe" kwijtgescholden .
a) Drie personen krijgen smartegeld, indien zij het aanbrengen .
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doodgeslagenen en getro f f even

zoengeldplichtigen

betering
voor den
landsheer

voorzoen

erfzoen, maagzoen

b1z . 86 . Lambrecht en Roederic
Willaem scouten kinderen t,
1307 .
b1z . 106. Gert den Clapper,
leemte, 1308 .
b1z. 106 . Clawaert, leemte,
1308 .

de Dapperlingen en
ut den Woude's .

100 lb

loo lb

samen 200 lb

Adaem van den Zile
C .S .
Thedeman Gerts
scouten soen en
anderen .
Thedeman Gerts
sone c .s .
Jacop Nellen soen c .s.
Dieric Hyldebrants
soen c .s .
Dieric van Zeist c .s.

50 lb

aan gelaedeerde 40 lb

50 lb

aan gelaedeerde 100 lb

20 lb

aan gelaedeerde 60 lb

b1z . 107 . Willaem Heynen
soen, leemte, 1308 .
b1z . 108 . Pieter Padde t, 1308 .
b1z . 108 . Croke of Croict,
1308 .
blz . 110 . Henric van Hanewijc
c.s ., gelaedeerden door
vredebraak, 1308 .
b1z . 111 . Jan van Hamert t,
1308 .
blz . 112 . X Harmans Telders
soen t, 1308 .
blz . 8 . Alebrecht Struvinc t,
1308
b1z . 9 . Jan Gheele t, 1308 .
b1z . 9 . Pieter den Suan,
leemte, 1308 .
b1z . 10 . Heyne Boeven soen t,
1308/9 .
blz. 11 . Henric Teten soen t,
1308/9 .
b1z . 12 . Gyzebrecht Vranken
soen t, 1308/9 .
b1z . 13 . Steven Jordaens
broder t, 1309 .
b1z . 13 . Rike Lambrecht t,
1309 .
b1z.14 . Sueder van Vianen f,
1309 .

blz . 17 . Arest van den Boske f,
1309.
b1z . 21 Harman Henrix soen t,
1309 .

Kerstans van Lynscoten c .s .
Kerstans van Lynscoten c .s .
Nannekijn des
Suarten soen c .s .
Eghaert van der Vlist .
Hughe Phylips sone .

501b
100 lb

2 5 lb
50 lb

200 lb 6)

samen 75 lb
samen 150 lb

aan gelaedeerde 50 lb
+ 50 lb smartegeld

100 lb

40 lb

samen 160 lb

40 lb

30 lb

samen 50 lb

100 lb

70 lb

samen 130 lb

150 lb
10 lb

aan gelaedeerde 13 lb

Bruning Nannen
150 lb
sone c .s .
Tydeman . . . sone c .s . 50 lb

25 lb samen 75 lb

meester Coppijn c .s .

250 lb

80 lb samen 120 lb

Mourys Monbaer c.s . 100 lb

50 lb samen 150 lb

Marcelys Roelofs
sone c .s .
80 aangebrachte, in
het Sticht en in Holland gegoede lieden,
nl . Amelys uten
Werde e .a.
Symon Engbrecht,
Gert van der Vliderhove c .s .
Diddekyn die merseman en anderen .

70 lb

80 lb

100 lb samen 150 lb

samen 100 lb

625 lb

samen 2000 lb aan uit
to keren zoengelden

75 lb

samen 475 lb aan uit
to keren zoengelden

500 lb 7)

100 lb

samen 250 lb

6) „van dien, dat tieghens him (den landsheer) misdaen is in there overdaet" .
7) De zoen kost 1012 lb ; Heyne en Willaem, Harmans broeders, krijgen 150 lb en Lubbekijn,
's bisschops schout, 12 lb, omdat hij geslagen en gewond is ,int ghesceit" .
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betering
voor den
landsheer

voorzoen

erfzoen, maagzoen

Dyderic de Suan en
anderen .
Henric Gerts Sillinx
sone c.s .
meester Henric c .s .

400 lb

100 lb

samen 200 lb

60 lb

40 lb

samen 50 lb

30 lb

30 lb

samen 40 lb

Baernt scoute Arnts
soen en 34 anderen .
Niet vermeld .
Gizebrecht van Roemst
en anderen .

100 lb
50 lb
100 lb

30 lb
samen 25 lb
aan gelaedeerde 20 lb

Meus Scimmel c .s.

100 lb

50 lb

Meus Scimmel c .s .

501b

doodgeslagenen en getro f feven

zoengeldplichtigen

blz .23 . luwijn Willaems
soen t, 1309 .
blz . 24 . meester Coppijn f,
1310 .
blz . 24 . Dieric Gheilinc t,
1310 .
blz . 25 . Baern veren Minnekine
sone, huisbraak, 1310 .
blz . 26 . Henric Goier f, 1310 .
blz .87 . Nanneboy's kinderen,
gejaagd, verwond,
gewapeldrenkt, 1310 .
blz . 87 . Gert haren Rutgheers
Bone f, 1310 .
blz . 88 . Adaem van den Zile,
gelaedeerde, 1310 )
blz . 88 . Willaem van der Cule,
gelaedeerde, 1310 .
blz . 88 . Clais van Beesden t,
1310 .

8)

8)

aan gelaedeerde 50 lb
10 )

samen 150 lb

aan gelaedeerde 100 lb

11

blz . 89 . Harman van Themet t,
1310 .
blz. 91 . Wouter Reedinc t,
1310 .
blz .92 . Jan van Rumelaere en
Riquin, zijn broeder t, 1311 .
b1z . 93 . Harman van Themat f ,
1311 .

Harman die Wolf

12)

20, „die voir gherechte
brocht worden toit
trecht" en medebeklaagden, uitgezonderd, die poorter
van Oudewater zijn .
Gert van der Vliderhoeve c .s .
Phylip veren Aleiden
Bone c .s .
Borre van Amerunghe

60 lb

17 lb

samen 30 lb

2400 lb

150 lb

samen 350 lb 11)

samen 300 lb 14)

200 lb
50 lb 15)

100 lb

samen 200 lb

50 lb

4o lb

samen 60 lb

40 lb

30 lb

samen 50 lb

C .S .

Symon Engelbrecht
C.S .

,omdat die doetslach gheviel binnens heren gheleyde" . De zoen kost in 't geheel 750 lb.
,omdat met hovaerdichede ghesciede ende met verrade" .
De zoen kost 112 lb . Aangezien de moedermagen voldaan zijn, ontvangen alleen de vadermagen
thans zoengeld . Voorts ontvangt Wolf, hun voorspraak, 5 lb . Er blijft dus 2 lb over .
Hem was ,smerte" aangedaan voor de poort van
trecht en hij was wederrechtelijk gevangen
geweest .
Harman die Wolf ,hevet halsloseninghe ghedaen, dat hi vredeloes lath van Willaems u'eghen
van der Cule" . De zoen kost 130 lb . Gelaedeerde krijgt 13 lb „voir zinen cost" .
De zoen kost 3100 lb . De baljuw Florens die Onledeghe ontvangt 200 lb smartegeld wegens
de hem in functie aangedane schande .
De zoen kost 700 lb . Gert van Themaet krijgt 50 lb en Willaem die Jonghe en degenen, „die
in die reise toit Oudewater waren", 150 lb .
Dit bedrag is geen betering ; er staat : ,ende die heer sell hebben voir zire pander cost L Ib".
8)
0)

10)

11)

12)

18)

L4 )

15)
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doodgeslagenen en getroffenen

zoengeldplichtigen

b1z .

Dieric Stolting en
anderen .

Arnt moelnaer t,
ingeschreven op een
ledig gedeelte der bladzijde
in 1313 18 ) .
b1z . 95 . Thideman Ranke t,
94
1311,

1311 .

b1z . 96 . Clais Grieten sone van
Judefaes t, 1311 .
b1z . 97 . Pieter van Maerlo e .a .,
gelaedeerden door brandstichting enz ., 1311
blz. 98 . Willaem Sprong t,

betering
voor den
landsheer

voorzoen

erfzoen, maagzoen

samen

Arnoud Willams
67 lb
sone c.s.
Willaem Gizebrechts 300 lb
Hondertmarx soen s .c.
De Rover van
300 lb 17)
Montforde en medeplichtigen .
Niet vermeld .
100 lb

35

lb

53 lb

samen 80 lb

250 lb

samen

50

lb

lb

150

samen 100 lb

18 )

1312 .

b1z. 100 . Dideric Sprinker f,

Ghysebrecht Scoec c.s .

125

Alebrecht Wouters
soen en anderen to
Soest.

50

lb

Niet vermeld .

90

lb

100 lb,

lb

lb

75

1312 .

b1z . 101 . Jan van Coudenhoeve,
schout van h . Adam van
Lochurst, gelaedeerde bij
gewelddadige pandkering,

30

lb om gelaedeerde
to „stillen" 19 )

1312 .

b1z . 102 . Clais van Wesip f,
1312 .
b1z . 102 . Sander
ren t, 1312 .

van Opbu-

b1z . 129 en 131 . Gisebrecht
Rusken, leemte, 1313 .
b1z . 131 . Gysen Berenboy 1,
1313 .

b1z . 132 . Jan die Cog, leemte
enz ., 1313 .
b1z . 132 . Hannekijn de Hoier t
to Kampen, 1313 .
b1z. 133 . Jacop van Dyemen t,
1313 .
b1z. 135 .

Lambrecht veren
Aleyde Bone t, 1313 .
b1z . 135 . Willaem die Witte,
leemte, 1313 .

Scnoy van den Ouden 50 lb
Geine wegens zijn
zoon Henric en Gert
Wolfs soen .
Arnout Borre en
45 lb
anderen.
Huge van Lonresloet 120 lb
en anderen .
Jan Florans sone uten 301b
Werde.
Niet vermeld .
80 lb
Niet vermeld .

100 lb

Ide Hughen .

15

Dieric van den Rande
en anderen .

80 lb

lb

50 lb

samen

230

aan gelaedeerde
20 lb

samen

lb

55

110

aan gelaedeerde

lb

6

lb
lb

samen 70 lb aan uit to
keren zoengelden E0)

samen 25 lb aan uit to
keren zoengeld
aan gelaedeerde 70 lb

Arnt m ., een knaap van Overijssel, gedood to Werkhoven .
Hiervan zal de bisschop de gelaedeerden, ,daer die broeke weder gedaen is", „stillen" .
18)
De zoen kost 300 lb . Hessel en enige anderen krijgen 50 lb aan smartegelden .
19)
Deze 30 lb gaan naar h. Adam van Lochorst om Jan van Coudenhoeve, die geen aanklacht
heeft gedaan, to „stillen" .
P0 )
Alleen de vadermagen ontvangen zoengelden . De moedermagen hebben niet geklaagd en willen
ook niet klagen .
16)

17 )
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betering
voor den
landsheer

doodgerlagenen en getroffenen

zoengeldplichtigen

blz . 136 . Jacop Zibrechts
soen t, 1313 .
blz . 136 . Lambrecht Coninc t,
1313 .
blz . 137 . Arnout Spiker,
leemte, 1313.
b1z . 138 . Jacob die scnider t,
1313 .

Dieric Claren sone en 100 lb
andere beklaagden.
Alphaer van Wulven. 50 lb

blz. 139 . knaap to Oudewater,
leemte, 1313 .
b1z . 140. Goele t, 1313 .
blz . 142 . Heynekijn Grisen t,
1313 .
b1z. 143 . Herttogh t, 1313 .
b1z . 144 . lric en Hannekijn
Leyden soen t, 1313 .
b1z . 146 . Maes Scadelant,
leemte, 1314.
b1z . 146 . Jan Coude t, 1314.
b1z. 147 . Dieric Borgaert t,
1314,
b1z . 113 . Gert van der Vliderhoeve t, 1314.
blz . 115 . Peter Arragoen t,
1314 .
blz . 115 . Evericker t, 1314.
b1z . 116 . Gisebrecht Lubborghen soen t, Dieric zyn
noon, leemte, 1314 .

Willaem Scarpen70 lb
borgh c .s .
Jan van Adrixoy in
loo lb
pl . v. zijn broeder
Willaem c.s .
Jan Truden soen en
150 lb 22 )
anderen .
Dieric scouten soen
loo lb
en twee anderen .
Clais Coppen soen en loo lb
Jan die snider c .s .
Loif van Malsen en
5o lb 28)
anderen .
Sueder van Zulen c .s . 120 lb
Jacop die Honeper,
50 lb
Dieric Lam .
40 lb 24)
Elyaes den Vos c .s .
15 lb
Jan van den Hoghen- 116 lb
lande c.s .
Ghisebrecht van den 100 lb ze)
Bosc c .s .
Mant c.s ., Clais en
8p lb 27)
Scnellaert.
Jan Heyme .
50 lb
Wouter Beliaert c.s .
140 lb 28)
Wouter Beliaert c .s .
25 lb 29 )

voorzoen

erfzoen, maagzoen

80 lb

samen 100 lb

30 lb

samen 70 lb
aan gelaedeerde 74 lb
60 lb, 60 lb 41 )

aan gelaedeerde 100 lb
50 lb

samen 100 lb

60 lb

samen 100 lb

80 lb

samen 60 lb

lr . 50 lb samen 100 lb
Han . 20 lb samen 60 lb
20 lb aan gelaedeerde
60 lb aan gelaedeerde
samen 36 lb
80 lb 25)
samen 154 lb
50 lb

loo lb, loo lb

30 lb

samen 120 lb

30 lb

30 lb, loo lb

e1)

De zoen kost 350 lb in het geheel ; de godshuisberaders to Oudewater ontvangen van de maagzoen 10 lb. Voor h . Jan van Lynscoten, zegger van mijns heren wege, is 30 lb bestemd .
22)
De baljuw ontvangt 50 lb voor door hem gemaakte onkosten bij achtervolging en gevangenneming . De zoen kost 300 lb .
23)

!4 )

,ende daerof zel men verzien dieghene, die dese zoene toeghebrocht hebben" .

Haer Danyel, een der drie ,zeggers" van deze zoen, ontvangt de helft van deze 40 lb .
25
)
Alebaren Crait ontvangt 10 lb hiervan aan smartegeld .
E0)
Verminderd met 30 lb met nadere bestemming . Erna wordt aangetekend, dat Symon van der
Vliderhoeve van deze 30 lb zal hebben 20 lb en Jacop Crait 10 lb .
i7 )
Hier komen bij : 10 lb, door den baljuw to verdelen, 25 lb voor ,des doden broderen", 25 lb
voor h . Jacob van Lichtenberch ten behoeve van zijn schout, en 10 lb smartegeld voor Mant .
28)
Wouter Beliaert en zijn broeders krijgen ,voir haren cost" 60 lb . Er vindt verrekening plaats
met de zoengelden van Reynout Beliaerts dood .
! 1 ) Vermeerderd met 40 lb, to „verzien" door 's heren bode . Het ,overdeel", nl . 5 lb, is voor
„zinen kinde" (den noon van Gisebrecht Lubborghen soen) . De zoen kost in het geheel 70 lb .
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doodgeslagenen en getroffenen

zoengeldplichtigen

blz. 119 . Katerine Beren zuster,
ogen uitgestoken en dood
gebleven op de Haar ; het
lijk gereeroofd, 1314 .

b1z. 120 . kind to Bodegraven,
leemte, 1314.
blz . 121 . Symon Geilinx },
1314.

blz . 122 . Jan veren Oeden
soen t, 1314 .

b1z . 122 . Gisebrecht Crukaert,
gelaedeerde, 1314 .

b1z . 122 . Hanne Brunet,
1314.

blz . 123 . Longnus, leemte,
1314 .
blz.123 . Helekijn Didderyx
dochter uter Spijc, leemte,
1314 .

30 )

betering
voor den
landsheer

voorzoen

erfzoen, maagzoen

Elyaes van der Hare
70 lb
en Adaem Henrix
soen van Cleve c .s .
Bokel van der Hare
onschuldig bevonden,
aan den doodslag,
doch zal nog berecht
worden wegens
reeroof.
Niet vermeld .
25 lb S0 )

30 lb

aan haar kind
60 lb

Hanne Vocken soen
en drie anderen,
waarvan twee vredeloos zijn .
Gert Venekijn, „die
niene voldede van der
zoene, die eerst
ghesproken was".
Melys uten Werde
,,hevet ghesoent van
dien, daren Gisebrecht
Crukaert of hadde
vredeloes" .
Niet vermeld . Een der
daders, Puust, verbannen . Longnus (zie
hierna) behoeft met
zijn magen niet mede
to betalen .
Ongenoemden 34) .

100 lb

40 lb

8 lb

20 lb „ter alingher zoene"

Jhan die Scraper to
Weesp en anderen .

Vermeerder met 15 lb, nader to bestemmen,

aan het kind 25 lb
140 lb 31)

6 lb 32)

50 lb 33 )

loo lb
15 lb

35)

31 lb

samen 40 lb

aan gelaedeerde 100 lb
aan gelaedeerde 37 lb lOs

,ende in en vierendel, dat t kint verloren

hevet, V lb mede to verciaren" .

31 ) Bestemd worden 14 lb smartegeld voor Hanne Vocken soen en 6 lb smartegeld voor Jacop
Willaems Scomakers neve .
32 ) De zoen kost in het geheel 18 lb .
33 ) De zoen kost 201 lb, ,hiir of zet men Puust uut den lande mit den derdeel van desen ghelde,
dat loept op LXXXIII 1b VI s VIII d" . De beer behoudt zich 1 lb voor van het geld, dat de
magen niet durven to betalen . De baljuw van Amstelland (Florens die Onledeghe) ontvangt voor
onkostenvergoeding tezamen met 's heren boden 25 lb, terwijl de broeders (van den verslagene)
tenminste 20 lb krijgen .
39 ) ledere beklaagde moet voor zich 5 lb betalen, voorts eenieder naar zijn grootte met zijn
nabestaanden .
35) Vermeerderd met 7 lb 10
s in des balius hant to helpe den quadesten verendeel, this behovet" .
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doodgeslagenen en getro f f even

zoengeldplichtigen

b1z . 124. Lubbrecht Ghisen
soen t, 1315 .

Heine van Brummen
en anderen .

b1z. 126. h . Jacop Taets t,
1315 .
b1z. 127 . Ghisebrecht Hughen
broeder van der Oy, leemte,
1315 .
b1z.149 . Everd van Manderen,
leemte, 1315 .
b1z . 151 . Kerstiaen Spierinx
broeder, en
Jan jonghe Arnouts Belien
soens broeder t, 1315 .
b1z . 157 . Smale Gise, gelaedeerde door vredebraak,
1317 .
b1z . 158 . Wouter van
Hoesne t, 1317 .
b1z . 160 . Gert Ludolfs soen t,
1317.

Gert van Voerne c .s .

N .B .

betering
voor den
landsheer

30 lb
+ 20lb
voor
Stoif .
200 lb

voorzoen

erfzoen, maagzoen

1o lb

samen 50 lb

200 lb

200 lb, 200 lb

Jan van Hesewijc c .s . 8 lb

Elias Vreent c .s .

40 lb

Arnt Belien soen en
anderen.
Spiering .

200 lb

Jacob van den
Damme .

150 lb

Dideric Moer en
anderen 37)
Gisekyn die backer
en anderen met hun
magen. De ,hantdadige" is aan bet
gerecht onttrokken.

150 lb 38)
200 lb 39)

aan gelaedeerde 16 lb

aan gelaedeerde 60 lb
200 lb

samen 400 lb38 )

70 lb

1651b, 1651b

aan gelaedeerde 50 lb

60 lb, loo lb
loo lb

samen 200 lb

Voor de zoen van Dieric Harman Hoifmans soen, 1317, waarvan de bepalingen
ogenschijnlijk niet kloppen, zie men hierna no . 144 .

36)

,ende dese achtehondert pant sullen ghelden Arnt Belien soen . . ." (c .s .), ,ellic zine grole
met linen maghen als zi gheboren zijn . . :' .
37 ) In het geheel 35 personen, die ieder 10 lb moeten betalen, waarvan 40 lb voor de kinderen

van den verslagene.
Hiervan krijgt Dideric Moer 15 lb aan smartegeld en Lude Heynekins Jungken sone 10 lb .
36)
Vermeerderd met 100 lb, bestemd voor verschillende personen .

38)

Registrum Guidonis bladz. 77, bovenste helft (zie b1z . 43, no. 1 in deze uitgave) .

REGISTR M G IDONIS
I. PROTOCOL VAN ARBITRALE ITSPRAKEN, GEDAAN
DOOR OF NAMENS DEN BISSCHOP VAN TRECHT ALS
WERELDLI JK VORST

42

Opmerking
Toevoegingen van de bewerkers zijn in den tekst tussen ( ) geplaatst .
De oude paginering van Dr . C . Booth is eveneens tussen ( ) geplaatst .
Nummering en datering boven de stukken zijn door de bewerkers
aangebracht . Indien een stuk geen of slechts onvolledige datering
heeft en de datering niet kan worden afgeleid uit de plaats, welke het
stuk in het Registrum Guidonis inneemt, is de vermoedelijke datum
tussen ( ) gezet .
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I. PROTOCOL VAN ARBITRALE
ITSPRAKEN, GEDAAN
DOOR OF NAMENS DEN BISSCHOP VAN
TRECHT ALS
WERELDLIJK VORST
(Eerste katern, nos . 1-24)
1

(1302 Maart 26) 1 )

(blz . 77) Dit is mijns heren segghen van zoendinghen van doitsclaghe . Int eerste was zijn segghen ter alingher zoene van dien
onghevalle, dat van Reynout Beliaerts soens doit ghesciede, dien
Dieric van Cleve scloech ende Willaem Clinkebile, als dat Dieric
voirghenoemt ende Willaem Clinkebile ghelden sullen vierdehalf
hondert pont suarter tornoise . Des sullen hebben Reynouts maghe
tuiehondert pont swarter tornoyser . Ende van dien CC ponden
sullen ghaen vijftich pont ter voirzoene, daer wi se wisen sullen,
ende anderhalf hondert pont sullen wi hebben voir die misdaet . Ende
voir die helft van desen IIIt/2 : ponden hevet Dieric voirnoemt
borghen gheset : Gyzebrecht die Wolf, Steven van Scalcwijc, Arnout
veren Aven zoen ende Symon van Hoet . Ende voir dander helft
hevet Willaem voirscreven ons gheloeft op zijn lijf ende op zijn goet
borghen to settene . Ende dese penninghe voirnoemt sel men ghelden
to Sente Jans misse, die naest coemt, dat eerste derdendeel, ende to
Valkenborgher marct daerna eerstcomende dat ander derdendeel,
ende dat derde derdendeel to Sente Martijns misse daerna eerstcomende . Ende missen ende voitval, alse zede is in den lande .
Dit ghesciede to Culenburgh, doe mijn heer quam van Over Ysel
metten heercogghen .
2

1310 Augustus 19

(blz . 77) Dits mijns heren segghen, als van Lyzen doit Gerts Ments
suster, daer Got die ziele of hebben moit . Int eerste, dat die zoene
costen sal VIII° lb goits gelts, den groten coninxtornoys voir XII d 2 ).
Des sellen wi hebben VIc lb voir die misdaet, die si tieghens ons misdaen hebben, want si haer lijf verloes binnen ere zoene ende om onsen
willen . Voert van den tuien hondert ponden, there bliven sullen,
gaen ter maechsoene ende ter erfzoene 3 ) C lb, ende die ander C lb
1) Voor de datering vergel . hierna no . 114 . Zie mede Dr . J . W . Berkelbach van
der Sprenkel, Regesten van Oorkonden betreffende de Bisschoppen van trecht uit de
jaren 1301-1340, 1937, no . 15 .
2) In den tekst verbeterd uit : X d.
3 ) In den tekst verbeterd uit : voirzoene.
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sullen gaen ter voirzoene . Ende van deser voirzoene sal hebben Gert
Mente L lb telken daghe, alsi incomen, ende dander L lb sullen gaen
onder die maghe, daer wi se wisen sullen oft onse bode, dien wire toe
setten . Dese VIII° lb sal men ghelden to drien daghen, die eerste dach
des Sonendaghes na Alreheylichghen daghe, die naest coemt, die
ander dach des Sonendaghes na Kersdaghe, ende die derde dach des
Sonendaghes na Onser Vrauwen daghe lychtmisse, toit elken daghe
ien derdendeel . Ende ten middelsten daghe sal men voitval doen met
C mannen, ende oerveede doen, ende cloesteren winnen alse sede
(blz . 78) ende woent is tuisken Noede ende Bodegraven . Ende hiirmede segghen wi versoent Gert Ment ende zine maghe, ende die hantdadich ende haer maghe van allen tuiste, die gheweist hevet toit desen
daghe toe. Ende alle dieghene, die den doeden rare zijn dan den hantdadichghen, diene sellen niet ghelden, ende dieghene, die him beiden
effen na zijn, die sullen half gelt ghelden . Des zoene segghen wi op
Gert Arnouts sone, Dieric Mondekijn ende zijn tuie sonen, Heymeric
Mondekijn soen, Jan die Ryke, Roelof zijn soen, Gert Jans Riken
soen, Grote Zegher, Oudic van Mydrecht, Volprecht zijn soen, ende
Gyze zijn soen, ende Jan zijn soen, Vranke Truden soen, Elgher
Ysebrants soen, ende zijn broeder Ghert, Heynric veren Alitken sone,
Dyedolf veren Alitken sone, Jan veren Alitken sone . Ende moghen
si meer ander sculdichgher liede metten rechte daerin brenghen, die
sellen him to helpen comen, haer zoene mede to ghelden .
Ende desen brief van desen seggen hebben wi ghegheven, na dien dat
dit seggen gheseghet wart, anno Domini M°CCC°X° feria IIIIa post
Assumptionis Beate Virginis 4 ) .

3

(1307)

5)

(blz . 78) Dits mijns heren segghen, alse van Gertruc`n Gharbrant
wive, die ghescleghen wart in Goyland, Jacop Scalkaert, Jan van der
Eme zijn broeder, Wyghaert Drilling, Ghert Hermans sone, Clais
Risewijc, Volmaer Gert Stiper ende Pieter Nickenat . Int eerst, dat
die zoene costen sal CC lb goits ghelts, ien coninxtornoys voir XII d .
Des sellen wi hebben LXXX lb . Ende ter voirzoene sullen gaen
LX Ib, ende ter maechzoene XXX lb, ende ter erfzoene XXX lb .
Ende die voirzoene sal gaen, daer se Jacob Mondolf ende zine
broderen wisen to gane bi rade onser boden, die wire toe setten
sullen . Ende dese CC lb sal men ghelden to desen drien daghen, dats
4)

Ende desen brief . . . Beate Virginis is toegevoegd ruim drie jaren na de opstelling van het zeggen (v66r Pasen 1307) .
5 ) Het jaartal is bij benadering op 1307 gesteld (v66r Pasen) .
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des Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe, die naest coemt, die
eerste dach, ende die ander dach des Sonendaghes na Sente Martijns
daghe, ende die derde dach des Sonendaghes na Kersdaghe . Ende dit
ghelt hebben gheloeft dese achte voernoemt met ghesamender hant,
ende verborghet met himzelven ende met Tydeman Risewijc, Heynric
van den Heetvelt, Jan Drilling, Jan veren Nannen sone, Gheerwijc
van Blarinchem, Clais Tobiaes, Jan Kempe ende Godevaert Melende
soen met ghesamender hant . Voert ten middelsten daghe voirnoemt
sullen si doen voitval met C mannen, ende cloesteren ende zielemissen winnen, alse zede ende woent is tuisken Noede ende Bodegraven . Ende oerveede sal men him weder doen .

ANNO DOMINI M ° CCC °VII °
4

1307 6 )

(blz. 79) Dits mijns heren segghen van Gyzebrechts Ommers doit,
dat die zoene costen sal III/2C lb ende XXV lb suarter tornoiser,
mets heren ghelde ende met al . Des sellen hebben die kinder ende
die maghe IIc lb . Ende die heer selre of hebben I liz c lb . Ende ter voirzoene sellen ghaen XXV lb, to gheven die voirzoene bi Bokel van der
Hare, Werneer van der Lagherhare ende bi Gosewijn van Eyke
denghenen, die him denket dats wardich is . Ende en droeghen zijs
niet overien, so soude men die voirzoene deelen bi den heer ofte bi
zinen ghewaerden boden . Ende die erste dach van desen ghelde to
gheven sel wesen in Onser Vrouwen daghe toit uitgang Oghest, ende
die ander dach viertiennacht na Sente Martijns misse in den winter
daer naest, ende die derde dach to Sente Pieters misse daer naest bi
Vastelavont . Ende die dach vans heren ghelde sel wesen ten middelsten daghe vol betaelt . Ende van desen voirghenoemden penninghen
sellen ghelden Loyf ende Sprong Bartelmeus sone voir himzelven
ende voir haer tuie broderen, die doit zijn, I 1/2C lb den kinderen ende
den maghen, ende den heer sellen si gheven 1 1/2C lb . Ende die LXXV
lb sullen ghelden Jan Coppe Rusken sone, Jacop Bloemaert Nannebois sone ende Luttic Alebarens kinderen met haren maghen, ellic ien
derdendeel, ende nochtan so bliven si onverzoent tieghens den heer .
Ende Loyf ende Sprong voirghenoemt sullen doen voitval met C
mannen to Vloiten ten middelsten daghe, ende daer sel men him weder
overveede doen, alse recht is . Ende si sellen winnen III%c zielemissen ;
ende die cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven to winnen, alse
zede ende woent is . Ende hiirmede sellen verzoent wesen alle die6) De acte is doorgeslagen . Met het oog op den destijds gebezigden Paasstijl moeten
de hier volgende stukken van na Pasen 1307 dagtekenen .
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ghene, die Loyf ende Sprong pare zijn ende haren broderen, die doit
zijn, dan denghenen drien, diere buten bliven. Ende ware enichghe
ding to verclaren, die houden wi an ons noch to verclaren .

5

1307 7)

(blz . 79) Dits heren segghen, als bi Florens den Onledichghen, van
Pieters Hoiers dolt, then Jan Blocman ende Pieter Lemmels sone doit
scloeghen, dat die zoene costen sel C lb suarter tornoyser. Daerof
sellen die maghe hebben XL lb, ende van desen zelven XL lb sel
Merit met zinen kinderen hebben XV lb, ende zine kinderen sellen
daertoe hebben hoer maechghelt, alse recht is . Ende Gyzebrecht, zijn
broeder, sel hebben V lb . Ende die tuie verendeel van der moeder
maghe sellen hebben haerlijc X lb . Ende ter voirzoene sellen gaen
X lb . Ende ist, dat si onder himzelven die voirzoene niet delen en
moghen, soe sel se onse scoute van Amersfoert gheven bi reden
(blz . 80) denghenen, dies best wardich is . Ende V lb sel hebben
dieghene, die den cost in der claghe uitgheleghet hevet . Ende die
heer sel hebben XVL lb . Van desen C lb voirghenoemt sel ghelden
Jan Blocman met zinen maghen XXXV lb ende Pieter Lemmels cone
XLV lb ende die viertiene, diere mede waren beclaghet, sullen
ghelden XX ib, ellic zine groete ; ende daertoe sullen si ghelden haer
maechghelt haren maghen . Die eerste dach van den LV lb, die die
maghe hebben sellen, ende die ghaen sullen ter voirzoene, sel wesen
des Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe, ende die ander dach des
Sonendaghes na Dertienden daghe, mar die XLV lb, die die heer
hebben sel, sel men gheven des Sonendaghes na Sente Martijns misse
in den winter. Ende dese zoene sel wesen toit ailen zoenen recht .
Ende ten eersten daghe, als die penninghen betaelt zijn, sel men doen
voitval met L mannen, ende winnen CCC zielemissen ende die
cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is .
Ende so sellen si weder doen overveede, alse recht is . Ende dese
penninghen sel men gheven toit elken daghe toit Amersfoerde .
Dit zijn Jans Blocmans borghen : Jan Blocman zelve, Jacop Ridder,
Jacop zijn soen, Pieter zijn soen, Coenraet zijn soen,
Dit zijn Pieters Lemmels borghen : Pieter zelve, Dieric Bosc, Volcwijn veren Suanelde sone, Henric Lemmels sone, Jan zijn broeder .
Dit segghen wart gheseit int jaer ons Heren M CCC ende zeven .
(N.B . De rest van bladzijde 80 is onbeschreven.)

7)

De acte is doorgeslagen. Pieter Hoier heet in no . 157 : Hoyman .
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6

(blz . 81) Dits mijns heren segghen van Dierix doit van Lyenden .
Int eerste, want wi ghevonden hebben metter wareit, dat Starke
Hughe ende Dieric veren Wibaren sone onsculdich waren an des
Dierix dolt, dat si quite zien. Voirt van Pieter Merekijn is onse
segghen, want hi in die stat ghevangen was, ende zinen cost daer
gout, dat hi daermede quite wezen sal . Voert van den anderen XLIII,
die beclaghet waren alse hantdadich, dat haerlijc ghelden sal XX lb
met haren maghen, dat loept inre somme VIII lb ende LX lb suarter
tornoyser . Des sellen des doeden maghe hebben die tuiedeel ende wi
dat derdendeel . Ende van den tuiedelen, die die maghe hebben sullen,
soe setten wi ter voirzoene anderhalf hondert pont, to ghane bi haren
Willaem van Lynscoten, heren Baudekijn van Avensaet, ridders, bi
Arnst van Starkenbergh ende bi vijf broederen Dierix voirnoemt, so
waer dat si ze setten to ghane . Ende waert, dat zijs niet overien en
droeghen, soe sellen wi se setten to ghane bi der vreende rade, alse
redelic is . Ende van onsen derdendeel willen wi ghelden Arnst cost,
dien hi dede in die vangnesse, daer hi in was toit trecht, omdat die
zoene de bat zie ghehouden . Voert van denghenen, die niet beset en
hebben, ist dat si neghien beset en doen tuisken hiir ende Sente
Jacops misse, die naest coemt, so willen wi over hem den clagher
rechten, als sijs begheren . Ende hierenbi setten wijt in vreden van
denghenen, diet niet beset en hebben tot Sente Jacops misse voirnoemt ende dien dach al . Ende elken, die beset doit hierenbinnen,
dien segghen wi versoent in there manieren, dat die ander versoent
zijn . Ende die daghe van desen ghelde zijn : die eerste dach des
Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe, die naest coemt, die ander
dach des Sonendaghes na Kersdaghe, die derde dach des Sonendaghes
na Paesken binnen jaers . Ende ten middelsten daghe sel men voitval
doen met CC mannen ende overveede doen ende closteren winnen
tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is, ende Vc
zielemissen . Voert segghen wi, dat men dit ghelt ghelden sal ende
metter zoene voertvaren ende voldoen to Hermalen ter kerke . Voert
segghen wi hiirmede versoent al dat ghesciede tuisken haren Willaem
van Lynscoten ende haren Janne voirnoemt ende haren helpers op
dien dach, dat die Dieric voirnoemt ghescleghen wart . Ende hiirbi
setten wijt in vreeden van allen den hantdadichghen ende haren
maghen ten middelsten daghe toe voirghenoemt .
Gheseghet int jaer ons Heren MCCC ende zeven, des Sonendaghes
na Sente Pieters ende Pouwels daghe .
Dese zijn borghen van den ghelde : haer Jan van Lynscoten, Dieric
8)

De acte is doorgeslagen .
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van Hermalen, Willaem Gerts Papen soen, Gert van Ameronghen,
Pieter van Meerloe, Wolf Godevaerts sone, Jan van Lynscoten,
Willaem uten Polle, Dieric Hyldewaer, Vrederic Stoyf .

7

1307

(blz . 82) Van der zoene van Gyzen Neve haren Elts sone, daer die
heer uten Goy ende haer Florens van Judefaes die zoene of segheden,
daer sel die heer of hebben XXX lb suarte tornoyser, to betalen des
Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe naestcomende, ende die
ander dach sel wesen des Sonendaghes na Kersdaghe daernaest, ende
die derde dach des Sonendaghes na Sente Pieters daghe bi Vastelavont . Ende hiirof hevet Splinter van Lonresclote die borchtocht
ontfanghen . Des is ien borghe Heyne van Loenen .

8

1307 November 1 9)

(blz . 82) Dits mijns heren segghen van Huichsijns dolt, gheseghet
i (n) Alreheylichghen daghe toit Oudewater . Die zoene sel costen
vijftehalf hondert pont suarter tornoyse, ende die sellen ghelden
Jonghe Kerstans ende Pieter die Suan met haren maghen . Des sellen
ghaen ter maechsoene derdehalf hondert pont, ende ter voirzoene
hondert pont ende tuintich . Ende viertich pont, die sel Jan van den
Werve gheven daer hi wil . Ende Oude Kerstans sel hebben XXV lb
voir die smerte, die him Huichsijn dede, ende Pieter die Suan sel
hebben XV lb voir sine smerte . Ende dit zijn dese IIII 1/a° lb, die hiirvoir ghenoemt zijn . Voert die voirwaerden, die ghemaket waren
tieghens Pieter Huichsijns broeder, die sellen voirtghaen in allen then
ponten, dat die brieve spreken, die daerop ghemaket zijn, als van
IF lb ende XV lb . Ende voert sel mijns heren beteringhe wesen vijfhondert pont suarter tornoysen . Dese voirghenoemde penninghe sel
men ghelden to drien daghen. Die eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Onser Vrouwen daghe lichtmisse naestcomende, die ander
dach over ses weken daernaest, ende die derde dach over ses weken
daernaest . Ende dese penninghe sel men betalen to Woirden . Ende ten
middelsten daghe sel men voitval doen met CC mannen ende manscap, ende Vc zielemissen ende die cloesteren to winnen tuisken Noede
ende Bodegraven, alse zede ende woent is . Ende daer sel men him
weder overveede doen, alse woent is in den lande van trecht . Voert
dieghene, die den doede nare zijn dan den levenden, diene sellen
9)

De acte is doorgeslagen.
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neghien maechghelt ghelden, ende die effen na zijn sellen beide
gheven ende nemen. Ende ist dat Huisijns maghe dese voirzoene niet
deelen en konnen, so sel mijn heer zine boden daertoe setten, daer
men se bi deelen sel . Ende hiirmede sellen alle sticken versoent zijn,
die roerden van Huichsijns doit, voir dese soene to houden .
Van Huichsijns doit ende van zinen maghen zijn borghen : Boude(blz . 83) wijn Hughen sone, Clais Zegers sone, Gert die feyer, Gert
Tillecorens sone, Bartout Spayaert, Wouter Gert Willaem Witten
sone, Barnt Roest, Allaert Geyen sone, Allaert die valkenaer,
Florens van Randenborgh, Henric van Hanewijc, Willaem Wrabbekijn, Symon Aleide sone, Nyclais Fye ende Gert Hughe.
Voert zijn borghen voir Jonghe Kerstans ende Pieter den Suan
dese zoene to voldoen op XXc lb met ghesamender hant, mar si
hebben belovet die borghen scadeloes to houden op haer goit 10 ), Oude
Kerstans, Jan Phylips sone, Willaem Turfoys sone, Didde Neve,
Willaem veren Agnyesen sone, Dieric die Neve, Jacop die Beir, Dieric
Kerstans soen, Harman Geldaerts sone, Rycout die valkenaer ende
Gert van der Mye .
Voert sellen opboeren die erfsoene van Huichsijns kints weghen :
Boudewijn Hughen sone, Gert Tillecorens sone, Gert die feyer,
Allaert die valkenaer, ende Allaert Gheyen sone .
Voert so sijn ontfanger van der maechsoene, van iere zijde, van
Huichsijns vader maghe : Boudewijn Hughen sone, Gert Tillecorens
soen, Gert feyer, Arnout Weynekijn ende Clais Zeghers sone .
Voert zijn ontfangher van Huichsijns moeder maghe : Henric van
Hanewijc, Florens van Randenborgh, Allaert die valkenaer, Allaert
Geyen sone, Symon Aleyde sone ende Nyclais Fye .
1307 11)
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(blz . 83) Die zoene van Willaem Roest sel costen LXXX lb suarter
tornoyse . Daer zet men buten die tuie hantdadichghe metter helft
van desen penninghen, die zijn Martijn Fompe ende Rycout Stappekijns sone . So blijft elken vierendeel vijf pont . Ende so wie hiirinne
bliven wil, die sel tine zoene bezetten met zinen vierendeelen tuisken
hiir ende Sente Martijns dach, die naest coemt . Voert so sel Pieter
Roest ende Bernt Roest him onsculdichghen met vijftich mannen van
des kints doit, dat daer verbarnde . Ende dat sellen dander nemen,
omdat mijn heer ghevonden hevet, dat dander maghe tevoiren ghenomen hebben onscoude .
10)

mar si . . . goit staat boven den regel .

11)

De acte is doorgeslagen.
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Voert is onse segghen van Diddekijns doit van der Meente, van
ienen vierendel, daer die Hagheninghen in hoeren, al's dat si gheven
sellen XV lb hollants payments, ien coninx tornoys voir IX d 12) ,
met wisinghen ; mar zine moetent niet wisen op dieghene, dies niet
gheven en moghen . Dese penninghe van dere zoene sel men betalen
des anders daghes na Dertiende daghe 13 ) . Voert sel Didde Dieric
Haghens soen gheven Allaert Gheyen sone XII lb suarter tornoyse,
to betalen toit Onser Vrouwen daghe lichtmisse naestcomende . Ende
daermede is alle ding verzoent van zire smerte ende van zijns wives
weghen . Voir dese penninghe zijn borghen :
Brunaert Haghen, Dieric die 14) drayer ende Arnout Hartwijx 15)
soen met ghezamender hant ; to betalen to Woirden .
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(b1z . 84) Dits mijns heren segghen van Gerts doit van Doeveren, dat
die zoene costen sel viirdehalf hondert pont ende viertich pont
suarter tornoyser . Des sellen ghaen ter maechzoene hondert pont,
ende ter voirzoene sestich pont . Ende des heren beteringhe sel wesen
anderhalf hondert pont. Ende dese voirzoene sel opheffen Jan van der
Wonne, Dieric Gerts sone van Doveren ende Jacob die snider . Ende
waert, dat si die voirzoene niet delen en conden onder hem, daer
soude die heer zine boeden toe setten, daer men se bi deelen soude .
Dese penninghe sel men betalen tote drien daghen . Die eerste dach
sel wesen des Sonendaghes na 17) Onser Vrouwen daghe lichtmisse,
die naest coemt ; die ander dach zes weken daer naest, ende die derde
dach zes weken daer naest . Ende dese voirghenoemde penninghe sel
men betalen toit den Gheyne . Ende toit den middelsten daghe sel
men voitval doen met hondert mannen, ende driehondert zielemissen,
ende die cloesteren to winnen tuisken Noede ende Bodegraven, alse
zede ende woent is . Ende daer sel men him weder overveede doen,
alse woent is in den lande van trecht . Ende et sel ghevreet wesen
acht daghe na den lesten daghe, dat men die zoene betalen sel . Ende
hiirmede laet die heer quite Dieric Gerts sone van Doveren ende zine
vreende van der huissokinghe, die si daden ins heren lande. Dit zijn
die borghen die zoen to voldoene, als die heer ghesproken hevet : Jan
12)

ien coninx tornoys voir IX d staat boven den regel .
13 ) Achter daghe staat een uitlatingteken, zonder dat blijkt, waar het in to voegen
stuk to vinden is .
14) die staat boven den regel .
15) Hartwijx staat op radering.
13) De acte is doorgeslagen .
17 ) des Sonendaghes na is in den tekst verbeterd uit: tote.
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Nyesen sone, Arnout Nyesen cone, Nyclais Nyesen sone, Harman
Nyesen sone, Pieter Hazevoit, Heyne Hoet, Nyclais Hasevoit, Jacop
die Henper met ghezamender hant .
Dese zoene was gheseghet des Sonendaghes na Alreheylichghen
daghe toit
trecht .
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(blz . 84) Dits mijns heren segghen van Dierix doit van Cleve . Die
zoene sel costen IXC lb suarter tornoyser . Des sellen die maghe hebben
VIc lb, ende die heer CC lb . Ende die daghe van desen ghelde sellen
wesen : die eerste dach des Sonendaghes na Sente Pieters daghe in
chathedra naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na Sente
Wouburgh daghe, ende die derde dach des Sonendaghes na Sente
Jans daghe to midzomer . Ende ten middelsten daghe sel men voitval
doen met CC mannen, ende CCC zielemissen ende die closteren to
winnen tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is .
( blz . 85) Ende dan sel men him weder overveede doen, alse woent
is . Ende van den VIc lb voirghenoemt so sel ghaen ter meenre maechzoene III' lb, ende ter voirzoene III' lb . Ende deze voirzoene sellen
opboeren haer Hubrecht van Vyanen, Sueder van Abicwoude ende
Reyneer van Cleve . Ende waert, dat zi se met deelen en conden
onder him, soe sellen wi onse boden der toe setten bi to deelen . Ende
alle dieghene, die den doeden nare zijn dan den levenden, diene sellen
enghien maechghelt gheven . Ende die effen na zijn, sellen nemen ende
gheven . Ende omdat dese Dieric ghescleghen wart in onser vrier
marct, ende ons gheleide daeran ghebroken wart, soe zetten wi op
Smale Gyzen, op Willaem Steven, Willaem den Smalen ende op Otten
Willaems sone van den Orde 18 ), want gheleide haer was, haerlijc ons
to gheven XXV lb, ende ellic van den anderen, die beclaghet waren,
X lb, ende die sel al suarte tornoysen wesen . Ende alle dese voirghenoemde penninghe sellen ghelden dieghene XV, there beclaghet
waren . Ende dieghene, die deze zoene niet beset en hebben, die
moghen besetten tuisken hiir ende Sente Nyclais daghe, die naest
coemt . Ende en doen zijs niet, soe bliven si buten met haren aendeele .
Ende hiirbi selt ghevreet wesen van denghenen, die deze zoene
besetten, toit acht daghe toe na den lesten daghe . Ende dese zoene sel
wesen toit alien zoenen recht . Ende dit ghelt sel men betalen to
Broicleede . Ende Bartout Colijns soen sel hebben IIII lb, die zellen
ghaen uter voirzoene .

18 )

Orde is in den tekst verbeterd uit : Damme .
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19 )

(blz . 85) Die van Haestrecht hebben verboert van pantkeringhe
tieghens den heer boeten ; daerof sellen si gheven CCC lb .
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(blz . 86) Dits mijns heren des bisscops segghen, alse van Lambrechts
ende Roederix doit, Willaems scouten kinder . Int eerste, dat die zoene
der Dapperlinghe ende der uut den Woude costen sal viirhondert
pont suarter tornoysen ; des sellen hebben des doeden maghen CCC
lb . Ende van dien CCC lb sullen ghaen ter voirzoene C lb . Ende die
sullen opboeren Borre van Ameronghen ende Dieric Borre zijn
broeder, Gyzebrecht die Wolf, Reyneir van Gherixhamme ende
Hughe zijn broeder, ende die sullen si deelen onder die maghe na
haren goitdenken . Ende en draghen zijs niet overien, so sel men se
deelen bi onsen boede, dien wire toe setten . Ende die ander tuiehondert pont sullen ghaen ter maechsoene ende ter erfsoene, alse
recht is . Ende hondert pont sals mijn heer hebben voir zine
beteringhe . Ende des penninghe sal men ghelden : die eerste dach des
Sonendaghes to Midvasten, die ander 20 ) dach des Sonendaghes na
Pynstren, die derde dach des Sonendaghes na Sente Jaeops daghe .
Ende ten middelsten daghe sel men doen voitval ende manscap met
CC mannen ende CCC zielemissen winnen voir elken doede ende die
cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is .
Ende daer sel men him weder overveede doen, alse woent is in den
lande van trecht . Ende dese penninghe sel men betalen to Doerne .
Voert ist mijns heren segghen, dat Gyzekijn Jans broeder van Esselt
sel hebben XL lb voir zine hant, ende Ghyzebrecht Dapper XX lb
voir zine leemte, ende Jan van Esselt XX lb voir zine leemte, ist, dat
si se anebrenghen, als si sculdich zijn to doene . Ende dese voirnoemde
CCCC lb sullen ghelden : Ghyze Dapper, Jan zijn soen, Jan van
Esselt, Wulgheer Dapper, Arnout Vaken soen met zijns vaders
maghen, Jan Langhe Wulfgheers broeder, Arnout Leysen soen van
Achtevelt ende Vrederic zijn broeder. Ende dese viere : Willaem
Dapper, Jan zijn broeder, Langhe Wulfgheer ende Dieric scomakers
sone, die hebben wi onsculdich ghevonden ende segghen se quite .
Ende dese voirnoemde achte sellen elc ghelden vijftich pont suarter
tornoysen toit desen voirghenoemden daghen. Ende die penninghe
van den leemten voirseit sullen ghelden der doeden maghe ende
19 )
E0)

Het stukje is doorgeslagen .
to Midvasten, die ander staat op radering .
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dieghene, daert die vive, die die voirzoene opboeren sullen, op
vinden to ghelden, to gheven ten selven daghen, die voirseit sijn . Ende
die beer sel hebben van then leemten to zire beteringhe XXV lb ten
zelven daghen . Ende Gyzekijn van Esselt, want hi int ghesceit zijn
hant verloeren hevet eer yement doit bleef, segghen wi him niet to
ghelden. Ende ware iet to verclaren, dat houden wi an ons .

14
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(blz . 103) Dit z#n overdaden .
Haer Jan van Woudenbergh dede ienen knaip den voit ofsclaen,
die hiete Tydeman die sticker, in zijn selves gherecht op die Hoghe
Hurst ; ende diezelve Tydeman blever of doit . Ende dat dede Cog
Heyne zijn broder ende Mathijs zijn neve . Ende daer belt hi zelve bi
met anders sinen knapen .
Andrees van Lote, die veng Willaem van der Cule ende scloich
zinen soen doit tote Rijnay in Sueders gherecht van Abicwoude ende
in zinen goede ende voerden over ins graven lande van Ghelre .
In Heynrix huis van der Hurst wart ghevonden ien paert, dat
Lam Busen sone, zijn neve, ghestolen hadde ende him ghesent .
Op die Bilt wart ien man doit ghescleghen . Dat dede Gyze Dapper
ende zine helpers . Ende van des Gizen gheselscap wart enen man
weder die hant ofghescleghen .
Dese bedroich Quade Dieric : Jacop ende Meus .
Dese bedroech Parekater : Jan Woudecghe 22), Quade Arnt, Arnt
Kersse, Willaem Prijm van Milden, Clais die scermer, Pruim .
Dese viere : Gert Arnts sone, Dieric van Riitvelt, Jan van Riitvelt
ende Arnt Borgaert, segheden, dat men haer pande immer uit den
ambocht niet voeren en soude, ende stonden daer al rede to keren.
Dit was to Woirden .
Tote Bodegraven scloich Roetaert Byezemans sone na Gert Meynaerts sone, omdat hine ghepant hadde mets heren bode van maechHet jaartal is bij benadering op 1307 gesteld . Vergel . de aant . betreffende Gyze
Dapper met hiervoor no . 13 .
22)
Woudecghe is in den tekst verbeterd uit : Woudijn .
P1)
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ghelde, ende rakede met enen stave Willaem Turfoys sone op zinen
arm . Ende doe si weder thuis reden, doe laghede hise onderweghe
ende vresede an haren live . Dat dede Gert Hughe .
(N.B . Bladzijde 104 is onbeschreven . Bladzijde 105 bevat bovenaan
de woorden : Item Sueder van der Maet, geschreven met een hand uit
den tijd van bisschop Jan van Diest (1322-1340) . Zie hierna het
aangetekende bij no 30 .)
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(blz . 106) Dits mijns heren segghen van Gert den Clapper, als vanre
leemte, die hi opghebrocht hevet, dat die zoene costen sel XC lb
suarter tornoyse oft payment daertieghens . Die sellen ghelden
Adaem van den Zile, Gert Rampoyze, Dieric Rampoyze ende Dieric
van Maersen, ellic zine grote, met zinen maghen. Des sel hebben
die Gert voir zine leemte XL lb ende die heer L lb . Dit ghelt sel men
betalen toit Oudewater . Ende die iene helft van desen ghelde to
betalen sel wesen in Onser Vrouwen daghe toit ingang Oghest naestcomende ende die ander helft in Sente Baven daghe daer naest . Ende
die Gert sel weder overveede doen ten lesten daghe, alse woent is .
Adaems borghen zijn : Jan van Lynscoten, Coppaert die veer ende 24)
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(blz . 106) Dits mijns heren segghen van Clawaerts voete, dat die
zoene costen sel I 1/2c lb . Die sellen ghelden si tualifve, die men hiirna noment : Thedeman Gerts scouten 25 ) soen, Mathijs zijn soen,
Gyzekijn Hyllen soen, Mathijs Gyzebrechts soen, Hanne Jan Volcwijns soen, Godevaert Egbrechts soen, Roelof Wicgheers sone, Gert
Biereman, Symon Biereman, Hanne Biereman, Wicgheer Floren sone
ende Dieric Gerts Sassolfs Bone . Ende den dertienden, die Thedemans
soen was, diene vinden wi niet to ghelden, want en kint was . Ende
ellic van desen tualeven sellen ghelike ghelden met haren maghen .
23)
24)
25)

De acte is doorgeslagen .
De zin is onvoltooid .
scouten staat boven den regel .
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Ende so wie zine grote van den ghelde betaelt ten eersten daghe ende
die zoene voert beset, die sellen bliven in dit zoending ; ende die
zijn ghelt niene betaelt ende die zoene niene besetten, die bliven
buter zoene met haren aendeele. Ende van desen ghelde sel Clawaert
hebben C lb, ende die beer L lb . Ende van den ghelde, dat Clawaert
hebben sel, daerof sel Gert die Vette hebben to beteringhe III lb,
want hi doir zinen willen ghescleghen wart. Ende Jonghe Roelof sel
oplegghen also vele als him redelic denket wesen, oft met ghelde, oft
met manscap oft eeden, ende sueren daerop, dat hi den scoter zijn
mistaen daermede verbetert hevet. Ende dese beteringhen sel men
betalen ende voldoen ten eersten daghe. Ende dese Clawaert sel Clais
den scomaker ofstalling doen, alse recht is . Dese sesse hebbent
verborghet met himzelven van haren aendelen : Thedeman Gerts
soen, Mathijs zijn soen, Gyzekijn Hillen soen, Mathijs Ghisebrechts
soen, Hanne Jan Volcwijns, Godevaert Egbrechts soen .
(blz . 107) Dese zijn Clawaerts borghen : Roelof Wayte, Alebaren
Henrix soen, Roelof Hereman .
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(blz . 107) Dits mijns heren seggen van Willaem Heynen soens
leemte, dat die zoene costen sel LXXX lb . Die sellen gheven Thedeman Gerts sone, Roelof Wicgheers sone, Gert Biereman, ende Gert
Wouters kinder, ellic zijn aendeel ghelike met zinen maghen . Van
then ghelde sel hebben Willaem Heynen cone LX lb ende die beer
XX lb . Voert sel Blome Cleine gheven Thedeman Gerts sone V lb
voir die steke, die hi him gaf ; ende ghave hi him dat ghelt niet, so
soude him Willaem Heynen soen ofstalling doen, alse recht is . Voert
sel Willaem Heynen sone gheven van Wicgheers leemte met zinen
maghen L lb . Daerof sel hebben Thedeman Gerts sone XV lb ende
dieghene, die se van rechte hebben sellen, XXV lb ; ende die beer
sel hebben X lb. Ende die eerste dach van der helft van den ghelde
van allen desen zoendinghen to betalen sel wesen des Sonendaghes na
Onser Vrouwen daghe toit ingang Oghest naestcomende ende die
ander helft des Sonendaghes na Sente Baven daghe daer naest 26 ),
ende to betalen toit Oudewater . Ende ten lesten daghe sel men overveede doen van alien desen zoendinghen, alse recht is . Ende alle
dieghene, die beclaghet waren van Wicgheers doit, ende haer onscoude daerof ghedaen hebben voir ons ende onse gherechte, die
vinden wi quite . Ende die haer onscoude niet ghedaen en hebben,
daer en seggen wi niet of . Ende alle dieghene, die ten eersten daghe
26)

daer naest staat boven den regel.
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haer ghelt gheven ende haer zoene besetten, die setten wi in vreden
toit acht daghe toe na den lesten daghe . Ende dit ghelt sel al wesen
suarte tornoysen oft payment daertieghens . Ende ware iet onder to
verclaren, dat houden wi an ons .
Dese zijn Willaem Heynen soens borghen : Symon Kerstans sone
ende Haghen met zamender hant .
18
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(blz . 107) Jan Coppen Rusken soen sel gheven den heer XC lb
suarter tornoysen, to betalen des Sonendaghes na Sente Jans misse to
midzomer naestcomende, die ander dach ses weken daer naest, die
derde dach ses weken daer naest, van enen beropen ordel van dien
van Dyemen, ende Arnout den Langhen . Borghen: Coppe Ruske ende
Pieter Wittekijn op lijf ende goit .
19
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(blz . 108) Dits mijns heren seggen, als van Pieters Padden doit, als
van zinen maghen van der iere zide, ende Jacop Nellen soen ende
sine maghe van der ander zide . Int eerste, dat die zoene costen sel
Jacop ende zinen maghen C lb ende L lb goits ghelts . Des sel ghaen
ter erfzoene ende ter maechzoene LXXV lb, ende ter voirzoene XXV
lb . Die sellen opboren si viere, there maghe toe setten . Ende en
moghen si se niet deilen, so sel men se deilen bi des heren boden, die
hi daertoe set . Ende des sel hebben die heer L lb des zelves 29) ghelts .
Hiirmede selt verzoent wesen van Pieter ende van zinen maghen .
Ende dit ghelt sel men betalen to drien tiden : die eerste dach sel wesen
des Sonendaghes na Kersdaghe, die ander dach des Sonendaghes na
Grote Vastelavont, ende die derde dach des Sonendaghes na Paesken .
Ende dese penninghe sel men betalen toit elken daghe to Vredeland .
Ende to middelsten daghe sel men doen voitval met L mannen, ende
C zielemissen ende die cloesteren to winnen tuisken Noede ende
Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende weder overveede to doen,
alse woent is in den lande van trecht. Ende dit sel ghevreet wesen
acht daghe na dien daghe dat leste ghelt betaelt is . Ende van enichghen tuist, die hiironder ware, dat behout mijn heer an zijn segghen
to verclaren . Ende die den doeden pare zijn dan den levenden, die
en sullen engheen maechghelt gheven 30 ) .
87 )
28 )
t°)
S0 )

De acte is doorgeslagen .
Deze acte is doorgeslagen .
des zelves is in den tekst verbeterd uit : gaits .
Deze zin is in margine bijgeschreven .
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Deze zijn borghen : Jacop Nellen soen, Henric van Loenresclote,
Gyzebrecht van Cleve, Sueder van Maersen ende Gert van Werconden .
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(blz . 108) Dits mijns heren seggen, als van Croix doit ende van
zinen maghen van der iere zide, Dieric Hyldebrants soen, Henric zijn
broeder, Willaem Nannekine sone, Tydeman Hadewaerts sone ende
Jan scouten sone ende hare maghe van der ander zide . Int eerste, dat
die zoene sel costen van Croken doit III° lb goits ghelts . Des sel ghaen
ter erfzoene ende ter maechzoene C lb ende L lb, ende ter voirzoene
L lb . Ende die voirzoene sellen vier manne, die de maghe daertoe
kiesen, opboren ende deelen onder die maghe . Ende en draghen zijs
niet overien, so sel men se deelen bi denghenen, there mijn heer toe
set. Ende mijn heer sel hebben C lb . Ende dese voirseide III lb sellen
ghelden Dyeric Hyldebrants soen, Henric zijn broeder, Willaem
(blz . 109) Nannekine sone, Tydeman Hadewaerts sone ende Jan
scouten sone met haren maghen, ende ellic zine groete . Ende dese
voirnoemde penninghe sel men betalen to drien daghen . Die eerste
dach sel wesen des Sonendaghes na Dertienden dach, die ander dach
des Sonendaghes na Grote Vastelavont, ende die derde dach viertiennacht na Paesken . Ende ten middeisten daghe sel men voitval
doen met C mannen ; ende CC zielemissen ende die cloesteren to
winnen tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is,
ende weder overveede to doen, alse woent is in den lande van
trecht . Ende alle dese penninghe sel men betalen to Vredeland .
Ende dit is ien alinghe zoene toit alien zoenen recht ende ien aling
vrede toit acht daghe na then lesten daghe voirscreven . Ende van
enichghen tuist, die hiironder ware, dat bout mijn heer an zijn
seggen to verclaren . Deze zijn borghen van der zoene to voldoen 32))
Lambrecht Allaerts soen, Alebrecht zijn broder, Henric Nannekine
sone, Gert Aven sone met zamender hant . Voir Dieric ende Henric
zinen broeder zijn borghen 33) Pieter Willems sone, Jacop Ydseburgh
sone, Heyne Boude ende Clais Borgaerts sone met zamender hant
dese viere 34) ende Reinaer die Yser ende Jan Hadewaerts sone met
zamender hant .

$1 )
3E)
33)
34)

De acte is doorgeslagen .
der zoene to voldoen is in den tekst verbeterd uit : Crocken doit .
De woorden : met zamender hant . . . borghen zijn geschrapt .
De woorden : met zamender hant dese viere zijn geschrapt .
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(blz . 109) Dits mijns heren seggen van Henric van Hanewijc, Henric
van Ryzewic, zinen ome, Gyzebrecht Hasen ende Alebrecht van
Hermalen an der iere zide, Dieric van Zeist, van zinen kinderen ende
ende hare helpers, uitgheset Everaert van Hermalen, an die ander
zide, van alsulker scultinghe, als van vredebrake, ende van alien
tuist, die daer tuisken ghevallen is . Int eerste hevet mijn beer ghevonden, datter en vrede ghenomen was ende ghegheven, ende die
vrede wart ghebroken op Henric van Hanewijc ende op Henric, zinen
oem, van Dierix kinderen van Zeist . Ende omdat si an ons ghebleven
zijn ende an onser ghenaden, so is dit onse seggen, dat Dierix kinderen
van Zeist gheven sullen van dien vredebrake IIIc lb . Des sel hebben
Henric van Hanewijc L lb voir zine smerte ende Henrix kinderen van
(blz . 110) Rizewic L lb voir hares vaders smerte ende mijn heer II°
lb van dien, dat tieghens him misdaen is in there overdaet . Ende dese
penninghe sel men gheven to drien tiden : die eerste dach des Sonendaghes na Sente Jans daghe to midzomer, die ander dach des Sonendaghes na Onser Vrouwen daghe in Nativitate, die derde dach des
Sonendaghes na Sente Martijns daghe in den winter . Ende dese
penninghe sel men betalen toit trecht . Ende want wi ghevonden
hebben, dat die coir was haren Henrix van Hermalen ende Willaems
zijns broeders, so segghen wine toe haren rechten erfnamen . Ende
dien weite, de Ghyzebrecht Haes anesterket Willem Hughen, dien
sel hi him ghelden to zinen rechte . Voirt van der croninghe, die
Alebrecht croent over Dieric van Zeist, die houden wi toit onsen
verclaren . Voirt van der rente, die Andrees becroende op Henric
van Hanewijc, die hi opboirde van ienen jare, die vinden wi him
weder to gheven to zinen rechte . Ende voirt ist mijns heren seggen :
waert, dat yemant den anderen vredebrake betiet, dien setten wi ten
rechte, ende willen daerof goit recht doen.
Dit zijn Dierix borghen van Zeist : Dieric zelve ende zine tuie sonen
Andrees ende Dieric, Splynter haren Wouters sone, Loyf ende Henric
van Alendorp .
Dit zijn Henrix borghen van Hanewijc deze zoene to houden :
Henric zelve, Gyzebrecht Haes, Alebrecht van Hermalen, Hartbaren
Jan Heymen soen, Wouter die Roede ende Willaem die Boele .
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(blz . 110) Dits mijns heren seggen, alse van den tuiste, die was
tuisken haren Adaem van Lochurst an die iene zide, ende dien van
35 )

De acte is doorgeslagen .
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Amersfoert an die ander zide . Int eerste, als van den goede to
Sclanghenbergh ende anders van alien erve, daer tuist of gheweist
hevet tuisken desen partien, dat wi an ons nemen dat goit to gheven
denghenen, diet ten rechte hebben sel ter goeder wareide . Ende die
bouliede, diet bruken, sellent bouwen van onsen weghen toit dien dat
wi onse seggen daerof gheseghet hebben . Voirtmeer is onse seggen,
als van dien knape, die Adaem haren Adams soen den voet ofscloich, dat Nine ghelden sel met zinen helpers XXX lb . Voirtmeer
sel die Adaem met zinen helpers ghelden Beyr Eighenraets soen van
dien doitsclaghe . Omdat hi vredeloes was, so sel men die min ghelden,
(blz . 111) mar omdat op onse seggen ghelaten was, al wast buten
vrede, soe vinden wi to ghelden I 1/2 lb . Voirtmeer is onse seggen, dat
die van Amersfoert, die hiirna ghenoemt sullen wesen, gheven sullen
IIIIc lb ende LXXX lb, als van den doitsclaghe van den meyer ende
van der broeke, die si ghedaen hebben tieghens haren Adaem . Hiirof
sellen ghelden Beyr van der Mate ende Henric die Beyr III° lb ende
XL lb, want si hoeftliede gheweset hebben van desen tuist, ende
Heyne Manglaer ende Everaert Markerhoeft met haren maghen XV
lb, ende Gyzebrecht Buis met zinen maghen XXV lb, ende Allaert
Cleinoits sone XV lb, ende Gyzebrecht Campaert XX lb, ende
Everaert Scnoy XXV lb, ende Mijs V lb, ende Harman Commerkijn
VIII lb, ende Brugge V lb, ende Jacop Walois X lb, ende Alebrecht
haren Hughen sone VIII lb, ende Jacop Spechals V lb, ende Gout
Jan Gouts sone V lb, ende Gozewijn Cammans sone V lb . Ende dit
ghelt sel elc man ghelden met zinen maghen . Ende dit voirghenoemde
ghelt sel al wesen suarte tornoyse oft ien groit coninxtornoys voir
XVI d . Die eerste dach van beiden zoenen to betalen sel wesen in
Sente Lambrechts daghe naestcomende, die ander dach in Dertienden
daghe daer naest, die derde dach in Sonendaghe to Midvasten daer
naest . Ende dat ghelt van der zoene van den meyer ende van haren
Adaem sellen wi deelen na onsen goitdenken . Dit ghelt sel men
betalen to Zeist toit elken daghen . Ende die cloesteren sel men winnen
an beiden ziden tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende
woent is, ende die overveede sel men doen to middelsten daghe . Ende
wi settent in vreden an beiden ziden toit acht daghe toe na den lesten
daghe van desen partien ende van haren helpers . Ende alse dese zoene
voldaen is, so sel haer Adaem ons bedanken, ende so sellen wi
dieghene, die vredelois gheleghet zijn, weder setten in haren rechte,
also verre alset an ons gaet .
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(blz . 111) Dits mijns heren (seggen) van Jans doit van Hamert, als
van zoendinghen van zinen maghen an die iene zide 36), ende
Kerstans van Lynscoten ende zine helpers an die ander zide, dat die
zoene costen sel III° lb suarter tornoysen oft ienen goeden groten
coninxtornoys voir XVI d, oft ienen goeden hollandscen voir II d 37) .
(blz . 112) Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene C lb, LX
lb, ende ter voirzoene XL lb. Ende die voirzoene sellen opboren si
viere, there die maghe toe kiezen . Ende waert, dat zijs niet overien en
droghen, so souder die beer zinen bode toe setten, daer men se bi
delen mochte. Ende die heer sel hebben C lb . Ende dese penninghe
sel men betalen to drien daghen . Die erste dach sel wesen des Sonendaghes na Paesken naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na
Sente Jans daghe to midzomer daer naest, die derde dach des Sonendaghes na Sente Baven daghe daer naest. Ende dit ghelt sel men
betalen toit elken daghe toit Ou~dwijc . Ende dieghene, die met
Kerstans vredeloes leggen ende met Kerstans dese zoene niet ghelden
en wilden, die houden wi an onse seggen . Ende ten middelsten daghe
sel men voitval doen met CC mannen, ende men sel winnen III°
zielemissen ende die cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse
zede ende woent is ; ende danne sel men weder overveede doen, alse
woent is in den lande van trecht . Ende dit seggen sa) seggen wi to
houden toit allen zoenen recht .
Dit zijn Kerstans borghen deze zoene to betalen : Kerstans zelve,
haer Steven van den Wael, Harman Over die Vecht, Willaem die
Jonghe, Gert zijn soen, Arnout veren Ermegaerde sone ende Lubbrecht Splynter met zamender hant .
Dit zijn Alebrechts borghen van der zoene to houden : Alebrecht
zelve, haer Jan van Lynscoten, Henric van Dyepenen, Otte van
Zulen, Engbrecht van Steenre ende Reyneer van Cleve met zamender
hant .
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(blz . 112) Dits mijns heren seggen van . . . 39) Harmans Telders
soens doit ende zine maghe an die iene zide, ende Kerstans van Lynscoten ende zine helpers an die ander zide, dat die zoene costen sel
C lb ende XX lb suarter tornoysen, i(en) goeden groten tornoys voir
XVI d . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene L lb, ende
36)
37)
3s)

39 )

an die iene zide staat boven den regel .
oft ienen goeden hollandscen voir II d staat boven den reg(A
Het eerste woord seggen is bijgevoegd boven den regel .
Hier is een open ruimte, waarschijnlijk voor een persoonsnaam .
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ter voirzoene XXX lb. Ende de voirzoene sel opboren Reyneer van
Cleve, ende die sel hi voirt uitreiken in goeden trouwen denghenen,
daert se him beste denket an besteit wesen . Ende die beer sel hebben
XL lb . Ende dese penninghe sel men betalen to drien daghen . Die
eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Paesken naestcomende, die
ander dach des Sonendaghes na Sente Jans daghe to midzomer daer
naest, die derde dach des Sonendaghes na Sente Baven daghe daer
naest . Ende dit ghelt sel men betalen toit elken daghe toit Oudwijc .
Ende dieghene, die met Kerstans vredeloes leggen ende met him die
zoene niet ghelden en willen, die houden wi an onse seggen . Ende ten
middelsten daghe sel men voitval doen met L mannen, ende men sel
C zielemissen winnen ende die cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende danne sel men weder overveede doen, alse woent is in den lande van trecht . Ende dit seggen
segghen wi to houden toit allen zoenen recht . Ende die borchtocht 40)
van der zoene voirscreven van Alebrechts weghen van Hamert daer
is dese zoene mede verborghet . Endet sel ghevreit wesen van beiden
zoenen voirscreven toit acht daghe toe na den lesten daghe van dere
zoene to voldone . Ende diene breket, die breken op zijn recht .

(Tweede katern, nos . 25-50)
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(blz . 7) Dits haren Jans seggen van Lynscoten ende haren Daniils
van Hamele vans heren weghen des bisscops van trecht, als van
den tuist, die hevet gheweist tuisken Sueder van Abicwoude ende
Kerstans van Lynscoten ende hare tuier ouder ende hare helper .
So is dit eerste segghen, dat si goeder vreende sullen wesen op dat
wi hiirna seggen sullen, ende dat Kerstans zijn huis to Lynscoten
ende dat goit, dat daertoe behoert, ontfaen sel van Sueder van
Abicwoude, also alset haer Willam van Lynscoten ontfeng van
haren Sueder van Abicwoude ; ende Sueder die selt him verlien in
allen then voirwaerden . Voirt die achttien morghen lants, die Sannenlant ende Reynerslant hieten, die sel Sueder vri ende quite houden
alse zijn vri eighen ende ghebruken hi ende zijn erfnamen . Ende ses
morghen lants, die heiten Wendelmoedelant, die sel hi oec quite ende
vri houden ende ghebruken . Voert seggen wi, dat Kerstans Sueder sel
gheven also goede zekerhede ende also goede hantvesten, alse Sueder
hevet van haren Willame van Lynscoten, alse van den huse ende van
den goede, dat hi van him hevet, en waer, dat wijt verbeteren
moghen. Voirt so is onse seggen, dat Kerstans Sueder sel gheven
90 )

Hs . : brochtocht. Voor Alebrechts borghen zie de laatste alinea van nr . 23 .
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VIII pont suarter tornoysen oft payment daertieghens, als ienen
groten coninxtornoys voir XVI d, oft ienen goeden hollandscen voir
II d, omdat Kerstans ende zijn ouder hebben opgheboirt van Sueders
erve ende zire ouder, ende om broeke, die si tieghens him hebben
ghehat. Ende dese voirseide VIII pont die sel Kerstans betalen
Sueder betalen toit desen daghe, die hiirna volghen . Die eerste dach
sel wesen to Sente Pieters misse naestcomende IF lb deszelves payments, ende toit alien Sente Martijns missen in den winter C lb des
payments naestcomende, ende toit alien Sente Pieters missen naestcomende 41 ) bi Vastelavont, als men pacht pleghet to betalen, C lb
des payments, toit there tijt, dat dese VIII pont vol ende al betaelt
zijn. Voert met desen seggen ende overmits ons heren seggen, alse
van den doeden, daer hi zijn seggen of gheseghet hevet, so seggen wi
ze claerlike versoent ende dat si goede vreende voirtmeer sullen
wesen . Voirt ist onse seggen, so wie dit seggen niet en helde, die soude
ghelden iene pene van M ponden goits ghelts, den tornoys voir XII
d, also als si verborghet hebben . Ende van dere pene so soude die
heer die iene helft obboren, ende die ander helft die dat segghen
gaerne hout. Ende ware iet order to verclaren, dat houden wi an ons
to verclaren van ons heren weghen .
(blz . 8) Dit zijn Kerstans borghen van Lynscoten, die hi gheset hevet
Sueder van Abicwoude : haer Gert van den Vliete, haer Steven van
Voirne, haer Jan van Alblaes, Harparen van der Merewede, Gyzebrecht van Ruele, Jan van der Mye, Jan Pijl ende Kerstans zelve
ende Harman Over die Vecht.
Dit zijn Sueders borghen, die hi Kerstans weder gheset hevet : haer
Daniil van Hamel, haer Jan van Lynscoten, Jan van Zulen, Henric
van Dyepenem ende Sueder zelve .
Gheseghet toit trecht des Saterdaghes na Victoris .
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42)

(blz . 8) Dits mijns heren seggen van Alebrechts Struvinx doit ende
zine maghe an die iene zide, ende Nannekijn des Suarten soen ende
zine helpers, alse Dieric zijn broeder, Willam Gerts sone van
Spanghen, Reyneer veren Wendelmoede sone, Dieric zijn broeder,
Gert zijn broeder, Harman zijn broeder, Harman Nannekine sone,
Dieric zijn broeder, Gyzebrecht Byen soen, Jan zijn soen, Jan Jans
sone, Harman Matten sone ende Gyzebrecht Nannekijn Suarten sone,
an die ander zide, dat die zoene costen sel IIIc lb goits ghelts . Des sel
41)

naestcomende staat boven den regel .
42 ) De acte is doorgeslagen, voorzover zij geschreven staat op biz . 8, van Dits
mijns heren seggen enz . tot die wonden, die ghe(sciet) .
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ghaen ter erfsoene ende ter maechzoene C ende XXX lb, ende ter
voirzoene sellen ghaen LXX lb . Ende die voirzoene sel Gyzebrecht
van Ruwele opboren, ende die sel hi deilen onder die maghe ende
gheven denghenen, daert him best denket an besteit wesen. Ende en
mocht hi ze niet deilen, dats hem die maghe ghenoechden, soe soude
hire toe roepen des heren bode, daer hi ze bi deelen mochte . Ende die
beer sel hebben C lb . Ende deze penninghe sel men betalen toit
trecht to Sente Marien to drien daghen . Die eerste dach sel wesen
des Sonendaghes na Sente Pouwels daghe naestcomende, die ander
dach des Sonendaghes to Midvasten daer naest, die derde dach des
Sonendaghes na Meyen daghe daer naest . Ende den middelsten dash
sel men voitval doen met C 43 ) mannen ende men sel winnen CC
zielemissen, ende die cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse
zede ende woent is ; ende men sel weder overveede doen, alse woent
is in den lande van
trecht . Ende dese voirnoemde zoene sellen
ghelden dese viertiene voirscreven, ellic zine grote met zinen maghen .
Ende die den doeden nare zijn dan den hantdadichghen, die en sellen
niet ghelden ; ende effen na zijn sellen nemen ende gheven . Ende dat
kerchof, dat to Cokangen vervochten is, dat sel die heer weder doen
wyen op zinen cost om bede Gyzebrechts van Ruwele . Ende die
( blz . 9) wonden, die ghesciet zijn an beiden ziden, daer setten wi
toe Gyzebrecht van Ruwele van onsen weghen, dat hi ellic den
anderen doe beteren zinc smerte, als him redelic donket wesen . Ende
die dat niene helde, daer souden wi of nemen alsulke pene, als op dit
zoending gheset is . Ende dit is iene alinghe zoene toit allen zoenen
recht, endet sel ghevreet wesen toit acht daghe toe na den lesten
daghe van der zoene to voldoene . Ende diene breket, die breken op
zijn recht .
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44)

(blz . 9) Van der zoene van Eghaert van der Vlist van Jan Gheelen
doit, daerof sel die beer hebben I 1/2c lb . Des zijn borghen : Flore van
Laexmonde, Arnout Belien sone, Jacop Panelekijn, Clawaert die
Hont ende Jan veren Diedewijn sone . Betaelt LXXV lb, die is hebbe ;
item betaelt LXXV lb .
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(blz . 9) Van der zoene van Hughe Phylips sone, als van den mistane,
dat hi dede Pieter den Suan, so sel die Hughe gheven den heer X lb,
43 )
44)

In den tekst volgt achter C ten onrechte : lb .
De acte is geheel doorgeslagen .
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to betalen acht daghe na Sente Martijns misse 45 ) naestcomende die
iene helft, ende die ander helft acht daghe na Dertienden daghe daer
naest. Des is borghe Pieter Nannekin sone 4s) ende Haghen . Ende
Pieter die Suan sel hebben XIII lb op diezelve daghe .
1308
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(blz . 9) Wouter van Suolen sel gheven mijn heer den . . bisscop C
lb suarter tornoysen ten naest Meyen daghe . Des zijn borghen : Otte
van Zulen ende Arnst van Starkenbergh . Gheseghet op den XIm
magheden dach ter Hurst .
(c .
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(blz . 9) Sueer van der Maet leecht vredeloes van Alberen Ronseltants doet, alse veer 47) .
Item Hannekijn Ronseltant lecht vredeloes van Thomaes leemte
van Raven.
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(blz . 10) Dits mijns heren seggen van Heynen Boeven soens doit,
dat then ghelden sel Bruning Nannen sone CCCC lb goits ghelts met
zinen maghen . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene 1'c
lb, ende ter voirzoene C lb . Ende die voirzoene sel opboren Heynen
Boeven soens outste soen ende viir aftersusterkinder, ute elken virendeel iene, die die maghe daertoe kiesen . Ende en connen si ze niet
deilen, so sel men se deilen bi des heren boden, die hire toe set . Ende
van der zoene sel die beer hebben I% lb -des zelves payments . Ende
die den doeden nare zijn dan den levenden, diene selre niet toe
ghelden. Ende deze zoene sel men betalen to drien daghe to Vredelant. Die eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Paesken naestcomende, die ander dach des Dynsdaghes na Pynsteren daer naest,
die derde dach ses weken daer naest . Ende ten middelsten daghe sel
men voitval doen met C mannen ende men sel winnen CC zielemissen,
ende die cloesteren to winnen tuisken Noede ende Bodegraven, alse
zede ende woent is ; ende men sel weder overveede doen, alse woent
is in den lande van trecht . Ende voir dat ghelt van dere zoene
In den tekst verbeterd uit : Sente Pieters misse.
In den tekst verbeterd uit : hi zelve .
97 ) De zin is onvoltooid ; alse veer is geschrapt. De aantekeningen, vervat in no . 30,
zijn ingeschreven ten tijde van bisschop Johan van Diest (zie het Voorwoord tot de
95 )

46)

uitgave) .
48)

De acte is doorgeslagen .
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zijn borghen : Bruning Nannen sone 49), Coppaert Meynaerts sone,
Allaert Willams sone, Jacop Gerts sone, Henric zijn broeder, Gherwaert Gyzebrechts sone ende Willaem Clais sone met ghesamender
hant . Ende dese zoene is toit alien zoenen recht .
32

1308, of begin 1309 50)

(biz . 11) Dits mijns heren seggen van Henrix 51 ) Teten soens doit,
dat die zoene costen sel I % c lb goits ghelts . Die sellen ghelden Tydeman 52) sone, Jacop Oeden sone, Dieric Hoenemans sone, Gert
Dyedewijn sone ende Clais Hoenemans sone met haren maghen . Des
sel ghaen ter erfsone ende ter maechzoene LXXV ib, ende ter voirzoene XXV lb . Ende die voirzoene sellen opboren si viere, diere die
maghe toe kiesen, ute elken virendeel ienen . Ende en connen si ze niet
deelen bi him, soe sel men se deelen bi denghenen, diere die heer toe
set. Ende die beer sel hebben L lb 53 ). Ende dese zoene sel men betalen
to drien daghe to Vredeland . Die eerste dach sel wesen viertiennacht
na Paesken naestcomende, die ander dach ses woken daer naest, die
derde dach ses weken daer naest . Ende ten middelsten daghe sel men
voitval doen met C mannen ende winnen C zielemissen ende die
cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is
in den lande van trecht ; ende men sel weder overveede doen, alse
woent is . Ende die den doeden nare zijn dan den levenden, diene
sellen gheven noch nemen . Hiirvoir zijn borghen : Borghaert Kelnaers
sone, Bruning van Goutoever, Harman die backer ende Meynse veren
Hasen sone metten hantdadeghen met ghezamender hant . Ende dese
zoene is toit alien zoenen recht .
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54)

(biz . 12) Dits mijns heren seggen van Gyzebrechts Vranken soens
dode, dat die zoene costen sel CCCC lb goits ghelts . Die sellen
ghelden meester Coppijn, Zibrant Wyben sone, Gelys van Scloeten,
Arnout zijn broeder, Symon die coster, Didde Heynen sone, Clais
49 )

Bruning Nannen tone is geschrapt voor het doorhalen van de acte .
De acte is doorgeslagen . In den zin : Ende die den doeden pare zijn dan den
levenden, diene sellen gheven noch nemen heeft de tekstschrijver blijkbaar verzuimd de vier laatste woorden to wijzigen in : sellen ghien maechghelt gheven (vergel .
noot 55) .
51) In den tekst verbeterd uit : fans .
52) Hierna zijn twee woorden, waarschijnlijk persoonsnamen, en een nog zichtbaar
gebleven letter s geradeerd .
53) In den tekst verbeterd uit : LX lb .
54) Deze acte is doorgeslagen .
50)
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Wyaert, Didde Adaems sone ende Reyneer langhe Zibrants sone,
epic zine groete met zinen maghen . Des sel ghaen ter erfzoene ende
ter maechzoene C ende XX lb, ende ter voirzoene LXXX lb . Ende
de voirzoene sellen opboeren Godevaert veren Zeghewiten sone,
Pouwels die backer, Henric Nannen sone ende Gert Dyden sone,
ende die sellen si deelen onder die maghe . Ende en conden zi se met
deilen, so souder die heer zine boden toe setten, daer men se bi deilen
mochte . Ende die heer sels hebben III/2 lb . Ende dese zoene sel men
betalen to drien tiden to Vredelant. Die eerste dach sel wesen des
Sonendaghes na Sente Pieters daghe bi Vastelavont naestcomende, die
ander dach ses weken daer naest, die derde dach ses weken daer naest .
Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen met C mannen ende
winnen CC zielemissen ende die cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is, ende weder overveede to doene, alse
woent is in den lande van trecht . Ende die den doden nare zijn dan
den levenden, diene zelre niet toe ghelden, ende die effen na zijn
sellen nemen ende gheven . Ende deze zoene is toit allen zoenen recht .
Ende dese hebben borghe ghesent den vianden voir al haer ghelt :
mester Coppijn, Didde Adaems sone ; Gelys ende Arnout hebben to
borghe gheset Isebrant ende Dieric Arnouts sone met himzelven met
ghesamender hant van haren aendeele ; Zibrant ende Didde hebben
to borghe gheset Gert Albout ende Clais Heynen sone ; Reyneers ende
Wyaerts borghe zijn : Didde moelnaer, Willam Leyden sone ende
Didde Gerbrants sone . Ende dese hebbent al verborghet met himzelven ende met haren borghe met ghesamender hant . Dit ghelt liet
mijn heer quite .

ANNO DOMINI MCCC NONO CIRCA PENTECOSTE
(OMSTREEKS PINKSTEREN, MEI 18)
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(blz . 13) Van Meynaerts Claren kinderen XXV lb .
Item van haren Willam van Risewijc LXIII lb XV s .
35

1309

(blz . 13) Dits mijns heren seggen van Stevens doit Jordaens broder,
dat die zoene costen sel III® suarter tornoysen . Die sellen ghelden
Mourys Monbaer, Gelys zijn broeder, Steven zijn broeder, Corte
Alebaren, Willam zijn broeder ende Alebrecht Geiling, ellic zine
grote met zinen maghen . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene 1 1/2c lb, ende ter voirzoene L lb . Ende dese voirzoene sellen
haer Gizebrecht van der Mere, Jordaen, Godevaert van den Gheer
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ende Gyzebrecht Splynter deelen onder die maghe bi haren goitdenken . Ende en droeghen zijs niet overien, so sel men se deelen bi
des heren boden, then hijt beveilt . Ende die heer sels hebben C lb .
Ende die den doeden nare zijn dan den levenden, diene sellen ghien
maechghelt gheven 55 ), ende die effen na zijn sellen nemen ende
gheven . Ende dit ghelt sel men betalen to drien tiden tote Sente Janne
toit trecht . Die eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Sente
Lambrechts daghe naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na
Dertienden daghe daer naest, ende die derde dach op den Sonendach to Midvasten daer naest . Ende waert, dat si toit elken daeghen
haer groete niene betaelden, so sellen si to wat daghe dat him ghebrake ende niet vol en betaelden vredeloes wesen, dat si zelve verwilcoert hebben . Ende ten lesten 56 ) daghe, omdat si neghiene borghen
gheset en hebben 57 ), sel men voitval doen met CC mannen, ende to
winnen CC zielemissen ende die cloesteren tuisken Node en Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende danne sel men him weder overviede doen, alse woent is in den lande van
trecht . Ende dese vrede
sel staen tote Palmen Paesken toe . Ende dese zoene sel wesen toit
alien zoenen recht .
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(blz . 13) Dits mijns heren seggen van Rike Lambrechts dolt, dat die
zoene costen sel 11 1/zc lb goits ghelts. Des sel ghaen ter erfzoene ende
ter maechzoene C lb, ende ter voirzoene LXX lb . Ende die voirzoene
sellen opboren haer Daniil van Hamele, Sueder van Abicwoude ende
Lubbrecht Rike Lambrechts broeder, ende dese sullen si deelen onder
die maghe bi haren goitdenken . Ende en conden si niet overien
draghen, so sel men se deelen bi des heren boden, die hire toe set .
Ende die heer sel hebben LXXX lb . Ende dit ghelt sellen ghelden
(biz . 14) Marcelys Roelofs sone, Jan Henrix Gheldolfs sone ende
Gizebrecht Gizebrechts sone veren Landrade sone, ellic zine grote
met zinen maghen . Ende die den doeden nare zijn dan den levenden,
diene sellen niet gheven ; ende effen na zijn sellen gheven ende nemen .
Ende dit ghelt sel men betalen to drien daghen to Vredeland . Die
eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Onser Vrouwen daghe toit
uitgang Oghest, die ander dach des Sonendaghes na Alreheyleghen
daghe, ende die derde dach des Sonendaghes na Jaersdaghe . Ende toit
den middelsten daghe sel men voitval doen met C mannen, ende
men sel winnen CC zielemissen ende die cloesteren tuisken Node
55)
56)
b7 )

Hier stond eerst : gheven noch nemen .
In den tekst verbeterd uit : middelsten .
Het zinsdeel omdat . . . hebben staat boven den regel .
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ende Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende so sel men weder
overveede doen, alse woent is in den lande van ( trecht) . Ende
hiirmede ist al verzoent, dat tuisken desen tuien partien ghesciet is,
alse van wonden ende van huissokinghe. Ende dese zoene is toit
alien zoenen recht . Ende die vrede sel staen toit acht daghe na den
lesten daghe .
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(blz . 14) Dits mijns heren seggen van Sueders doit van Vianen, dat
die zoene costen sel XXVIc lb ende XXV lb des suarter tornoysen,
oft ienen goeden groten tornoys voir XVI d oft ienen goeden hollandscen voir II d. Des sellen hebben zine kinderen ende die maghe
XXC lb, ende die here VIA lb ende XXV lb . Ende dese elve, die hiirna
volghen, als Egbrecht metten plate, Wouter Mudsebijn, Wouter die
Ledeghe, Willam die Rode, Gert die Roede, Gyzebrecht die merseman, Melys Egbrechts sone, Clais Aven sone, Alebrecht Breyt, Dieric
die valkenare ende Gizebrecht Otten sone, sullen wisinghe doen to
tachtich mannen toe, die also gheghoet zijn ende ghemaghet in den
bisdoem oft in Holland, dat mer bi redenen zoene op houden mach,
uitgheset haren Amelize van Minden ende Jan den Cleinen . Ende
waert, dat si niet en mochten wisen die voile van tachtich mannen,
daerom en soude dese voirnoemde summe van der zoene niet minre
wesen . Ende desen anebreng sellen si doen op Sente Lambrechts daghe
voir mijn heer, is hi binnen lants, en ware hi oec niet binnen lants,
so sout wesen ten Dietsken huse bi trecht voir onsen boden, die wi
daer senden . Ende dese voirnoemde penninghe sellen betalen die
tachtich, die men anebrenghet, ellic zine grote met zinen maghen,
(blz . 15) to drien daghen . Die eerste dach sel wesen des Sonendaghes
na Sente Martijns daghe naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na Dertienden daghe daer naest, die derde dach des Sonendaghes na Sente Pieters daghe bi Vastelavont daer naest . Ende dese
penninghe sel men betalen ten Dietsken huse bi trecht . Ende ten
lesten daghe sellen si voitval doen met IIIIc mannen, ende si sullen
winnen Vc zieiemissen ende die closteren tuisken Node ende Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende danne sel men him weder
overvede doen, alse woent is in den lande van
trecht, want si
enghene borghe gheset en hebben . Ende wie zijn ghelt betaelt toit elken
daghen, die sel verzoent wesen met zinen maghen, die him nare zijn
dan den anderen hantdadeghen, die buten bliven van dien, there
aneghebrocht zijn . Ende des voirnoemde elve, die dese anebrenginghe
doen sullen bi haren eede, sullen vrede hebben toit acht daghe toe
na den lesten daghe, alset ghesproken is dese zoene to betalen . Ende
die andere, die aneghebrocht werden ende hare zoene besetten voir
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den eersten dach, die sellen vrede hebben ghelike den elven . Waer
oec iemant, diet niet besetten en mochte ende diet gaerne dade oft hijs
macht hadde, die soude dat brenghen an mijns heren boden, ende
so soude hi vrede hebben toit acht daghe toe na den eersten daghe,
betaelde hi zine eerste ghelt . Ende voirt soude wesen dat iene ghelt
borghe voert ander ; ende to wat daghe hi zijn ghelt niene betaelde
voirt, so hadde hi zijn ghelt verloren, dat hi ghegheven hadde, ende
daer tenden soude hi viant bliven .
Dese zijn aneghebrocht, die dese zoene van Sueder ghelden zullen :
Amelys uten Werde, Amelys Egbrechts sone, Wouter Mudsebien,
Jan van den Torne, Andrees Vredericx sone Hasaerts van Overmere
Alebrecht Breye, Dieric van Spangen, Clais Rampoise,
Kerstiaen die Craen, Oudencoip zijn soen, Henric Vrederix soen,
Henric Ralof, Alebaren van Maersen, Wicgheer Jans Wicgheers sone,
Wouter die Ledeghe, Bartout Colijns sone, Gert van Maerloe, Henric
die scnider, Egbrecht metten plate, Gizebrecht Otten sone, Tideman
Goitscalx sone, Marcelys Roelofs sone, Clais Roelofs sone Over die
Vecht, Zegher Scoutekijn van Muiden, Jan veren Grieten sone, Jan
(blz . 16) Vrederix Bellen sone, Harman Gizebrechts sone van den
Overweghe, Pieter Pieters Roeden sone, Clais haren Adaems sone,
Dieric Smerants sone van der Loesdrecht, Willaem Muil, Harman
Lambrechts Bottermans sone, Borghaert Kelnaers sone van Cortehoeven, Dieric zijn broeder, Dieric die valkenaer, Gyzebrecht die
marseman, Willaem die Roede, Gert die Roede, Jordaen van Overmeir, Volcwijn van Loenen, Gizebrecht die scnider, Beyr Jans Driewinters sone, Gert die here van Oudencoip, Henric die sticker van
Broiclede, Arnout Eynbout, Henric Wedermoit van Loenrevene 59) ,
Hughe van Dorsken, Wouter veren Hildegonde sone, Symon Passigoits . Dese voirghenoemt zijn levende ; ende hiirna volghen zijn doit :
Wouter Egbrechts sone, Jan Foykijns sone, Jan veren Suanelde sone,
die hevet enen zoen levende, die hiet Egbrecht, Egbrecht Jacops
Niesen sone van Maersen, hevet enen broder levende hiet Jacop,
Pieter Jans sone van Overmere, hevet tuie broderen, die hieten Jan
ende Vrederic, Stoute van Overmere, zine kinderen zijn zonder goit,
mar Jacop die Zasse is zire moien soen, Jan Ralof, hevet enen zoen
van Loenresclote, hevet ere
hiet Henric, Iuwijn Roelofs broder
moien sone hiet Henric veren Suanelde sone, Dieric die Ledeghe, Jan
die Hertoghe, hevet enen broder hiet Willaem Durecant in Dieremoedebroic, Gyzebrecht veren Lizen sone, hevet enen broder hiet
Coenraet veren Lizen sone, Henric van Dorsken, Clais die Cog, hevet
58 ),

80 )

58 )
59 )
B0 )

Andrees . . . Overmere is in den tekst verbeterd uit : Harman zijn broder.
Loenrevene is verbeterd uit : Nedervene.
broder is in den tekst verbeterd uit : cone .
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ere moien sone, hiet Clais Goudekine sone van Loenrevene, Gelys
Harmans Storinx soen, Harman Storing zijn vader, die hevet eens
broders soen hiet Gelys Roelofs sone van Loenrevene, Clais Roelofs
sone van Loenen, Dieric van Ginkel, hevet enen broder hiet Henric
van Ginkel, Clais haren Elts soen, Gyzebrecht zijn soen, die Clais 61)
hevet enen zoen levende hiet Dieric, Clais Doic van Benscoip, zijn
maech is Martijn Dierix scouten soen ute Benscoip 62), Henric Bollaert, Gert veren Aleide sone, hevet enen broder hiet Clais veren
Aleide sone, Harman Congkelaert, zine maghe zijn Hartwijx kinder
(blz . 17) van Marservene, Vrederic Tollekijn hevet ere sustersoen
hiet 63) toit trecht hiet Jan van Loenen, Gert Meze, hevet enen
broder hiet Willaem Meze, Henric van der Hoeve, hevet tuie
broderen hieten Alebrecht ende Arnout Poete, Harman veren
Ermegaerde sone van Muiden, hevet zelve soenen, Willaem die Blide,
hevet zelve soenen, Gert die Weint, Nannekijn die scoute op die
Loesdrecht, Roetaert Hoene van der Loesdrecht, hevet enen zoen
hiet Vrederic, Arnout Willaems costers soen van Broiclede .
Dit zoending was gheseghet des Sonendaghes voir Sente Lambrechts daghe 64)
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(blz . 17) Dits mijns heren seggen van Arest dolt van den Boske, als
van then zessen, diit mijn heer ghekeert hebben, alse Symon Engbrecht, Gert van der Vliderhoeve, Gert Stenekijn, Thomaes veren
E (1) sbiene sone, Gert Coernekijn, Alebaren die Bonte, dat die zoene
costen sal vijfhondert pont ende vijftich pont suarter tornoysen, ienen
coninxtornoys voir XVI d oft enen hollandscen voir II d . Des sal
hebben Arest van Starkenbergh ende Henric, zijn broder, met haren
kinderen tueehondert pont ende vijf ende tseventich pont. Ende hiirmede sullen si stillen haers broder sone heren Gizebrechts . Ende des
sal hebben Symon van Benthem met zinen vijf soenen vijf ende
viertich pont . Ende des sel hebben Arest sone van Wlven ende Alfaers
kinder van Wlven ende Hubrechts kinder van Wlven vijf ende viertich pont ; ende Alfaert van Lichtenbergh ende Jan, zijn broeder, met
haren kinderen vijf ende viertich pont . Elyaes van Werconden ende
Gizebrecht uten Goy, zijn neve, sullen hebben dertich pont, daermede sullen si stillen heren Werneers kinderen van der Hare . Ende
61)
62)

die Clais staat boven den regel .
Clais Doic van Benscoip, zijn maech is Martijn Dierix scouten soen ute Benscoip
is geschrapt .
63) Hiet staat bier ten onrechte .
64 )
Zie hierna no . 232 .
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die heer uten Goy sels hebben tien pont, ende haer Gizebrecht van
Yselstein met zinen kinderen tien pont, ende haer Jan van Woudenbergh met zinen kinderen tien pont, ende Henric Hughelijns sone
vijf pont . Ende die heer sals hebben LXXV pont . Ende dit ghelt sel
men betalen to dreen daghen . Die eerste dach sel wesen Sente
Pontiaens daghe 65) naestcomende, die ander dach des Sonendaghes in
Grote Vastelavont 66) daer naest, die derde dach des Sonendaghes na
Paesken 67) daernaest . Ende dit ghelt sel men betalen to Dietsken
huse bi trecht . Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen met
CCC mannen ende die closteren winnen tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is, ende si sullen winnen Vc zielemissen .
Ende alle dieghene, diet ghelt opboren, die sullen weder overviede
doen, alse woent is in den lande van
trecht. Ende van desen voirghenoemden ghelde sellen ghelden Symon Engbrecht, Gert van der
Vliderhoeve ende Gert Stienekijn dreehondert ende XII 1/z pont, ellic
zine grote met zinen maghen . Ende Thomaes veren Elsbiene soen,
Gert Coernekijn ende Alebaren die Bonte sullen ghelden CC lb
XXXVIII/z lb 68) ellic zine grote met zinen maghen. Ende ware enich
stoit onder, dat houden wi an ons to verclaren . Ende et sel gehevreit
wesen toit acht daghe toe na den lesten daghe, alse dese zoene ghesproken is to betalen .
Feria IIIIa post Martini .
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(blz. 18) Dits mijns heren seggen tuisken haren Everarde van Stoutenbergh 69) an die iene zide, ende haren Jan van Woudenberg an die
ander zide, dat ellic den anderen brieve gheven sal in desen manieren,
die hiirna volghen . Dat haer Everaert ende Everaert, zijn soen, ghegheven hebben met onser hant 70) haren Janne van Woudenbergh dat
gherechte ende den tiende to Hoevelaic ende dat goit ter Horst
metten gherechte, eggen ende enden, alset gheleghen is, in dere
manieren, dat haer Everaert ende Everaert, zijn soen voirghenoemt,
oft haer erfnamen 71 ) dit voirseide goit losenen moghen, of si willen,
tieghens haren Janne ofte zinen erfnamen om neghenhondert pont
65)

Sente Pontiaens daghe is in den tekst verbeterd uit : des Sonendaghes na Dertienden daghe.
66) in Grote Vastelavont staat op radering .
67)
Paesken staat op radering. Achter Paesken staat het geschrapte woord : daghe .
68 ) Dit bedrag staat op radering, terwijl het in den tekst hierachter geschreven
tuinticht pout is geschrapt .
89) Boven dezen naam staat: ende.
70 ) met onser hant staat boven den regel .
71 ) oft haer er f namen staat boven den regel .

72
suarter tornoysen, ienen goeden groten coninxtornoys gherekent voir
XVI d oft ienen goeden hollands voir II d, binnen vijf jaren naestcomende, van den naesten Sente Pieters misse toit ingaenden lenten
binnen ere maent daerna ombegrepen . Ende dese loseninghe moghen
si doen toit elken jare ter zelver Sente Pieters misse binnen then
termine, binnen desen vijf jaren . Ende waert, dat die haer Everaert
oft Everaert, zijn soen 72) voirnoemt, oft haer erfnamen, dit voirghenoemde goit niet en losenden binnen desen vijf jaren voirscreven to alsulker tijt, alset voirsproken is, so sel haer Jan van
Woudenbergh oft zijn erfnamen dat goit behouden vrielic zonder
loseninghe ende houden van den Ghestichte to liene in alien manieren,
alset haer Everaert van den Ghestichte helt . Ende die liede, die op
Hoevelaec ende op der Horst nu wonen oft hiirna wonen sullen, die
sellen vrielic ghebruken met alien haren beesten, die si hebben, des
boskes, water ende weide, als si van outs hiirtoe ghedaen hebben,
zonder wederseggen .
Feria Va post Bavonis apud Horst anno Domini MOCCC° nono 73) .
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(blz . 19) Dit zijn die borghe van Arnts doit van den Boske, van der
zoene, die wi daerof gheseghet hebben :
Gerts borghe van der Vliderhoeve : Sueder van Montforde ende
Adacm van den Zile .
Symons Engbrechts so (?) borghe : Kerstans van Lynscoten ende
Bartout Spayaert .
Alebarens borghe : Alebaren 74 ) Henrix Abijns sone ende Hughe
Hildewaer sone .
Gerts Stienekijns borghe : Gert Loef ende Jacop veren Luden sone .
Gerts Cornekijns borghe : Gizebrecht Henrix sone ende Dieric
Hillen sone .
Thomaes borghe : haer Jan van Lynscoten, Florens die Onledeghe
op Thomaes, Gert van Ameronghen ende Vastraet Baers sone .
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75)

(blz. 20) Dits mijns heren seggen tuisken haren Sueder van Abicwoude an die iene zide, ende haren Janne van Woudenbergh an die
72)

Zijn soen staat boven den regel .

73)

Het jaartal is later bijgeschreven .
Alebaren staat boven den regel .
Het concept van deze acte vindt men onder no . 242 .

74)
75)

73
ander zide . Int eerste, als van den dike, dat die dijc leggen sal, als
hi nu leghet, tote Sente Pieters misse toe, die naest coemt ; ende hierentuisken sullen wi ons beraden ende onse seggen daerof seggen . Item
van den tyende toit Achtevelde, die haren Everaerts 76) is, seggen wi,
datten haer Everaert wel vercopen mach ende met den penninghen
loessen tieghens denghenen, diene to wets 77 ) hevet, tuisken Sente
Pieters misse in den lenten ende Paesken, alse zine letteren houden .
Item van den rechte to Lottervelde, dat si enen menen rechter setten
sullen, die van hare tuier weghen rechten sal ende ellic zine grote
nemen van den vervalle ende van den boeten . Des sel hebben haer
Jan die driedele ende haer Sueder dat vierdendeel . Ende waert, dat
sijs niet overien draghen en mochten, so sal die scoute van Amersfoert daer enen rechter setten, die rechten sal van hare beider weghen,
toit there tijt toe, dat si overien draghen . Voert van der viskerie
seggen wi, dat ellic daer visken sal na zinen aendele . Item van der
suaendrift seggen wi, dat haer Jan suaene houden sal in den Rijn na
zire grote, alse him aneloept na der grote van den water, ende desghelijx haer Sueder . Item van den goede to Rina, des him haer Jan
becroent, is onse seggen : ist, dats him denket, dat hire recht an hevet,
dat hi heren Sueder anespreke al daert to rechte gheleghen is, ende
haer Sueder sel him recht doen sonder vertrecken . Ende den voercoep op dArke van den viske gheven wi denghenen, die eerst coemt
ende meest ghelts ghevet . Item van den zes ponden, die haer Gizebrecht van Abicwoude bekent zoude hebben heren Janne : vint men
ze in zijn testament, so sullen wi him helpen met goeden trouwen,
dat hi se weder hebbe . Item van den banne ende van den boeten,
daer die paerde voir ghepant waren, want wi vonden, dat die boeten
metten rechte niet vervolghet en waren, so deden wi die paerde
weder gheven, ende dat seggen wi quite . Item van Gizebrecht van
Scaflaer is onse seggen, dat hi him ofnemen sal met zire hant ten
heyleghen der aneticht, die him heer Jan anetiende is, ofte beteren
alsulken scade, alse hi him ghedaen hevet, met zinen eede . Item van
dien, dat haer Jan seghet, dat him rechts ghebreket op den Hoeven,
is onse seggen, dat him haer Sueder al recht doen sal to zinen vermanen. Item van den goede to Ymminghusen, dat houden wi an onse
(blz . 21) seggen, want wire noch enghiene wareit of en connen
ondervinden . Item van Dorart sullen wi een onderzoic doen an den
vroetsten ende den outsten, dient cont is, ende na dien, dat wi
vinden, sullen wi elken tsine gheven ende toewisen . Item van der
hotter, die Moskets 78 ) was des lombarders, omdat in een open
76)
77)
7B)

= haren Everaerts van Stoutenbergh .
to wette .
concept : Muschets .
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orloch was ende hi in die stat woende, so vinden wi dat quite . Item
van Engbrecht van Mandren : ist, dat hi verzoent is met haren Janne,
dat willen wi dat stade blive ; ist, dat hi him beclaghet zijns paerts,
so sel him haer Jan recht doen .
Gheseghet ter Horst to Sente Lambrechts misse .
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(blz . 21) Dits mijns heren segghen van Harmans Henrix soens doit,
dat die zoene costen sel Xc lb ende XII lb suarter tornoysen, ienen
goeden groten coninxtornoys gherekent voir XVI d oft ienen goeden
hollansken voir II d. Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene III/2c lb . Ende Heyne ende Willaem Harmans broderen sellen
hebben I'/2c
ende daerof sellen si gheven Willaem Matten sone,
Harmans knaip, X lb van zire smerte . Ende des sel ghaen ter voirzoene C lb ; die sellen opboren haer Gert van den Vliete, Kerstans
van Lynscoten, Clais Heynekijns sone ende Heyne Alebrechts sone,
ende dese viere sellen desen voirzoene deilen onder die maghe bi
haren goitdenken onder die maghe . Ende en draghen zijs niet overien,
so sellen wire onse boden toe setten, daer si se bi deelen sullen . Ende
die heer sels hebben Vc lb . Ende Lubbekijn, onse scoute, sels hebben
XII lb, omdat hi ghescleghen wart ende ghewont int ghesceit . Ende
dese voirnoemde penninghe sellen ghelden Diddekijn die merseman,
Heyne Vos, Ocker, Coppaert die veyr, Jacop Grieten soen, Lubbrecht Jacops scniders broeder, Hughekijn Pouwels soen, Gert die
scnider, Gyzebrecht die scere, Ysaac, Pieter Carnemelc, Tydeman
Batenborgh, Gizebrecht Ruske, Ghene die scere, Hanne Witte, Jan
Out, Willaem Roelofs sone, Willaem Matten sone, Willaem Melys
sone, Pouwels die visker, Everaert Reyneers sone ende Vrederic
scomakers sone, ellic zine grote to gheven met zinen maghen . Ende
(blz . 22) dieghene, die die grote van hare zoene niene besetten, die
sellen vrede hebben met haren maghen acht daghe na den eersten
daghe, als men dese zoene betalen sal . Ende en betaelden si hierenbinnen niet haer ghelt, so (sullen) si vredeloes wesen, die niene betalen, ende haer goit ins heren hant, ende haer maghe sullen daertoe
die viede behouden . Ende is, dat si gheven dat eerste, die neghiene
borghen setten en moghen, so sel dat iene ghelt voirt des anders
borghe wesen . Ende wat daghen si haer ghelt niene ghaven, so soude
dat ghelt, dat si ghegheven hadden, verloren wesen, ende daertoe die
viede behouden . Ende die die zoene besetten, die sullen vrede hebben
acht daghe na den lesten daghe, als men seit dese zoene to betalen .
Ende Coppaert die veyr sal hebben voir zine leemte XXX lb ; die
sellen ghelden Heyne Harmans broder ende Heyne Alebreclits soen,
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ellic zine grote met zinen maghen . Ende dese zoenen sel men betalen
to Woirden to drien daghen . Die eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Jaersdaghe naestcomende, die ander dach des Sonendaghes
na Sente Pieters daghe daer naest, die derde dach des Sonendaghes na
Paesken daer naest . Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen
met CC mannen, ende winnen CCC zielemissen ende die cloesteren
tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende danne
sel men him weder overviede doen, alse woent is in den lande van
trecht . Ende dese zoene is toit alien zoenen recht .
Gheseghet to Montfoerde des Dynsdaghes na Alreheyleghen daghe .
Ende Jacop den scnider seggen wi verzoent ope onse seggen, ende
Voppen seggen wi quite . Ende die den doeden nare zijn dan den
levenden, diene sellen engheen maechghelt gheven, ende die effen
na zijn sullen nemen ende gheven . Ende waer, datter enich stoit an
quame, dat houden wi an ons to verclaren . Ende hiirmede seggen wi
se alle op haer goit die voldoen 79 ).
Cappaerts borghe : Jan van Lynscoten ende Willaem van Lynscoten . Jacop Gert soens borghe : Willaem Otten sone ende junghe
Roelof Viirscoten .
Gerts scniders borghe : haer Ruske van Lynscoten ende Henric van
Amersfoert .
(blz . 23) Heynen Vos borghe : Jan van der A ende Gert Sueime .
Gyzebrechts sceres borghe : Hughe veren Bartrade ende Gert die
Blote.
Ysaax borghe : Jan Amelborghen sone ende Hanne Goudriaen .
Pieters Carnemelx borghe : Jan Carnemelc ende Willaem Nannen
cone.
Tydemans Batenborghen borghe : Cnoip ende Hubrecht .
Willaem Roelofs soens borghe : Voppe ende Everaert Buys .
Willaem Matten soens borghe : Coppaert die veir, Pieter die veir,
Willaem Roelofs sone ende Willaem zelve .
Everaerts Reyneers soens borghe : Vlisteman ende Loeding die
backer .
Ockers borghe : Hughe veren Bartrade sone ende Velseman .
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80)

(blz . 23) Dits mins heren segghen van Iuwijns Willaems soens doede
tot Bodegraven, dat die zone costen sal V11 1/2c lb suarter tornoysen,
enen goden coninxtornoys vor XVI d, oft enen goden hollands vor
De zin Ende . . .voldoen is toegevoegd .
De van de overige schrijfhanden in het Registrum Guidonis afwijkende hand,
waarmede dit stuk geschreven is, wijst op latere toevoeging .
711)
80)
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II d. Des sal gaen ter erfsoen ende ter maechzoen TIC lb . Ende
Willaem Yden sone sals hebben L lb, omdat hi sijn vader was . Ende
ter voirzoen sellen gaen C lb ; die sellen opboeren si viere, dierre die
maghe toe kyesen bi baljues rade. Ende die sellen si deelen onder die
maghe bi horen goetdincken . Ende en droghen sijs niet overeen, soe
sals die baliu deelen vans heren weghen . Ende des sel die heer hebben
CCCC 1b, omdat die doetslach gheviel binnens heren gheleyde, dar
sine boden jeghenwordich waren . Ende van desen voernomde ghelde
sal ghelden Dyderic de Suan CXX lb, Jacop de Beere CX lb, Herman
Gheldarts soen C lb, Rodric C lb, jonghe Melys C lb, Clays Godelden
sone C lb, want hi sculdich vonden is, Peter Nannekin soen LXX lb,
ende Ghert Sappe L lb . Ende dese penninghe sal ghelden ellic man
met zinen maghen, als hi dar an gheboren is . Voert soe en sal nieman
den anderen sine maghe ontyen, omdat hi die oudste is ofte naeste ;
elc man en sal sijn maechghelt ghederen onder sijn maghe, also nae
als hi gheboren is . Ende dese penninghe sal men betalen to Woirden
to dri daghe. Die ie (r) ste dach sal wesen des Sonendaghes na
Dertyen dach nastcomende, die ander dach VI weken dar nast, die
derde dach VI weken dar nast. Ende ten middelsten daghe sal men
voitval doen met C mannen ; ende men sal winnen CC sielmissen
ende die closter tuschen Noede ende Bodegrave, als sede ende woent
is . Ende dan sal men him weder overvede doen, als woent is in de
lande van trecht . Ende dese zoene is tot alle zone recht . Ende dit
sal ghevreet wesen acht daghe na den lesten daghe 81 ), dar de zoene
op ghespreken is to betalne . Dese vrede ghebiede wy to houden op
lief ende goet . Ende oude Didde Neve ende Jan Philips sone die heft
die heer onscoutich vonden ; daromme seyt by se quite . Ende voert
hout de heer an him alle sticken to verclerne, oft dar enech stoet in
ware.
Dictum circa festum Simonis et Jude apostolorum .
ANNo DOMINI
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(blz . 24) Dits mijns heren seggen, alse van mester Coppijns doit, dat
die zoene costen sel C ende L lb goits ghelts, ienen goeden groten
coninxtornoysen voir XII d . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter
maechzoene L lb, ende ter voirzoene XL lb . Ende die heer sels hebben
LX lb . Ende die voirzoene sel opboren Dieric veren Yen sone ende
81)

daghe

staat boven den regel .

77
Dieric Arnouts sone, ende die tuie sellen haren cost daer of nemen,
dien si uitgheleghet hebben ter goeder wareit . Ende en conden zijt
niet ghedeilen onder himzelven, so sel ment deilen bi mijns 82) heren
bode, dien hi daertoe set . Ende Rike Reyneer sel hebben X lb voir
zine wonden ende smerte, die him mester Coppijns maghe deden,
ende die zel men nemen uter zoene, als bi mijns heren boden . Ende
dien stoet, die daer ghevel tuisken Dieric Arnouts soen ende Willekijn Wedeghen sone, dien seggen wi quite op beiden ziden . Ende dit
voirseide ghelt sel ghelden Henric Gerts Sillinx sone met zinen
maghen . Ende want wi Gert Silling ende Gert Zevennoit onsculdich
ghevonden hebben, so seggen wi se quite. Ende dit ghelt sel men
betalen to drien daghen to Vredeland . Die eerste dach sel wesen des
Sonendaghes na Sente Pieters daghe toit ingang Oeghest, die ander
dach des Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe daer naest, die
derde dach ses weken daer naest . Ende ten middelsten daghe sel men
voitval doen met C mannen, ende CC zielemissen winnen ende die
cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is ;
ende men sel weder overviede doen, alse woent is in den lande van
trecht. Ende dese zoene sel wesen wit alien zoenen recht . Ende die
den doeden nare is dan den levenden, die en sel niet ghelden, ende
die effen na zijn zellen nemen ende gheven.
Gheseghet to Midde Meye to Vredeland .

45
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(blz . 24) Dits mijns heren seggen, alse van Dierix Gheilinx doit, dat
die zoene costen sel C lb goits ghelts . Des sel ghaen ter erfzoene ende
ter maechzoene XL lb, ende ter voirzoene XXX lb . Die zellen opboren Beer van Tankenvene ende Wouter Brants sone ende deilen
onder hare maghe, dies werdich zijn . Ende en draghen zijs niet
overien, so sel men se deilen bi des heren bode . Ende die heer sels
hebben XXX lb . Ende dit ghelt sel ghelden mester Henric met zinen
maghen . Die eerste dach van desen ghelde to betalen sel wesen des
Sonendaghes na Sente Pieters daghe toit ingang Oeghest naestcomende 83 ), die ander dach des Sonendaghes na Sente Lambrechts
daghe daer naest, die derde dach ses weken daer naest . Ende ten
middelsten daghe overviede doen . Ende den doede seggen wi to
graven, want wi zeker willen, dat hi ghegraven werde . Ende dese
zoene sel we .-en toit alien zoenen recht .
Gheseghet to Vredelant to Midmeie .
82)
83 )

Boven mijns staat : des.
naestcomende staat boven den regel.
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(blz . 25) Dits mijns heren seggen, alse van huisbrekinghe Baerns
veren Minnekine sone op Amestelredamme, dat die zoene costen sal
I 1/2c lb goits ghelts . Des sel die heer hebben, omdat met hovaerdichede ghesciede ende met verrade, C lb . Ende Baernt ende zijn
dochter zellen hebben voir haren cost ende scade L lb . Ende dit ghelt
sel men betalen to Vredeland to tueen tiden . Die eerste dach sel wesen
des Sonendaghes na Sente Jans daghe to Midzomer naestcomende,
die ander dach des Sonendaghes na Sente Pieters daghe toit ingang
Oeghest daer naest . Ende dit ghelt sellen ghelden Baernt scoute Arnts
soen, Harman Zibrants soen, Hildebrant Zibrants soen, Hanne Heynen soen, Didde Heynen soen, Lambrecht Spikers soen, Gyzebrecht
veren Liewen sone, Ysebrant Gyzebrechts soen, Jan die borsemaker,
Hanne Gizebrechts soen, Jacop Gizebrechts sone, Clais Gizebrechts
sone, Tideman veren Liewen sone, Jan Tydemans soen, Clais Tydemans soen, Willaem Willaem Cox soen, Hughe Allaerts soen, Gizebrecht Jans Willekijns soen, Zuittart Allart Doeden soen, Alebrecht
Stierekijn, Gherbrant Alebrechts Stierekijns soen, Andrees Dore, Jan
heren Teden soen, Lambrecht die backer, Lambrecht die Cog, Clais
Ecken soen, Symon moelnaer, Clais die scmit, Tedekijn, Pieter
Sclechting, Didde Jans moelnaers soen, Clais Morseel, Volprecht
Lubbrants soen, Engbrecht Brekers soen, ende Everaert Hildevoit,
ellic zine grote van zinen goede, ponde ponde ghelike, so waer dat
gheleghen is . Ende en connen si dat niet ghesetten onder himzelven,
so sel si dat setten bi des heren baliu met ghesamender hant dat ghelt
uit to comen zonder wederseggen . Dit ghelt sel men betalen to Vredeland to tueen daghen, als hiirvoir sproken is . Voirt sel Baernt zijn
huis losenen voir XX lb, daer hijs niet ghedaen en hevet, twit alsulken
daghe alse voirsproken is . Ende alle die claghe, die Dieric Arnts soen
hevet gheclaghet op Broederkijn, die sel quite wesen, ende daermede
sullen si goede vreende wesen . Voert van der broeke, die Dieric Arnts
soen hevet, omdat hi dede bieden des Sonendaghes in die kerke bi
ere boete van I lb des Donresdaghes voir Barns huis to wesen, ende
van then brieven, die dieghene beseghelt hebben van der verticht van
Barns huse jeghen zijn kint, die die deken van Sente Janne hevet
toit onser behcif, dat houden wi an onse seggen to verclaren .
Gheseghet to Midmeye to Vredeland .
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(blz . 25) Gyzebrecht haren Adaems soen hevet mijn heer gheloevet
XC lb to betalen to Sente Martijns misse in den winter naestcomende .
Des zijn borghe : haer Wouter van Zulen, Fylips haren Adaems soen,
Gyzebrecht van Wijc ende Adaem haren Adaems sone .
Item van haren Arnoude van Scalcwijc XC lb ten zelven daghe,
inde decanus habet litteras .
Item van Henric van Blazenborgh XC lb .
Item van dien van Naerden CC lb ; betaelt XXXII lb .
Item van haren Egbrecht van den Boske CC lb ; betaelt LXXVI lb
XXIII s IIII d .
Item van den Lombarden to Montfoert CC lb XXIIII lb ; betaelt
C lb LXXV lb.

48

1310 Mei 23

(blz . 26) Dits mijns heren seggen van Henrix Goiers dode, dat die
zoene costen sel C lb ende XII lb . Want wi vinden, datter moeder
maghen ende den kinderen voldaen is, so seggen wi des vaders
maghen toe LX lb . Ende daerof sellen ghaen ter voirzoene XXX lb .
Ende die sel opboren Henric die Goier, die dese claghe ghevoirt hevet,
ende Jan Alebrechts sone van den Zande . Ende die sellen daerof tevoeren uitnemen haren cost, ende dat daer overblivet, dat sellen si
deilen onder die maghe . Ende en conden zijs niet deilen onder him,
soe sellen zijt deilen bi des heren bode . Ende die maghe sellen hebben
XXV lb in dien tueen verendelen, alse recht is . Ende Wolf sel
hebben V lb, omdat hi haer voirsprake gheweist hevet, ende die sel
hi opboren ten eersten daghe . Ende die heer sels hebben L lb . Dit
ghelt sel men betalen toit trecht to drien daghen : die eerste dach des
Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe naestcomen(de), die ander
dach des Sonendaghes na Sente Martijns daghe daer naest, die derde
dach des Sonendaghes na Kerstdaghe daer naest . Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen met C mannen ende winnen CC
zielemissen ende die cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse
zede ende woent is ; ende danne weder overviede doen, alse woent is
in den lande van trecht . Ende dese zoene sel wesen toit alien zoenen
recht . Ende dit sel ghevreit wesen toit acht daghe toe na den lesten
daghe, alse dese zoene sproken is to betalen .
Gheseghet des Zaterdaghes voir rbani toit trecht .
Borghen : Martijn Dierix soen, Arnout van Scraghen, Dieric
Bartouts sone, Arnt Gerts sone, Gert Willaems soen ende Jan van
trecht met zamender hant.

80
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Item Jan van Zeist C lb .
Item Dieric Lam CC lb .
Item Pieters Belen soens wijf L lb .

(blz . 26)

50
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Juni 2

(blz . 26) Dits mijns heren seggen van Dierix Lams misdaet, dat hi
den heer gheven sel CC lb, to betalen acht daghe na Sente Jans daghe
to Midzomer naestcomende die ene helft ende die ander helft acht
daghe na Sente Jacops daghe daer naest . Ende hi sel gheven then van
Dordrecht C lb, to betalen to Sente Martijns misse ende Sente Pieters
misse in den winter naestcomende. Ende hi sel gheven Heyneman van
der Hoghe ende Harman zoen XX lb to Sente Lambrechts misse
naestcomende. Ende die vrouwen van Vrouwencloester sellen hebben
VIII lb . Summa CCC lb XXVIII lb .
Gheseghet des Dynsdaghes voir Pynster 84 ) .

(Derde katern, nos .
51

51-76)

1310 Juni 14

(blz . 87) Dits mijns heren seggen van Gizebrecht van Roemst ende
zine helpers an die ene zide, ende Nanneboys kinderen, mijns
heren lantsaten, an die ander zide, als omdat Nannebois kinderen
ghejaghet worden ende ghewont ende wapeldrengt, so vinden wi
him ter beteringhe XX lb . Ende omt mistaen, dat ons daeran
ghedaen wart, want onse lantsaten zijn, so vinden wi ons zelven
ter beteringhe C lb . Ende dit ghelt sel ghelden Gizebrecht van
Roemst, Peter Man, Clais Aven sone, Heyne Aven sone, Willaem
Aechten sone, Wouter van Roeden, Gert Taetse zijn broeder 85) ,
Willaem van Roeden, Jacob Grieten sone, Jan van Rietvelt, Dieric
Beliaert, Ludolf 86) zijn soen, ende zijn svagher, Elyaes van der
Hare, Egbrecht zijn broder, Gizebrecht Otten sone, Dieric van den
Rande, Henric Arns sone, Scellaert die Oude, Florens veren Wendelmoede cone, Jan Vrederix sone, Harman zire zuster man, Nyclais
Volcwijns cone, Henric zijn broeder, Pieter van den Vene ende
Willaem Sanders sone 87 ) . Ende dit ghelt sel men betalen des Sonen84 )
85)

88 )
87)

Onder deze acte volgt met een verwijzingsteken het slotgedeelte van No . 53 .
Gert Taetse, zijn broeder, staat boven den regel.
Ludolf staat boven den regel .
W/illaem Sanders .cone staat bijgevoegd aan den kant .
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daghes voir Omnium Sanctorum 88 ) naestcomende to Woirden . Ende
hiirmede sel ghebetert wesen al ende dat op dien dach ghesciede .
Dictum in octava Pentecoste .

52

1310 Juni 14

(blz . 87) Dits mijns heren seggen van Willaem Vrederix sone, omdat
die vrede qualic verwaert wart 89), dat die zoene sel costen C 90)
lb 91 ), die sel hebben mijn heer 92 ) . Dit ghelt sellen ghelden 93) Gert
die Grize ende Henric zijn broeder met ghezamender hant 94 ), to betalen 95 ) des Sonendaghes na Sente Martijns daghe in den winter
naestcomende 96 ) . Ende hiirmede sel verzoent wesen al ende dat daer
ghesciede .
Dictum in octava Pentecoste .

53

1310 Juli 15

(blz . 87) Dits mijns heren seggen van Gerts doit haren Rutgheers
sone, dat die zoene costen sel IIIc lb suarter tornoysen, ienen coninxtornoys voir XVI d . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene
I1/2c lb, ende ter voirzoene L lb . Ende die voirzoene sel opboren
Adaem van den Zile, Rutgheer Gerts broder 97 ) sone ende Gert van
der Vliderhoeve, ende die sellen si deilen onder die maghe, dies
werdich zijn . Ende en connen zijs niet overien draghen, so sellen zi
se deilen bi des heren boden. Ende die heer sels hebben C lb . Ende
van desen ghelde sel ghelden C 1b98) Meus Scimmel voir him ende 99)
88 ) voir Omnium Sanctorum is in den tekst verbeterd nit : na Sente Lambrechtt
daghe .
89) omdat die vrede qualic verwaert wart staat boven den regel ter verbetering van
de doorgeslagen zinsnede : alse van dien wonden, die him dede Wouter die Roede
binnen dien vrede, dien Gert die Grize ende Henric zijn broder ghegheven hadden,
des si Wouter den Roeden niet to weten en deden .
90) In den tekst verbeterd uit : C ende XXX .
91 ) De zinsnede : des sel hebben die Willaem Vrederix cone XXX lb voir, welke

bier volgt, is doorgeslagen .
92) Achter heer is het bedrag C lb doorgeslagen.
93) De woorden : Wouter die Roede en derdendeel ende, welke bier volgen, zijn
doorgeslagen .
94 ) die tuee dele is hierachter doorgeslagen .
95) De zinsnede : die ene helfte des Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe naestcomende ende die ander helft, welke bier volgt, is doorgeslagen .
99) naestcomende is in den tekst verbeterd nit : daer naest .
97 ) broder is verbeterd uit : zuster .
98) Ende van . . . ghelden C lb staat op radering.
99) voir him ende staat boven den regel .
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Scimmel zijn broeder ende 100) Bloc Meus Scimmels suagher, Lutticke
Dieric Scimmel Meus Scimmels . . . 101 ) neve, Clais Meus Scimmels
stiipsone ende Gert Godevaerts sone CC lb 102), ellic zine grote met
zinen maghen . Dit ghelt sel men betalen to drien daghen : die eerste
dach des Sonendaghes na Alreheileghen daghe, die ander dach des
Sonendaghes na Jaersdaghe, die derde dach des Sonendaghes na Sente
Pieters daghe ad chatedram, to betalen toit trecht tote Sente Janne .
Ende ten middelsten daghe sel men voitval doin met C mannen ende
CC zielemissen winnen ende die cloesteren tuisken Noede ende
Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende weder overviede doen,
alse zede ende woent is in den lande van trecht . Ende dat land,
daer si om ghekeven hebben, dat setten wi ten rechte an den provest,
daert of roirt 103) .
(blz . 26) Endet sel ghevreit wesen toit acht daghe toe na den lesten
daghe, alse dese zoene ghesproken is to betalen . Ende ware enich stoit
onder, dat houden wi an onsen verclaren .
Dictum in Divisione Apostolorum .

54
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(blz . 88) Dits mijns heren seggen van Adaems smerte van den Zile,
die him ghedaen wart toit trecht voir die poerte, ende van diere
vangnesse, dat die zoene costen sel van diere overdaet, die daer ghesciet is, I%c lb suarter tornoysen, en coninxtornoys voir XVI d . Des
sel ghelden Meus Scimmel, want gheleide zine was, C lb, ende Clais
Werenbouts sone XXV lb, ende Gert Godevaerts sone ende Peter
Custodi XXV lb, ellic zine grote . Des sel hebben Adaem C lb voir
zine scmerte ende zine vangnesse, ende die heer L lb van diere overdaet . Dit ghelt sel men betalen to tuien 104) daghen. Die eerste dach
sel wesen op Sente Pieters daghe toit ingang Oeghest, ende die ander
dach des Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe naestcomende .
Dictum in die Beati Johannis Baptiste apud Trajectum .

55

1310 (Juni 24)

(blz . 88) Harman die Wolf hevet halsloseninghe ghedaen, dat hi
100)
101)
102)
103)

ende staat boven den regel .
Hier is een woord weggeradeerd .
CC lb staat boven den regel .
Aan het einde staat een verwijzingsteken, dat herhaald wordt op b1z . 26 bij de
alinea Endet sel ghevreit wesen . . . Apostolorum, welke hieronder wordt afgedrukt .
1p4 )
In den tekst verbeterd uit : drien .

83

vredeloes lach van Willaems weghen van der Cule . Ende die zoene
sel costen C lb ende XXX lb . Des sel die heer hebben LX lb, ende ter
erfzoene ende ter maechzoene sellen ghaen XXX lb . Ende Willaem
sel hebben voir zinen cost XIII lb . Ende ter voirzoene sellen ghaen
XVII lb, die sellen obboren Gizebrecht ende Steven Gizebrechts sone .
Ende dit ghelt sel men gheven des Sonendaghes na Petri ad vinculam
ende des Sonendaghes na Lamberti .

56
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Augustus 21

(blz . 88) Dits haren Hubrechts seggen van Vyanen ende haren
Gizebrechts van Iselstein van den zoendinghe van Clais doit van
Beesden, dat die zoene costen sel XXXIC lb suarter tornoiser, en
goeden coninxtornoys voir XVI d, ende en hollants voir II d . Des
sellen gaen ter erfzoene ende ter maechzoene 111 1/zc lb, ende ter voirzoene I 1kc lb . Ende Florens die Onledeghe sels hebben IF lb voir zine
smerte, zinen anst ende voir zine scande, die him ghesciede, want hi
des heren baliu was ende ment doir him niet laten en wilde . Ende die
heer sels hebben XXIIIIc lb, omdat ghesciede in zire porte, daer zine
boden, die daer waren, in groten anste ende vare waren . Ende dese
voirzoene sellen opboren Lude van Renen, Everaert Zuremont,
Gosewijn Hackaert, Rijcwijn Nyclais broder 105 ) van Beisde ende
Rijcwijn zijns oems soen, ende deilen onder die maghe na haren goitdenken . Ende en dreghen zijs niet overien, so sellen zi se deilen bi
Florens den Onledeghen ende bi Hubrecht van den Zande, daer zijs
overien draghen, ofte bi enen van him tueen . Ende dit ghelt sel men
betalen toit trecht to Sente Janne to drien tiden . Die eerste dach sel
(blz . 89) wesen des Sonendaghes na Sente Baven daghe naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na Sente Martijns daghe
daer naest, die derde dach des Sonendaghes na Dertienden daghe daer
naest . Ende dese penninghe sellen ghelden die tuintich, die voir gherechte brocht worden toit trecht, ende si sellen to helpe hebben die
mede beclaghet waren, uitgheset dieghene, die porters zijn toit
Oudewater . Ende hiirmede sellen dese tuintich ende hare helpers toit
desen ghelde claerlike verzoent wesen tieghens den heer ende haren
vianden. Ende dese zoene sel wesen toit allen zoenen recht . Ende dese
zoene sellen si setten onder him . Ende en draghen zijs niet overien,
so sellen se setten haer Hubrecht ende haer Gizebrecht voirnoemt,
op elken also groit, alse zijt seggen ; ende dat to ghelden elc met zinen
maghen. Voirt sullen si ghelden then cost, die des heren boden ghedaen hebben toit Oudewater, alse redelic is, bi goitdenken haren
105)

In den tekst verbeterd uit : sone.

84
Hubrechts ende haren Gizebrechts . Ende alle, datter ghesciet is ende
verloren is, dat sel also bliven 106) . Ende ten middelsten daghe sel
men voitval doen met CC mannen ende III° zielemissen winnen ende
die cloesteren tuisken Node ende Bodegraven, alse zede ende woent
is ; ende danne sel men him weder oreviede doen, alse woent is in
den lande van trecht .
Dictum feria VIa post Assumptionis .

57

1310 September 2

(blz . 89) Dits mijns heren seggen van Harmans doede van Themet,
dat Gerde van der Vliderhoeve die zoene costen sel VIIc lb suarter
tornoyse 107 ) . Ende die sel hi ghelden met zinen maghen, uitgheset
Symon Engbrecht met zinen maghen, die him nare zijn dan Gerde
van der Vliderhoeve . Ende die effen na maghe zijn, die sellen verzoent wesen met dien Gerde voirnoemt . Ende Adaem van den Zile
met zinen kinderen, die sel verzoent wesen met dien Gerde van der
Vliderhoeve . Mar hadde enich man dien vredelosen man voirstaen, hi
waer maech ofte vremede, dien setten wi ten rechte . Ende sturve
Gert van der Vliderhoeve eer dese zoene betaelt worde, so sel Symon,
zijn broeder, en zacweldich bliven in allen sticken, ghelike oft Gert
zelve ware, ende zijn maechghelt to gaderen onder zine maghe . Des
sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene III' lb, ende Gert van
Themet sels hebben L lb . Ende Willaem die Jonghe ende 108 ) dieghene,
die in die reise toit Oudewater waren, die sellens hebben I%c lb ; die
sellen opboren Willaem die Jonghe, Jacop Taetse, Thomaes uit
Maersenbroic, Godevaert Adaems sone, Wolf Godevaerts sone,
Henric Arnts sone uten Nesse ende Willaem Heynen des Lewen sone .
(blz . 90) Ende die sellen si deilen onder dieghene, die hiirvoir ghenoemt zijn in die reise, alse bi haren goitdenken . Ende en droeghen
zijs niet overien, so sel ment deilen bi mijns heren boden, die hire toe
set. Ende mijn heer sels hebben CC lb . Ende dit ghelt sel men betalen
to Woirden to drien daghen . Die eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Jaersdaghe naestcomende, die ander dach des Sonendaghes
na Sente Pieters daghe daer naest, die derde dach des Sonendaghes
na Meyendaghe daer naest . Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen met CC mannen ende winnen IIIc zielemissen ende die
cloesteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is
datter ghesciet . . . bliven staat boven den regel, terwijl doorgeslagen is : die
wapenen, die desen tuintichghen ofghenomen zijn, die sellen bliven denghenen, die se
hebben, in alien zoenliken stucken .
107)
Suarter tornoyse staat boven den regel .
108)
W7illaem die Jonghe ende staat boven den regel .
106)
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in den lande van trecht ; ende daer sel men him weder overviede
doen, alse woent is . Ende dese zoene sel wesen toit alien zoenen recht .
Ende die Gert van Themet sel mijn heer bedanken goits rechts . Ende
die heer sel dien Gerde van der Vliderhoeve weder leggen in zinen
rechte 109) . Ende dit sel ghevreit wesen in enen alinghen vrede toit
acht daghe toe na den lesten daghe alse dese zoene ghesproken is to
betalen . Ende alle dieghene, die Gerde van der Vliderhoeve ende zine
maghe, die hiirinne besoent zijn, die si besculdichden, dat si gheholpen
zouden hebben Gerde van Themet, zijn si van binnen der porte ofte
van buten, met rade ofte met dade, dat seggen wi verzoent tieghens
desen Gerde van der Vliderhoeve ende zine maghe, die hiir verzoent
zijn . Ende ware iet onder to verclaren, dat houden wi an onsen verclaren . Ende van dien dat ghesciede voir Jans porte van Malbergh,
dat houden wi an onse seggen .
Dictum feria IIIIa post Johannis in Augusto .
Gert(s) borghen van der Vliderhoeve : Symon van der Vliderhoeve, borghe ende zacwoude, Adaem van den Zile, Splynter uten
Werde, Gert Stienekijn, Jan Abijn, Jacop veren Ludelde sone,
Thomaes veren Elsbiene sone 110), Jacop Erart, Gert van Mastwijc,
Lubbrecht Splynter ende Reineer die lombarder, of to stane met zijn
aendeel .
Gerts borghen van Themet die zoene to houden : Gert zelve, Dieric
van der Weide, Godevaert Adaems sone, Roderic over Rijn, Willaem
die Jonghe van Everdinghen, Hughe veren Everkinen sone ende Clais
haren Everaerts sone.
58
1310 Augustus 16
(blz . 91) Jan van der Mye .
Des Sonendaghes na Onser Vrouwen daghe tot utganken Ogest
tote Montforde waert gheutet mijns heren segghen, alse van Jan van
der Mye, alse dat hi gheven zal vierdehalf hondert pont suart . Die
helfte sal hi gheven des Sonendaghes na Dertii (n) den daghe, ende
die ander helft des Sonendaghes na Paesken . Hiir sin borghe voere :
Jan selver, borghe ende sacwolde, Willam van Lynscote, sijn broder,
Herman van der Stripe, Splinter uten Werde, Heyne Tydemans sone,
Lubbrecht sijn broder, Gysebert die Pape ende Voppe die Hont met
samender hant, toe leesten tot trecht in ene herberghe, daer men se
in manet van mins heren weghene, uitghenomen Baerns rierberghe des
laters .
109)

Hier volgt de doorgehaalde datering : Dictum feria IIIIa post Johannis in Augusto
(1310 September 2) .
110)
Thomas veren Elsbiene cone is boven den regel geschreven, terwijl is doorgeslagen : Rutgheer Arnts cone .
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1310 October 2

(blz . 91) Dits mijns heren seggen van Wouter Reedinx doit, dat die
zoene costen sel III/2c lb suarter tornoyse 111) . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene IIc lb, ende ter voirzoene C lb ; ende van
dere voirzoene sel hebben die paip zijn broeder X lb hebben, ende
die LXXXX lb sellen opboren haer Jan Reeding, haer Willaem van
Gent, Jacop uten Dorenwerde, Roit Otte ende Baernt uten Dorenwerde, to deilen onder die maghe na haren goitdenken . Ende en
droeghen zijs niet overien, so sellen si se deilen bi denghenen, there
die heer toe set . Ende die heer sels hebben voir zire pander cost L lb .
Ende van desen ghelde sel ghelden 112) Philip veren Aleide sone CLX
lb, Steven Ghizebrechts soen LXXV lb, Stoyf Jorefaes sone LXXV
lb ende Jan van Zanten XL lb, to ghelden met zire moeder
maghe 113) . Ende dit ghelt sel elc man ghelden met zinen maghen
to 114) betalen to drien daghen to Renen 115) : die erste dach 116) des
Sonendaghes na Dertienden daghe naestcomende 117 ), die ander dach
des Sonendaghes na Grote Vastelavonde daer naest 118 ), die derde
dach des Sonendaghes na Meyendaghe daer naest 119 ) . Ende men sel
winnen IIIc zielemissen ende die cloesteren tuisken Node ende Bodegraven, alse zede ende woent is, ende men sel voitval doen met TIC
mannen ten middelsten daghe ; ende danne sel men weder oreviede
doen, alse woent is in den lande van trecht. Ende dese zoene sel
wesen toit allen zoenen recht . Endet sel alinghe 120 ) ghevreit wesen
toit acht daghe toe na den lesten daghe, alse dese zoene ghesproken is
(blz . 92) to betalen, also verre als si betalen, ende to wat daghe si
niene voldeden, so en sout mar acht daghe daerna ghevreit wesen 121 ) .
Ende hiirmede seggen wi allen scade ende allen tuist, ist van roeve,
van brande, van wonden ende van allen sticken, die ghesciet zijn
onder 122 ) beiden partien, quite ende verzoent . Ende van Pieter
Modden kinderen, want sire enghene maghe toe en waren, ende van

111)
112)

113 )
114 )
11 5)
116)
117)
118)
119)
129)
121)

suarter tornoyse staat boven den regel .
In den tekst verbeterd uit : Ende dit ghelt sellen ghelden .
to ghelden met zire moeder maghe staat boven den regel .
to staat boven den regel, terwijl is doorgehaald : ende dit ghelt sel men .
to Renen staat boven den regel .
In den tekst verbeterd uit : daghe .
naestcomende staat boven den regel .
daer naest staat boven den regel .
daer naest staat boven den regel, terwijl is doorgeslagen : ende to Renen .
alinghe staat boven den regel .
De zinsnede : also verre . . . ghevreit wesen staat boven aan bladzijde 92 bii-

geschreven .
122)
In den tekst verbeterd uit :

in.
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haren Willaems leemte van Gent, so houtet mijn heer in die hant 123) .
Dictum feria VIa post Bavonis in Horst .
Ende waren enichghe sticken hiironder to verclaren, dat houden
wi an onsen verclaren .

60

1311 Maart 4

(blz . 92) Dits mins heren segghen van Jans dode van Rumelare ende
Riquins sijns broders, dat die zone costen zal I'' lb . Des sel gaen
ter erfzone ende ter maechzone LX lb ; ende XL lb ter voerzone, die
sullen opboren Everd van Rumelare, Heynekin die Jungke ende
Everard die coster . Die sullen se dielen 124) bi horen goeddunken ;
ende draghen se niet overeen, so zel men se dielen bi onsen boden .
Ende des sel min heer hebben L lb . Ende dit gelt sal ghelden Borre
van Amerunghe, Dideric sijn broder, Wouter Buse, Jan Godelijn zone
ende Dideric van Scaedwijc, elc sine grote met zinen maghen . Hiirmede sel al verzoent wesen Everd van Rumelare ende al sine maghe,
alse van Willekins dode van Hagenouwe, tghegens Borren van Amerunghe ende sine helpers ende al sine maghe, eest van leempten of van
woenden, die daer ghescieden, daer Jan ende Riquijn doet bleven .
Ende omdat wy alle ding verclaren willen, so hebbe wy dese zone
alse cliene gheseyt van desen tuien doden vorghenoemt. Ende dit
gelt zal men betalen tot trecht toe Sente Janne toe drien daghen .
Die eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Pinxteren naestcoemende, de andere dach des Sonendaghes na Sente Jacobs daghe
daer naest, die derde dach des Sonendaghes na Sente Lambrechts
daghe daer naest . Ten myddelsten daghe sal men voetval doen met
L mannen, CC zelemissen, die cloestere to winnen tusghen Noede
ende Bodegrave, alst zeede is ende wont . Daeromme zel men hem
trecht .
weder orvede doen, alst zeede ende wont is int land van
Ende vel daer enich stoet onder, dat houde wy an onser verclaringhe .
Ende waer dat take, dat dese vive, die hiir vorghenoemt sin, alse
Borre ende sine helpers, enighe handdaden westen an desen sticken,
ende se die inwonnen alse recht ware, dat se mede ghelde souden
metten rechte, dat soude hem an scaden staen . Maer Everard van
Rumelare ende sinen maghen en zal men hoer gelt niet minren daerof 125)
Dictum feria Va post Invocavit .
123)

Deze zin is ingelast .
Hier is doorgehaald : onder d .
125)
Het gedeelte : Ende waer dat sake . . . daerof is onder aan de bladzijde bijgeschreven .
124 )
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(blz . 93) Ende dese vorghenoemde vive wille wy, dat se dit gelt
gelden toe desen vorghenoemden daghen . Al dingke se tgheghens hore
maghe, wy en willen niet, dat dit vorseyde payme(n)t ontsta, se en
betalent, alse hiirvor ghesproken is .
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(blz . 93) Dits mins heren segghen van Hermans dode van Themat
van der eer zide, ende Symon Engelbrecht van der ander zide 126) ,
dat die zone costen zal hondert pont ende tvintich suarter tornoyse,
enen goeden koningstornoys vor XVI d, ofte enen goeden hollands
vor tvie d. Des zal gaen to der erfzone ende ter maechzone vijftich
pont, ende ter voerzone XXX lb . Die voerzone zal opboren haer
Jan van Lynscoten, Willam die Junghe ende Godevaert Adaems sone .
Die sullen se dielen bi horen goeddunken ; en droghen se niet overeen,
so zal ment dielen bi onsen boden . Ende wy sullens hebben viirtich
pont . Ende dit geit zal gelden Symon Engelbrecht met sinen maghen
uitghenomen dieghene, die to voeren 127 ) . Ende dese zone zal men
betalen toe drien daghen tot trecht tot Sente Janne 128 ) . Die eerste
dach zal wesen des Sonendaghes na Pinxteren naestcomende, die
ander dach des Sonendaghes na Sente Jacobs daghe daer naest, die
derde dach des Sonendaghes na Sente Remeys daghe daer naest. Ten
myddelsten daghe zal men voetval doen met hondert mannen,
hondert zeelmissen, die cloester to winnen tusghen Noede ende Bodegraven, alst zede ende wont is in den lande van trecht ; ende daerweder zal men hem oerviede doen, alst wont is in den lande . Ende
dit zal ghevredet wesen tot achte daghen toe na then leesten daghe.
Ende waer hiir enich stoet onder, dat houde wy an onser verclaringhe .
Borghen : Adam van den Zile, Splinter Sgrevels sone, Splinter
Splinters sone, Clais Heyneken sone ende Jacob Plonus sone .
Voermeer is onse segghen, dat Bartoud Speyard hebben zal van
sinen woenden ende van zire smerte, die hem ghedaen waert in
Bertrade his tot Oudewater van Gerard van Themaet ende van den
enendertichgen, die daer waren, van elken viirtich s alsulkes payments, alse hiirvor ghescreven staet ; want hi niet vredeloes en was,
so sette wy hem dese beteringhe toe. Ende dit gelt zal men hem betalen toe tvien daghen . Die eerste dach zal wesen des Sonendaghes na
Meydaghe naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na Sente
126 )
127 )
1211)

van der eer zide ende . . . ander zide staat boven den regel .
De zin is onvoltooid ; geschrapt is : uitghenomen dieghene, die to voeren .
tot Sente Janne staat boven den regel .

89
Jans daghe daer naest . Ende dit zal men betalen tot trecht tot
Sente Janne . Ende waer hiir enich stoet onder, dat houde wy an onser
verclaringhe. Ende hiirmede sullen verzoent wesen dese enendertich
ende al hoer maghe ende al hoer helpers, sin se van binnen Oudewater ofte van buten .
Dit sin Bartouds borghen : Gerard van Themat, Willam die Juncke,
Thomas uit Mersenbroec, Roderic Over Rijn, Godevaerd Adaems
sone ende Willam Heyns Liewen sone .
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129)

(blz . 94) Dits mins heren segghen, alse van den tviste, die gheweset
hevet tusgen haren Baudekin van Avesaet, Otten sinen broder, Dideric van Lyenden, Steven van Lyenden, alle hoer maghe ende al hoer
helpers, op die ene side, ende Sveder van Boechout, alle sine maghe
ende alle sine helpers, op die ander side . Int eerste, dat Dideric van
Lyenden ende Steven van Lyenden vertyen sullen ende quijt sgelden
dat erve in den Mersghe, dat dat Brede Sclach heet, tote Sveders
behoef van Boechout. Voert sullen se doen vertyen Goesvins erfnamen van Lyenden 130 ) op den vorghenoemt erve . Voert is onse
segghen, dat se dit sullen doen besegelen 111) haren Baudekin van
Avesaet, Wouter van Zolen ende Gosvin van Ecke tot rechter
orkonde, want Dideric ende Steven van Lyenden selver enghiene
segele hebben . Voert is onse segghen, dat Otto, haren Baudekins
broder, gheven zal CCC lb suarter tornoyse, enen koningstornoys
vor XVI d, ofte enen hollants vor II d . Des zal hebben Sveder van
Boechout vor sinen sgade C lb . Ende wy sullen hebben CC lb ; maer
van onsen tvienhondert ponden so wille wy gheven haren Baudekin
L lb vor sine smerte, die hem Sveder van Boechout ende sine vrende
daeden . Hiirmede zal verzoent wesen alle tvist ende alle wringhe,
die gheweset hevet tusghen dese tvie partyen vorghenoemt . Ende
Sveder van Boechout zal ons bedangken van alle denghenen, die hi
vredeloes hevet ende die doer Diderics wille van Lyenden ende
Stevens van Lyenden vredeloes sin gheleghet . Ende wy sullen se
weder in hoer recht lecken . Ende haer Baudekin ende Otte, sijn
broder, sullen Sveder orvede weder 132) doen van alle den tviste, die
se tgheeghens hem hebben ghehat . Ende dit gelt zal men betalen toe
drien daghen toe Renen . Die eerste dach zal wesen des Sonendaghes
na Pinxteren naestcomende, die andere dach des Sonendaghes na
129)
130)
181)
132)

Zie hierna 251 .
Achter : Lyenden is doorgehaald : ende Gerard Grauings erfnamen .
Achter : besegelen is doorgehaald : Karen Dideric den here van Byland .
Weder staat boven den regel .
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Sente Jacobs daghe naestcomende ende die derde dach des Sonendaghes na Onser Vrouwen daghe to mydden Ogest daer naest . Ende
waer daer enich stoet an, dat ho 133 ) .

63

1311 ; uitgesproken 2 jaar later, onmiddellijk na 1312

(blz. 94) Hubrecht van den Zande ende die scoute van trecht, die
segheden ien seggen van Arnts moelnaers doit, en knaip van Over
Ysel, die ghescleden wart to Werconden . Ende dat zoending wart
gheset op Dieric Stolting, Arnt Ronseltant, Willaem Vitsenman,
Henric Stolting, Jan van Zallant . . . 134 ) . Ende van desen zoending
souden die maghe hebben XXXV lb .
Ende dese zoene was gheseghet over tueen jaren ab anno Domini
M°CCCXII° 135) .
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(blz . 95) Dits mins heren segghen, alse van Thidemans Ranken
dode, dat die zone costen zal CC lb suarter tornoyse, enen koningstornoys vor XVI d, ofte enen hollants vor II d . Des zal gaen ter erfsone ende ter maechzone LXXX lb, ende ter voerzone LIII lb, die
zal opboren Wolfgher Ranke, Willam sijn broder, Thideman die
Koning, Ecbert van Bylare ende Henric Volquins cone van Bernenvelde; ende die sullen se deylen onder hoer maghe bi horen goedunkene . Ende droghen se niet overeen, so sal ment dielen bi onsen
boden, die wy daertoe setten . Ende wy sullens hebben LXVII lb .
Ende dit gelt zal gelden Arnoud Willams sone, Jan van Hoerhorst,
Arnoud Jacobs sone van Vaernehese ende Arnoud Buesekin Arnouds
neve van Winninglare, elc sine grote met sinen maghen . Ende alle
die andere, die met Thidemans dode woerden beclaget, die segghe wy
quijt, want wy se metter waerheyt onsculdich hebben ghevonden .
Ende dit gelt zal men betalen toe drien daghen . Die eerste dach zal
wesen des Sonendaghes na Sente Jacobs daghe naestcomende, die
andere dach des Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe daer naest,
ende die derde dach des Sonendaghes na Sente Martijns daghe daer
naest . Ende ten myddelsten daghe so zal men voetval doen met C
mannen, ende tviehondert zelemissen toe winnen, ende die cloestere
133)

ho : de zin is onvoltooid. Men leze : houden wy an onser verclaringe.

Hier is ruimte voor een persoonsnaam (?) opengelaten .
De zoen is opgesteld in 1311, doch uitgesproken onmiddellijk na (,,ab") 1312,
d .i . in 1313 . Dit stuk is naderhand hier ingeschreven .
134 )

135)
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toe winnen tusghen Noede ende Bodegraven ; ende me (n) zal weder
oervede doen, alst wontlike is in den lande van trecht . Ende dit
gelt zal men betalen tot Amersforde . Ende Wolfgher Ranke zal
gheven Arnoud Willams sone ende sinen maghen XVI lb XIII s IIII
d, ommedat hi die zone annamede, ende hi den rechter wan, dat hi
sijn maechgelt pande ; ende toe desen gelde gheve wy Wolfgher VII
lb to helpe . Ende dit gelt sal men betalen toe desen vorseyden daghen .
Ende die den doden naere sin dan dien levendighen, die en zal
enghien maechgelt 136) gelden, ende die effen na sin, die sullen gheven
ende nemen . Ende dit zal ghevredet wesen tot achte daghen toe na
dien lesten daghe . Ende vel hiir enich stoot onder, dat houde wy an
onser verclaringe.
Dit sin Otten borghen van Everdingke vor M lb : Ghisebrecht van
Scalkwijc, Baernt van Scalkwijc, Henric Willams sone, Engelbrecht
van Fluthen ende Jan die Zelander.
Dit sin Arnouds borghen van Everdingke vor Vc lb : Willam
Judfaes, Willam Willams sone van Scalcwic ende Vrederic
Stoerm. 136a)
ANNO DOMINI M°CCC°XI° IN CRASTINO BEATOR M APOSTOLOR M
SYMONIS ET J DE (OCTOBER 29)
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(blz . 96) Dits mijns heren seggen van Clais Grieten 137) sones doit
van Judefaes, alse dat die zoene costen sel VIII suarter tornoyser,
ienen goeden groten coninxtornoysen voir XVI d, ofte enen hollants
voir II d . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene I'll) I 1/a° lb,
ende ter voirzoene II%c lb . Ende die beer sels hebben P lb . Ende
die voirzoene sellen opboren oude Henric van den Rine, Dieric die
scoute, Willaem Godevaerts, Everart Harmans sone ende Florens
die Onledeghe, to deilen onder die maghe, alse him redelic denket,
dies wardich zijn. Ende en droegen zijs met overien, so soude men se
deelen bi des heren boden, die hire toe set . Ende ellic van desen
viven, die dese voirzoene opboren sellen, sellen gheven Jacop Jacops
sone van den Rine XV lb 139), ellic III lb, voir zine smerte 146), van
den L lb, die ellic opboert. Ende dit ghelt sel men betalen to drien
136)

De lettergreep maech staat boven den regel .
1362) Deze twee alinea's hebben vermoedelijk op een andere aangelegenheid betrekking
dan die waarvan in no . 64 sprake is .
137)
Grieten is verbeterd uit : Zegers.
138 ) ende ter maechzoene staat boven den regel .
136)
XV lb staat boven den regel .
140)
voir zine smerte staat boven den regel .
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daghen. Die eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Dertienden
daghe 141) naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na Sente
Pieters daghe 142) daer naest, ende die derde dach des Sonendaghes
na Paesken 143) daer naest, to betalen to Sente Janne toit trecht .
Ende die den doeden nare zijn dan den levenden, die en sellen
engheen maechghelt gheven, ende die effen na zijn, sellen nemen ende
gheven . Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen met CC
mannen ende winnen CCC zielemissen ende die closteren tuisken
Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende men sel dan
overvede weder doen, alse zede ende woent is in den lande van
trecht . Ende hiirmede selt ghevreet wesen toit acht daghe toe na
dien dat ghesproken is die leste dach van den ghelde to betalen . Ende
dese zoene sel wesen toit alien zoenen recht . Ende dieghene, (die)
dese zoene ghelden sullen, waert, dat si niet overien en droghen onder
himzelven, dat sel setten die beer ten Goy ende Arnst van Wlven
bi haren goitdenken ellic to gheven na dien dat him tueen denket,
dat si vermoghen . Ende dese voirnoemde penninghe sellen ghelden
Willaem Gizebrechts Hontdertmarx soen, Godekijn Godekijns soen
van den Gheer, Pontiaen 144) Pontiaens sone van den Norde, Willaem
van den Norde ende alle dieghene, dies ghebleven zijn an den beer
ten Goy ende an Arnst van Wulven . Ende waer iemant van haren
helpers, die den heer ten Goy oft Arnst ontwinden wilde, dien
(blz 97) souden wi him helpen inwinnen . Ende ghevelre enich stoit
onder, dat houden wi an onsen verclaren .
Dese zijn borghen van den ghelde van dere zoene : die heer ten
Goy, haer Hubrecht van Scoenouwen, Arnst van Wulven, Jan van
den Zande haren Wouters Scaden soen, Hubrecht van den Norde,
Pontiaen van den Norde, Willaem Tullen soen, Gizebrecht van den
Gheer met zamender hand.
1312 April 18
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(blz. 97) Wy Ghye, bi der ghenade Goeds bisscop tot trecht,
maken cont allen luden, alse dat dit onse seggen is van den brande,
die Rover van Montforde ende sine helpers daden, ende van den
stiene, die se toe slogen Pieter van Maerlo, omme die overdaet, die hi
ende sine helpers daden in onsen lande . So is dit onse seggen, dat hi
ende sine helpers ons gheven sullen CCC lb suarter tornoyse ; ende
van desen gelde zulle wy stillen ende zaten dieghene, daer die broeke
141 )

Dertienden daghe is in den tekst verbeterd uit : Onser Vrouwen daghe licht-

misse .
142)
143)
144)

Sente Pieters daghe is in den tekst verbeterd uit : Meien daghe.
Paesken is in den tekst verbeterd uit : Sense Jans daghe to midzoemer .
Pontiaen is doorgehaald, zonder door een anderen naam to zijn vervangen.
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weder ghedaen is . Ende van dese CCC lb sal die Rover gheven C lb,
ende sine helpers CC lb, die hi selver ter waerheyt vor sine helpers
anebrengt ende die also 145) ghegoedet sin in onse lande, dat se hoer
andeel betalen moghen . Ende dese helpers zal hi bescreven senden
onder synen seghel ofte Sueders, sijns broders, binnen XIIII daghe 146)
naestcomende den Domprovest van trecht van onsenthalven . Ende
brochte hi ons ieman an voer sinen helper, die des myssake, den
houde wy an ons ter waerheit . Ende vinde wy, dat hi onsculdich is,
bi sinen ede ofte ander waerheyt, die wy daeronder vinden moghen,
so segge wy sijn andeel Rover to ghelden . Ende dit gelt zal men
betalen, die helfte toe Sente Pieters daghe tot inganken Ogest 147)
naestcomende, ende die ander helfte des Sonendaghes na Sente
Remeys daghe 148) daer naest . Ende hiirmede seggen wi die partien
ganselike verzoent van alien tuiste, die daerof ghecomen is . Ende
velle hiir enich stoit onder ofte tuivel, dat houden wi an onsen verclaren .
M CCC ende elve, des Sonendaghes na Paesken na Sente Martijns
daghe 149) .
Dit sin Rovers borghen van Montforde : Rover selver 150), Jan van
Lynscote, Jacob Jans sone, Willaem van den Velde, Willam Coyfen
zone, Jan Brabant, vor dese zone .
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(b1z . 98) Wi . . Ghye, bi der ghenaden Goits bisscop toit trecht,
maken kont allen lieden, dat dit onse seggen is van Willaems
Spornx 151 ) dolt, dat ghesciede toit Oesbroeke, dat die zoene costen
sel CCC lb suarter tornoyse, ienen goeden groten coninxtornoys voir
XVI d, oft enen goeden hollants voir II d . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene C lb, ende ter voirzoene L lb, ende die
voirzoe(ne) sellen opboren ende gheven onse scoute van der stat
van onser weghen ende die tuee borghermeister Pieter van den Velde
ende Gerit van Damasc 152) denghenen, dies him denket best wardich
145)
146)

also staat boven den regel .
binnen XIIII daghe is in den tekst verbeterd uit : tusghen dit ende Sente Katerinen daghe .
147 ) tot inganken Ogest staat boven den regel .
148) Sente Remeys daghe is in den tekst verbeterd uit : Paesken .
149)
Sonendaghes na Paesken is in den tekst verbeterd uit : Dynsdaghes na Sente
Martiins daghe, waarbij verzuimd is de laatste vier woorden door to halen .
150)
Rover selver staat boven den regel .
151)
Bedoeld is waarschijnlijk : Spronx.
152)
De namen dezer twee burgemeesters zijn met dezelfde hand boven den regel
geschreven .
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wesen . Ende wi sellens hebben C lb . Ende Hessel sels hebben voir
zire leemte XXX lb, des hijs anebrenghet alse recht is, ende Heynekijn veren Grieten soen voir zine smerte XV lb, ende Webelijns soen
voir zine smerte III lb, ende Willam Sprong voir zine smerte II lb .
Ende dese zoene sellen ghelden dieghene, die beclaghet zijn also als
die stat vint, dat redelic ende moghelic is . Ende dese zoene ende ghelt
sel men betalen to drien daghen die eerste dach 153) toit Sente Janne
toit trecht : die eerste dach des Sonendaghes na Sente Pieters daghe
naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na Pynster daer naest,
ende die derde dach des Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe
daer naest . Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen met C
mannen, ende winnen CC zielemissen ende die closteren tuisken
Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende danne sel
men weder oreviede doen, alse recht is in den lande van trecht .
Ende dese zoene sel wesen wit alien zoenen recht . Endet sel ghevreit wesen toit acht daghe toe na den lesten daghe alse ghesproken
is die zoene to betalen . Ende ghevelre enich stoit onder, dat houden
wi an onsen verclaren .
Dictum feria Va post Lucie .
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1312 September 11

(blz . 98) Dit zijn Henrix Grizen borghen voir C lb suarter tornoyse,
to betalen to Sente Martijns daghe naestcomende die ene helft, ende
die ander helft to Midwinter daer naest . Des zijn borghen : Scade van
Ruweel, Henric van Hanewijc, Dieric Hillen soen, Gert die Grise,
Hughe zijn broder ende Arnt Spiker met ghezamender hant ende
ellic voir al . Ende waert, dat an zinen goede ghebrake, so sout ment
nemen an zire broeder gait zonder leisten .
Gheseghet anno Domini M°CCCOXII° feria IIa post Nativitatis
Beate Virginis .
(N.B . Blz . 99 is geheel onbeschreven)
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(blz . 100) Dits mins heren segghen, alse van Diderics Sprinkers doet,
dat die zone costen zal CCC lb suarter tornoyse, enen koningstornoys
vor sestien penninghe, ofte enen hollans vor tvie penninghe . Ende
153)

die eerste dach is - terecht - doorgehaald.
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des zal gaen totter erfsone C lb ende ter maechzone LXXV lb . Ende
des zal hebben die . . heer die bisscop C lb XXV lb . Ende dit ghelt
zal ghelden Ghysebrecht Scoec ende Henric Scoec, sijn broder, met
horen maghen . Ende dit ghelt zal men betalen tot Sente Johanne tot
trecht toe drien daghen . Die eerste dach zal wesen des anderen
daghes na Jaersdaghe naestcomende, die anderen dach zal wesen des
Sonendaghes na Mydfasten daer naest, ende die derde dach zal wesen
des Sonendaghes na Sente Wolburghe daghe . Ende to myddelsten
daghe sullen se voetval doen met s vijftich mannen ende oervede,
alse wont is 154), ende tviehondert zelemissen sullen se winnen ende
die cloestere tusgen Noden ende Bodegraven, alse zede ende wonte is
in den lande van trecht . Ende dit zal ghevredet wesen tot achte
daghe toe na den lesten daghe . Ende hiirmede seyt hi se claerlike
versoent . Ende waer 155) hiir enich stoet an, dat hout mijn beer tot
sine verclaringhe . Ende dat wy 156) dese andere, die beclaget waren,
onsculdich vonden hebben, daeromme so segge wy se quijt .
Dit sin Ghisebrechts Scoecs borghen ende Henrics Scoecs borghen,
sijns broders, vor een verdendeel : Ghisebrecht de smit, Pieter Ranant,
Albrecht uter Hove met zamender hant .
Item vor een ander verdendeel : Gerard Ludewins sone, Lubbrecht
die Lose, Lubbrecht Bobbe, Reynar Scoece 157), met zamender hant .
Item vor die helfte sin borghen met zamender hant : Dideric Bokel,
Reynar van Cleve, Hermama van 158 ) Maseland ende Arnoud Ghisebrechts sone .
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1313 September 18

159)

(blz . 100) Des Dynsdaghes na Sente Lambrechts daghe worden ghedaghet ter Horst Wouter van Suolen ende Willaem haren Willaems
sone van der Horst van desen daghe over XLII daghen, alse recht
wiset . Dits die eerste dagh van haren borghlien ter Horst . Ende dese
dach sel wesen des derden daghes na Sente Symons ende Juden daghe
ter Horst, scilicet in vigilia Beati Quintini .

154)
155)
158)

157 )
158)
15B)

ende oervede alse wont is staat boven den regel .
waer is verbeterd uit : eest .
dat wy staat boven den regel .
Reynar Scoece staat boven den regel .
Voor Hermama leze men : Herman ; van staat boven den regel .

Dit stuk moet bier later zijn bijgevoegd . In 1313 viel Dinsdag na St . Simon en
Judas, d .w.z . de vigilie van St . Quintijn, op 30 October, precies 42 dagen of 6 weken
na den Dinsdag na St . Lambrecht of 18 September .
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ANNO DOMINI M°CCC°XIIO
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1312 November 3

(blz. 101) Dits mijns heren seggen tuisken Ghenekijn van Tiele van
zire vangnesse, ende Jan van Martyn, dat deze Ghenekijn quite sel
wesen van zire vangnesse ende zine borghen, die hi daerop gheset
hevet . Voert sel Jan van Martyn gheven Ghenekijn voir zinen scade
ende voir zinen cost ende zire borghen XL lb suarter tornoyse, to
betalen to Renen . Die eerste dach sel wesen in Sente Jacobs daghe
naestcomende van der helft, ende die ander helft over en jaer naestcomende 160) to Sente Martijns misse in den winter . Ende voir dit
ghelt sullen borghen wesen : Barnt van Dolre, Dieric van Aelt ende
Jan van Martyn Borren soen, met ghesamender hant met Jan
zelve 161), want si borghen zijn onse seggen to houden .
Dictum feria VIa post Omnium Sanctorum in Horst . Ende van
dere zoene sel him Ghenekijn bedanken voir den hertoghe 162) ende
den grave van Ghelre ende haren ambochtslieden .
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1312 October 1

(blz . 101) Dits mijns heren seggen van dien van Zoes, alse van Alebrecht Wouters soen, Ghize zijn broder, Jan van Amerberghe ende
Pieter Bien soen, dat si van der pantkeringhe, die si deden ende
wedernamen met cracht ende met ghewelt van Jan van Coudenhoeve, haren Adaems scoute van Lochurst, gheven sullen van there
overdaet LXXX lb suarter tornoyse, ienen goeden groten coninxtornoys voir XVI d, oft enen goeden hollants voir II d . Des sel die
heer hebben L lb ende haer Adaem van Hochorst 163) XXX lb ; ende
van 164) dien XXX lb sel haer Adaem Jan van Coudenhove stillen
van dien, dat him daer ghesciede, also die cnapen ombecroent van
him bliven . Ende dese vier cnapen van Zoes voirnoemt sellen dese
voirnoemde penninghe betalen met haren helpers, die si metten rechte
daer in brenghen, to betalen toit trecht to tu :ien daghen . Die eerste
dach sel wesen to Sente Martijns misse naestcomende in den winter
die iene helft, ende die ander helft to Sente Pieters misse daer naest .
Gheseghet to Bamisse .
160)
161)
162 )
163)
164)

naestcomende staat boven den regel .
met Jan zelve staat boven den regel .
Lees : den hertoghe van Brabant (tot wiens gebied Tiel c.a . behoorde) .
Hochorst, kennelijk een verschrijving voor : Lochorst .
van is in den tekst verbeterd uit : met.
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(blz . 101) Van der dingtale tuisken Jan van Liesvelt ende Cnoip
van Benscoip, alse van den tiende to Bonscoit, des si ghebleven zijn
ter minnen ende ten rechte an den beer van Yselstein ende an den
heer van Vyanen ; ende hiirof hevet die heer voir doen daghen om
ene wareit to seggen van desen sticken, alse Volcwijn veren Suanelde
sone, Hessel haren Thomaes soen, Henric Sclanghenbergh, Coenraet
(blz . 102) haren Pieters soen, Willaem Clenemans soen, Gert haren
Lubbrechts soen, Pieter Lichaem ende Coenraet Jacops soen . Ende
dese zijn ghehoert bi besuoren eede bi den beer van Iselstein, haren
Daniil ende Willaem den Onledeghen, ende seggen aldus op horen
eet 165), ellic bisonder ende alle tezamen, dat Cnoip ende zijn ouder
gheseten hadden in dien tiende ombelet, toit dien dat Henric van
Lochurst 166) quam met ghewapender hant ende met ghewelt ende
nam den roggetiende ; ende van den zomertiende bleef die Cnoip in
bruicwere . Doe berechten die vreende Henric also, dat hi Cnoip
wedergaf dien roggetiende . Doe croende Cnoip den beer, dat him die
helft van den roggetiende afterstont, die him met ghewelt ghenomen
wart . Daer suoer Henric ten heileghen, dat hijs him niet ghenomen en
hadde . Daerna sat Cnoip in bruicwere in dien tiende ses jaer ofte
meer ombelet, toit dien dat Jan van Liisvelt quam ende deder Cnoip
uit met ghewelt. Aldus vele segheden si, dat si wisten, mar wie recht
oft onrecht hevet, dat en is him niet condich .

74

1312

(blz . 102) Willaem Zanden soen ende Gizebrecht van Hanewijc
sullen gheven den heer X lb, alse bi den beer van Yselstein . Die iene
moist 187 ) van den doden kinde, ende Gizebrecht vanre leemte van
enen kinde .

75

1312

(blz . 102) Florens die Onledeghe seghede en seggen van Clais dode
van Wesip. Daerof hadde die heer XC lb bonorum ; die hevet Florens
opboirt.
185)

186 )
187 )

Hier is doorgeslagen : dat Cnoip .
Achter Lochurst is ruimte opengelaten .
wilt staat boven den regel .
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1312 Juni 18

(blz. 102) Dits mijns heren seggen van Sanders doit van Opburen,
dat die zoene costen sel CCC ende XXX lb suarter tornoyse, ienen
goeden groten coninxtornoys voir XVI d, oft enen goeden holl . voir
II d . Des sel gaen ter erfzoene ende ter maechzoene CC lb ende XXX
lb, ende ter voirzoene L lb . Ende die voirzoene sellen opboren uit
elken verendel ien man, ende to gheven die best voirdeels wardich zijn .
Ende en droghen zijs niet overien, so sel men se deelen bi denghenen,
there die heer toe set . Ende die heer sels hebben L lb . Ende dit ghelt
sellen ghelden Scnoy van den Ouden Geine van Henrix weghen zijns
soens ende Gert Wolfs soen, to betalen to drien daghen . Die eerste
dach sel wesen des Sonendaghes na Sente Martijns daghe in den
winter naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na Onser
Vrouwen daghe lichtmisse daer naest, ende die derde dach des Sonendaghes na Paesken daer naest . Ende ten middelsten daghe sel men
voitval doen met C mannen ende winnen CC zielemissen ende die
closteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is ;
ende so sullen si weder oerviede doen, alse recht is . Ende dese zoene
sel wesen toit alien zoenen recht . Ende die den doeden pare zijn dan
den levenden, die en sellen niet gheven ; ende die effen na zijn sellen
nemen ende gheven . Ende waren hiironder eneghe sticken to verclaren, die houden wi an onsen verclaren .
Gheseghet des Sonendaghes voir Sente Jans daghe to Midzomer .

(Vierde katern, nos . 77-106)
77

1312, of begin 1313

(blz . 129) Dits mijns heren seggen van Gisebrechts Rusken leemte,
dat die zoene costen sel C lb goits ghelts, ienen goeden groten
coninxtornoys voir XII d . Des sel hebben dese Gizebrecht Ruske
voir zine leemte ende voir zine smerte LV lb . Ende die heer sel
hebben XLV lb . Ende dit voirnoemde ghelt sellen ghelden Arnout
Borre, Jan Haec, Alebrecht Ovelaer ende Dieric Arnts broder, ellic
ghelijc den anderen zijn aendeel effen groit met zinen maghen . Mar
die Gisebrecht Rusken nare zijn dan Arnt Borren ende zinc medewerkers, die en sellen enghien maechgelt gheven . Ende dit ghelt van
dere zoene sel men betalen toit trecht to Sente Marien to tuien
daghen . Die eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Onser Vrouwen
daghe lichtmisse naestcomende, ende die ander dach des Sonendaghes
na Paesken daer naest . Ende ten eersten daghe, alse Gizebrecht Ruske
zijn ghelt ontfaen hevet, so sel hi goede sekerhede doen, dat hi ten

99

lesten daghe oreviede doen sal, alse recht is . Ende dese voirnoemde
Arnt Borre, Jan Haec, Alebrecht ende Dieric, die hebben verwilcoert, waert, dat si toit elken daghen haer ghelt niene betaelden, dat
si vredeloes bliven souden, als si niene voldeden .
78

1312

(November)

(blz . 129) Dits haren Daniils seggen van Hamele bi wille ende
behiet mijns heren des bisscops van trecht, dat Gelys Jans cone van
der Ae gheven sel Willaem van der Borgh om die aentalinghe, die hi
hadde opt goit ter Ae, dat Gizebrechts van der A was, zijns oems,
ende hi helt van den Ghestichte to liene in dienstman stat, C lb ende
LXX lb suarter tornoysen, ienen goeden groten coninxtornoys voir
XVI d ofte ienen goeden hollants voir II d . Ende ware enich eighelic
goit, dat deilbaer waer 1611), dat setten wi ten rechte . Ende dien pacht,
dien Willaem opgheboirt hevet van deser Sente Martijns misse naestverleden, dien sel hi behouden zonder weder to gheven . Ende ien
paert, dat Gisebrechts was, dat sel die Gelys Willaem gheven, ende
alsulke wapen, alse Gisebrecht hadde, die sel hi him mede gheven,
ter wareit oft zinen eede, ofs Willaem begheert . Ende van desen voirnoemden ghelde sel Gelys Willaem betalen des Sonendaghes na Sente
Andrees daghe naestcomende L lb, ende des Sonendaghes na Dertienden daghe daer naest LX lb, ende des Sonendaghes na grote Vastelavont daer naest LX lb . Voert sel die Gelys gheven den heer bisscop
toit trecht CC lb . Des sel hi betalen des Sonendaghes na Paesken
naestcomende C lb, ende des Sonendaghes na Pynster daer naest C lb .
Ende van den eersten C lb sel Willaem van der Borgh hebben L lb,
die Willaem betaelt hadde Henric van Lonresclote van mijns heren
weghen, eer dese zoene ghesproken was .
(blz . 130) Ende met desen voirwaerden sel dese Gelys bliven int
besit van desen goede gheheellic, ende houden van den . . bisscop
ende van den Ghestichte in dienstman stat . Ende ware enighe ding
onder to verclaren ofte verbeteren, dat houden wi an onsen verclaren . Ende dit seggen seggen wi to houden ende to voldoene onder
die pene, there op gheset is ende verborghet, alse van VIc lb, in allen
manieren als hiirvoir ghescreven staet .
Dit zijn Gelys borghen : Gert van Rossem, Willaem Godevaerts
soen, Florens die Onledeghe, Everaert Zuremont, Willaem die Onledeghe ende Wolf Wolfs soen, met ghesamender hant to betalen
oft an haren goede uit to panden . Ende dit ghelt voirnoemt sel men
betalen toit trecht to Sente Janne .
188)

dat deilbaer u'aer staat boven den regel . it het volgende blijkt, dat de datum
van het zeggen ligt tussen St . Maarten (11 Nov .) en den Zondag na St. Andries
(3 Dec .) .
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79

1312, of begin 1313

(blz . 130) Dit zijn Arnts borghen veren Ermegarde sone voir Vc lb,
ende ghelovet met ghesamender hant : Willaem zijn soen, Gosuijn van
Eike, Hughe veren Everkijn soen ende Arnt Gizebrechts Hommers
soen, to betalen to Sente Martijns misse, to mijns heren wille .
Dit zijn Tydemans Homekijns borghen voir CC lb : Henric die
Blare, Gizebrecht Oudecoese ende Jan van Spanghen, to betalen to
Middewinter, bi haren Janne van Lynscoten 189) .
80

1312, of begin 1313

(blz . 130) Dese zijn borghen van den seggen to houden van Ghizen
Berenbois doede, daer handadich an zijn Splinter haren Dierix soen,
Hughe van Loenresclote ende Jan haren Dierix soen :
voir Splinter zijn borghen : haer Hubrecht van Vianen ende Roever
van Montforde voir C lb suarten ;
voir Hughen zijn borghen : haer Gizebrecht van Yselstein ende Henric
van Lonresclote voir C lb ;
voir Jan haren Dierix soen zijn borghen : Gizebrecht van den Poil
ende Jan zelve voir C lb .
Ende waert, dat si dit seggen niet en helden ende voldeden, so
soude ellic incomen met ienen knape toit trecht, ende niet dane to
sceiden, sine hebben voldoen .
81

1312, of begin 1313 170 )

(blz . 131) Dit seggen wart gheseghet bi haren Jan van Lynscoten
vanre leemte van Gizebrecht Rusken, dat die zoene costen sel C lb
goits ghelts, to betalen des Sonendaghes na Onser Vrouwen lichtmisse
ende des Sonendaghes na Paesken . Ende dit ghelt sellen ghelden Arnt
Borre, Dieric zijn broder, Jan Haec ende Alebrecht Oevelaer . Des sel
die Gizebrecht hebben LV lb, ende die heer XLV lb .
ANNo DOMINI M°CCC°XIII0
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1313 April 11

(blz . 131) Dits mins heren des bisscops segghen alse van Gysen
Berenboys dode, dar God die zile of hebben mote 171), dat die zone
169)

170 )
171)

De alinea is doorgeslagen .
De acte is doorgeslagen ; men zie no . 77 .
dar God . . . mote staat boven den regel .
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costen zal derdehalf hondert pont suarter tornoyse . Des zal gaen ter
erfzone ende ter maeszone C lb ende X lb . Ende des zal gaen ter
voerzoene XX lb . Ende des zel min heer hebben C lb ende XX lb .
Ende dit geit zal men betalen des Sonendaghes na Sente Jans daghe
to Myddezomere, ende die ander dach des Sonendaghes na 172 ) Onser
Vrouwen daghe toe midden Ogest naestcomende, ende die derde dach
des Sonendaghes na Sente Victors daghe daer naest, ende tot elken
daghe sine grote to betalen tot Sente Janne tot trecht . Ende war dat
zake, dat se dese voirzone niet onder hem ghedielen en conden, so
souden men se diele bi den baliu van Vredeland 173) onder die maghe,
dies gewerdich waren . Wort 174) die cloestere to winne tusgen Node
ende Bodegrave, alse ghewont is in den lande van trecht, ende CC
zielemissen . Vortmeer ten middelsten daghe voetval to done met L
mannen . Ende dit segghet min here ghevreet vertennacht na den
lesten daghe . Ende dese zone segget min here tot alien zonen recht .
Ende eest daer enighe stoting an, dat bout min beer tot sire verclaringe . Ende die den doden naere is dan then levendigen, die en zal
enghien maechgelt gheven ; ende die al even na is, die zal gheven
ende nemen.
Dictum feria IIIIa post Ramos Palmarum anno Domini
M°CCC°XIII° .
Dit sin Hugen borghen van Lonresloet, van Gysen Berenboyen
doet : haer Ghisebrecht, heer van Yselstein, haer Ruesge van Lynscote
ende Henric van Lonresloet, vor CC lb . Dit sin borghen Jans
Splinters broder van Lonresloet : Splinter Gerards sone, Ghisebrecht
van den Pole, Loef Splinters sone, Arnoud die Rode, vor CC lb.
Dit sin Splinters haren Diderics soens borghen : Sueder van Blomensteyne, Gerard Sprung, Henric Snoyen sone vor CC lb. Ende dese
lude vorseit int to comene tot trecht, waer dat zake, dat se die zone
niet en helden vor VI° lb, niet uit to sciedene, se en hadden dit vorseide ghelt betaelt ; uitghenomen haren Ghisebrecht here van Yselstein,
dat hi vor hem lecken 175) mach II gode knapen .
83

1313 April 20

(biz . 132) Dit sin die sticken, di bi haren Ghisebrecht, heer van
Yselstein, sin verzoent, alse van Jans Cocs lempthe, ende van ander
sticken, daer hi hadde Jan Florans sone uten Werde 176) .
Sente Victors daghe doer nae is bier geschrapt .
den baliu van Vredeland is in den tekst verbeterd
daer toe set .
174)
Bedoeld is : Vort of Voort .
175)
lecken = leggen, laten liggen (in een herberg to
17 2 )
173)

176)

Deze alinea is doorgeslagen .

uit :

des heren bode, die he

trecht) .
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Dit sin sticken, die bi haren Ghisebrecht, heer van Yselstein, verzoent sin, alse van Blomen lempthe, ende van ander sticken, daer Jan
die Cog Jan Florans sone uten Werde of vredeloes hadde . Ende dit
zal costen XXXVI lb goeds gelts . Des zal hebben Jan die Cog vorseit
ende sine partye VI lb goeds gelts . Ende des zal hebben die . . bisscop van trecht XXX lb goeds gelts . Ende dit zal men betalen int
eerste 17) tot Sente Jans misse toe Myddezomere naestcomende ; ende
die ander dach zel wesen tot Sente Martins misse daer naest . Ende
hi~irmede zalt al verzoent wesen tusgen bieden partien . Ende hiirvoir
sin borghen Smale Ghise van Wesepe, Dideric Rijsbeke, borgher tot
trecht .
Dictum feria VIa post Pascha anno Domini M°CCC°XIII° 178 ).
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1313 April 30

179)

(blz . 132) Dits mijns heren segghen van Hannekijn des Hoiers doit,
die to Campen vermoert wart, dat die zoene costen sel 1 1/z c lb suarter
tornoyse, ienen goeden groten coninxtornoys voir XVI d, oft enen
goeden hollants voir II d . Ende, want der moeder maghe niene
clagheden noch claghen en wilden, so sellen des wader maghe hebben
van dere zoene LXX lb, ende die beer LXXX lb . Ende dat ghelt, dat
die maghe hebben sullen, sel men betalen to tueen daghen : die eerste
dach to Sente Jacops misse naestcomende, ende die ander dach to
Zantganghe daer naest . Ende des heren ghelt sel men betalen des
Sonendaghes na Meiendaghe naestcomende die ene helft, ende die
ander helft des Sonendaghes na Pynster daer naest . Ende dit ghelt
van dere zoene sel beborghen Reyneer haren Oeden soen . Ende men
sel winnen IIIIc zielemissen ende IX closteren, ende manscap ende
voitval sellen si doen, ende oreviede nemen na den zede van den
lande. Ende ware enich stoit onder, dat houden wi an onsen verclaren .
Dictum anno Domini MOCCC°XIII° in vigilia Phylippi et Jacobi
apostolorum . Ende dit sel wesen toit allen zoenen recht .
Ende voir des heren ghelt zijn borghen : Rike Jasen, Coenraet van
Vreden, Herbert die backer ende Lambrecht van den Werde .

177)

staat boven den regel .
De datering is naderhand bijgevoegd .
179)
De acte is doorgeslagen in haar geheel . De onderste alinea betreffende de
borgen werd echter niet geschrapt .

178)

int eerste
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1313 Mei 1 18(l)

(blz . 133) Haer Jan Reeding, zacwoudich ende borghe, ende hevet
met him to borghen gheset : haren Jan van den Nahuis, Godevaert
van Gore ende Alphaer van der Scure, ende ghelovet in ridderhant
met ghesamender hant toit des . . bisscops behoif van
trecht I 1/z
lb goits ghelts, enen goeden groten coninxtornoys voir XVI d, ofte
die werde daertieghens, to betalen to Sente Michiels misse ende to
Sente Martijns misse in den winter naestcomende . Ende en betaelden
si die penninghe niet ten voirsproken daghen, soe sullen si incomen
to Deventer toit des . . bisscops maninghe ofte zijns boden in ere
herberghe, die men hem wiset, daer to leggen ende himzelven viertiennachte . Ende en betaelden si tenden then viertiennachten niet dat
ghelt, so macht des heren bode uitpanden uit haren goede verwilcoerde pande .
Anno Domini M°CCC°XIII° feria IIIa ante Johannis ante Portam
Latinam .
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1313

(blz . 133) Dit seggen is gheseghet bi Florens den Onledeghen van
Jacops doit van Dyemen . Daerof sel die heer hebben C lb . Des zijn
borghen : Ripprecht van Dovendrecht, Harman Totting, Dieric
Martijn, Diedaert Litticke Bruninx soen, Sprong to Vredeland ende
Ludekijn des backers broder . Ende so waer si bewisen mochten haer
rechte maechghelt, dat soude him die baliu innen, ofte vans heren
ghelde ofsclaen . Des sel die leste dach wesen to Sente Victoers misse .

1313

87

(blz . 133) Dits mede Florens seggen van Ide Hughen van Lambrechts dolt veren Aleyde sone . Daerof sel die beer hebben XV lb,
ende die maghe XXV lb . Dit hevet hi verwilcoert op zijn lijf ende
op zijn goit . Hiirof is die dach gheleden .

88

1313 October 6

(blz . 133) Dits mijns heren seggen tuisken haren Barnde van Zebelinghen ende Gert van Enghet, alse van der tuist, die si onderlinghe
180)

De acte is doorgeslagen .
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hebben, dat haer Barnt hebben sel ende besitten thuis ten Langhen
Campe voir XXIIII moult, ende thuis to Boichem voir XII molt,
ende thuis to Roetmen voir VI molt, ende den tiende tOldenenghet
over Zueders goit voir X molt . Ende thuis tEnget, dat Gert bewiset
(blz 134) hadde haren Barnde voir XXVIII molt, daer is onse
seggen of, dat haer Barnt den tiende uit dien goede nemen sel voir
IX molt ; so bliven ter garven XXVII molt, daer Gerts suster van
dien garven terdendeel of hebben sel, alse van haren vaderliken
eighen, met alre sclachte not, die dat derdendeel van dien goede doen
mach . Ende voir dat ghebrect, dat haren Barnde an dien goede ghebreken mach van dien XXVIII molt, so wisen wi haren Barnde in
thuds to Boichem II molt tote den XII, -die hire uit hevet . Ende van
dien manne, die in den voirnoemden goede tEnghet sit, so is onse
seggen, dat haer Barnt den coer daerof hebben sel, weder hijt houden
wil met him derden, dat him Gert dien man ghelaten hevet met dien
goede, dan hine Gert willen laten behouden met him derden . Ende
die ander tueedeel van dien goede tEnghet sel haer Barnt behouden
met alre slachte not . Ende isser enich van desen tuien, die den anderen
sculdeghen wil om scoude oft om scade, des sel hi him belien ofte
ontsculdeghen to zinen rechte althants 181) . Ende ghevallet hiir enich
tuivel onder, dat houden wi an onser verclaringhe . Ende dit voir(n)oemde goit, also alset hiirinne bewiset is, so selt haer Barnt hebben
voir LXXX molt, half rogge ende half coren . Ende dit voirnoemde
goit, dat haren Barnde bewiset is, dat sel hi hebben met alre slachte
not, also alset him bewiset is, uitghenomen tuee molt gheldes, die
Gert hebben sel uit den goede to Boichem. Ende dit seggen hebben si
verwilcoert to houden, ellic op C marc .
Gheseghet Sabbato post Bavonis anno Domini M°CCC°XIII° .
(N.B . De rest van blz. 134 is onbeschreven .)
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4182)

(blz. 135) Dits mijns heren seggen van der zoene van Willaem den
Witten van zire smerte van zinen voete, die him ofghescleghen wart
bi Montforde toit Achtehoeven, dat die zoene costen sel I l /2 C lb
suarter tornoysen, ienen goeden groten coninxtornoys voir XVI d,
oft ienen goeden hollansken voir II d . Des sel hebben dese Willaem
die Witte voir zine smerte LXX lb, to betalen gheheellike to Sente
181)
althants staat boven den regel .
182) Het concept met er later boven geschreven datering zie men onder no. 253 . Het
is van dezelfde hand als no . 89 .
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Jans misse to midzoemer naestcomende ende die heer sels hebben
LXXX lb, to betalen die iene helft 183) to Sente Lambrechts misse
naestcomende, ende die ander helft to Sente Martijns misse in den
winter daernaest . Ende dese voirnoemde I 1/z° lb sellen gheven
Dieric van den Rande, Dieric veren Gheersende soen, Willaem zijn
broeder, ende Clais Aven soen toit desen voirsproken daghen, ellic
zine grote met zinen maghen . Ende die Willaem den Witten nare zijn
dan den hantdadeghen, die en sellen niet gheven, ende die effen na
zijn sellen nemen ende gheven, endet sel ghevreit wesen to Sente Jans
daghe toe voirnoemt, ende then dach al . Ende 184) dese zoene sel men
voldoen to Sente Janne toit trecht, ende die oreviede sel men doen
to Sente Jans misse also verre als men Willaem den Witten 185) voldoit . Ende isser enich stoit onder, dat houden wi an onsen verclaren 186) . Ende deze zoene sel wesen toit allen •z oenen recht . Ende
voir desen, die dit ghelt betalen sullen, zijn borgen : Harman die
Neve, Gizebrecht van Roemst Clais soen, Alebrecht die Neve,
Lourens Goitscalx soen ende Heine Volcwijns soen met ghesamender
hant ende niemant met zinen aendeel quite. Ende Willaem die Witte
hevet borghen gheset dit zoending to houden op CC lb : Gert van
Ameronghen ende Gizebrecht van Meerloe .
Anno Domini M°CCC °XIII°feria IIIIa ante Palmarum .
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(blz. 135) Dits mijns heren seggen van der zoene van Jacops 187)
Zibrechts soen doit, dat die zoene costen sel CC ende LXXX lb
suarter tornoysen, ienen goeden groten coninxtornoys voir XVI d,
ofte enen goeden hollantsen voir II d . Ende dit ghelt van dere zoene
sullen ghelden dese viertiene, die beclaghet zijn 188), Dieric Claren
sone, haer Gert van den Vliete, Clement Dierix Claren soens broder,
Gorys zijn broder, Gert zijn broder, Wouter Gerts Groten soen, Allart
van den Damme, Jacop Donre, Willaem Velseman, Dieric Kijl van
den Vliete, Jacop Boenland, Willaem Taken soen, Jan Abijns soen
ende 189) Gizebrecht Naghel . Ende dit ghelt sel setten haer Gert van
den Vliete onder dese viertiene ; ende die hi hiironder ontsculdich
183)
184)
181)
186)
187)
188)
189)

Hier volgt in het concept : van desen LXXX 1b .
Ende ontbreekt in het concept .
den Witten ontbreekt in het concept .
Deze zin ontbreekt in het concept .
In den tekst verbeterd uit : Willaems.
die beclaghet zijn staat boven den regel .
ende staat boven den regel .
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vint, die seggen wi quite, ongheminret die summe van desen vollen
ghelde. Ende wil Arnt van der Hoeve in dere zoene wesen, so sel hi
gheven XXX lb, ende des mach hi hebben zijn beraet ten eersten
daghe toe, ende toit dien daghe toe sel hi hebben 190) gheleide voir ons
ende voir dieghene, die an ons ghebleven zijn 191 ) . Ende Heinen 192)
Henrix soen vinden wi quite . Ende van desen CC ende LXXX lb
(blz . 136) sellen ghaen ter voirzoene LXXX lb, to deilen onder die
maghe bi Willaem Zibrechts soen, Pieter Wenemaers soen, Pieter
Lisen soen ende jonghe Pieter . Ende en moghen zijs niet overien
draghen, so sel men se deilen 193) bi ons ofte bi onsen bode, dien wijt
bevelen, denghenen, die ment vint dats best wardich zijn . Ende
des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene C lb . Ende wi sellens
hebben C lb . Ende beset die Arnt van der Hoeve die XXX lb, die
sellen mede ghaen ter voirzoene 194 ) . Ende dit ghelt sel men betalen
to drien daghen toit
trecht to Sente Janne . Die eerste dach sel
wesen to Sente Martijns misse in den winter naestcomende, die ander
dach to Sente Pieters misse daer naest, ende die derde dach to Meiendaghe daer naest . Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen
met LX mannen ende orviede doen, alse recht 195) is in den lande van
trecht ; ende men sel winnen CC zielemissen ende die closteren
tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is . Endet sel
ghevreit wesen toit acht daghe toe na dien dat ghesproken is dat leste
ghelt to betalen . Ende dese zoene sel wesen toit alien zoenen recht .
Ende ware iet onder to verclaren, dat houden wi an onsen verclaren .
Ende die den doeden nare zijn dan den levenden, die en sellen niet
gheven, ende die effen na zijn sellen nemen ende gheven . Ende
Gert Zoeteman die voirsprake sel hebben uter voirzoene V lb ende
van der erfzoene ende maechzoene V lb ten eersten daghe. Ende des
doeden maghen in Hollant hebben to borghe gheset Witte Hanne voir
C lb dit zoending to houden als ment sculdich is to houden . Ende
Willaem, des doeden broder, hevet verzekert in allen verendelen, als
hi sculdich is to doene . Dit zijn haren Gerts borghen van den Vliete :
Jacop van der A, Lubbekijn die scmit, Henric Scnoien soen, Gert van
der Vliderhoeve ende Hughe veren Bartrade soen .
Dictum anno Domini M°CCC°XIII° Sabbato post Exaltationem
Beate Crucis 196) .
toe . . . hebben is verbeterd uit : gheven wi him .
voir ons ende voir die ghene . . . zijn is tussen de regels ingevoegd .
192)
Hier staat geschrapt Da.
193)
Her gedeelte : onder die maghe . . . deilen is boven den tekst bijgevoegd .
194)
mede ghaen ter voirzoene is in den tekst verbeterd uit : gaen, daer wi se vinden
to ghaen .
'95)
recht is in den tekst verbeterd uit : woenst .
190 )
191)

195)

De datering is bijgevoegd .
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197)

(blz . 136) Dits mijns heren seggen van Lambrechts Coninx doit, dien
Alphaer van Wulven scloich, dat die zoene costen sel 1 1/2c lb suarter
tornoysen, ienen goeden groten coninxtornoys voir XVI d, oft enen
goeden hollants voir II d . Des sel ghaen ter voirzoene XXX lb, to
deilen onder die maghe bi Gert Corte Wouters soen, Henric die
scoute van Hamertvelt, Henric Nellen soen ende Henric Witte
Everaerts soen . Ende en moghen zijs niet overien draghen, so sel men
se deilen bi des heren bode, dien hijs beveilt . Ende ter erfzoene ende
ter maechzoene sellen ghaen LXX lb . Ende wi sellens hebben L lb .
Ende dit ghelt van dere zoene sel men betalen toit trecht to Sente
Janne to drien daghen . Die eerste dach sel wesen to Sente Andrees
misse naestcomende, die ander dach to Sente Pieters misse daer naest,
die derde (dach) in Meiendaghe daer naest . Ende dit ghelt sel
Alphaer van Wulven uitreiken ten voirsproken daghen . Des zijn
borghen die Gizebrecht Cuzijn, Emont van Brakel ende Heyn 191)
(blz . 137) van Honthorst . Ende men sel winnen C zielemissen ende
die closteren tuisken Node ende Bodegraven, alse zede ende woent is ;
ende ten middelsten daghe sel men voitval doen met L mannen, ende
men sel him danne oervede doen, alse recht is in den lande van
trecht . Ende voir die orviede to doene van den kinde zijn borghen
Tydeman Coning ende Jan Coning, alset kint ghecomen is to zinen
daghen, oft ghelt weder to gheven, dat him anebeloept van dere
zoene . Endet sel ghevreit wesen acht daghe na dien dat ghesproken
is die leste dach dit ghelt to betalen . Ende dese zoene sel wesen toit
allen zoenen recht . Ende ware iet onder to verclaren, dat houden wi
an onsen verclaren .
Gheseghet in Sente Jans daghe Decollatio anno Domini
M°CCC°XIII0 .
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(blz . 137) Dits mijns heren seggen van Arnouts Spikers leemte, dat
die zoene costen sel C lb ende XLIIII lb suarter tornoysen, ienen
goeden groten coninxtornoys voir XVI d, oft enen goeden hollantsen
voir II d . Des sel Arnt Spiker hebben LXXIIII lb . Ende wi sellens
hebben LXX lb. Ende dit ghelt sel men betalen toit trecht to Sente
Janne to tueen daghen . Die eerste dach sel wesen to Sente Martijns
misse naestcomende die iene helft, ende die ander helft to Sente
197 ) De acte is doorgeslagen voorzover geschreven op blz . 136 t .e .m . Des zijn
borghen die .
198)
Gizebrecht . . . Heyn staat op radering .
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Pieters misse daer naest . Ende dit ghelt sellen ghelden Willaem
Scarpenborgh, Gert zijn soen, Dieric zijn soen, Arnoud van den
Hove, Gert zijn soen, Jan uten Nesse, Willaem zijn broder, Daniil
van den Velde, Willaem Barthelmeus soen, Arnt van der Hoeve van
Judefaes, Arnout Dierix soen van der Hoeve, Dieric zijn broeder,
Jan van Dobben, Jacop zijn broder, Jan van Merloe Gerts Rusken
broder, Arnout Bollekijn ende Bollekijn .
Gheseghet anno Domini M°CCC°XIII° feria Va post Decollationis
Beati Johannis.
Voert van anderen leemten ende wonden ende huissoking 199 ), die
ghesciet zijn onder beide partien, dat bevelen wi haren Steven van
Zulen ende Gert den Ever, onsen baliu, ellic den anderen beteringhe
to vinden daeronder, als wi him bevolen hebben . Endet sel ghevreit
we(se)n acht daghe na den lesten daghe dat ghesproken is dit ghelt
to betalen een aling vrede .
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(blz . 138) Dits haren Jans seggen van Lynscoten van mijns heren
weghen, alse van der zoene van Jacop den scnider, dat die zoene
costen sel III 1/2c lb suarter tornoysen, ienen goeden groten coninxtornoys gherekent voir XVI d. Ende die sellen ghelden Jan van
Adrixoy, die bliven sel in die stat daer Willaein zijn broder in was,
ende Harman Koutemont ende Wouter Everaerts soen, si drie effen
vele, mallic zijn aendeel met zinen maghen . Des sellen ghaen LX lb
ter erfzoene ende LX lb ter maechzoene, alse recht is ; ende X lb sel
men leggen an renten toit then outare an die nortzide, ende die sellen
ontfaen die ghesuoren goitshuisberader zijn ende belenghen bi rade
derghere, diet recht voeren toit Oudewater . Voirt sellen hebben
Jacobs drie broderen ende zijn wijf XX lb, elkerlijc effen vele . Ende
Gert die scnider ende Jacop die veir sellen opboren XXX lb, to
deelen onder die maghe, dies werdich zijn . Ende waer, dat si des niet
overien draghen en conden, so souden zijt deilen bi haren Jan van
Lynscoten . Voert sellen opboren Doedenneys kinder X lb, to deilen
onder haer maghe in Hollant, ende Willaem ende Liclais IIII lb .
Voirt sellen opboren Willaem van den Velde, Jan van Adrixoy ende
Jan Ludolfs soen ende Lubbekijn die scmit XX lb, elkerlijc effen
vele ; ende Lubbekijn sel die zine behouden voir zinen arbeit, mar die
ander drie sellen die XV lb keren bi haren Jans rade daer si best zijn .
Voirt sel die heer hebben C ib, ende haer Jan XXX lb, to keeren
199)

huissoking is aan den kant toegevoegd .
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daert him goitdonket. Hiirmede is die summe ghenoemt, die voirscreven is. Ende dit ghelt sel men betalen to drien daghen toit Oudewater . Die eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Onser Vrouwen
daghe to lichtmisse naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na
Paesken daerna eerstcomende, ende die derde dach des naesten
Sonendaghes na Pynster daerna eerstcomende. Voert sellen si winnen
CCC zielemissen ende closteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse
zede ende woent is . Ende ten middelsten daghe sellen si voitval doen
met C mannen, ende so sel men him weder orviede doen, alse recht
is . Ende dieghene, die Jacop pare zijn dan den anderen, dien sellen
gheen maechgelt gheven, ende die effen na zijn, die en sellen gheven
noch nemen, mar die den levenden nare zijn dan den doeden sullen
haer maechghelt gheven ende doen, dat si sculdich zijn to doene .
Hiiermede alle zoenen recht . Ende van denghenen, die voldoen, eest
ghevreit viertiennacht na den lesten daghe . Ende blivet hiir iet onder
to verclaren, dat behout haer Jan an him toit zire verclaringhe .
Dit zijn die borghen : Heyne Dapper ende Willaem van den Woude
zijn borghen voir Harman Gerts soen met ghesamender hant ; item
Oude Ghoede ende Wilkijn veren Wendelmoede sone zijn borghen
voir Wouter Everaerts soen met ghesamender hant voir half zine
zoene ; item Hanne Ludolfs soen, Hughe Aechten soen ende beide
zijn borghen voir Hannekijn van Adrixoy met samender hant voer
en verendel van werder .
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(blz . 139) Dits Gerts Evers seggen van mijns heren weghen van enen
zoendinghe van enen knape, dien die voit ofghescleghen wart tOudewater, die hiet 200), dat die zoene costen sel driehondert pont suarter
tornoysen, enen goeden groten coninxtornoys voir XVI d, oft enen
goeden hollantsen voir II d . Des sel die knape zelve hebben, dien die
voit ofghescleghen wart, C lb . Ende an den baliu sellen staen to
gheven L lb, daer hi se gheven wil denghenen, die se venghen ende
there om arbeiden, doe men se veng . Ende die heer sels hebben 11c
lb . Ende dit ghelt sellen ghelden Jan Truden soen, Harman Scelders
soen, Willaem van den Vene, Gert Aldewerilt ende Kempe, Legmere,
Willaem Veneman ende Arnt die scmit ende Telecoren . Ende dit
ghelt sel men betalen, ellic zine grote, also als si borghen gheset
hebben, met zinen maghen 201), to tueen daghen toit Oudewater. Die
eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Sente Martijns daghe naest200)
201)

De naam, welke achter hiet zou moeten volgen, is weggelaten .
met zinen maghen staat boven den regel .
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comende, die ander dach des Sonendaghes na Onser Vrouwen lichtmisse daer naest.
Dit zijn die borghen : Gert van der Aer, Hughe Fayers soen ende
Wille Henrix soen zijn borghen voir Jan Truden sone ende Harman
Scelders soen voir L lb, ende voirt zijn dese zelve drie : Gert, Hughe
ende Wille voirnoemt, borghen voir Harman Scelders soen voir
XXIX lb ; item is Willaem Jans soen borghe voir Willaem van den
Vene 202 ) voir L lb ; item is Clais van Ghisen borghe voir Gert Aldewerelt ende Kempen voir XL lb . Ende Gedde Telecoren ende Gert
Aldewerelt hebben ghelovet Clais van Ghisen scadeloes to houden .
Ende Clais van Ghisen hevet ghelovet : waert, dat si niene betaelden
toit haren daghen, dat hi voir waerde houden soude tote Gerts Evers
maninghe to leisten in die baliuscap van Woirden in ene herberghe,
die hi him wiset . Item is Willaem Hoeftsueer borghe voir Legmere
voir L lb . Item Willaem Reynouts soen, Clais zijn broder, ende Gert
Clappart zijn borghen voir Willaem Veneman voir XXV lb . Item
is Lambrecht haren Dierix soen borghe voer Arnt den scmit voir
XLVI lb ; dien hebben Florens dOnledeghe ende Alstijn gheloevet
scadeloes to houden . Ende van den C lb, die die knaip hebben sel,
dien die voit ofghescleghen wart, so sel dieghene, die aenleider was
van dere misdaet, hebben X lb van dien dat tieghens him misdaen
was tevoeren ; ende die en zien niet verborghet, want hi liet se in
steden staen in der meenre zoene .
Ghescreven anno Domini M 0000OXIII 0 in Exaltationis Beate
Crucis .
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(blz . 140) Dits mijns heren seggen van Goelen doit, dat die zoene
costen sel III/2c lb suarter tornoysen, ienen goeden groten coninxtornoys voir XVI d, oft enen goeden hollantsen voir II d . Ende dit
ghelt sellen ghelden Dieric scouten soen, Dieric Boscman ende Nanne
Dyre, ellic zine grote met zinen maghen . Des sel ghaen ter voirzoene
L lb, to deilen onder die maghe bi Gert den Ever ende Dieric Goelen
daert him best denket an wesen bestaet . Ende en droeghen zijs niet
overien, so sel men se deilen bi onsen boden, dien wijt bevelen . Ende
des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene C lb . Ende die heer
sels hebben C lb . Ende dit ghelt sel men betalen to drien daghen :
die eerste dach des Sonendaghes na Sente Martijns misse naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na Sente Peters misse daer naest,
ende die derde dach des Sonendaghes na Meiendaghe daer naest, toit
202)

Vene is boven den regel geschreven ter verbetering van : Ven .
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trecht to Sente Janne to betalen . Ende men sel winnen C zielemissen
ende die closteren tuisken Node ende Bodegraven, alse zede ende
woent is . Ende men sel ten middelsten daghe voitval doen met L
mannen ; ende so sel men weder orviede doen, alse recht is in den
lande van trecht . Endet sel ghevreit wesen acht daghe na dien dat
ghesproken is dat leste ghelt to betalen . Ende dese zoene sel wesen toit
alien zoenen recht . Ende die den doeden nare zijn dan den levenden,
die en sellen engheen maechghelt gheven, ende die effen na zijn sellen
nemen ende gheven . Ende ware let onder to verclaren, dat houden
wi an onser verclaringhe .
Dictum anno Domini M°CCC°XIII0 Sabbato post Exaltationis
Beate Crucis .
Ende Dieric scouten soen hevet Willaem den Witten, Sueder van
Vorne, Coppert den veir ende Gert van Hesewic to borghen gheset
voir C lb dit zoending to voldone van zire grote ofte to panden uit
haren goede . Ende Dieric Boscman ende Nanne Diere hebben verwilcoert dit zoending to voldoen van hare grote op haer goede recht,
ende dat iene ghelt sel des anders borghe wesen . Ende to wat daghen
dat si haer ghelt niene ghaven, so waer dat ghelt verloren, dat si voir
ghegheven hadden ; ende daer toe sullen si vredeloes bliven .
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(blz . 141) Dits dat mijn heer ondervonden hevet ter wareit bi eede
derghere, there toe gheset sijn : Sueders van Montforde, Willaems
Toyfas, Jans Brabants ende Clais, zijns soens, ende Gisekijns backers,
van den vrede tuisken Gerde van der Vliderhoeve ende Louwen
Vrowijns soen, des si overien droghen, Clatter Sueder enen vrede
ondernam van him beiden zonder alrehande argheit, die soude staen
also langhe, went sijt Sueder wederseiden 203), ende na dien soude
die vrede staen acht daghe .
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(blz . 141) Dits mijns heren seggen ende desgheens, die met him
seghet, alse tuisken haren Rusken van Lynscoten op die ene zide, ende
haren Harmans Teutelaerts erfnamen an die ander zide, van den
IXc lb, die haer Ruske eiskende is van zijns wives medeghave, die
haren Harmans Teutelaerts erfnamen seggen al betaelt toit LXXX lb
203)

In den tekst verbeterd uit :

to weder

deden .
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toe . Daer seggen wi aldus toe : So wat him haer Ruske beliet betaelt
tens zinen recht, dat sel haren 204) haren Harmans erfnamen 205) en
steden staen, ende so wat hi him ontwaert met zinen eede, dat sellen
si him ghelden, alse van zinen hofstel van zire medeghave, ende
scade ende rente, die haer Ruske hiirof eisket . Des gheven wi haren
Harmans Teutelaerts erfnamen den coer, weder zijt houden willen
ten heileghen 206) met haren makemans, dat 207) him enghene rente
gheloevet en wart . Ende en willen zijs niet houden, so selt haer
Ruske houden ten heileghen met makemans, dat him renten gheloevet
worden . Ende houdent haren Harmans erfnamen, so sellen si van der
rente quite wesen ; ende laten zijt haren Rusken houden, so sellen si
him betalen die renten metten hoefstal . Ende ware enich van den
makemannen doit, so soude men versetten met tueen anderen goeden
knapen, alse recht is. Ende alsulc ghelt, als haer Ruske hiirof hebben
sel, dat vinden wi him to betalen binnen dere naester maent, oft
bewisen an goeden erve, dat zijns ghelts wel wardich is, daer hi zine
renten vol of opboren mach to Sente Martijns misse ende Sente Peters
misse naestcomende ende also voirt van jaer to jaere. Ende ware iet
onder to verclaren, dat houden wi an onser verclaringhe ende
desgheens, die met ons seghet .
Dictum anno Domini M°CCCOXIII° in Sente Matheus daghe 208) .
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(blz . 142) Dits mijns heren seggen van Heynekijns Grisen doit, dat
die zoene costen sel CC lb LX lb suarter tornoyse, enen goeden
groten coninxtornoys voir XVI d, ofte enen goeden hollantsen voir
II d . Des sel ghaen ter voirzoene LX lb . Daer sel of hebben zijn broder
X lb, ende die L lb sellen opboren Taetse van Vloeten, Hughe die
Grise, Wouter die Roede, Bartout veren Aleyde sone ende Heyne
Vos, to deilen onder die maghe, daert wel an besteit is ; ende en
droeghen zijs niet overien, so sel men se deilen bi den heer ofte bi
zinen boden, then hijt beveilt . Ende ter erfzoene ende ter maechzoene
sellen ghaen C lb . Ende die heer sels hebben C lb . Ende dit ghelt
van dere zoene sellen ghelden Clais Coppen soen ende Jan die scnider,
ellic zine grote met zinen maghen . Ende die den doeden nare zijn
dan den levenden, die en sellen engheen maechghelt gheven, ende die
204)

haren is verbeterd uit : den erfnamen, zodat er twee maal haren staat, mijns
inziens ten onrechte .
205)
erfnamen staat boven den regel bijgevoegd .
206)
Hier staat een doorgeslagen letter d.
207)
Hier stond aanvankelijk tweemaal dat .
208)
In den tekst verbeterd uit : des Woensdaghes na Sente Lambrechts daghe .
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effen na zijn zellen nemen ende gheven . Ende dit ghelt sel men
betalen to drien daghen . Die eerste dach sel wesen in Sente Katerinen
daghe naestcomende 209), die ander dach in Sonendaghe na Grote
Vastelavonde daer naest, die derde dach des Sonendaghes na Pynster
daer naest. Ende men sel winnen CC zielemissen 210) ende die closteren
tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is in den lande
van trecht . Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen met L
mannen, ende so sel men weder orviede doen, alse recht is in den
lande van trecht . Ende dese zoene sel wesen toit allen zoenen recht.
Endet sel ghevreit wesen acht daghe na den lesten daghe dat dese
zoene ghesproken is to betalen, behouden elc man zire claghe 211) .
Ende ware iet onder to verclaren, dat houden wi an onser verclaringhe . Ende Clais Coppen soen ende Jan die scnider voirnoemt
hebben verwilcoert op haer goede recht, dat si voldoen sellen dit
zoending, alset ghesproken is, ofte vredeloes to wesen ghelikerwijs
oft si met alien rechte verwonnen waren . Ende Hughe des Grisen
broder sel hebben vans heren ghelde V lb ten voirsproken daghe
voir zine smerte, die hi hadde in zijnre hant .
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(blz . 143) Dese zijn borghen Gerts van der Vliderhoeve voir M lb
to mijns heren maninghe in to comen : Symon van der Vliderhoeve,
Symon Engbrecht, Alebaren Henrix Abijns soen, Vrederic Barns soen,
Jacop Crait ende Rutgheer Arnts soen .
100
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(blz . 143) Dit seggen brocht mi an Taetse van Vloeten van der
zoene vans Herttoghen doit, dat die zoene costen sel C ende XC
lb suarter tornoyse, enen goeden groten coninxtornoys voir XVI d,
oft enen goeden hollansken voir II d . Des sel ghaen ter erfzoene ende
ter maechzoene LX lb, ende ter voirzoene LXXX lb . Daer soude
haer Jan van Lynscoten nemen uit elken vierendel enen man ende
daerbi die voirzoene deilen, mocht hi . Ende en mocht hijs bi him niet
doen, so soude hi se deilen bi himzelven . Ende haer Jan hevet ghelovet dat, dat hi des machtich is, dat Engbrecht van der A ende zine
kinderen ende Screvel van der A en zine kinderen ende Symon Engbrecht ende Dieric Rampoyse, zijn broeder, in dere zoene bliven
sullen ; ende ghaven die viende enich ghelt, ende dese voirP09 )

210)
211)

naestcomende staat boven den regel .
zielemissen staat aan den kant bijgevoegd .
behouden . . . claghe staat boven den regel .
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noemde die zoene niet houden en wilden, men zoue den vienden haer
ghelt wedergheven, ende die zoene zoude afterbliven . Ende wil Clais
Rampoise ende die zine bliven an dit zoending, so sel men him doen
dat zoenen recht is . Ende die heer sels hebben L lb, ende daerof zel
men verzien dieghene, die dese zoene toeghebrocht hebben . Ende
dit ghelt sellen ghelden Loif van Malsen, Willekijn van Malsen, Jan
van Malsen zijn broder, Jan Hofland, Willekijn van den ithoeve,
Scnellaert, Lutteke Hughe, Lambrecht van den
ithoeve, Splinter
van den ithoeve ende Heinekijn Moderkijns soene ende Alebrecht
die Lose, ellic zine grote met zinen maghen .
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(blz . 144) Dits mijns heren seggen van lrix doede ende Hannekijns Leyden soens dode, dat die zoene costen sel 111
lb suarter
tornoysen van beiden doeden, enen goeden groten coninxtornoys
gherekent voir XVI d, oft enen goeden hollansken voir II d . Des sel
wesen ter zoene van lrix doit I
lb . Des sel ghaen ter erfzoene
ende ter maechzoene C lb, ende ter voirzoene L lb . Ende dese voirzoene sellen opboren Loef van Malsen ende Gert Ludewijns soen,
ende to deilen onder die maghe daert best an besteit is . Ende en
droeghen zijs niet overien, so sel men se deilen bi des heren boden,
dien hijt beveilt . Ende ter zoene van Hannekijns Leyden soens doede
sel ghaen LXXX lb . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene
LX lb, ende ter voirzoene XX lb . Ende dese voirzoene sullen opboren Everaert uten Polle ende Pieter Bloc, ende to deilen onder die
maghe daert best an besteit is . Ende en droeghen zijs niet overien, so
sel men se deilen bi des heren boden, dien hijt beveilt . Ende dier (!)
heer sel hebben van beiden doeden C lb XX lb
Ende dit voirnoemde ghelt sellen ghelden Sueder van Zulen, Dieric van Zeist,
Willaem van der Brugghe, Pieter Abelijns soen, Brabant, Pieter
Nyesen soen, Arnt zijn broder, Willaem Barthelmeus soen, Daniil
van den Velde ende Harman die Grote . Ende dese tiene sellen ghelden
dit ghelt, elc man zine grote met zinen maghen . Ende wi setten uit
Daniil van den Velde ende Harman den Groten voirnoemt metter
grote van haren ghelde, dat him toegheset is van dere zoene, alse
zoenen recht is . Ende die den doeden nare zijn dan den levenden, die
en sellen en(gheen) ghelt gheven, ende die effen na zijn, sellen
nemen ende gheven . Ende men sel winnen CC zielemissen ende die
closteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is .
Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen met L mannen ; ende
1/2c

/zc
1

212 ) .

Y12 )

C lb XX 1b : staat zo in den tekst .
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danne sel men weder orviede doen, alse recht is in den lande van
trecht . Ende dit voirnoemde ghelt sel men betalen to drien daghen .
Die eerste dach sel wesen in Dertienden daghe naestcomende, die
ander dach acht daghe na Paesken daer naest, ende die derde dach
acht daghe na Sente Jans daghe daer naest . Voirt seggen wi, dat
Sueder van Zulen hebben sel voir zine smerte L lb ; ende die sel
ghelden Gert Ludewijns soen alliene, omdat hi en aenleider was ende
hi Sueder die smerte zelve dede 213 ) . Ende Dieric van Zeist sel hebben
voir zine smerte XXV lb ; ende die sellen ghelden Dieric Nanneboien
soen, Bartout zijn broeder, ende zine helpers, die an den velde waren
(blz . 145) ende to liven bleven, uitghenomen Gert Ludewijns soen 211)
voirnoemt, to betalen toit desen voirsproken daghen . Endet sel ghevreit wesen acht daghe na den lesten daghe alse ghesproken is dese
zoene to betalen . Ende die zijn aendeel van desen voirnoemden XXV
lb niet betalen en wi1 215 ), ende niet zeker en dolt in Sueders hant van
Zulen tuisken hiir ende Sente Martijns misse naestcomende, die
wachte zire veede, ende die setten wi buten vrede na desen Sente
Martijns daghe . Ende dese zoene van desen doeden ende van der
smerte hebben wi aldus gheseghet, omdat Gert Ludewijns soen en
aenleider was, ende die verhalinghe van desen tuist zine ende zire
partie was . Ende isser iet onder to verclaren, dat houden wi an onser
verclaringhe .
Dictum anno Domini M°CCC°XIII° in crastino Beatorum Apostolorum Simonis et Jude . Ende dese zoene sel wesen toit allen zoenen
recht .
Sueders borghen van Zulen zijn : haer Steven van Zulen ende
Sueder van Vorne .
Dierix borghen van Zeist zijn : Egbrecht Otten soen ende Egbrecht
Egbrechts soen .
Willaems borghen van der Brugge zijn : Willaem Scarpenborgh
ende Dieric van Hermalen .
(blz . 146) Pieters Abelijns soens borghen zijn : Jan Joie ende Jan
van den Kerckweghe .
Brabants borghen zijn : Gizebrecht die Weleghe ende Andrees van
Zeist .
Pieters Niesen soen ende Arnsts, zijns broders, borghen zijn : Henric
Gerts soen, Pieter Egbrechts soen ende Harman Spenghaert .
Willaems Barthelmeus soens borghen zijn : Sprong van der Etwaer
ende Willaem Godevaerts soen .
413 )
214)
215)

omdat hi en aenleider . . . dede staat boven den regel .
uitghenomen Gert Ludewijns soen staat boven den regel .
Hier staat doorgehaald : die wachte sire veede .
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(blz . 145) Van lrix zoene h eft 216) ontfanghen die borghtocht van
der erfzoene Dierix lrix broder 217). Ende Everaert uten Polle,
Alebrecht Onledeghe ende Dieric Hillen soen hebben ontfanghen die
borghtocht van der maechzoene ende van der voirzoene van der ere
helft, ende van der ander helft hebben die borghtocht ontfanghen
Arnt veren Ermegarde sone, Loif van Malsen ende Jan van Malsen ;
ende dese hebben weder sekerhede ghedaen voir die oirviede .
Van Hannekijns zoene, want er en onmondich kint is, so hebben
Willaem Godevaerts soen ende Sprong van der Etwende ontfanghen
die borchtocht van der erfzoene, ende die to beleggen alse recht is ;
ende diezelve tuee die borchtocht voir die maechzoene ende voirzoene van der helft, ende van der ander helft hebben die borghtocht
ontfanghen Everaert uten Polle, Alebrecht die Onledeghe ende Dieric
Hillen soen ; ende hebben weder sekerhede daen voir die orviede 218) .
ANNo DOMINI MOCCC°XIIII°
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(blz . 146) Dits seggen van Maes Scadelants leemte van zinen voete,
dat him Jacop die Honeper gheven sel to beteringhe LXX lb suarter
tornoysen, enen groten 219) coninxtornoys voir XVI d, oft enen
hollansken voir II d . Ende die heer sels hebben L lb . Ende dit ghelt
sel men betalen to tueen daghen . Die eerste dach sel wesen acht
daghen na Paesken naestcomende, ende die ander dach acht daghe
na Sente Jacops daghe daer naest . Ende voir dit ghelt zijn borghen :
Godekijn die Hollander, Dieric van Bensscoip, Heine Hasevoit, Gizebrecht die Hurter ende Oude Heine. Ende Maes Scadelants borghen
zijn dit zoending to houden : Harman, zijn broder, ende Willaem van
den Velde .
Dictum per decanum Sancti Petri, per dominum de Vianen et
dominum Dan (iil) in crastino Beate Agnetis apud Judefaes .
Item toit deser zoene sel gheven Dieric Lam C lb . Des sel Maes
hebben LX lb, to betalen to Petri ende to Pynster, ende die heer XL
lb . Dies wart him ghelaten XX lb, ende haer Daniil hadde an reden
ghelde die ander XX lb .
218)
217)
218)

heft staat op radering.
Dieric lrix broder staat op radering .
De twee alinea's : Van lrix zoene . . . voir die orviede staat op b1z . 145 geschreven vSor het tekstgedeelte : Sueders borghen van Zulen . . . it een aan het einde
van de acte geplaatst verwijzingsteken, dat herhaald wordt aan den kant bij Sueders
borghen tan Zulen, blijkt de juiste volgorde der tekstgedeelten .
219)
groten staat boven den regel .
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(blz . 146) Dit seggen brocht mi an dOnledeghe, alse van Jans
Couden doit, dat die zoene costen sel Elyaes den Vos, to zinen aendeel met zinen maghen, LI lb suarter tornoysen . Des sellen die maghe
hebben XXXVI lb ende die heer XV lb . Ende dit ghelt sel men betalen to dreen daghen : die eerste dach •des Dynsdaghes na Pynster
naestcomende, die ander dach viertiennacht na Sente Jans daghe
daer naest, ende die derde dach viertiennacht na Sente Jacops daghe
daer naest. Mar des heren ghelt sel men betalen tezamen to Sente
Jacops misse voirnoemt . Ende voir des heren ghelt zijn borghen :
Gert van den Broeke ende Eliaes zelve met ghesamender hant . Ende
dat eerste ghelt hevet hi verborghet, ende van den anderen ghelde sel
elc des anders b (o) rghe wesen .
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(blz . 147) Dits seggen van Dieric Borgaert, dat die zoene costen sel
III/` lb suarter tornoysen, ienen goeden groten coninxtornoys voir
XVI d, oft enen goeden hollansken voir II d . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene C lb ende LIIII lb . Ende van dere erfzoene ende maechzoene sellen hebben die vier broderen XX lb . Ende
ter voirzoene sullen ghaen LXXX lb . Ende voirt, alse van der smerte,
die Alebaren Crait ghedaen wart binnen enen vrede van Clais tueen
soenen van Oyen, want gherecht daerover gheghaen is, so sel quite
wesen die smerte metten gherechte ; mar om ghenade ende minne
ende die zoene die vaster to bliven, so sel die Alebaren hebben van
dere voirzoene X lb 220) . Ende die LXX lb van der voirzoene sullen
die maghe deilen onder him, of si moghen ; ende en draghen si niet
overien, so sel men se deilen bi den baliu van Woirden . Ende die heer
sels hebben C lb ende XVI lb . Ende die den doeden nare zijn dan den
levenden, die en sellen engheen maechghelt gheven, ende die effen na
zijn sullen nemen ende gheven . Ende dese zoene sel wesen toit alien
zoenen recht. Ende dit ghelt van dere zoene sel men betalen to dreen
daghen. Die eerste dash sel wesen to Sente Jacops misse naestc(ymende,
die ander dach to Sente Lambrechts misse daer naest, ende die derde
dach toit Alreheyligher misse daer naest . Ende ten middelsten daghe
sel men voitval doen met C mannen, ende men sel winnen CC zielemissen ende die closteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede
ende woent is ; ende so sel men oerviede doen, alse recht is in den
220)

Achter X lb zijn zes woorden geradeerd, waarvan nog leesbaar : ende Clais soen.
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lande van
trecht . Ende dese zoene sel men betalen to Heremalen 221) . Endet sel ghevreit wesen ien aling vrede acht daghe na
dien dat ghesproken is dat leste ghelt to betalen van dere zoene . Ende
dit ghelt sel betalen Jan van den Hoghenlande met zinen maghen .
Ende ware enich stoit onder, dat hout mijn heer an zire verclaringhe .
Ende van desen ghelde to betalen zijn borghen : Jan Knijf, Jacop van
den Hoghenlande, Godevaert uten Enghe, Harman Pijl, Willaem die
backer ende Jan van Benscoip, met ghesamender hant, alse zoenen
recht is .
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(blz. 148) Van Godevards Hermans soens doet die verclaringhe .
Dits die verclaringhe van Godevards Hermans soens doet .
Int eerste van alsulker zoene, alse daer after staet van Jan Maechlem,
van Lubbert Bolle ende Jan sijns broders, zal men betalen nu in
Sonendaghe naestcomende toe Knopenare t trecht, toe middaghe
vor onsen boden . Ende Jan Hermans sone ende die 222) maghe, die
toten doden horen, sullen oervede doen dien drien, die hiir vorscreven staen, ende horen maghen, alse zede ende wont is int lant
van
trecht . Vort van Hubrecht van der Sterre, die was die viirde
van den handadigen, die enghiene borghen gheset en hadde, maer
wilkorde op sijn goede recht ende op sijn hals, daerof hore wy seggen,
dat sine maghe daermede quijt souden wesen ende onkeveet 223) van
dien doetslage . Want wy dat niet claer en weten 224), so segge wy, dat
hoer 225) Maechlem, want Jan sijn broder doet is, ende Lubbert Bolle,
Jan Bolle sveren sullen, elc met enen goden knape totten hilgen, dat
also versoent was, alse hiir vorghescreven staet . Ofte hoer Maechlem
met sinen ghesellen niet sveren en wil, so zalt Jan Hermans sone met
hem sesten sveren an den hilgen, dat goede knapen sijn, dat dat
enghiene vorwarde en was in der zone . Ende eest, dat hoer Machlem
met sire gheselscap niet sveren en wil, endet Jan sveert, so sullen alle
dieghene, die Hubrecht van der Sterre nare maech sin dan se haren
Machlem sin, ende den anderen tvien, die de handadighen sin, hore
vede wachten ; ende dien enghiene orvede doen .
Datum feria IIIa post Trinitatis .

221)
222)
223)
224)
225)

to Heremalen is in den tekst verbeterd uit : ter Maerne.
Die is in den tekst verbeterd uit : sine .
onkeveet, d .i . ongeve(d)et .
en weten is verbeterd uit : o f en (?) heit, o f en weten .
hoer, bedoeld is : haer, d.w .z . beer .
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Dit sin die borghe vor die verclaringhe : haer Machlem selver,
Lubbert Bolle ende Jan, sijn broder, vor C pont .
Op die ander sijt : Henric van Depenen, Dideric van Voerde, Jan
Hermans sone vor C pont .
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(blz . 148) Vans Dierix soens doit van Oesterham, die bleif to Risewic ins . .graven lande van Ghelre 226), mijns heren seggen to houden
op ene pene van CCC lb, zijn borghen to zoenen recht : Gisebrecht
Scade, Henric die Vriese, Scade van Wijc, Peter Lambrechts soen,
Wouter van Catwijc . Endet is ghevreit to Sente Lambrechts misse
toe ende then dash al, in sulken voirwaerden, dat mijn heer en seggen
binnen dere tijt ; ende en seghede hi hierenbinnen niet, so sellen die
borghen quite wesen van dere loift . Ende dese vrede is van alien
den maghen in mijns heren lande, uitgheset die wonen ter Ameide .
(Vijfde katern, nos . 107-146)
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(blz . 113) Van Gerts doede van Vliderhoeve .
Dits mijns heren seggen van Gerts doit van der Vliderhoeve, dat
die zoene costen sel CCC lb LXXX lb 227 ) suarter tornoysen, enen
goeden groten coninxtornoys voir XVI d oft enen goeden hollansken
voir II d . Des sel gaen ter erfzoene C lb ende ter maechzoene C lb
ende ter voirzoene sullen ghaen L lb . Ende daer sullen die maghe
delen, dies best wardich zijn . Ende en draghen zijs niet overien, so
sel men se deilen bi des heren boden . Ende die heer sels hebben C lb
ende des sellen ghaen XXX lb daer si die heer wiset to ghane . Ende
trecht to Sente
dit ghelt sel men betalen to drien daghen toit
Janne : die eerste dach sel wesen in Sente Lambrechts daghe naestcomende, die ander dach in Sente Symons ende Juden daghe daer
naest ende die derde dach des Sonendaghes na Sente Andrees daghe
daer naest. Ende dit ghelt voirnoemt sel Ghisebrecht van den Bosc
besetten met goeden borghen ende betalen met Eliaes zinen broder,
Dieric Roetaerts soen, Adaem Henrix soen van Cleve ende met
Henric Zelfhout, met haren maghen . Ende Jan van Papendrecht
seggen wi mede verzoent, mar wi en seggen him engheen ghelt to
ghelden, want wire engheen 2211 ) verhal an en weten . Ende isser
828 )
227)
228)

Hier staat doorgehaald : die zoene .
LXXX Ib staat boven den regel .
gheen staat boven den regel .
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enich ghebrecte an desen voirnoemden hantdadighen, dat Si 229)
niene betalen, dat sel Gizebrecht betalen met zinen maghen, want hi
en aenleider was . Ende wi willen, dat en ganse ende stade zoene bliven
moghe . Ende dese zoene sel wesen toit alien zoenen recht . Ende isser
enich stoit onder, dat houden wi an onser verclaringhe . Endet sel
ghevreit wesen acht daghe na then dat ghesproken is dat leste ghelt
to betalen . Ende men sel winnen CC zielmissen ende die closteren
tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is in den lande
van trecht. Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen met C
mannen ende men sel dan weder orviede doen ten middelsten daghe
alse recht is in den lande van trecht . Ende die den doeden pare zijn
dan den levenden, die en sullen engheen maechghelt gheven, ende
die effen na zijn sullen nemen ende gheven .
Ende die XXX lb, die die heer wisen sel to ghane, daerof sel Symon
van der Vliderhoeve hebben XX lb ende Jacop Crait X lb 230) .
(blz . 114) Dit zijn Gizebrechts borghe van den Bosc: Gisebrecht
uten Goy, Eliaes van Woudenbergh, Adaem van Wijc, Vrederic van
der Mere, Gisebrecht van Scalcwijc, Jan van den Vene, Gert van der
Wierse, Gert van Judefaes met ghesamender hant .
Van dere zoene to houden ende daermede to volvaren zijn borghen
vans doeden weghen : Symon van der Vliderhoeve, Adaem van den
Zile, Wier die Witte van Koten, Jacop Crayt,
Barnt Barnts soen, Gert Stienckijn, Dibbout, Harman Bartous soen,
Gisebrecht Vastraet.
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(blz . 114) Dits mijns heren seggen van der violaci, die ghedaen wart
ten Doeme toit trecht : van Jan Willaems sane ende zine helpers,
dat si voir die misdaet gheven sullen mijn heer ende der kerken ter
timmeringhe C lb suarter tornoysen, enen goeden groten coninxtornoys voir XVI d, oft enen hollansken voir II d ; des sullen si
betalen L lb to Sente Jacops daghe naestcomende ende die ander L lb
to Sente Remeis daghe daer naest . Ende dese hantda (di) ghe sellen
dese drie naeste Sonendaghe voir die crusen ghaen ten Doeme in
heemden ende in broeken . Ende voir dit ghelt zijn borghen : Jan
Willems soen zelve, Jacop Jans soen ende Loef haren Jacops sone
met ghesamender hant.

229)
230)

Achter si staat doorgehaald :
Deze alinea is bijgevoegd .

haer zoe.
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(blz . 114) Dit sin Karen Rusgen borghe .
Dit sin die borghen, die haer Rusghe van Lynscoten gheset hevet, alse
mins heren seggen toe houden, alse van ere broke, die hi theghens
min heren hadde omme dat hi Dideric den Monic ghevanken hadde,
ende van panden, die int eerste haer Rusghe selver mins heren
pandere ghepant hadden, die hi met hoverdie wedernam, Henric
van Lonresloet, Hagen Zote, ende van ander broken, die hi op hem
ende Wouter van Stoutenbergh . . . 231) toe seggen hevet .
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(blz . 115) Van Peter Arregoens doit .
Dits seggen van Peter Arregoens doit, dat die zoene costen sel
CCC lb suarter tornoysen, enen goeden groten coninxtornoys voir
XVI d ofte enen goeden hollansken voir II d . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene CXX lb ende ter voirzoene XXX 1b, to
deilen bi him vieren, there die maghe toe setten . Ende en draghen
zijs niet overeen, so sel men se deilen bi des heren boden . Ende des
doeden broderen XXV lb ende die sel haer Jacop van Lichtenbergh
deilen onder die broederen bi zinen goitdenken . Ende haer Jacop
van Lichtenbergh sel hebben voir zijn mistaen, want zijn scoute was,
XXV lb . Ende Mant sel hebben voir zine smerte X lb ende die heer
LXXX lb, ende bi den baliu to deilen X lb . Ende dit ghelt sel men
betalen to dreen dagen : die eerste dach sel wesen to Sente Barthelmeus dage, die ander dach to Sente Victoers dage ende die derde dach
des Sonendaghes na Sente Martijnsdage in den winter . Ende dese
zoene sel wesen toit alien zoenen recht ; ende sel ghevreit wesen acht
dage na then dat ghesproken is dit leste ghelt to betalen van dere
zoene . Ende die den doeden nare zijn dan den levenden, die en sullen
engheen maechgelt gheven, ende die effen na zijn sullen nemen ende
gheven . Ende ware enich stoit onder, dat hout die heer an zijnre
verclaringhe . Ende ten middelsten dage sel men voitval doen met L
mannen ende winnen II/2c zielemissen ende die closteren tuisken
Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende danne sel men
weder oirvede doen alse recht is in den lande van trecht .
Ende dese zoene to ghelden, so hevet verborghet Mant met zinen
drieen kinderen voir also vele, als zinen kinderen boirt to gheven ;
ende voirt in ere helft met Claise ende met Scnellaerde in een vierendeel . Ende dese Clais ende Scnellaert hebben verwilkoert op haer
hoghe recht to gheven 232) dats hem ane beloept to ghelden .
sat) Hier is ruimte voor enige woorden open gelaten .
232)
to gheven staat boven den regel .
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Dese zoene wart gheseghet vans heren wegen bi haren Jacop van
Lichtenbergh, Florens den Onledeghen ende Gert den Ever .
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(blz . 115) Ghisebrecht uten Goy hevet gheseghet en seggen van
Everickers doit, datter die heer of hebben set L lb, to betalen to Midwinter ende to Paesken . Die set ghelden Jan Heyme . Des zijn borghen :
die heer van Yselstein ende haer Steven van Zulen, to leisten met him
zelven oft ellic met tueen knapen .
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(blz . 116) Dits mijns heren seggen van Reynouts Beliaerts doit, daer
mijn heer en seggen of gheseghet hadde, IIh/2c lb ter alingher zoene,
daer die ene helft of bleef afterstaen an Willaem Clinkebilen ende an
zinen maghen : ende dat dit afterstal die Clinkebile ghelden sat met
zinen maghen ende die zoene volleisten 233) van der helft van der
afterstalichgher zoene, die dese Willaem Clinkebile ghelden sat met
zinen maghen, dats to verstane C lb ende LXXV lb ; daerof sullen
ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene LXXV lb, ende ter voirzoene C 234) lb, ende die heer sets hebben LXXV lb 235)
Dits zijn Willaems Clingbilen borghen : Jan Woisdijc, Alebrecht
Woisdijc in en vierendel, Arnt die scnider, Dieric Roelofs soen,
Gisebrecht Volken soen in en vierendeel, Soivien junghe Clawen soen,
Andrees Gisebrechts soen in en vierendeel, Gisebrecht Otten Badeloghen soen, Gisebrecht Gisebrechts Badeloghen soen, Ysebrant
Drutekijns soen in en vierendeel .
113
(blz . 116) Dit zijn borghen van Dierix voete, in tueen vierendelen
van der moeder maghe : Beir van Oudencoip, Gisebrecht Hildegonden
soen, Andrees Gisebrechts soen, Vranke Truden soen .
233)

Hier volgt de doorgehaalde zinsnede : Ende omdat des Reynouts Beliaerts
maghe cost daden, eer si die wrake daden, so seggen wi Wouter Beliaert ende zine
helpers, die cost met him ghedaen hebben, XXX lb suarter tornoijsen, to deilen
onder him, o f si moghen, ende droeghen zijs niet overien, bi des heren boden, dien
hijs beveelt . Ende .
234)
235)

Dit cijfer is in de plaats gesteld van geradeerd XXV .
De zinsnede : Ende die voirzoene sel Wouter Beliaert met dreen mannen van

zinen maghen deilen onder die maghe, of si moghen overeendraghen, ende en draghen
zits niet overeen bi des heren bode, dien hijt beveilt, welke bier volgt, is doorge-

slagen, waarbij de drie laatste woorden zijn geradeerd .
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Ende dits mijns heren seggen van Gisebrechts Lubborghen soens
doit ende van der leemte van Dierix voete zijns soens, dat die zoene
van Ghisebrechts doit costen sel CCC lb 236) . Des sel ghaen ter erfzoene XXX lb ende ter voirzoene XXX lb, to deilen onder die maghe
bi des heren bode, dien hijt beveilt, ende ter maechzoene C lb ende
die seggen wi quite tieghens die hondert pont, die ghaen ter erfzoene
ende maechzoene van Reynouts doit 237 ) . Ende die heer sels hebben
CXL 2311) lb . Ende die zoene van der leemte van Dierix voete sel
costen LXX lb . Daerof sel die heer hebben XXV lb . Ende van den
XL lb sel men verzien bi des heren bode, dien hijt beveilt, denghenen
(blz . 117) daerof to verziene, there cost om ghedaen hebben. En dat
overdeel sel men uitreiken zinen kinde . Ende dit ghelt van der zoene
van Gisebrechts doit sullen ghelden Wouter Beliaert, Jacop Beliaert,
Ludolfs haren Stevens suagher ende Phillips Zap, ellic zine grote met
zinen maghen ende ellic van den hantdadighen van Gisebrechts doit
ende van Dierix leemte sel gaderen zijn maechgelt van zinen maghen
na dien dat him boirt to ghelden . Ende dit ghelt van der zoene van
der leemte van Dierix voete sullen ghelden Wouter Beliaert, Jacop
Beliaert, Dieric Hoeft ende Gnodekijn met haren helpers 239), ellic
zine grote met zinen maghen ghelden 240) . Ende dit voirnoemde
ghelt 241) sel men betalen to dreen daghen : die eerste dach sel wesen
ten Sente Victoers daghe naestcomende, die ander dach in Onser
Vrouwen daghe lichtmisse daernaest . Endet sel ghevreit wesen acht
daghe na dien lesten daghe, dat 242) ghesproken is dit ghelt to betalen
van desen zoenen . Ende die den doden nare zijn dan den levenden,
die en sullen engheen maechghelt gheven, ende effen na zijn sullen
nemen ende gheven . Ende ten middelsten daghe sel men voitval doen
van elken doede met L mannen, ende elken doede winnen IF zielemissen ende die closteren tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede
ende woent is . Ende so sel men dan weder oervede doen van beiden
doeden ende van der leemte, alse recht is in den lande van
trecht .
ende dese zoene sel wesen toit allen zoenen recht . Ende ware enich
stoit onder, dat houden wi an onser verclaringhe .

236)

Hierachter zijn enige lettertekens geradeerd .
Het tekstgedeelte : XXX lb ende ter voirzoene . . . . Reynouts dolt staat op radering.
238)
Dit getal staat op radering.
239)
met haren helpers staat boven den regei .
240)
Achter maghen staat doorgehaald : to ghelden .
241 ) Hier staat doorgehaald : van den tween doden mannen ende van der leemte van
237)

den voete .
242)
dien lesten daghe staat boven den regel ; dat is verbeterd uit : dit .
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Ende van den C ende XL lb, die de heer hebben sel 243), so sullen
hebben Wouter Beliaert ende zine broderen voir haren cost LX lb .
Dit zijn Wouter Beliaerts borghen, Jacops, Dierix ende Gnodekijns 244) : Wouter zelve, Clais Godelde soen, Ludolfs Beliaerts soen,
Clais zijn broder, Jacop Beliaert, Gert van Loifvelt . Dit zijn Phillips
Sabben borgen : Wouter Beliaert, Phillips Beliaert, Willaem veren
Agniesen soen met ghesamender hant .
Dit zijn borghen van der leemte van Dierix voete : Gert Gnodekijn, Florens Dierix soen van den Rine, Roederic op zijn lijf ende
goit ; dese gheloeven met haren helpers .

114
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(blz . 118) Wy Ghye, bi der ghenade Goits ghecoren to bisscop tot
trecht, maken cont alien lieden, dat wy int jaer ons Heren MCCC
ende een des Manendaghes vor midde Vastene een segghen segheden
ende een alinghe zoene van Reynout Beliaerts soens dode, daer God
de ziele of hebben moete, dien Dideric van Cleve ende Willam
Clinkebile bi onghevalle sloeghen, in der manieren, dat hierna bescreven staet. Int (ierste) is onze seggen, dat Dideric ende Willaem
voernoemt ghelden sullen den voerscreven Reynoud vierdhalfhondert
pont suarter tornoysen . Des sullen hebben sine maghe tueehondert
tornoysen ende van dien tueehondert ponde sullen gaen vijftich
pont to vorsoene, daer wy se wysen sullen, ende die ander anderhalfhondert pont sulle wy selve hebben . Ende voer de helft van den
vierdalfhondert ponden voerscreven, so hevet Dideric voerseit dese
borghe gheset : Gysebrecht de Wolf, Steven van Scalcwijc, Arnout
ver Aven soen ende Symon van Hoet . Ende voer die ander helft
hevet Willaem voernoemt gheloevet zeker to doene ende borghen
to setten op zijn lijf ende op zijn goit . Ende dese voirnoemde penninghe sel men ghelden to Sente Jans misse, die naest coemt, dat een
derdendeel, ende des anders daghes na Sinte Lambrechts daghe daerna
toecomende 245) dat ander derdendeel ende dan oersate, misse ende
voetvallinge to doene met hondert mannen, alst custume ende cede
is in den lande, ende daerna dat dorde dordendeel to Sente Martins
misse in den winter . Ende hierbi zalt bliven alse voerseit is eene vaste
zoene ende ghestade.
In orkonde desen brieve bezegelt met onzen zeghele .
893 )

In dit zinsdeel is XL in den tekst verbeterd uit LX en is achter hebben het
woord sullen geschrapt.
244) Jacops, Dierix ende Gnodekijns staat boven den regel .
245)
toecomende is in den tekst verbeterd uit : comende.

125
Ghegheven in jaer ons Heren MCCC ende een oppen dach vorscreven .
(N.B . Blz. 118 is half onbeschreven )
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(blz. 119) Dits mijns heren seggen van Katerinen doit Beren
zuster 246 ), die die oghen uitghesteken woirden op die Hare, daer si
dolt of bleif . Int eirste die zoene, die ghesproken was tevoren 247)
Omdat den maghen die doede ghererovet was, als dat die maghe
metten doden onse gherechte niet zoeken en mochten, so seggen wi
die zoene quite ende los . Mar omdat haren erfname, dats haren
kinde, ghenoghede der zoene, die ghesproken was 248 ), so seggen wi
dien kinde toe die erfzoene, also groit als him Bokel toegheset hevet
endet tkint aneghenaemt hevet . Ende boven dese erfzoene so sel
dese zoene costen ter maechzoene, ter voirzoene ende toit 249) onser
beteringhe C lb LX lb . Des sel ghaen ter maechzoene LX lb ende
ter voirzoene XXX lb ende wi sullens hebben LXX lb . Ende die
voerzoene sullen opboren viir manne, there die maghe toe setten,
ende to deilen onder die maghe, dies best wardich zijn, ende en
draghen zijs niet overien, bi des heren bode . Ende dit ghelt van dere
zoene sullen ghelden Elyaes van der Hare ende Adaem Henrix soen
van Cleve, ellic zine grote met zinen maghen, to Sente Janne toit
trecht 250) to drien daghen : die eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Dertienden daghe naestcomende, die ander dach des
Sonendaghes na Sente Peters daghe daer naest ende die derde dach
des Sonendaghes na Paesken daer naest . Ende dese zoene sel wesen
toit allen zoenen recht, ende die den doeden nare zijn dan den
levenden, die en sullen engheen maechghelt gheven ende die effen
na zijn sullen nemen ende gheven . Endet sel ghevreit wesen acht
daghe na dien dat ghesproken is dat leste ghelt to betalen van dere
zoene 251) . Ende men sel winnen C zielemissen ende die closteren
tuisken Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is ; ende ten
middelsten daghe sel men voitval doen met XX mannen ende dan
sel men weder oirvede doen, alse recht is in den lande van trecht .
Ende ware enich stoit onder, dat houden wi an onser verclaringhe .
248)
247)
248)
249
250)
251)

Beren zuster Mat boven den regel .
Achter het op radering staande woord tevoren staat doorgehaald : van der Hare.
ghesproken staat op radering ; was boven den regel .
Na toil staat doorgehaald : omen ghelde .
to Sente Janne toil trecht staat boven den regel .
van dere zoene staat boven den regel .
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Ende van desen doitsclaghe 252) daer scelden wi Bokel van der Hare
quite of, wan wi vinden, dat bi him niene ghesciede endet him leet
(blz . 120) was ; mar den reeroef, then houden wi an Bokel van der
Hare, want hi den doede den maghen onthelt . Ende die XX lb, die
Bokel hebben zoude van Elyase, zinen broder, die seggen wi quite,
ende Bokel zijn maechghelt to gheven also groit als him boirt ende
hi gheboren is .
Anno Domini M °CCCXIIII ° Dominica post Victoris.
Dit zijn Eliaes borgen : haer Ruske van Lynscoten, Gisebrecht uten
Goy, Gisebrecht Cusijn ende Egbrecht van der Hare .
Ende Adaem hevet verwilcoert op zijn hoghe recht .
1314
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(blz . 120) Dese zoene was ghesproken bi Gert den Ever vanre
leemte van enen kinde to Bodegraven, dat die zoene costen sel LXX
lb . Daerof sel tkint hebben XXV lb ende die heer XXV lb ende daer
se die beer hiet gheven XV lb ende in en vierendeel, dat tkint verloren hevet, V lb mede to verclaren ; to betalen to tuien daghen :
die eerste dach des Sonendages na Sente Martijns daghe naestcomende ende die ander dach des lesten heileghen daghe na Midwinter daer naest .
(N.B . Blz. 120 is voor een derde onbeschreven )
1314
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(blz . 121) Dits mijns heren seggen van Symons Geilinx doit, dat
die zoene costen sel CCC lb suarter tornoysen . Des sel ghaen ter
erfzoene ende ter maechzoene CXL lb ende ter voirzoene XXXX lb,
to deilen onder die maghe, dies best weerdich zijn, bi viir mannen,
there die maghe toe setten, ende en draghen zijs niet overien, bi des
heren bode. Ende Hanne Vocken soen sel hebben voir zine smerte
XIIII lb ende Jacop Willaems scomakerz neve VI lb voir zine
smerte . Ende die beer sels hebben C lb . Ende dit ghelt sullen ghelden
Hanne Vocken soen, Andrees Bloeme, Willaem Peters Evers soen
ende Engbrecht Alewijns soen, ellic zine grote met zinen maghen,
to drien daghen tote Sente Janne toit trecht . Die eerste dach sel
wesen des Sonendaghes na Dertienden daghe naestcomende, die
ander dach des Sonendaghes na Sente Peters daghe daer naest ende
die derde dach des Sonendaghes na Paesken daer naest . Ende dese
zoene sel wesen toit alien zoenen recht . Ende die den doeden nare
252)

doitsclaghe staat op radering .
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zijn dan den levenden, die en sullen engheen maechghelt gheven
ende die effen na zijn sullen nemen ende gheven . Endet set ghevreit
wesen acht daghe na dien dat ghesproken is dat leste ghelt to
betalen van denghene, die voldoen 253) van dere zoene. Ende men
set winnen h/2c zielemissen ende die closteren tuisken Noede ende
Bodegraven, alse zede ende woent is, ende ten middelsten daghe set
men voitval doen met L mannen ; ende dan set men him weder
oirviede doen alse recht is in den lande van trecht . Ende ware
enich stoit onder, dat houden die heer an zire verclaringhe . Ende
van den XL lb, die ter voirzoene ghaen, daer sellen of ghaen X lb,
daer se mijn heer wiset to ghane .
Van desen zoendinghe zijn vredeloes gheleghet Willaem Peters
Evers soen ende Engbrecht Alewijns soen van der Goude 254) .
Dit zijn Hanne Vocken soens borghen : Hanne Vocken sone selve,
Willaem die scomaker en Willaem zijn soen .
Andrees Blomen borghen : Hanne Vocken soen, Willaem die
scomaker, Willaem zijn soen, Kerstiaen Bruninx soen, Ludolf Katelinen soen ende Andrees Bloeme zelve met ghesamender hant ; mar
Andrees, Ludolf ende Kerstiaen hebben dander drie belovet scadeloes to houden .
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255)

(blz . 122) Dits mijns heren seggen van Jans doit veren Oeden soen,
alse van Gert Venekijn, die niene voldede van der zoene, die eerst
ghesproken was, dat die Gert na alre vaernesse also, alser mede
ghevaren is, ghelden set ter alingher zoene XX lb suarter tornoysen
ende den beer VIII lb, die ghelovet waren den Domprovest tes
heren behoef om zijn maechghelt uit to panden . Ende dit ghelt set
men betalen to tueen daghen : die eerste dach set wesen des Sonendaghes na Sente Nyclais daghe naestcomende, die ander dach des
Sonendaghes na Dertienden daghe, toit Sente Janne toit
trecht .
Ende voirt set dese Gert zijn recht zoeken op Gert van der Maerne,
alse van den XX lb, die hi gheghadert hadde van zinen maghen ;
ende so wat hi daerof winnen mach, dat set Gisebrecht Jans soen
veren Oeden soen opboren toit zire behoif ende zire maghe . Ende
dese zoene set wesen toit allen zoenen recht endet set ghevreit wesen
acht daghe na dien dat ghesproken is dat leste ghelt to betalen van
der zoene.
253)

van denghenen, die voldoen staat boven den regel .

254)

Deze zin is toegevoegd .
De acte is doorgeslagen .

255)
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Ende want Gert Venekijn enghene borghen setten en mach, so
hevet hi dit ghelt van dere zoene verwilcoert op zijn hoghe recht 216 )
to betalen ten voirsproken daghen, ghelijc of hi met alien rechte
verve onnen wart.

1314
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(blz . 122) Melys uten Weerde hevet ghesoent van then daren Gisebrecht Crukaert of hadde vredeloes XVIII lb . Des sel die heer
hebben VI lb, to betalen to Sente Martijns misse .

1314

120

(blz. 122) Dit is des balius segghen van Amestelrelant, als van
Hanne Brunen dode, daer God die ziel of hebben moet . Int irst, dat
die zoen costen sal IF lb bonorum ende I lb . Hiir of zet men Puust
uut den lande mit den derdeel van desen ghelde ; dat loopt op
LXXXIII lb VI s VIII d. Item hout die heer ane hem I lb, die hi
uten ghelde hebben, die de maghe niet ghelden ne dorven . Van
desen ghelde sal gaen tot des balius cost ende sire boden, die daerom
gherede hebben, XXV lb ; ende of daer enich verendeel si, dat niet
ghelden ne mach, dat meat daermede besi . Voert sal gaen ter voerzoen XXXI lb, voert den brudren XX lb ende voert sal men si
versien als redelijc ende moghelijc is . Voert ter erfzoen ende ter
maechzoen XL lb . Voert die den dode naer sijn dan den levende
ne solen niet ghelden, maer die effen na sijn solen gheven ende
nemen . Voert van desen ghelde ne sal Longnus niet ghelden noch
sijn kindre .
(blz. 123) Dese zoen sal men betalen tot drien daghen : die irste
dach des Zonendaghes na Sunte Nicolaus dach ende die ander dach
zes weken daerna ende die derde dach zes weken na den middeisten
daghe. Voert ten lesten daghe sal men doen voetfalle mit C mannen
ende oervede als recht is ; voert die cloestre to winnen tusscen Nude
ende Bodegraven als recht is ende IF zielmissen . Deze zoen is
gheseyt tot alien zonen recht . Voert seg wijt ghevreet viirtiinacht
na den lesten daghe . Voert of wi iit vergheten hebben, dat neem wi
aen ons to verclaren . Voert seg wi Puust ballinc ende des fans verdreven ende hem sine maghe afstal doen solen als redelike ende
moghelike is .

256)

op zijn hoghe recht staat

boven den regel .
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blz. 123) Dit ist segghen van Longnus voet, dat die zoen costen
sal II° lb bonorum ende die solen ghelden, die daermede beclaghet
waren, haer elkerlike V lb uut haers selves gode to voren . Voert elc
man sine groet mit sinen naeste ; sonder Ghise Godevarts soen ende
sijn soen, die solen gaderen onder haer maghe als si gheboren sijn .
Voert die Longnus oems kinder sijn of moyen kinder ende darenbinnen ne solen niet ghelden tot sire lempt . Van desen ghelde sal
hebben Longnus C lb ende die heer C lb . Ende dit ghel (t) sal men
betalen tot then daghen, als men den doden ghelt . Voert of wi iit
vergheten hebben, dat neem wi aen ons to verclaren .
122
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(blz . 123) Dit is 257 ) Florens segghen van Helekijn lemt Didderyx
dochter uter Spijc, als dat die zoen costen sal LX lb bonorum . Des
sal hebben die vrouwe XXXVII lb X s ende die heer XV lb ende
VII lb X s in des balius hant, to helpe den quadesten verendeel this
behovet.
Jhan die Scraper to Wespe to borghe voer en verendeel .
Vrederyc moleman voer dat ander verendeel .
Thideman vicoper, Ghisebrecht die Wilde, Claes Tidemans suagher mit ghesamender hant voer die ander halft .
ANNO DOMINI MCCCXV
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(blz . 124) Pieter Wilborgh sone, die met Kant ghespannen was toit
Oudewater, sel den heer gheven CCX lb, to betalen to Paesken ende
to Sente Jacops misse . Des hevet beset Jan van Keeten LX lb . Daer
zijn borghen voir Wouter des papen broeder ende Peter zijn broeder .
Ende Jacop Zasbouts soen hevet beset LX lb ; borghen Willaem Kiel,
Willaem Taken soen ende Symon die Monic . Ende Dieric Wilborghe
sone hevet beset LX lb ; borghen : Boudewijn Barnts soen en Symon
Aleide soen. Ende van desen lesten tueen hevet die beer van Brederoden gheloevet tghelt doen uitreiken ofte pande met zinen openen
brieve . Ende Peter uter Hoeve hevet gheloeft XXX lb ; borghe :
hi zelve met zinen tueen broderen, Clais tpapen 258 ) suagher ende Jan.
Dit zijn dieghene, die zekerhede ghedaen hebben mijns heren
seggen 259)
257)
258)
259)

is staat boven den regel .
Bedoeld is : 's papen .
De zin is onvoltooid . Hieronder is een regel uitgeradeerd .
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(blz . 124) Bi den Onledeghen is dit seggen gheseghet van der zoene
van Lubbrechts Ghisen soens doit, dat die zoene costen sel C lb ende
X lb suarter tornoysen . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene L lb . Ende van dien L lb so sel Stoif hebben zinen cost, also
groit alst Willaem Borclois sone, Harman Ghisen soen ende Stoif
zelve vinden dat redelic zie . Ende en draghen zijs niet overien, so
selt des heren bode dien cost setten . Ende ter voirzoene sullen
ghaen X lb, to deilen bi den Onledeghen ende bi Stoifen ende bi
den maghen, die zire toe roepen . Ende Stoif sels hebben XX lb ende
dier (!) heer XXX lb . Ende dit ghelt sullen ghelden Heine van
Brummen, Everaert van der Mere, Harman Godevaert Stultinx soen
ende Clais der Vinden soen 260), ellic zine grote met zinen maghen,
to betalen toit trecht toit Sente Janne to drien daghen : die eerste
dach in Sente Peters daghe naestcomende, die ander dach in Meien
daghe daer naest ende die derde dach in Sente Jans daghe to Mid( blz . 125) zomer daer naest . Ende dese zoene sel wesen toit allen
zoenen recht . Ende ware enich stoit onder, dat sel bliven an den
heer to verclaren. Ende die den doeden nare maech zijn dan den
levenden, die en sullen engheen maechghelt gheven, ende die effen
na zijn sullen nemen ende gheven . Ende men sel voitval doen met
XX mannen ende winnen C zielemissen ende die closteren tuisken
Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is, ten middelsten
daghe . Ende so sel men weder oirvede doen, alse recht is in den lande
van trecht . Endet sel ghevreit wesen acht daghe na dien daghe dat
ghesproken is dat leste ghelt to betalen van dere zoene . Ende dese
zoene sel wesen toit allen zoenen recht . Ende ghevallet er enich stoit
onder, dat sel bliven an den heer to verclaren .
Dictum Sabbato post Pontiani .
Dit zijn Everaerts borghen van der Mere van zinen aendeel van
der zoene : Gert van den Velde van den Werve, Jan van den Velde,
Gisebrecht van den Velde, Harman Overrijn, Everaert Elyaes sone
ende Jan Scrapsuaert 261) .
Dit zijn Harmans borghen alinghe vans heren ghelde ende voir
een derdeel van der viende ghelt : Gert van den Velde voirnoemt
ende Dieric Stulting .

280 )
281)

Hier staat doorgehaald to beta- .
Kennelijk een verschrijving voor Scarpsuaert .
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(blz . 125) Dit zijn Gerts borghen van Vorne van den zoendinghe
van haren Jacop Taetsen doit 212) voir VIII lb : Otte van Zulen 263) ,
Bokel van der Hare, Jan van Lynscoten, Egbrecht Otten soen ende
Gisebrecht Otten soen, Egbrecht van der Hare ende Eliaes van der
Hare .
Item buten Gerts borghen so hevet Werneer die Rike versekert
ende verwilcoert op zijn hoghe recht mijns heren seggen to houden
van der zoene van haren Jacops dolt, daer hi mede was, doe hi
ghescleghen wart ; ende zine tuee broederen hebbent mede gheloeft
alse borghen, die hieten Hubrecht ende Willaem.
Dit zijn haren Jacops Taetsen vreenden borghen van den zoendinghe to voldoene ende to houden to zoenen recht : Taetse van
Vloeten, Dieric van der Weide, Gert van der Maerne, Willaem van
Vloeten, Willaem haren Everarts soen ende Harman die Neve .

1315
(blz . 126) Dits mijns heren seggen van der zoene van haren Jacops
Taetsen dolt, daer God die ziele of hebben moit, dat die zoene
costen sel VIII lb suarter tornoysen, seven goeden groten coninxtornoysen voir XVI d, oft enen goeden hollansken voir II d . Des
sel ghaen ter erfzoene CC lb 264), die sel mijn beer opboren ende
gheven denghenen, then mijn heren goitdenket bi der maghe rade,
die men hiirna noemt alse Willaem haren Everaerts soen, Gert van
der Maerne, Willaem van Vloeten ende Dieric van der Weide . Ende
waer mijn beer buten lants, so sullen dese viere dese erfzoene opboren ende gheven daer se him mijn beer wiset to gheven . Ende
ter maechzoene sullen ghaen CC lb . Ende ter voirzoene CC lb :
daer sel mijn beer of hebben XX lb, to keeren daer him goitdenket,
ende die ander C ende LXXX lb sullen opboren Taetse van Vloeten,
Willaem 265) van Vloeten, Harman die Neve, Willaem haren
Everaerts soen, Jan Taetsen soen van den Velde, Gert van der
Maerne, Dieric van der Weide ende Arnt Durecant, to deilen onder
die maghe, dies best wardich zijn, ende en draghen zijs met overien,
bi des heren bode . Ende die beer suls hebben CC lb . Ende dese
262)
283)

doit staat boven den regel .
Vbbr deze naam staat doorgehaald : haer Ruske van Lynscoten .
284 ) Hier volgt doorgehaald : ende die sel once bode opboren alse to deilen onder die
erfnamen na onsen goitdenken cede .
265) Taetse van Vloeten, Willaem staat op radering .
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zoene set ghelden Gert van Voerne met zinen maghen 266) . Ende
boven dit ghelt, dat hiirvoir ghenoemt is, so set Werneer die Rike,
die mede was an haren Jacops dolt, ghelden met zinen maghen C lb,
to keeren daer se mijn heer keeren wil . Ende dit ghelt set men
betalen toit trecht to Sente Janne to dreen daghen : die eerste dach
set wesen in Meien daghe naestcomende, die ander dach in Sente
Jans daghe to midzoemer daer naest, die derde in Sente Peters daghe
toit inghang Oeghest daer naest . Ende men set winnen Ve zielemissen
(blz . 127) ende die closteren tuisken Noede ende Bodegraven, alst
zede ende woent is . Ende ten middelsten daghe set men voitval doen
met CC mannen ; ende so set men weder oirviede doen, alse recht
is in den lande van
trecht . Ende dese zoene set wesen toit alien
zoenen recht . Ende die den doeden nare zijn dan den levenden, die
en sullen engheen maechghelt gheven, ende die effen na zijn sullen
nemen ende gheven . Endet set ghevreit wesen acht daghe na then
dat ghespreken is dat leste ghelt to betalen van dere zoene . Ende
ghevallet er enich stoit onder, dat bout mijn heer an zire verclaringhe . Ende Dieric Wannevoit set mijn heer op L lb ; die ghevet
hi Gerde van Vorne to helpe of hi se winnen mach .
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(biz . 127) Dits mijns heren seggen van Ghisebrechts leemte Hughen
broeder van der Oy ende van alre werringe, die daeronder ghesciet
is, dat die zoene van there leemte costen set XXIIII lb suarter tornoysen . Des set die Ghisebrecht hebben XVI lb voir zine leemte,
ende die heer to zire beteringhe VIII lb . Ende dit ghelt set ghelden
Jan van Hesewijc met zinen maghen to tueen daghen : die eerste set
wesen des Sonendaghes na Paesken naestcomende ende die ander
dach des Sonendaghes na Pynster daer naest . Ende dit ghelt voirnoemt hevet die zelve Jan van Hesewijc verwilcoert to betalen ten
voirsproken daghen op zijn hoghe recht, gheliken oft hi met alien
rechte verwonnen ware . Ende omdat Hughen moeder van der Oy
ende zijn wijf ende zine maghet goit zochten to Jans huse 287) van
Malbergh, dat si daer niene vonden, ende ontocht spraken 288), so
sellen Hughen moeder ende zijn wijf voir die smaetnesse den steen
draghen toit
trecht des Sonendaghes voir Midvasten naestY86) Hier volgt doorgehaald : ende daer seggen wi zine borghen, borghen voir to
bliven, die hi ons gheset hevet .
P87) huse staat boven den regel .
EBB) ende ontocht spraken staat boven den regel .
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comende
enzie dat si vreende hebben, die se daerof quiten willen ;
ende willen si dat doen, dat moghen si doen met X lb ende die
sellen si besetten Janne van Malbergh to zire beteringhe to gheven
ten voirsproken daghe . Ende hiirbi seggen wi alle ding verzoent,
dat van desen tuiste ghecomen is .
Dictum in festo Agathe virginis .
269)

Ende die maghet sel quite wesen, omdat si ghewapeldrenket wart.
Endet sel ghevreit wesen acht daghe na then dat ghesproken is dat
leste ghelt to betalen van dere zoene . Ende ghevelre enich stoit
onder, dat bout mijn heer an zire verclaringhe.
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270)

Van Wouters dode van Hoesne .

(blz . 128) Dit sin die lude, die mins heren seggen houden willen
alse op horen lijf ende op hoer goet, alse van Wouters dode van
Hoesne :
Dideric Moer ende Maes, sijn broder ; daer sin voer borghe, alse
vor CC lb mins heren seggen to houden :
Maes selver ende Heyne Vinke sijn broder, Willam van Pluderen
op sijn gode recht, Willam Wouters sone also, Heyne Borre also,
Lamfard Gerts Roden sone, Gerard Sun broder, Jan van Martin,
Grote Brune, Arnoud Junchere, Heyne Pape, Huge ende Jan Willaem Scetters kindere, Gisebrecht van Scoenhove ende Genekin
Balch, al op hoer goed recht mins heren seggen to houden .
Verwilkort op hoer gode recht :
op gensijt des Rijns borghen : Jan Willams sone van Martyn, Roelf
Vonke, Maes van Martin, Zeghebolt Amelrycs sone, Amelryc uten
Wilgen, Gert Knoep, Henric Vrederics sone 272 ) ende Willaem van
Zomeren.
271) ,

Van Wouters dode van Hoesne .

Dit sin dieghene, die an minen heren ghebleven sin ende borghen
ghesat hebben van Wouters dode van Hoesne :
des Sonendaghes voir Midvasten naestcomende staat boven den regel, terwijl
bier is doorgehaald : of si willen, ende en willen si den steen niet draghen, so sellen
si Janne geven X lb ten voirsproken daghen . Het hier op volgende tot en met Dictum
in festo Agathe virginis is onder aan de bladzijde met een verwijzingsteken tuegevoegd.
270)
Zie hierna nos . 133 en 143 .
271)
willen staat boven den regel .
272)
Hier staat doorgehaald : Jan Meeusen cone, Jan Westfaling.
Y80 )

134
eerst Henric Borre hevet ghesat Ghisebrecht den Wolf ende Lambrecht veren Genten sone vor ene pene vor C lb ;
item vor Jan van Martin Borren sone hevet ghesat haren Borren
van Ameronghen ende Borren Wolf vor C lb ;
item Willam Wouters sone hevet ghesat Ghevard sinen broder ende
Amelryc van den Hove vor C lb ;
item Diederic die Moer hevet ghesat Maes sinen broder ende Heyne
Vinke vor C lb ;
item Willaem van Pluderen hevet ghesat Jan veren Wendelmode
sone ende Loef van Westrenen vor C lb ;
item Vrederic hevet ghesat Clais den cramer ende hi zelver vor C lb ;
item Heyne Pape hevet ghesat hem selver ende sinen vader ;
item Lente, Gert sin broder, Dideric sin broder, hebben ghesat Marselius van den Hove ende Elias heren Borren sone vor C lb ;
Jan die coc hevet ghesat Clais den cramer sinen vader vor C lb ;
item Hennekin Meusen sone ende Jan Westfaling hebben ghesat
Gevard Wouters sone ende Gert die camerare vor XL lb .
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Van Jacob van Lynscoten .

(blz . 128) Dits mijns heren seggen, alse van Jacop van Lynscoten,
dat Jacop gheven sel mijn heer CC lb goits ghelts voir alle scout,
die zijn vader mijn heer sculdich was toter date van desen scrifte ;
uitgheset, hevet Jacop enich goit onder van ballinghe goede ofte
van anderen goede, dat den heer toebehoert, dat sel hi den heer late .
Voirtmeer, hevet haer Jan, zijn vader, ement veronrecht binnen
mijns heren baliuscap, daer mijn heer dat ter wareit vint, dat onrecht
sel Jacop wederkeeren ; ende daer mijn heer enghene wareit of vinden
en can van denghenen diene sculdicht, then sel hi antwaerde gheven,
alse recht wiset van den lande .
Gheseghet int jaer ons Heren MCCC ende vijftiene des Vridaghes
na Sente Ambrosius daghe.
Ende dit ghelt sel Jacop ghelden acht daghe na Pynster ende to
Sente Margrieten daghe .
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Van Everaerds leemthe van Manderen .

(blz . 149) Dit sin Elias borghen Vrents ende Gerts sijns broders,
alse van Everaerds leemthe van Manderen : Alphard Hubrechts sone
ende juncke Dideric Borre vor C lb ; ende Dideric Reynards sone
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van Cleve ende Mathijs Nannekin sone hebben verwilkord op hoer
Bode recht .
1315

Februari 19

Dits mins heren seggen, alse van Everaerds leempthe van Manderen, dat die zone costen zal C lb suarter tornoysen . Ende des sel
Everaerd van Manderen hebben LX lb suart ; ende des sel mijn heer
hebben XL lb . Ende dit gelt zal gelden Elias Vreent, Gert sijn
broder, Dideric Reynars sone van Cleve ende Mathijs Nennekin
sone met horen maghe 273 ) toe tvien daghen . Die eerste dach zal
wesen toe Sente Jans daghe toe Myddezomer ende die andere zal
wesen toe Sente Lambrechts daghe daer naest . Ende hiirmede zalt
een alichlike sone wesen van Everaerd van Manderen ende Heyne
sijn sone ende hore maghen, alse van desen stucken . Ende vel hiir
enich stoet onder, dat houdet min beer an siner verclaringe .
Dictum feria IIIIa post Reminiscere anno Domini M ° CCC ° XV° .
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(blz . 149) Haer Bartholomeus van Buyrkerken ende Lambrecht
haren Bartholomeus sone ende Tideman Soudenbalch sint borghe
onder ere pene van CC lb mins heren seggen des . . bisscops tot
uten ende tot leesten, alse vor soedaenre broke, alse Agnese broder
Hermans dochter van den Daele hevet . Ende daden se des met, so
souden se income tot Amersforde, daer to leestene alse zaecwouden
ende borghen .
Ende mijn beer hevet ghesat haren Bartholomeus, Lambrecht
vorsz . ende broder Herman Agnesen vader in al goed, dat Agnesen
is, ende daer zal se min beer in sterken .
Hiirof hevet mijn beer zijn secghen gheseghet, dat si uitreiken
sullen ende betalen mijn heer C ende XXV lb to Pynster ofte
leisten, als hiirvoir ghesproken is . Ende si sullen goede rekeninghe
doen ende wisinghe van then goede, als mens him vermaent vans
heren weghen . Alse to brenghen in die rechte hant in haren Gerards
(blz . 150) hant van Ommen, dekens van Sente Pieters, hebben
ghesekert toe mins heren behoeff des bisscops haer Rusghe van
Lynscote, Alphard van der Horst ende Ecbrecht van der Hare vor
C lb hollands van des heren wegen van Voerne toe Sente Martins
misse toe betalen in den winter naestcomende . Ende dese borghen
mach die heer van Voerne loesen met sine opene lettere, op dienselven dach toe betalen .
Datum anno Domini M ° CCC°XV ° in die Philippi et Jacobi
apostolorum .
27 )

met horen maghe staat boven den regel.
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(blz . 150) Dit zijn Spierinx borghen : Ghisebrecht van Catse, Everaert Zuremont, Everaert haren Zuremonts soen, Jan Hereman, Jan
Coenen soen, Arnt uter Hoeve, Willaem van Bennemael, Kerstiaen
Roetaerts soen voir V° lb, mijns heren seggen to houden .
Dit zijn Pelgryms borghen : Henric Sprong, Loyf zijn broeder,
Alebaren Rondeel, Hubrecht die paip voir C lb .
Dit zijn Arnts Belien soens borghen ende zire medewerkers, alse
voir dese neghen : hizelve, Eggaert van der Vlist, Eggaert Veneman,
Eggaert van den Wiele, Willaem Veneman, Dieric Montfoert, Willem van der Meente, Hondekijn ende Willaem Raet . Dit zijn haer
borghen, die hiirna volghen : Gert Harmans soen, Jan Robbijns soen,
Arnt Belien soen, Eggaert van der Vlist, Eggaert Veneman, Eggaert
van den Wiele voir IXC lb of tseren ghelt to ghelden . Mar den
vianden zijn ander borghen gheset .
Dit zijn Willaems borghen van Bremen : Gert Bloc, Jacop zijn
broeder, Jan Starke Lambrechts soen ende Peter die scnider voir
C lb .
Dit zijn Gerts Ewekijns borghen : Tydeman die scmit, Jan Wouters
soen, Jacop van Bremen voir C lb .
Ende Heyne Bruninx soen hevet verwilcoert op zijn goit mijns
heren seggen to houden .

1315
(blz . 151) Dits mijns heren seggen van Kerst (i) aens doit Spierinx
broeder ende van Jans Jonghen doit Arnouts Belien soens broeder .
Int eerste van Jans Jonghen doit, so sel die zoene costen CCCC lb
suarter tornoysen . Des sel ghaen ter voirzoene LXX lb ende van
den anderen ghelde sel ghaen ter erfzoene die ene helft ende ter
maechzoene die ander helft . Ende dit ghelt voirnoemt sel Spiering
ghelden met zinen maghen. Mar omdat Pelgryms vader een hantdadich was an Kerstiaens doit ende hi daer suaerlijc ghewont was
ende ghequests, so seggen wi die quetsinghe ende die wonden quite .
Ende die Pelegrym sel gheven then Spieringhe to helpe ter zoene
XX lb.
Voert die zoene van Kerstiaens doit, Spierinx broeder, sel costen
VIII° lb suarter tornoysen . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter
maechzoene CCCC lb ende ter voirzoene CC lb . Ende van dere
voirzoene sel hebben Peter Onwest, die clagher was, XL lb ende
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Spiering sels hebben XL lb, omdat hi Pelegryms vader afgheseghet
is in der ander zoene, die en hantdadich was ; ende Ghisebrecht uten
Goy sels hebben XX lb, die zinen vader gheloevet waren . Ende die
ander C lb van dere voirzoene sullen opboren Ghisebrecht van
Catse, Willaem Onledeghe 274), Jan Coenen soen van den Wael ende
Jan Herman ende deilen onder die maghe, dies best wardich zijn ;
ende en draghen zijs niet overien, bi des heren bode . Ende die beer
sels hebben CC lb . Ende dese achtehondert pont sullen ghelden Arnt
Belien soen, Eggaert van der Vlist, Eggaert Veneman, Eggaert van
den Wiele, Willaem Veneman, Dieric Montfoert, Willaem van der
Meente, Hondekijn, Willaem Raet, Willaem van Bremen, Gert
Wekijn ende Heyne Bruninx soen. Ende so wat van Jans maghen
van der Hoeve comen mach, want hi en hantdadich was, dat setten
wi Arnoude Belien soen toe to helpe 275) . Ellic zine grote met zinen
maghen, als si gheboren zijn . Ende dit voirnoemde ghelt van beiden
zoenen sel men betalen to dreen daghen toit trecht to Sente Janne :
die eerste dach sel wesen in Sente Peters daghe toit ingang Oeghest
naestcomende, die ander dach des Sonendaghes na Sente Victoers
daghe, die derde dach in Sente Nyclais daghe daer naest . Ende dese
zoene sel wesen toit allen zoenen recht .
Ende van Kerstiaens doit sel men voitval doen met L mannen
ende men sel winnen CC zielemissen ende die closteren tuisken
Noede ende Bodegraven, alse zede ende woent is in den lande van
trecht ; ende van Jans Jonghen doit sel men voitval doen met XX
mannen, ende zielemissen ende closteren, als hiir voirscreven staet.
Ende ghevelre enich stoit onder, dat houden wi an onser verclaringhe .Endet sel ghevreit wesen van beiden zoenen acht daghe
na then dat ghesproken is dat leste ghelt to betalen van desen zoenen .
Ende hiirmede seggen wi alle sticken verzoent ende een alinghe
(blz . 152) zoene van beiden doeden . Mar dieghene, die vredeloes
leggen van desen doeden ende ons niet voldaen en hebben, die
houden wi an ons ende setten se ten rechte alse van onsenthalven ;
mar tieghens den vianden seggen wi se verzoent . Mar daer si zoenen
metten anderen, daer laten wi se quite van onser broeke .
Dit zijn Arnts Belien soens borghen, die hi Spiering gheset hevet :
Clais Dierix soen, Jacop Clais soen, Jan veren Baerten soen, Ghise
die scomaker, Willaem Hoeftsueer, Arnout Belien soen zelve,
Eggaert van der Vlist, Eggaert Veneman, Eggaert van den Wiele .
Dit zijn Spierinx borghen : Gisebrecht uten Goy, Gisebrecht van
Catse, Everaert haren Zuremonts soen, Willaem van Bennemael,
Jan Hereman ende Arnt uter Hoeve .
274)
275)

Willaem Onledeghe staat op radering.
Deze zin is bijgevoegd.
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(blz . 152) Dits Grote Wouter Gerts goit, dat hevet mijn beer haren
Rusken ghegheven toit zinen wederseggen na then dat Isebrant ende
Lubbrecht die smit ondervonden hebben bi der bester wareit, die si
bevraghen mochten an witachteghen lieden .
Int eerste vierdehalf viertel lants, den hevet Hughe van der Oy
anderhalf viertel in hureware, ende Hughe Hyldewaer soen enen
viertel, ende Jacop van Lynscoten brukets zelve enen viertel . Voert
enen viertel, die leghet bi Cornekijn . Voert in Hesewijc ene halve
hoeve ende drie viertel, die liende hi Symon van der Goude ; daer
staen op tien pont goits ghelts jaerlix . Voert Arnts wijf van Honthorst is sculdich uit haren goede jaerlix achte pont goits ghelts .
Voirt tuisken Wouters zate van Arnaem ende Vrederix van Maersen
vierdehalf 276 ) viertel .
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Van Renen vechters .
(blz . 153) Dit sin die vechters toe Renen : Dideric *) die Moer,
Jan van Dullenborch, Jan *) Willams sone van Maertyn, Zegebode *)
van Leenden, Amelric *) uten Wilgen, Roelf Vonke, Arnoud *)
Duven sone 277), Willam *) Godescalks sone, Diederic die Wilde 278) ,
Arnoud van Gherikinsham 279), Reyner sijn broder, Diederic die
stickere, Lambrecht veren Genten sone, Jacob *) Hawen sone, Clais
Heynekins sone van den Pole, Lamfert *) ende Gert sijn broder,
Gerts Roden kindere, Hughe *) ende Jan Willam Seeclers kindere,
Genekin *) Balch, Willam *) Wouters sone, Gert die Brune, Arnoud *)
Junchere, Dideric *) Holle, Ghisebrecht *) van Scoenhove 280 ), Heyne
Pape, Jan van Eeuwijc . Dese sin 281) bedragen van den clenen core,
maer van den groten core moghen se hem ontsculdighen .
Dit sin die van der ander syde : Albrecht Ludolfs sone sijn broder,
Gert van Megene, Willam Ludolfs sone, Jan van Hemerthe, Ghisebrecht sijn broder, Rotgher sijn broder, Aert 282), Jan Willebrants
276)

Dit woord staat er tweemaal .
Boven deze voornamen staat een kruisje . Zie ook nos . 127 en 143,
277 ) Hier staat doorgehaald : Gert van Tule .
278)
Diederic die Wilde staat aan den kant bijgeschreven, terwijl in den tekst is doorgehaald : Gisekin Neghel.
279)
Hierachter staat doorgehaald : ende sine drie broder.
280) Hier staat in margine: XXVIL
261)
sin staat boven den regel .
282)
Hier staat doorgehaald : Goswijn sijn broder, terwiji Aert daarboven staat.
*)
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sone ende Willekin sijn broder, Prop die vleishouere 283), Bertoud
Bertouts sone ende Heyneman sijn broder, A . Heyne ende Everard
sijn broder, Gerard ende Ludolf Henrics Junckers kindere, Jan
Philips sone, Heyne Gerts smits sone, Robert die smit, Heyneman
Elberts sone, Willam van der Tangken ende Pieter sijn broder,
Dideric Salomoens broder, Hughe Dop, Ludolf die smit, Rotgher 284)
ende Dideric Menten sone, Hubrecht van Megene, Jan Truden sone,
Clais Clais sone endejan sijn broder, Zelandre, juncke Dideric die
smit ende Heynekin sijn broder 285) .
Diederic die Moer is bedragen met tvien ghesvoren, dat hi enen
vrede weygherde 286) .
(N .B .
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Blz.

153

is half onbeschreven)
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19287)

Van Johanne van der Ese .
(blz . 154) Des Manendages na Sente Servais daghe totte Gore becande Herman van Vorste, alse van den seggene tusghen Johanne
van der Ese op die ene zide, ende Hermanne van Kunre op die ander
zide, dat hi daerof een seggere gheweset hevet met Johanne haren
Volrades sone ende met dien, die zie daertoe namen, also, alse die
partien op him ghegheven hadden, dat zie seggers toit him nemen
mochten . Ende doe namen zie toit him Johanne van der Lecke,
Engelbrechte van Gernere, Alfaer van der Scure, Heynemanne Grote
Wouters sone ende Wighere haren Helprikes sone, alse dat dese 288)
seggere voirghenoemt segheden ene Bone tusghen Johanne ende Hermanne aldus : alse dat goet, dat die seggers Hermanne van Kunre
ende zinen wive toesegheden, waer dat Teen, dat dat Johan van
der Ese vriyen ende toit eyghene maken soude ende zie commerloes
maken soude van alre scolt, die van Roelve van der Ese rorende
ware, in minne oft in rechte, binnen fare ende binnen dage ; ende
dat goet, dat Johanne van der Ese 289) toegheseghet waert, dat soude
Herman van Konre, waer hi dat becommert hadde ofte beclotert,
commerlois ende ledich maken binnen jare ende binnen daghe . Ende
283)

Hier staat doorgehaald : Lodewich .
284) Voor Rothger staat doorgehaald : me .
285)
In margine staat : XXXm .
288)
weygherde is verbeterd uit : eyscede.
E87) Dit stuk is gesteld op het jaar 1315 wegens zijn plaatsing in het vijfde katern
achter stukken van 1315 .
288)
dese staat boven den regel .
289)
van der Ese staat boven den regel .
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waer, datter een verbrake an desen sticken, so souden zine borghen,
die hi daer opghesat hadde, incomen totte Suole voir vijfhondertich
mark bruenre engelscen. Ende Johan haren Volrades sone die liede
al Hermans seggen op aldus vele, alse dat Johan seghede, dat die
borghen incomen souden to Suolle voir vijfhondertich mark bet die
zoene gheleist ware . Ende Johan seghede, dat him anders niet 290)
en dochte dan aldus . Ende Alfaer van der Scure ende Wygher Helprikes sone die volgeden Hermans kenninge van Vorste, uitghenomen, dat Alfaer van der Scure noemde bi namen dat goet, dat
den enen ende den anderen toeghewiset was . Ende dese kenninge
behelden dese viere oppen hilgen . Ende die andere seggers en waren
daer niet 291) . Ende nae deser kenninge waert een ordel ghevraget,
oftet Johanne van der Ese eit scaden mochte an zinen rechte, dat
die vierde metten drien al zijnre kenninge niet overeen en droich .
Ende dat waert bestadet an haren Wolberte van Campen, scepene
van Deventer, ende die deelde, dattet Johanne niet letten en mochte
an zinen rechte . Ende daerna doe sprac Johan van der Ese Hermanne
van Vorste an, alse dat hi ene rechte ghichte waert dede, ommedat
die borghen in zine hant loveden to ridderrechte, we die borghen
waren ende wyen zie ghelovet hadden . Ende Herman 292) liede, dat
hijs een ridder ghecoren ware van Johans partien, ende dat Gerard
Hagene ende Gerard Paperabbe, Bertoud Adams sone, Gerard
Stelling ende Tybbe die Rode Dekene, Johan van der Lecke borghe
waren ende sekert hadden in zine hant to ridderrechte, ende die
ontfeenc Johan van der Ese ende Henric zijn soene, alse to houdene
alsodane seggen, alse die seggers seggen souden, bij vijfhondertich
marken bruenre engels ende vol to doene binnen jare ende binnen
daghe . Ende al dese kenni (n) ge behelt Herman met zinen eede .
Ende daerna seghede Herman : woude hiir enigh man over seggen,
dat wolde hi toebrengen, ho hi met rechte soude, dat dat also ware .
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293)

(blz . 155) Dit sijn dieghene, die vredeloes gheleyt sijn van Gherard
Taetsen lemte : 294 ) Dideric de Suan, Meus Diderics knape van der
Mye, Arnout Fien sone, Dideric Jacobs sone van den Oerde, Spronc
E90 )
P91 )
292)

Ende Johan . . . . niet staat op radering.
Ende die andere . . . . niet staat boven den regel.
Achter Herman is geradeerd .

Dit stuk meen ik in 1324 to mogen stellen, omdat het op dezelfde bladzijde staat
als no. 137 . De schrijfhand komt voor onder bisschop Jan van Diest (1322-1340) .
294
)
Dideric van Mye is doorgehaald .
293)
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van Outshoerne 295), Roelof van der Mye, Jacob Hughen sone, veren
Fien sone, Claes veren Machtelde sone .
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296)

(blz . 155) Dit sijn dieghene, die vredeloes ligghen van Willems des
veren dode, als bi Peters claghe, sijns broders, Ghisebrecht Dydewen
soen, Ronghekin, Willem de Wit, Lemmekin de Wit 297 ), Willekin
Scnyppen soen Byerzac 298), Tilleman Florens zoen ende Hannekin
Kant .

137
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299)

(blz . 155) Item Willem Maselants zoen ende Hubert die Modder
hebben ghewilcoert bi haren goden recht, dat si betalen solen die
zoen van Heijnckin des wambousstickers doet binnen viirtinachten
na Sunte Johans daghe, die loept op C lb XXX lb suarter tornoysen .
Ende deden si des niet, so sijn si vredeloes mit allen recht .
Anno Domini M°CCC °XXIIIh° in vigilia Odulphi .
(N.B . Blz. 155 is half onbeschreven)
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1315

300)

Van den tvien doden, die in then Mersghe bleven doet neven
Renen .

(blz . 156) Willam van Tienhoven is ghebleven an minen heren, alse
van Arnoud Hallemans dode sijns broders, toe zonen rechte . Dit
sin Willaems borghen : Willam selver, Arnoud veren Vred(erick)
sone, Meus veren Hildegarde sone, Lambrecht sijn broder, dat se die
zone sullen doen houden tot allen zonen recht . Ende waert zake,
dat se des niet en daden, so souden se incomen, daer se mijn beer
wisede, in ene herberge daer to leestene ende niet uit to scedene, se
en hadden vol ende al ghedaen . Ende Steven Willams broder hevet
ghelovet op sijn lijf ende op sijn goed dese vorseyde ding to houdene .
295)
296)
297)
298)
299)
310)

Roebrechte Fien tone is doorgehaald.
Zie noot 293 .
Ghisebrecht Teirs is doorgehaald.
Hanne Witte Nannekins zoen is doorgehaald.
De acte is doorgeslagen .
Met het oog op nos . 127 en 133 op het jaar 1315 gesteld .
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Dit is van der ander sijde, alse van Arnoud Hallemans dode
vorseit ; dese sin borghe, alse vor ene pene vor 301) CCC pont, toe
zonen recht : haer Henric Borre, ridder, Ghisebrecht die Wolf, Borre
Wolf, Marcelis van den Hove .

1315

139

302)

Van Clais Brunen dode .

(blz . 156) Dit sijn borghen : Jan van der Eghede 303 ), Gevard
Wouters sone, Clais die cramer, Jan Wendelmode sone, Jan Voysen
sone, onder ene pene van CCC ponden, tot zonen rechte .

1315 304 )

140

Van Albrechts dode van Hemerthe .

(blz . 156) Jan van Hemerthe ende sine vrende sint ghebleven an
minen heren, alse van Albrechts dode van Hemerthe sijns vaders,
toe zonen rechte, hoe dat mijn heer vint : waer vor moert dan vor
simplen doetslach . Voertmeer van Arnoud Hallemans dode ende
Clais Brunen dode sint se ghebleven toe mins heren segghen, van
alle denghenen, dies met hem bliven willen.
Dit sin die borghen : Jan van Hemerthe selver, Ghisebrecht sijn
broeder, Gert van Meghene, Lude Albrechts broder, Heyneman
Bartouts sone, onder ene pene van CCC lb .
DICT M ANNO DOMINI

M°CCC°XVII IN OCTAVA EPIPHANIE AP D
AMERSFORDIAM
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Januari 13

(blz . 157) Dits mins heren segghen tusghen Smalen Gisen op die ene
side ende Jacob van den Damme op die ander side, alse van then
vredebrake, daer Jacob mede berucht waert, dat die zone daerof
costen zal CC lb . Ende van desen gelde zal hebben Smale Gise vor
sine smerte ende vor sinen angst L lb . Ende die anderhalf hondert
zal hebben min heer die bisscop . Ende dit Belt zal men betalen toe
301)

ene pene vor staat boven den regel .

Zie noot 300 bij no . 138 .
der Eghede is geschreven achter geschrapt Amerunghe .
S 04 )
Zie noot 300 bij no . 138 . Albrecht van Hemerthen was overleden v66r 13
Februari 1315, zie Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, no . 1311 .
302)

303)

143
drien daghen tot Sente Janne tot trecht 305) : die erste dach zal wesen
toe Palmen naestcomende 306), die andere dach zal wesen in Meydaghe daer naest, ende die derde dach zal wesen tot Sente Jans
misse 307) toe Middezomere daer naest. Ende to middelsten daghe so
zal elc man den anderen S08) oervede doen van desen stucken vorghenoemt . Ende 309) vor dat gelt, dat Smale Gisen hebben zal, daer sin
vor borghe : Henric van Merland, Jan die Wolf, Jacob van den Dam,
Gisebrecht Lizen sone ; ende dese viire, die 310 ) vor die pene mede
borghen sin, alse Kerstans van Linscote, Jacob van Driele, Arnoud
die Langhe ende Jan Bertayne, die seghet min heer, dat se dese viire
vorsz. ontheffen sullen in geliken dinghen alse van Smale Gisen gelde .
Ende die h/2c pont, die min heer hebben sal, daer sint dese achte
vorghenoemt borgen - yore met samender hant, alse op die pene vor
IIl/2'ponden desen hem ghelovet hebben dit seggen to houden ende
vol to done .
Ende is hiir enighe stodingke an, dat bout min heer tot sire verclaringe.

1317

142

(blz . 157) Dese sijn vredeloes : Willaem de Witte van der Ameide,
Witte Eliaes Witte soen, Willaem Nellen soen, Dirric van Herlaer,
Wouter van den Nesse.

1317
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Van Wouters dode van Hoesne .
(blz . 158) Dits mins heren segghen van Wouters dode van Hoesne,
alse dat die zone costen zal CCC pont ende vijftich . Dese sullen
gelden met horen maghen, die hiirna gheschreven staen, elc tien pont
suarter tornoysen : Dideric Moer, Lenthe Gerts Roden sone, Gert sijn
broder, Dideric Holle, Arnoud Juncheer, Gert die Brune Clais scomakers sone, Henric Jans sone van der Eghede, Ghisebrecht van
Scoenhove, Hughe Willams Scetters sone, Jan sijn broder, Gert Balch,
Willam van Pluderen, Dideric Albrecht Wilden sone, Willam Wouters sone, Zegheboed, Jan Barren sone, Jan Willams sone van Mertin, Willam Godescalcs sone, Arnoud Duven sone, Gert van Tule,
305)

trecht staat boven den regel .
des Sonendaghes tot Midvasten .
Hier staat doorgehaald : daer naest .
den anderen stoat boven den regel .
Hier staat doorgehaald : hiir vor sin borgen .
Hier staat doorgehaald : hiirmede be.

tot

' In den tekst verbeterd uit :

306)

307 )
308)
309)
310)
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Genekin Neghel, Gert Giseberts Zevenars sone, Clais Heynekins
sone van den Pole, Gervas Vrederics sone van Zandijc, Gert Knopekijn, Vrederic sijn broder, Maes van Mertin, Amelric uteri Wilgen,
Jan Willams sone van Nest, Jacob Hawijn sone, Willam van Zomeren, Gervas veren Truden sone, Wouter Boten sone, Roelf Vonke
ende Henric Vrederics cone . Ende des zal gaen ter erfzone LX pont,
ende sine kindere sullens hebben XL lb . Ende des zal gaen ter
maechzone C lb. Ende min heren zals hebben CL lb . Ende des uten
CL lb zal hebben Dideric die Moer vor sine leempte XV lb ende
Lude Heynekins Jungken sone 311) zals hebben vor sine wonde X lb .
Ende elc die zal sijn gelt opbore na dien dat incoemt . Ende dit gelt
zal men betalen toe drie daghen ter Horst : die eerste dach zal wesen
des Sonnendaghes vor Sente Lambrechts daghe, ende die ander 312)
dach toe Alre 313) Hilghen daghe, ende die derde dach zal wesen toe
Sente Nyclais daghe daer naest. Ende we sijn ghelt niet en gave ende
daer wy enghiene zekerheit of en 314) hebben van borghen, die
zecke 315) wy vredeloes, also alse verwilkord hebben ende verwonnen
sijn 316).Ende daer zal men beer 317) sinen brief op gheven . Ende
van denghenen, die hoer gelt gheven, so secke wijt ghevredet achte
daghe na den lesten daghe . Ende elc man, die in der zone bliven wil,
die zal voetval doen met vijf mannen, ende sullen hem weder oervede doen, alse wont ende recht is in den lande van
trecht 318) ,
ende vijf zeelemissen winnen, ten middesten daghe . Ende die den
dode nare is dan dien levenden, dien en zal enghien maechgelt
gheven, ende die effen na is, die zal gheven ende nemen . Ende Dideric van Gericshamme 319) dien segghe wy mede in die zone 320) .
Ommedat hi an ons bleef lever dan hi voert ghesvoren hadde, so
houde wine an onser verclaring 321) op die borghen, die wy daerop
hebben . Ende velle hiir enich stoet onder, dat houde wy an onser
verclaringhe . Ende met deser zone so segghe wy quite alle, dat
daerof ghesciet is, ende bieden elken man deze sone to houden op
hoer lijf ende op hoer goed.

311)
312)
313)
314)
315)
318)
317)
318)
319)
320)
321

dat.

Heynekins Jungken none staat boven den regel .
ander staat boven den regel.
Alre staat boven den regel .
en staat boven den regel .
Bedoeld wordt: zeggen .
ende verwonnen sijn staat boven den regel .
Achter beer is een letter uitgevlakt.
ende sullen hem . . . . trecht is aan den kant toegevoegd.
daeromme dat hi een is hier geschrapt .
Hier is geradeerd .
Achter verclaring volgt geschrapt : ende wat gelde daer of een seggen uit (T),
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(blz . 159) Dits mijns heren seggen van Dierix doit Harmans Hoifmans soen, alse van Dieric Rineman ende zine kinder ende zinen
keefsoen, die mede vredeloes was . Ende omdat die Dieric 322) Rineman ghevanghen was ende voir gherechte ghebrocht wart ende gheborghet wart ende niet weder in en quam, so sel die zoene costen CC
lb, to gheldene also als des Dierix Rinemans borghen beset hebben .
Ende des sel ghaen voir den scoilscat 323) C ende XX lb ende Dieric
voirnoemt sel ghelden met zinen maghen LXXX lb ter rechter zoene .
Ende hiirmede seggen wi versoent Dieric Rineman ende zine kinder
ende zinen keefsoen ende hare maghe, die him nare zijn dan denghenen, die noch vredeloes leggen van desen doede . Ende van dere
zoene sullen hebben Harman Hoifman ende zine kinder ende haer
maghe C lb XX lb . Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene
XL lb . Ende die LXXX lb sullen opboren Harman Hoifman ende
zine kinder toit haren cost ende ter voirzoene ende den voirsprake
mede to lonen toits Ysebrants seggen . Ende to Sente Lambrechts misse
sullen si voitval doen ende die 324) closteren winnen tuisken Noede
ende Bodegraven, alse zede ende woent is . Ende so sullen si weder
oirviede doen, alse recht is in den lande van trecht . Ende toit then
XX lb, die si in hebben, so sullen him die borghen thants gheven X
lb, ende dat ander ghelt des Sonendaghes na Onser Vrouwen daghe
toit ingang Oeghest ende to Sente Lambrechts misse toit Oudewater .
Ende wi setten des Dierix Rinemans erfsoen in zijns vaders stat dat
maecghelt to gaderen ende to voldoene .

145

1317 Juli 9

(blz . 160) Dits mijns heren seggen van Gerts doit Ludolfs soen, dat
die zoene costen sel VIc lb suarter tornoysen . Des sel ghaen t(!r erfzoene ende ter maechzoene CC lb ende ter voirzoene C lb . Ende van
dere voirzoene sel Jan Ludolfs sone hebben L lb voir zinen cost. Ende
die ander vijftich pont sel men deilen onder die maghe bi viir mannen,
there die maghe toe setten, ende en draghen zijs niet overien bi
is (h) eren bode. Ende mijn heer sels hebben CC lb, want die hantdadeghe den recht ontverret wart ; ende C lb 325) sullen ghaen daer
se mijn heer wiset to ghane . Ende die C lb, die mijn heer an him
322)

323)
324)
325)

Dieric staat boven den regel .
Bedoeld is scol- of scoltscat, d .i . verschuldigd bedrag .
die staat boven den regel .
Hier staat geschrapt daer.
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ghenomen hevet to gheven bi zinen goitdenken, des wiset hi Gerts
tueen dochteren ende zinen keifsone XXX lb ende Heinen Dapper
X lb voir zine smerte, ende Gisekijn den backer XX lb voir zine
leemte, ende den baliu XL lb, to deilen onder him ende zinen vreenden, die beseert worden 326 ) . Ende toit desen ghelde sul (len) ghelden
Gisekijn die backer CC lb ende Henric Wier C ende XXV lb ende
Dieric van Maersen CXXV lb ende Gert Heinekijns soen C lb ende
Harman Vudekijn L lb . Ende dit voirnoemde ghelt set men betalen,
elc man met zinen maghen also groit alset hiirvoir ghenoemt is, to
drien daghen toit Oudewater : die eerste dach set wesen in Sente
Remeis daghe naestcomende, die ander dach in Sente Niclais daghe
daer naest, ende die derde dach in Onser Vrouwen daghe to lichtmisse
daer naest. Ende dit set wesen een alinghe zoene toit alien zoenen
recht . Ende men set winnen CC zielemissen ende die closteren tuisken
Noede en Bodegraven, alse zeede ende woent is . Ende ten middelsten
daghe set men voitval doen met L mannen, ende danne set men weder
orviede doen, alse recht is in den lande van trecht . Endet set
ghevreit wesen acht daghe na then dat ghesproken is dat leste ghelt
to betalen van dere zoene . Ende ghevielre enich stoit onder, dat bout
mijn heer an zire verclaringhe . Ende die den doede nare zijn dan den
levenden, die en sullen engheen maechghelt gheven, ende die effen
na zijn sullen nemen ende gheven .
(biz . 161) Dit zijn Gisekijns backers borghen : Gisekijn zelve, Gert
Cokentrijs zijn vader, Gert Wouters soen van trecht ende Ghise
Ghepel me zamender hant 327).
Dierix borghen van Maersen : Kcrstans van Lynscoten, Bartout
Spayaert met zamender hant 3211) .
Henric Wier hevet verwilcoert zijn ghelt to betalen op zijn goide
recht ende op zijn goit gheliken oft hi met alien rechte verwonnen
ware .
Gert Heinekijns soen hevet datzelve verwilcoert op zijn goede
recht.
Harman Vudekijn hevet datzelve verwilkoert op zijn goede recht .
Ende die nare zijn denghenen, die verzoenen, dan die buter zoene
bliven, die sullen versoent wesen . Ende die nare zijn denghenen die
buter zoene bliven dan die verzoenen, die sullen mede buter zoene
bliven .
Anno Domini M°CCC°XVIIO Sabbato post translationis Beati
Martini 329)
326)

De zin : Ende die c lb . . . . bereert worden is met een verwijsteken onder aan
de bladzijde bijgevoegd.
327 ) me zamender hant is toegevoegd .
328)
met zamender hant is toegevoegd.
328)
De datering is toegevoegd .
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330)

Van den wael to Haestrecht .
(blz . 161) Dits die eerste bestedinghe van den dijc to Haestrecht
IXc lb LXXV lb VIII s overmits haren Eliase van ruwaer ende 331)
van palen .
Item van bestadinghe van den dike van den lande, dat gheheert is
bi den zeven op die heerscap van Haestrecht XXVII lb XIII van
roeden. Item van cost XX lb IX s IIII d. Item van alrehande cost op
die wade X lb XIII s II d .
Item van LXXX lb ter Lomberder ghewonnen van cost XXXV lb
XII S .
Item van cost to Lubbekijns bi haren Eliase XVIII lb II s .
Summa M lb LXXXVII lb IIII s VI d . Dits van Gerts Evers
rekeninghe ghedaen int jaer ons Heren MCCC ende viertiene des
Manendages na Victoris 332 ) XXIIII lb XIIII s I d .
Item van der rekeninghe, die Gert die Ever rekende des anders
daghes na Sente Jacops daghe int jaer ons Heren MCCC ende vijftiene, so loept die rekeninghe van deser wade .

(blz . 162) Dits mijns heren seggen van den wael to Haestrecht : Int
eerst 333) alse tuisken den provest van Oudemonster an die ene zide
ende Jan van Heemvliet an die ander zide 334), nadien dattet sede is
van den lande, dat die sevene den achtenden heren sullen ende die
hiemraders daer op ghewiset hebben, so segget min heer 335) voir recht,
dat die provest niet sculdich en is 336) Johanne van Heemvliet toe
verhefve van enigher cost, die op die waede haertoe ghevallen is, dan
hi goits hevet van den goede van Haestrecht, daer die wade op gheheert is . Voirt segget min heer 337 ) na dere vaernesse, nadien dat die
zeven ghegheven hebben ende die hiemraders daer op ghewiset hebben, dat min heer zine 338) cost sculdich is 338 ) to verhalen van there
330 ) Voor de datering zie aan het einde van no . 146. Het tekstgedeelte op b1z . 161
is doorgeslagen . Zie hierna no . 216 .
331)
Hier staat bestadinghe doorgeschrapt .
332) Hier is geschrapt de zinsnede : Ende van dere rekeninghe so to pet op die bestadinghe van den omgangghe.
333)
Int eerst staat boven den regel .
334)
Achter zide is geschrapt : nadien dat; met een verwijzingsteken is ingevoegd :
nadien dattet sede . . . . beren sullen.
sss) segget min beer is verbeterd uit: seggen wi.
330)
Johanne van Heemvliet . . . .ghevallen is is met een verwijzingsteken inge-

voegd.
337)
333)
339)

segget min beer is verbeterd uit : seggen wi .
min beer zine is verbeterd uit : wi onsen.
is; dit is verbeterd uit: zijn .
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wade op dat heele goit to Haestrecht 340) . Ende omdat dit goit in
drien ghedeilt is ende min beer nu niet weten mach 341) die weerde
van elken deele, ende elc deel sculdich is to draghen die grote van
desen cost na zire waerde, so hout min heer die 342) cost to setten ende
to groten op elc deel na den waerde van den goede ende na die grote
van der cost . Ende dat seggen wit min heer 343) uten binnen eenre
maent 344) bi sins 345) zelves monde oft bi sinen 346) openen brieven,
behoudeliken denghenen, diet goit to Haestrecht nu hebben, of si
haren cost an iemande verhalen moghen metten rechte .
Van den wael to Haestrecht.
(blz . 162) Dits die eerste bestadinghe van der wade to Haestrecht
IX' lb . LXXV lb VIII s overmits heren Elyase van ruwaer ende van
paten. Item van bestadinghe van den dijc van den lande, dat gheheert is bi den zeven op die heerscap van Haestrecht, XXVII lb van
XIII roeden .
Item van cost XX lb IX s III d .
Item van alrehande cost op die wade X lb XIII s II d .
Item van cost van LXXX lb ghewonnen ter Lombarder XXXV lb
XII S .
Item van cost to Lubbekijns bi haren Elyase XVIII lb II s.
Summa M lb LXXXVII lb IIII s VI d . Dits van Gerts Evers rekeninghe ghedaen int jaer ons Heren MCCC ende viertiene des
(blz . 163) Manendaghes na Sente Victoers daghe . Ende van dere rekeninghe so loept die bestadinghe van den omganghe van der eerster
bestadinghe van den oesteren egge op Branters land van XLVIII
roeden ende een halve ende III voete, elke roede L s, maken C lb
XXI lb XV s IX d .
Item in den westeren egge op Nannekijn Ghisen soens land van
LV roeden ende IIII voete, elke roede XLIIII s, maken C lb XXI lb
IX s VI d .
Item op Masken land XL 1 /2 roede, to XXXIIII s, maken LXX lb
XI S .
Ende van der rekeninge 347 ), die Gert Ever rekende des anders da390 ) Hier volgt doorgeschrapt: ende daer op die wade to bliven, toit then dat si se
met rechte van him weren .
341 ) min beer nu niet weten mach is verbeterd uit: wi niene weten.
342 ) bout min beer die is verbeterd uit : houden wi desen .
943 ) seggen wil min beer is verbeterd uit : willen wi ons.
344)
eenre maent is verbeterd uit : viertien nachte .
345)
sins is verbeterd nit: ons.
346)
sinen is verbeterd uit : onsen.
347 ) In her wit hierboven konden met de kwartslamp gelezen worden de uitgewists
woorden : Ende van der rekeninge. Dit stond er dus twee keer . .
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ghes na Sente Jacops daghe int jaer ons Heren MCCC ende vijftiene,
so loept die rekeninghe van der wade :
Van cost ter Lombarder XXV lb .
Item van toude gad over to sclane VI lb VI s IIII d .
Item van cost van dingtale op die grote wade X lb .
Item summa pertinens ad magnam wadam XVI Is VI s IIII d . 348)
Item op Brabanters wade van dikinghe LII lb XI s X d ; daer
hevet Gert Zoeteman voir beset op die ander zide der Ysel XXX lb
hollants, to betalen to Voirscoter marct ende to Valkenborgher marct .
Ende van cost van dingtale van Branterswade XXX lb .
Item op Nannekijn Ghisen soens wade van dikinghe XXXIII lb
IIII s IIII d .
Afterwaert ghegheven Clais Roist, ende van cost van dingtale van
Nannekijns wade XV lb X s VIII d .
Summa totalis de magna wade spectans ad dominium de Haestrecht, exposita usque ad ultimam computationem Gerardi Ever, que
fuit facta anno Domini MOCCCO quintodecimo in die Beati Jacobi
XI° lb XXVIII lb X s X d.
Taxato valore bonorum prepositi ad CL lb annuatim .
Et bonis Johannis de Heemvliet ad tantam summam .
Et bonis Wallarami ad XXXta lb annuatim .
Tali taxatione supposita cedunt preposito pro sua simpla parte Vc
lb XIII lb .
De hac summa, si deducte fuerint CCC lb LXXIII lb, remanent C
lb XL lb, que duplicate faciunt CC lb LXXX lb. De qua summa, si
deducuntur C lb XXXIII lb, quas Gerardus recepit de bonis prepositi, sicut ultimo computavit, remanent C lb XLVII lb .
(blz . 164) Summa van Branters wade an simpelen gelde CC lb IIII
lb VII s VII d.
Summa van Nannekin Gysen soens wade an simpelen ghelde C lb
LXXX lb IIII s VI d .
Summa van Massekins land an simpelen ghelde LXX lb XI s .
Dictum anno Domini M°CCC°X VII° in octava Epiphanie Domini
apud Amersfordiam.
DitS 34911
(N.B .

398)
399)

De bladzijde is verder blanco )

Deze regel is ingevoegd.
De rest ontbreekt .
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II . REGISTER VAN BORGEN EN VAN
VREDELOOSGELEGDE LIEDEN, BEHORENDE BIJ HET
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ITSPRAKEN
(N.B . De bladzijden 1 en 2 zijn onbeschreven . )
(No s . 147-198)
147
(blz . 3)

Van cracht ende noitmont .

Dese zijn ghebleven an den heer ende verborghet Florens den Onledichghen : Heynric Ymmekine sone, Mense haren Jacops sone,
Rycout haren Jacops sone, Heynric Bastaert, Gyze Aelt sone, Heynric
Wenke, Willaem Nannekine sone, Willaems tuie sonen, veren Byen
sone, Volcwijn ende Gert, Gosewijn, Jacop Naghel, Alebrecht
Suanelde sone, Gert Tydemans Sclapers sone, Willaem Harmans cone .
Dese leghen vredeloes van dienzelven :
Hessel Ymmekijn sone, Arnout die scaffer, Aelt die Rughe, Jan
die Rughe, Coenraet Jacops sone, Rycout Moddekijn, Pieter Dobben
sone, Gherdach Standemans sone, Heynric Slechting, Gyze sijn
broder, Volcwijn veren Byen sone, Volcwijn Berghen sone, Oelric
Willekijn Coeben sone, Heynric zijn broder, Reymaer zijn broder .
148
(blz. 3) Quade Rusken claghe van leemte .
Haer Willaem van Rysewijc, Gert Gerts sone van Scadewijc, Gert
van den Rine, Willaem Nannekine sone, Willaem Knoist, Harman
van Coeten, Jan Classekijn, Gert Taetse Heynrix Roeden sone .
149
(blz . 3) Heynrix claghe met enen oghe vanre leemte .
Coinraet Jacops sone, Wenemaer, Aelt Berghen sone, Arnout die
scaffer, Rycout Moddekijn, Willaem Byen sone, Jan Keetwijn,
Willaem Harmans sone, Heynric mmekijn sane, Jacop Byen sone,
Hessel scaffers sone .
150
(blz . 3) Ghenek#n Erlew )ns claghe van doitslaghe van zinen vader .
Dieric veren Leyden sone, Gert zijn soen, Gert veren Aechten soen,

154
Godevaert Cloet, Tydeman Tydemans scouten sone,
Collaert .

Heynric

151
(blz . 3) Reyners claghe van Cleve van en doitsclaghe .
Smale Gyze, Willaem Steven, Willaem die Smale, Willaem
Jacops 1) soen, Gyzebrecht Jacops 2) soen, Herewych van der Bindelmare, Otte Willaems sone van den Oerde, Amelys veren Hillekijn
sone, Pieter die vedelaer met al sculdich 3), Dieric Ysebrants sone van
Outgheersdorp, Willaem die coster van Aelsmaer met al sculdich,
Gert Voghel met al sculdich 4), Gyzebrecht Grieten sone, Jacop
Quade Alebrechts sone, Willaem Tydemans Wolf sone .
152
(blz . 3) Dese legghen vredeloes van Willaems Couden claghe van en
doitsclach van zinen vader :

Jan haren Otten sone van Ryninghen, Elyas zijn broder, Quade
Dieric zijn broder, Elyas die Vos, Quade Gosewijn.
Ende dese tuie zijn ghebleven an den heer op onscoude : Jordaen
uten Waerde, Bronys zijn broder .
153 5)
(blz . 4) Dese legghen vredeloes van Stevens claghe van Scalcw jc
als van Willams doit van Parijs:

Gyzebrecht van Maerloe, Gyzebrecht van Yselstein, Jan van
Zeist, Hannekijn zijn broder, Steven van Weede, Gelys Bloc Gyzebrechts broder, Gert zijn broder, Jacop van der Hoele, Ludekijn
haren Ludemans sone van Amersfoert, Wille Kuit, Gert Roft, Jan
Stekeling, Pouwels Suarthoeft, Wouter van der Bilt, Arnout zijn soen,
Arnout Gerts sone, Jan H(eyne) 6), Reynekijn Gyzebrechts knecht,
Willaem die Cog, Willaem die b (ar) demaker 7), Jacop die Wolf,
Dieric Jans sone van Zeist, Clais zijn broder, Jacop die Fayter, Pieter
die cuper, Lourens Reil, Dieric Blosaert, Willaem Pieters Junghen
soen, Martijn Dierix soen, Jan van den Hoeve, Godevaert zijn soen,
Gyzebrecht zijn soen, Valke Wolfs soen, Valke zijn broder, Pieter
zijn broder, Clais die Weldich, Everaert Suanelde sone, Vranke van
i)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jacops is verbeterd uit : zijn.
Jacops is verbeterd uit : zijn.
met al sculdich staat boven den regel .
met al sculdich staat boven den regel .
Het stuk is doorgeslagen to beginnen met Gyzebrecht van Maerloe.
Deze plaats is nagenoeg uitgewist . Gelezen met de kwartslamp .
Zie vorige noot. De naam komt voor in no . 175 .

RECTIFICATIE
Bij de regels tussen de pagina's 8 en 9 zijn de
onderschriften per abuis verwisseld.
Het eerste zegel is van F rederik van Sierck,
het tweede zegel is van Guido van A vesnes.
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der Crumme, Wouter Playkijns sone, Gert Adaems sone, Gert Splynter, Clais Willaems sone van Judefaes, Coenraet Willaem Passaerts
sone, Dieric Bartouts sone, Arnout van Scraghen, Lam Heymerix
sone, Dieric zijn broder, Willaem zijn broder, Jan Rusken, Jan Proys,
Jan van Galencoip, Cog Heyne, Dieric Paysternake ende Buis .
154
(blz . 4) Jan Screvels soens claghe van roeve, versoent bi Splynter .
Amelys Egbrechts sane, Amelys veren Hyllen sone, Hughe van
Dorsken, Gyzebrecht Otten sone, Tydeman Marneman, Dieric van
Spangen, Heyne Cloting, Heyne Roelofs sone, Gert Vossael,
Alebrecht Calle, Meynaert Meynaerts sone, Clais Veneman, Willaem Meynaert, Dieric Reymaers sone, Tydeman Junghe voghelaer,
Bergher, Hughe Arnouts sone, Gert die wachter, Clais veren Ghermoede sone die jonghe, Jan veren Ghermoede sone, Lubbrecht
Mathijs sone, Gert Hadewaerts sone, Rycout Pontiaens sone, Jan
veren Nannen sone, Clais Coppen sone, Gyzebrecht van der Goude,
Gert Crauwel, Gert Vornekijn, Heynric Hoeneman, Jan Mydrechts
sone, Clais Troist, Clan Ploys, Goiwijn, Gert Langhals, Mathijs die
scnider, Lambrecht Gersteman, Willaem Jans sone .
155
(blz . 4) Dierix Hyldewaers claghe van en doitsclaghe van Herman
Byen sone, versoent bi Splynter 8) .

Gert Willaems sone van der Woirt, Heynric zijn broder, Wouter
zijn broder, Willaem zijn broder, Pieter van der Horne, Alebrecht
Heynrix scouten sone, Gert Arnouts sone, Willaem zijn broder, Gert
Gerts sone.
156
(blz . 5) Heynemans claghe van den Geyne van ere leemte in die
hant .

Claren kinderen tuie, wonende to Gheyne.
157
(blz. 5) Gyzebrechts claghe van Pieter Hoymans doit.
Jan Bloicman, Jacop die Ridder, Pieter Lemmels sone, Jacop
(Jacop) Ridders sone, Pieter Jacop Ridders sone, Coenraet Jacop
Ridders sone, Heynric Lemmels sone, Jan Lemmels sone, Pieter
Liechame, Jan zijn broder, Heynric Grieten sone van Colne, Harman
8)

De bier volgende namen staan in het hs . onder elkaar.
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die Vryese, Coenraet haren Pieters sone, Pieter zijn soen, Gherewijn
sijn soen, Coenraet Heynen Bonghen soen .
Hiirof is gheseghet iene zoene .
158
(blz . 5) Pieter Blanx claghe van Werneer Matenreents doit .
Gyzebrecht Jans sone, Heynric van Mijnden, Gert van Egdamme,
Gyzebrecht zijn broeder, Hyldebrant die clerc van Waghenonghen,
Jan Vranke, Gert Wouter Vranken sone, Willaems van Bouschoten
Rorgheer 9) sijn broder, Henric Duvenghors sone, Stephaen Suetphaens 10 ) sone, Henric zijn soen, Gert zijn broder, Gert van Droeflare, Gyzebrecht zijn broeder, Henric Honne van den Hoeve, Gyzebrecht zijn broeder .
159
(blz . 5)

Willaems claghe van Gelys doit over tKercho f , z#ns

broeders .

Arnout Heynen neve, Arnout zijn soen .
160
(blz . 5) Grote Ludek#ns claghe van corewonden .
Heyn van Westroien, Heynric zijn soen, Arnout Loyf 11 ), Heynric
Bartouts sone, Heynric Jans Groeten soen, Gert Genekijns soen,
Henric Ghenekijns soen, Jan Alebrechts soen, Heynric Elbrechts soen,
Dieric die scmit, Arnout zijn soen, Heynric Haveloes, Gert Danijs
broder, Steven die moelnaer, Lantfaert zijn soen, Wouter Dielenden
sone, Wouter Smulling, Heynric van den Grave, Barent Poys, Dieric
Waic, Coenraet die sticker, Arnout Heynekijns sone, Gert zijn
broder, Ghovaert Heynekijns jonghen soen, Jan Alebrechts sone van
Hamert, Gyzebrecht zijn broeder, Heynric Boudoen, Willaem Kyevit .
161
(blz . 5) Dierix claghe van Zecvelt van Maths doit z#ns broeders .
Clais die scomaker 12 ), Gyzebrecht Blome, Cleine Willaem Heynen
soen, Jan van Bilwijc, Kerstans Grieten man, Jacop Grieten sone,
Hyldebrant van Crumwijc, Dieric die Manic, Dieric veren Grieten
sone, Roelof die pasteidemaker, Arnout die scmit, Baernt Volmaer,
9 ) Waarsch . een verschrijving voor : Rotgheer of Rotgher.
10 ) Waarsch. een verschrijving voor : Stephaens. In no. 167 komt Steven Zuitveen

voor.
ii) Wegens beschadiging moeilijk leesbaar .
12) De volgende namen zijn doorgehaald .
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Harman Roft, Clais Borghaert, Dieric Borghaert, Mathijs Harmans
Omen soen . Dese Clais is aliene vredeloes gheleghet ende dese ander
hebben haer onscoude ghedaen .
162
(blz. 6) Jans (Ver) giers 13 ) claghe vanre leemte .
Jacop Kevelaert, Heynric Kevelaert, Dieric Kevelaert, Gert Eere,
Dieric die Borgher, Jan die Hase, Clais die Huilre, Jacop Eere, Arest
die marseman, Jan Botterman, Jacop Botterman, Jacop Panielekijn .
163 14 )
(blz . 6) Claghe van Dierix doit van Lyenden, daero f is en zoene
ghesproken.

Jacob haren Jans sone van Linscoten, Jacop Isebrants sone,
Gelys Delyanen sone, Gelys Aven soen, Pieter Tarning, Alebaren
Henrix sone, Gyzebrecht zijn broder, Baernt Vastraet, Vrederic zijn
soen, Vastraet zijn soen, Gert des Goyers soen, Everaert uten Poire,
Willaem uten Polre, Pieter Merekijn Everaerts soen, Everaert
Everaerts soen, Willaem Everaerts soen, Jan uten Polle, Alebaren die
Bonte, Symon van der Vlederhoeve, Dieric die spynder, Dieric van
Zeist, Starke Lynghe, Gert Geie, Hughe Hyldewaer soen, Willaem die
Buser, Vastraet Kerstans Kyvits neve, Gyze Machtelde sone, Dieric
die Bonte, Wellekijn van Heremalen, Wouter Martijn, Zalekijn, Gyzekijn Vocken sone, Tyde die Vryese, Dieric Fye, Dieric die Langhe,
Arnout die scmit, Bruning, Vrederic Clarissen sone, Clais Machtelde
sone, Everaert Everaerts Scliters sone, Gyzebrecht Starke Hughen
broeder, Jan Brekenap, Gert Brant, Dieric veren Wybaren sone, Jan
Willaems sone van der Maerne, Pieter Haghen .
164
(blz . 6) Dese zijn vredeloes gheleghet :
Hyldebrant die clerc van Matenreents doit . Item Heynekijn Haveloes van Grote Luden claghe vanre corewonde.
165
(blz . 6) Deze zijn vredeloes :
Lambrecht van Donghen, Willaem van Donghen, Dieric Hovel,
Lambrecht Jolrijx 15) sone, Alebrecht Honic, Willaem die Enghels,
13 )
14 )
15)

itgewist ; gelezen met de kwartslamp .
Dit stuk is doorgeslagen .
Deze naam luidt in no. 227 : Spiriix.
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Alebrecht Heynrix soen, Alebrecht van Blarinchem, Godevaert Hertwyx soen, Gert Lappe van Muden, Clais Vettemolie, Bartout van
Veenhusen, Gert Rycouts sone, Rycout Pontiaens sone .
166
(blz . 6) Dese zijn vredeloes van Dierix doit van Lyenden :
Gyzekijn Machtelde sone, Clais zijn broeder, Hannekijn Brekenap,
Bruning, Arnout die smit van Wagheningen, Tyde die Vryese, Salekijn, Gert Brant, Ghyzekijn Vocken sone .
167
(blz . 27) Claghe van Steven Zuitveens doit, die wart ghescleghen
ins abbets gherecht van Oestbroeke van Janne Ludolfs sone, Pieter
zinen broeder ende Jan van Hamersberghe ende haer helpers .
168
(blz . 27) Claghe van Roederic ende Lambrecht zinen broeder, die
ghescleghen worden van Gyzen Dapper ende zijn broeders ende haer
helpers .
169

(blz . 27) Deze leggen vredeloes van der claghe van then van den
Orde :

Engbrecht van der A, Jan zijn soen, Gert zijn soen, Egbrecht
metter plate, Jan veren Suanelde sone, Clais Aven soen, Melys Hillen
sone, Gyzebrecht Otten sone .
170
(blz . 27) Claghe van Willaem Stekel van Naerden, die doit ghescleghen wart op die Loesdrecht .

Clais Alebarens soen van Loesdrecht, Alebrecht veren Truden sone
van Loesdrecht, Herekijn Wolfaert, Wychghaert die Goyer, Dieric die
Rode, Gert Dierix Roeden sone, Dieric Roeden neve, Gert Clais
Dappers sone, Thydeman Volprechts sone, Jan veren Gheermunde
sone, Heyne Stoke, Jan veren Gertmoede sone, Jan die scnider, Clais
scniders sone, Dieric van Bosinghim, Alebrecht die Monic, Jacop
Wendelmoede sone, Clais Ysebrants sone.
171
(blz. 27) Claghe van doitsclaghe, bi Hubrecht van den Zande .
Dieric Alebrechts scafters sone, Gert zijn broder, Jan zijn broder,
Gert Stotekijn van Mijnden, Clais zijn soen, Gyzebrecht zijn soen,
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Mourijn Gerts Lanchals sone, Gert zijn broder, Vrederic die marseman van Abicwoude, Henric Kiling van der A, Hughe zijn broder,
Gyzebrecht Pebelaert Pebelaerts sone, Pieter Pebelaert in Westbroke .
172
(blz . 27) Claghe van doitsclaghe, bi Hubrecht .
Dieric van Droele, har Arnout van Scalcwijc, Hubrecht zijn sone,
Gert Heilen sone, Clais Scoutekijns sone, Hughe Wedekens sone,
Vrederic Wedeghe, Jan Yden sone, Henric Paridaens sone, Reynaer
Reyneers sone .
173
(blz . 28) Claghe van doitsclaghe, bi Hubrecht .
Heyne Wonnen sane, Jan zijn broeder, Coenraet zijn broeder,
Witte Wouter, Reyneer die scnider, Heyneman Willaems sone, Alebrecht zijn broeder, Willaem zijn broeder, Jan van Laren, J
zijn 16) broeder, Gommaer zijn neve, Willaem Clais Noddaerts sone,
Martijn zijn neve, Gelys Henrix sone, Heyne Grieten sone .
174
(blz . 28) Claghe Sthevens Adaems soens van enen doitsclaghe van
Hyldebrant van

bbelscoten zinen neve, ghedaen ter Hurst .

Dat deden Hubrecht van Wulveswinkel, Riquijn zijn broder,
Hubrecht van bbelscoten, Hyldebrant scramers sone, Hyldebrant
Collen sone ende Gyzebrecht van den Dijc ; ende dese zijn vredeloes
gheleghet met openen brieven.
175 17)
(blz . 28) Claghe Arnouts van der Wyerze van Symons doit z#ns
broeders, daer dese vredeloes o f gheleghet zijn :

Gyzebrecht van Meerloe, Gyzebrecht van Yselstein, Gelys Bloc
zijn broder, Gert van Maerloe, Jacop van der Hoele, Ludekijn Ludemans sore die jonghe 18), Gert Roft, Jan Stekeling, Pouwels Suarthoeft, Wouter van der Bilt, Arnout zijn soen, Arnout Gerts soen, Jan
Voit, Reynekijn Ghyzebrechts knecht, Willaem die Cog, Willaem die
bardemaker, Jacob die Wolf, Pieter die cuper, Lourens Reyle, Dieric
Blosaert, Willaem Pieters Junghen soen, Martijn Dierix soen, Jan
van den Hove, Godevaert zijn soen, Gyzebrecht zijn soen, Valc
itgewist ; gelezen met de kwartslamp .
Dit stuk is doorgeslagen .
18) Ludekijn Ludemans .cone die jonghe was geschrapt voor de doorhaling van het
stuk . Evenzo : Pieter die cu per, Lourens Reyle, Dieric Blosaert, Geri Adaems soen .
16)
17)
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Wolf sone, Vale zijn broeder, Pieter zijn broeder, Clais die Weldichghe, Everaert Suanelde sone, Barniir zijn broeder, Vranke van
der Crumme, Wouter Claikijns soen, Gert Adaems soen, Gert
Splynter, Clais Willaems soen van Judefaes, Coenraet Willaem
Passaerts sone, Dieric Bartouts sone, Arnout van Scraghen, Lam
Heymerix soen, Dieric zijn broeder, Willaem zijn broeder, Jan Ruske,
Jan Proys, Jan van Galencoip, Cog Heyne, ende Buys .

176
(blz. 28)

Claghe van Egbrecht den backer van Gerts z#ns broeders

doit.

Willaem Haec, Henric Haec zijn broder, Henric scoute, Hughe
Hughen soen, Jacop die Wrauwer, Jan Haec, Jan Haex soen, Willaem
Egbrechts Roesen suagher, Willaem Pontiaens soen, Dieric Rikelende
sone.

177
(blz . 29)

Claghe Gerts van Themet van Harmans doit z#ns broeders

over :

Symon Engbrecht, Symon van der Vlederhoeve, Gert sijn broeder,
Adaem van den Zile, Gert Clais Rampoyzen sone, Dieric Rampoyze,
Lambrecht Scive, Zegher Aleyde sone .

178
(blz . 29)

Claghe Godevaerts Stevens soens van Stevens doit z#ns

vaders 19) over:

Mourys Monbaer, Steven zinen broder, Gelys zinen broder, Alebrecht Tydemans soen, Willaem Stalpaert, Cort Alebrecht Heynen
sone, Willaem zijn broder, Alebrecht Geyling, Henric Machtelde
sone, Gyzebrecht Haec, Rike Gyze, Gyzebrecht Geyling, Tydeman
Naghel .

17920)
(blz . 29)

Claghe Peters Onwise vans Kerstiaens Goyers doit z~ns

neven over :

Arnout Belien sone, Eggaert Veneman, Eggaert van der Vlist, Jan
zijn broeder, Heyne zijn broeder, Eggaert van Wiele, Hanne van
der Hoeve, Willaem van der Meente, Bruning van den Wiele, Andrees zijn soen, Pieter Gheiling, Gert Bouman zijn soen, Jan Vinke,
Willaem die Raet, Eggaert Boenrepast, Montfoert zijn broeder,
19)
20)

Aan den kant staat bij vaders aangetekend : van him XI .
Dit stuk is doorgeslagen.

161
Dier . . . . 21) W . . . . 21) van der Vlist, Jan Suarting, Clais Swaert 22)
die . . . . t 23 ) zijn soen, Hannekijn Willaems Taets
24 ), Jan zijn
soen, Roelof Clais backers sone .
180
(blz . 29) Dese leggen vredeloes van Jans Wilden claghe vanre corewonde :

Clais Berselman, Heynric zijn soen, Jacop Oude Elsben sone
ende Clais Styenwijc.
181
(blz . 29) Claghe
Reinier Claren
broder, Jan haer
Dieric Lieveboy,
Tornekijn .

25)

Jans van der Maerne vanre leemte over:

26 ) sone, Janne zinen 27 ) broder, Willaem zinen
suagher, Jacop . . . . 28) sone, Dieric zijn broder,
Gize die Grave, Janne zinen broder 29 ), Harman

182
(blz . 29) Claghe T obias 30) van . . . . 31) over :
Andrees Hadewaers 32 ) sone van Overmere, Tydeman zijn broder,
Jan Heyme ende Gizebrecht zijn broder .
183
(blz . 30) Claghe Harmans Mart#ns soens vanre corewonde .
Hoveske Willem, Jacop zijn broder, Vrederic zijn broder, Lambrecht zijn broder, Roelof haren Lambrechts sone, Jacop zijn broder,
Clais haren Willekijns sone, Allaert zijn broder, Allaert Allaerts
sone, Godevaert Starken sone, Gert die merseman, Andrees Liifkint,
Willaem Beriman, Clais scouten soen, Volmaer die wever, Kerstiaen
die scnider, Pieter die Vriese ende Wighaert Aven soen .
21)
22)
23)
24)
25)
28)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Door een gat in het perkament ten dele weggevallen .
Swaert staat boven den regel .
Zie noot 21 .
Alsvoren .
In no . 225 staat: Jacop de Oude Elsebeen soen .
itgewist ; gelezen met de kwartslamp .
Alsvoren.
itgewist ; ook met de kwartslamp onleesbaar .
itgewist ; gelezen met de kwartslamp.
In no . 222 luidt de naam : Ghert Tobias; in no. 190 : Gerts Tobiaes claghe.
itgewist ; met kwartslamp onleesbaar . No . 190 : vanre leemte .
In no . 222 luidt de naam : Haessarts; no . 190 heeft : Hasaerts .
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184
(blz . 30) Claghe Dierix van Ouderkerke van mester Coppijns dode
z~ns neven .

Henric Cilling, Gert Cilling, Gert veren Lien sone 33 ), Rike Reineer, Eilaert Gerbrants sone 34 ), Didde moelnaer, Jan die moelnaer,
Gert Zevennoit . Ende Broderkijn is ghebleven an mijn heer .
185
( blz . 30) Claghe Daniils van der Legmere van zijns vaders dolt .
. . . . 35), Dieric Wolfs sone, Dieric Heynen sone, Alebrecht . . . . 35) ,
Dieric van Scloten, Henric veren Elborghen Bone, . . . . 35 ) mder esel (?)
ende Clais die Cruve .
186
(blz . 30) Claghe v . . . . 36) ghe in Bensscoep .
Willaem Elyaes sone, oude Conraet Buze, Conraet zijn soen,
Henric zijn soen, Clais Conraets Buzen neve, Arnt Adaems soen,
Dieric zijn broder, Clais zijn broder, Gizebrecht Hackevoirt, Jan
zijn broder, Jan Ouden cone, Clais die voghelare, Zasse zijn broder,
Clais die Vriese, Dieric Appelman, Willaem Conraets Moien sones
sone, Zibrecht Rutgheers sone, Bartout Nachtegale, Mathijs arme
Wolvekijns sone, Jan zijn broeder, Daniil Daniils sone, Alebrecht
Tidemans Clincaerts suager, Willaem Willaems Clincaerts sone, Gert
Witte Aleide sone, Willaem Passaert, Dieric Tornier .
187
(blz . 31) Dese legghen vredeloes van Dierix claghe van den Ghere
van Gerts doit z#ns oems :

Jan van der Strate, Dieric van Lewen, Wessel zijn soen, Herraet
die kempe, Baernt Ghenekijns sone, Gert Dyerade sone, Gyzebrecht
Belien cone, Andrees Glading, Hubrecht van Hidsbergh, Jan van
der Brugghe, Willaem zijn broder, Willaem van der Kerke, Gert
Buyc zijn neve, Danckaert, Harman van Bolgherien, Nedervener
Blomaerts sone, Andrees Hillen neve, Dieric die Corte ende Henric
Bennen sone .
188
(blz . 31) Dese leggen vredelois van Karen Jacobs doit van Lichtenbergh :

haer Lambrecht die Vryese, haer Harman Toytelaert, Lubbrecht
zijn soen, Gert van den Vene, Grote Gyzebrecht, Maechlem zijn
33)
34)
35)

36 )

Hier
Hier
Door
Door

staat doorgehaald : Walich zijn neve, Jacop Iyalichs broder.
staat doorgehaald : Suittaert Allaerts Oeden cone .
een gat in het perkament weggevallen .
een gat in het perkament weggevallen .
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broder, Willaem Amelraet, Hughe zijn broder, Willaem Cogcaert
haren Lambrechts Vryesen broder, Harman haren Jans Toytelaerts
soen, Jacop Panielekijn, Kerstiaen Joel, Jan Bollaert, Gert van der
Mere ende Henric Loef .

189
(blz . 31) Vredeloes leghet Jan Claren suagher van Jans claghe van
der Maerne vanre leemte .

190
(blz .31) Vredeloes leggen Andrees Hasaerts sone van Overmere,
Tydeman zijn broder, Jan Heyme ende Gizebrecht zijn broder van
Gerts Tobyaes claghe vanre leemte .

191
(blz . 31)

Dese leggen vredelois van Wouter Redinx doit van

Wouters claghe z#ns soens :

Steven Gizebrechts sone van Wike, Stoif Jerefaes sone ende Jan
van Zanten .

192
(blz . 31) Dese leggen vredeloes van Meynsen claghe Pieter Naghels
soen :

Obrecht van Westenvelde, Obrecht van Appel, Clais Obrechts
cone van Appel, Aelt Waghenhout, Reyneer Germaens sone van
Hunen, Andrees Gerts Blomen sone, Henric Suarte Reynicken 37)
sone, Henric Woudenbergh van Overt Vein 38 ) .

193
(blz . 31) Dese leggen vredeloes van Everaerts scouten claghe Jan
Mants sone :
Heynekijn Clais sone, Werenbout Bastaerts sone, Willaem zijn
broder, Jan Maroye .

194
(blz . 32) Claghe Kerstiaens Modden van roeve .
Rode Otte van Lienden, Emmelric zijn soen, Jan haren Jans sone
van Beynem 39 ), Gizebrecht Alebrechts kempen soen, Gert zijn
broeder, Gozewijn zijn broder, Gert van Avenzate, Gert Robbrechts
sone, Gert Gansenebbe, Dieric Deukijns sone, Jan van Renen, Gert
van Martyn Rode Otten zuster soen, Willekijn Dudel ende Heyne
Bone.
37)
38)

39 )

itgewist, gelezen met de kwartslamp . In no . 223 luidt de naam : Suarte Regken .
In no. 223 luidt de naam : Overt Veen.
Hierboven staat : van Lienden .
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195
(blz . 32) Claghe Willaems van der Cule van Jacops doit z#ns soens .
Steven van der Ghere, Willaem van Oyen, Willaem van den
Bleecpoele, Roelof Hac zijn broder, Hubrecht van Lent, Arnout
van Tyele, Gizebrecht Otten sone van Bosinghem, Willaem Zuremont zijn ome, Arnout van Nyvel, Steven van Herenghem, Costwijn
Henrix Cassen sone, Arnout die Vos zijn broder, Pieter die Cog,
Henric Wiltries, Hubrecht Harmans sone van Everdinghen ende
Jan van Malden .
196
(blz . 32) Claghe Willaems Croeghers van Willaems doit z#ns soens .
Steven van den Ghere, Otte zijn broder, Arnt veren Glorien sone,
Rutgheer van Nyvel Stevens neve, Lubbrecht die Cale, Jan van
Malden Sanders Stelen soen, Willaem zijn soen 40 ), Arnt Steil Gerts
Vreents soen, Godevaert zijn broeder, Dieric zijn broeder, Dieric
Sclimwijc, Harman van Oemer, Arnt Steil zijn oem, Willaem die
Ridder, Allart Jans Zuremonts sone, Arnt Steil Herburghe cone,
Arnt Steil van Loete ende Dieric Bitters sone.
197
(blz . 32) Dese z#n vredeloes van Dierix Vossekijns doit :
Engbrecht Lummoit ende Willaem Tulleman, van Rutghers claghe
Rykemans soen.
1312 November 8
Dese leggen vredelois van Gizebrechts Buis doit, bi
Everaerts Buis claghe z#ns broders :

198
(blz . 32)

Wlfgheer Ranke, Wlfgheer zijn soen, Gert Lidse zijn broder,
Willaem Stake zijn broder, Clais die Moyer zijn broder, Henric
Volcwijn sone, Volcwijn zijn broder, Gosewijn zijn broder, Thomaes
zijn broder, Egbrecht Belien sone, Lubbrecht van Scaflaer, Wlfgheer
zijn broder, Zegher zijn broder, Meus van Scaflaer, Gert van der
Beke, Egbrecht van Daetslaer, Willaem Sempel, Thideman van
Malkenhorst 41 ), Thomaes van Vanevelde, Jacop zijn soen, Ment
zijn soen, Jan van Berencampe 42) .
Anno Domini M 0000OXII 0 feria IIIIa post Omnium Sanctorum .

40) Willaem zijn soen is door onderstreping geschrapt, er boven staat de toelichting :
ofghelaten om Zouden bede .
41)
itgewist ; gelezen met de kwartslamp.
42)
itgewist ; gelezen met de kwartslamp .

III . PROTOCOL VAN ARBITRALE ITSPRAKEN, GEDAAN
DOOR DEN BISSCHOP TER BEPINDIGING VAN VETEN
T SSEN STAATK NDIGE GROEPERINGEN EN IN ENIGE
ANDERE AANGELEGENHEDEN,
TEVENS BEVATTENDE:
ST KKEN BETREFFENDE HET ONDERHO D VAN DEN
DAM TE HOPENESSE (no . 199), DE HOEFSLAG VAN HET
LAND VAN WOERDEN (no . 213), LIJSTEN DER HOEVEN IN
DE MARKEN VAN SALLAND (no . 211) EN OPGAVE DER
BORGZATEN VAN GOOR (no . 212) .
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III . PROTOCOL VAN ARBITRALE ITSPRAKEN, GEDAAN
DOOR DEN BISSCHOP TER BEEINDIGING VAN VETEN
T SSEN STAATK NDIGE GROEPERINGEN EN IN ENIGE
ANDERE AANGELEGENHEDEN,
TEVENS BEVATTENDE :
ST KKEN BETREFFENDE HET ONDERHO D VAN DEN
DAM TE HOPENESSE (no . 199), DE HOEFSLAG VAN HET
LAND VAN WOERDEN (no . 213), LIJSTEN DER HOEVEN
IN DE MARKEN VAN SALLAND (no . 211) EN OPGAVE DER
BORGZATEN VAN GOOR (no . 212) .
(N o s . 199-218)
199
(ST KKEN BETREFFENDE HET ONDERHO D VAN DEN DAM
TE HOPENESSE)

1)

(A. Lust van d#kplichtige hoeven) .
(blz . 33) Int gherichte van der Wierze ende int Geyn zijn XIIII
hoeven. Item in Judefaes XLII 1/2 hoeve ende VI morghen . It . in
Raven IX hoeven ende XII morgen . It . in Papendorp VIII hoeven .
It . in Galencoip XVI hoeven . It . in Arnouts Taetsen gherechte ende
Gyzebrechts van der Weide bi den Rine XXIIII hoeven . It . in
Reynerscoip in Willaems Taetsen gherecht XI hoeven ende V morgen
I% hont . It . in Velthusen ende in Reynerscoip in haren Everaerts
gherecht XX hoeven XXIIII morgen . It . in Achtehoeven in haren
Gerts gherecht van den Rine X hoeven XX morgen . It . in Lynscotenre gherecht XXVIII hoeven . It . in haren Jans gherecht VI
hoeven. It . Dieric Rampoyze 11 1/2 hoeve VII morgen . In Kattenbroic XVII hoeven II morgen . In Rusken gherecht to Lynscoten
in Gravenscloet ende in Oudencoip XXIIII 1/2 hoeven XVI 1/2
morgen . Harman van Honthurst II hoeven II morgen . Die provest
van Oudemonster I hoeve II morgen . In Scnoyelrewaert XX hoeven
IX1/2morgen . In Thynoudewater XIIII hoeven VIII morgen . In
1)

In 1296 keurden de vijf kapittelen to
trecht achteraf de reeds ten uitvoer gelegde afdamming van de IJsel bij Hopenesse goed (Oorkondenboek Sticht
trecht,
V, 1, no . 2736) . De lijsten, welke bier volgen, zijn opgesteld na het genoemde jaar,
en vervolgens omstreeks 1307 alhier geregistreerd . Vergel . no . 213 hierna . Zie Mr .
S . J. Fockema Andreae, Studien over Waterschapsgeschiedenis, IV, Het Nedersticht,
1950, blz . 18 vlg. en noot 1 op blz . 19 .
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Hedickendorp XIX hoeven II morgen . In Waerder XXXVII hoeven
II morgen . In Berewoutswerde XI'/2 hoeve III morgen. In Bodegraven LIII hoeven. Int Oudelant ins heren gherecht van Woirden
VII hoeven XIII morgen . In Gheystorp ende Bredevelt XVIII
hoeven XIX morgen . In Woirden ins heren gherecht van Woirden
ende in Rietvelt ende Overlynscote ende in Crumwijc XXXVIII
hoeven. In Reynerscoip ins heren gherecht van Woirden VII hoeven
X morgen . In der stat gherecht, daer Lambrecht van der A scoute
is, VI/2 hoeve XI morgen . In Suezerenghe in haren Stevens gherecht
van Men XV hoeven . Die hoeve, die Aleyt hout van haren Steven,
hout XVI morgen . In Marsen op dese zide van der Vecht X hoeven
XXV morgen. In Marsenbroic XVII hoeven . In Vloeten in Hugen
gherecht XLVIII% hoeve VI morgen . In Hermalrewerde in Hugen
gherecht VI hoeven X morgen . In Hanewijc ende in Bilenvelt in
haren Everaerts gherecht XX hoeven IX morgen . In Henrix gherecht
van Hermalen in Broydijc XVI hoeven XXII morgen . In Hofdijc
in haren Sueders gherecht IX hoeven . In Nyencoip in Alebrecbts
gherecht van Wijc VII 1/2 hoeve . In Gerverscoip in Barents gherecht
van den Enghe I hoeve XVIII morgen . Haer Splynter hevet aldaer
I hoeve. Op Themet in Barents gherecht van den Enghe XVI 1/2
hoeve X morgen . In Spanghen en in Cokanghen in Werneers gherecht van der Hare XIIII hoeven . Op die Hare in Werneers gherecht
VI'/2 hoeve XII morgen . In Tekencoip ins heren gherecht van
Amestel XV% hoeve . In Kokanghen in Rusken gherecht II% hoeve .
Item in Cokanghen in haren Jans van Lynscoten gherecht 11 1/2 hoeve.
Item in Cokanghen in Roevers gherecht V hoeven VIII morghen .
(blz . 34) In Camericken in haren Sueders gherecht van Wiltenburgh
XVIIII'/2 hove I morgen . In Milant in der heren gherecht van
Sente Marien XXXIIII hoeven . Ins Bisscops weide XXX hoeven .
In Harmans gherecht van Gheestorp opt Oudelant ende in Bilwijc
II hoeven IX morgen.
Over Ysel in Eytheren XI hoeven XX morgen. In Ghizebrechts
gherecht van Ruele XII 1/z hoeve VII morgen . In haren Arnouts
gherecht van Amestel in Braland XXVI hoeven XIX morgen . In
Benscoip LXXVI hoeven II hont . In Polsbroic in haren Arnouts
gherecht XX hoeven XII morgen . In Loipwijc in haren Nyclais
gherecht van Catse LXVIII/2 hoeve XII1 1/2 morgen . In Cabau in
haren Nyclais gherecht VIP/2 hoeve X morgen . Item Vrederic gherecht van der Zevender VIII/2 hoeve . In Jans gherecht van Meerloe
IIII hoeven XXI morgen . In Hezewijc ins Roevers gherecht XIX
hoeven I morgen . In Willaemscoip XXII hoeven I morgen . In Bloclant
XX hoeven XV1/2 morgen . In Polsbroic in haren Gerts gherecht van
den Vlyete XIX hoeven . In Hoencoip in haren Gerts gherecht
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XXVI% hoeve IIII morgen . In Haestrecht in haren Harbarens
gherecht XL hoeven . In Vlist XXXI hoeven VI morgen .
An dese zide der Ysel . Int gherecht van der Goude in Papencoip
XII hoeven X morgen . In Dieremoedebroic XII hoeven VIII morgen .
Int gherecht van der Goude int bisdoem XXVIII hoeven II morgen .
In Achtehoeven tuisken der Maerne ent Gheyn haren Arnouts gherecht VIII hoeven ende VIII morgen .
Dese hoeven voirscreven zijn sculdich to diken op den dam toit
Openesse, ende elke hoeve hout XXXII morghen .

(B. Hoefslag op den dam to Hopenesse) .
(blz . 34) Dits die hoifsclach op then dam van Loippicker waert
opwaert to Gheyne waert . Int eerste in oude Henrix gherecht van
Hermalen ien roede min II voete . Item in jonghe Henrix gherecht
an den Broidijc ien roede ende en luttel meer. In der stat gherecht
ien roede en vierendeel min . In Suesserenghe des heren gherecht van
Zulen II roeden en voit min . In Hermaelrewaert ien roede en vierendeel min . In Vloeten VI roeden . Op Themet ende in Gherverscoip
in Barns gherecht uten Enghe II % roede . In Spanghen, in Cokanghen,
op die Hare ende an den Broidijc in Werneers gherecht III roede
(blz . 35) ende ien derdendeel . In den Broidijc ien roede . Haestrecht,
Bilwijc ende die Vlist VI roeden anderhalf voit min . In Vrederix
gherecht van der Zevendaer ien vierendeel van iere roede . In haren
Gerts gherecht van den Vliete bi Hoencoeper wech tuisken den tuien
zijtwinden ende Polsbroic IIII roeden ien vierendeel min. In Bloclant
II roeden ende IIII voete . In Hesewijc ende Willamscoip VI roeden
ien voit min . In Loipwijc ende in den Cabau VIII roeden ende ien
derdendeel . In haren Gyzebrechts gherecht van Rueel ende Jans
van Meerloe II roeden anderhalf voit min . In Polsbroic in haren
Arnouts gherecht 1% roede ende II voete . In Benscoip ende in
Nuweland in haren Arnouts gherecht van Amestel IX% roeden . In
Eytheren opt Oudeland ien roede ende anderhalf voit . In Achtehoeven in haren Arnouts gherecht ien roede ende tvie voete . In der
Wyerse ende int gherechte van den Gheyne anderhalve roede ende
ien voit . In Achtehoeven ins borghraven gherechte 1% roede . In
Mastwijc ins proevests gherecht 1Y2 roede ende seven voit . In Lynscoten ins provests gherecht II roeden ien voet min . In Scnoyelrewaert bi der Lynscote ien roede ende drie voete . In Tynoudewater
anderhalve roede ende ien halven voit .
In Bredevelt, Hedickendorp, Reyneerscoip, Waerder, Berewoutswaerde, Crumwijc, Bilwijc ende over die Lynscoten ins heren gherecht van Woirden ende Harmans gherecht van Gheestorp IX roeden
ien derdendeel min . Judefaes V roeden ien derdendeel vanre roede
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min . Raven ien roede . Galencoip I % roede ende en vierendeel vanre
roede . In Heyencoip ende Auden Rijn III roeden ien derdendeel
vanre roede min . In Reynerscoip in Willaems Taetsen gherecht endes
provests van Sente Pieter 1 1/z roede ien half voit min . In Velthusen,
Bylenvelt ende Reynerscoip in haren Everaerts gherechte van
Stoutenberch 1% roede ende ien vierendeel . In Lynscoten in haren
Jans gherecht van Lynscoten ende Rampoyse ien roede ien voit min .
In Dyeremoedebroic ien roede . In Lynscoter Hare ien roede anderhalf voit min . In Cattenbroic II roede ien voit min . In Papencoip
ien roede. In Haestrecht int gherecht van der Goude II roeden ende
1 1/2 voit . In Hanewijc 1 1/2 roede ende II voeten . Maersen I 1/z roede
ende ien voit. Maersenbroic II roeden ende ien voit . Nyencoip ien
roede ien halven voit min . In Cokanghen ins borgraven gherecht
van Montforde ende haren Jans van Lynscoten ien roede . In
(blz. 36) Cokangen in Rusken gherecht ende in Tekencoip II roeden .
In den Hofdijc ien roede ende ien halven voit.
In Camericken II1 roede ien half voit min .
In Gravenscloit ende in Oudencoip II roeden ien vierendeel vanre
roede min.
In Papendorp ien roede . In Mylant ende ops Bisscops weyde VII
roeden ende III voete .
In Bodegraven, Ryetvelt, in Hermans gherecht van Honthurst
XVI roeden .
200

1307 Juni 24 2 )

(blz . 36) Wi . . Ghye, bi der ghenaden Goits bisscops tot trecht,
maken kont ende kenlic alien lieden, dat wi van alien tuiste, die
ghevallen is, ende scaden, die gheweist hevet tuisken die van onset
stat van trecht op die iene zide, ende den borgers, die verdreven
zijn, die die stat voir viande hout, ende den goeden lieden van den
lande van trecht opt dander zide, zeder dat wi in Duvelant voeren,
des men an beiden ziden an ons ghebleven is 3 ), ien segghen gheseghet
hebben ende iene alinghe zoene, also als hiirna bescreven staet, uitghenomen die drie doeden, haer Jacop van Lichtenbergh, haren Gert
Vrenken ende haren Werneer, daer wi niet of en segghen, ende
dieghene bi namen uitgheset om diezelve misdaet, als haer Lambrecht
die Vryese, haer Harman Teutelaert, Lubbrecht zijn soen, Grote
Deze tekst wijkt slechts op ondergeschikte punten van de grosse af, welke herust
in het archief der stad trecht, Catalogus I no . 355 .
3 ) De bijzin : des men . . . ghebleven is is onderstreept, terwiji aan den kant een
tekentje staat . Waarsch . moesten de woorden worden geschrapt, maar zij zijn in de
grosse nochtans opgenomen . Zie boven no . 188 en hierna nos . 203, 206, 220, alsmede
nos . VII, VIII en XIII.
2)
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Gyze, Maechlem zijn broder, Gert van den Vene, Willaem Cockaert,
Jan Bollaert, Gert van der Mere, Heyn Loef, Coppe Panyelekijn,
Harman Teutelaert ende Kerstiaen Jole, daer wi oec niet of en
segghen, noch segghen en willen ; mar van alle dere maghe, die voirnoemt zijn, alse der doeder ende der ander, die binnen der stat wonen
ofte daerbuten, setten wijt in vreden van Sente Jacops misse, die
naest coemt, over ien jaer, ende dien dach al, ende ghebieden dien
alinghen vrede elken man vast ende ghestade to houden op lijf ende
op goit . Ende dese vrede sel huden inghaen, ende wie desen vrede
breket, die verboirt lijf ende goit weder ons oft onsen nacomelinghen
bisscop toit trecht . Ende binnen desen vrede sullen wesen haren
Harmans maghe van den Velde .
Voert segghen wi alle dieghene, die uter stat verdreven zijn, weder
in die stat ende op haer goit, also als si waren eer wi in Duvelant
voeren, ende elken in zinen ghilde - sonder Borren ende Jan van
Niil, die sullen buten bliven, went wi se in segghen - ende si sullen
zijn op haer goit . Ende wat broeken, dat die stat ghedaen hevet,
die si beteren sal bi ons, daer dese, die incomen sullen, niet mede en
(blz . 37) waren, diene sullen si niet mede beteren ; ende daer si mede
waren, die sullen si mede beteren .
Voert is onse segghen van den doeden, die van der stat zide
ghebleven zijn :
Int eerste van Pieter van den Suane, datten Heynric Cruve ende
Gosewijn zijn soen ghelden sullen hondert pont suarter tornoysen .
Voert van Arnout van den Vene is onse segghen : want hi ien
hantdadich was an haren Jacops doit, haren Gerts Vrenken ende
haren Werneers, so setten wine uut metten anderen hantdadichghen .
Voert van Brune Claus is onse segghen, datten haer Jacop van
Lichtenbergh ghelden sal I 1/a° 1b suarter tornoysen .
Voert van Florens den perkementer, Jacob Foke, Jan van der
Oudervecht, Martijn die coddemaker ende Gert die Man, die op
Trechter weyde bleven, is onse segghen : omdat die reise van der
heerlichede ghedaen was, als bi haren Phylips van Duvenvorde ende
die met him waren, ende die stat voirseit is tieghens ons ende wi
tieghens haer, dat die stat deser maghe stillen sal .
Voert van Jacop veren Hillen sone, die in derzelver reise ghevanghen wart ende verdaen wart : want in ere wederwrake ghedaen
wart, als om Vetting, die tevoeren zonder recht in die stat opt rat
gheset wart, seggen wi beede quite den ienen tieghens den anderen .
Voert van Gyzebrecht Zonderlant : want hi noch borgher, noch
borgherskint en was, ende in den vrede hoerde van dien van Everdinghen, so laet wine buten met Gerde van den Vene, dien uitbrocht, ende met dien van Everdinghen .
Voirt is onse seggen van Pieter Langhe Aleide sone, die doit bleif
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op die Nyevaert : om dat ghesciede in haren Jans reyse van Renesse
ende in roeve ende in brande met enen onrechter here, dat men
niet ghelden en sal .
Voert van Pieter Machlem, die to Bosinghim bleef : want hi in
helpe bleef haren Jans van Renesse, so seggen wine quite ende niet
to ghelden.
Voert van Pelegrym Michghiels sone, dien seggen wi, datten
ghelden sel Karen Jans broeder van Woudenberg met zinen helperen,
there mede waren, daer men scloich, C lb suarter tornoysen .
Voert van Gert Vastraets soen, die tote Judefaes doit bleef, is
onse seggen, dat dien haer Hubrecht van Vyanen ende haer Jacop
van Lichtenbergh ende hare vreende XL lb ghelden sellen.
Voert van Gyzebrecht Knijf is onse segghen : want wi ter wareit
ghevonden hebben, datten Cannekijn allene dode, die uit den lande
is, so en seggen wi enreghiene zoene of, mar wi segghen dien Canne(blz . 38) kijn uten lande, ende wi wilre over rechten .
Voert van Ghize Winter : ist, dat zine maghe toebrenghen, als
si sculdich zijn, dat hi van den wonden doit bleef, so seggen wi,
datten Jan van Nyel ghelden sal vijftich pont .
Voert is onse seggen, dat haer Hubrecht van Vyanen, haer Jacop
van Lichtenbergh, haer Willaem van Risewic, Sueder van Abicwoude ende Arnst van Starkenbergh met haren helperen ghelden
sellen die op tRintvelt doet bleven : Jacop van den Goweghe hondert
pont, Wouter Werneers sone tseventich pont, mester Jan van Arthoys
vijftich pont, ende Clais van Loen den stienbicker vijftich pont .
Voert is onse segghen, dat Borre Broichaghen ende Jan van Nele
ghelden sellen Clais Loef tuehondert pont .
Voert van den doeden, die van der ander zide zijn bleven, alse
van den lande ende die uter stat verdreven zijn, is onse segghen,
dat men Lambrecht den Blonden ghelden sel C lb, Jan den scere
LX lb, Steven van Boebaerden, die op tRintvelt bleef, LX lb .
Voert van den doeden uten lande : int eerste Scade haren Wouters
sone seggen wi to ghelden CC Ib, Clais van den Zande voir CC lb,
Willaem van Tulle voir CC lb ; dese bleven to Judefaes .
Voert Henric Stultinc, die op tRintvelt bleef, seggen wi to ghelden
C lb, Kippinc, heren Willaems knaip van Blochoven, voir vijftich
pont .
Voert dat kint, dat versmoerde in Loef Scaden huis, doe men dat
barnde : omdat wi vonden hebben, dat dat Ghyzebrecht van Yselstein dede ende die van Everdinghen, so seggen wi die veede op
him, ende die stat quite daerof.
Voert Bartout Ghelevort sal men ghelden C lb, Willaem den
Onledichghen voir CC lb, Gert Broechaghen CC lb, Coppe Wouters
sone van Leyden CC lb ; voer Willaem Sclijc C lb, voer Tyele
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Gebben sone LX lb, voir Brande van Brakele LX lb, voir Coppekijn
van den Nesse Me lb, voir Willaem den Heyden LXXX lb, voir
Everaert den scnieder LX lb, voir Ludolfs sone van der Ouderburgh
C lb, voir Vrederic van Dorsken LXXX lb, voir Vlisters sone L lb,
voir Jan Robbijn L Ib, voir Nyclais Gheyling L lb, voir Willaem
sclusemaker LX lb, voir Clais van den Oregate LX lb, voir Everaert
van Middachten LX lb, voir Roelof van Scadewijc, Jans knaip van
Bosinghim, C lb ende XX lb, voir Steven van Hoenten I 1 /2° lb, voir
Alebaren den Bonten L lb, voir Neudefroy L lb, voir Matheus van
den Wale, haren Stevens knaip van den Wale, L lb .
Voert van Gelys van der Nyervaert, Wouter Plomb ende Pieter
die cuper, die de ghemene stat verdede om hare misdaet, daer si
(blz . 39) mede begrepen waren, ende die stat tieghens ons versoent
is van haren broeken, die si tieghens ons hadden, so seggen wi niet
to ghelden, ende die stat quite van der veede .
Ende dese voirghenoemde doden van den lande ende van den
burgheren, die verdreven waren, sel die ghenoemde 4) stat ghelden
voer hem ende horen helperen, die met hem verzoenen sullen .
Ende al dit voirghenoemde ghelt sel wesen suarte tornoysen oft
payment, ienen groten coninxtornoys voir XVI d . Ende dit ghelt
sel men ghelden to drien tiden binnen desen jare : die eerste dach to
Sente Martijns misse in den winter, die naest coemt, die ander dach
to Sente Pieters misse in den lenten daerna eerstcomende, ende die
derde dach to Sente Walburghe daghe to ingaende Meye binnen
jaers . Ende dit ghelt sel men betalen bi ons, ende overveede doen
bi ons oft bi onsen boden, die wire toe setten sullen . Ende alle
dieghene, die zoene nemen of gheven sullen, sullen comen toit elken
daghe, die voirscreven is, toter Rijnbrugghe 5 ), daer zoene to nemen
ende gheven ende voirt to varen in der zoene alse voirseit is ; ende
ten middelsten daghe overveede doen, alse zede is in den lande .
Ende engheen ghelt en sal men gheven van ghenen doeden, die
voirscreven zijn, to ghenen daghe, die maghe en comen, die to rechte
vangher wesen sullen ende overveede doen sullen .
Ende waer enich doede vergheten ofte afterbleven, daer wi niet
of gheseghet en hadden, then houden wi an onse segghen to verzoenen metten anderen .
Voert van scade, van roeve, van brande, van wonden, van leemten, van vangnessen ende van alien misdaden : omdat die sticken
groit zijn an beiden ziden, ende omdat wi se alse cortelike niet
verzien en moghen ende alse redelic, alse wi gaerne doen souden,
so houden wi se an ons to seggen ende to liken tuisken hiir ende
Kersavonde naestcomende .
4)
5)

De grosse heeft : gemeene .
In de grosse is dit woord verbeterd uit: Oestbroec .
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Ende dese zoene ende vrede, die wi ghemaket hebben ende voirscreven is, die wi segghen ende seggen sullen, die ghebieden wi vast
ende ghestade to houden op lijf ende op goit . Ende seggen hiirmede
die stat ende hore helpers in ghemenen orloghe, ende den borghers,
die verdreven waren, ende den goeden lieden van den lande gheheellijc ende al verzoent, uitghenomen die bi namen hiirvoir uitgheset
zijn, daer wi met of en seggen . Ende waer iemant, die die zoene of
(blz . 40) den vrede brake, die voir ghesproken is, ende worde hi
begrepen, dat enghien goit en sal zijn to bieden voir zijn lijf ; ende
gheorloven elken man, then ane to vane ende to houden ende to
toeven ende an onse gherechte to brengen oft onsen scoute to leveren,
daer onse scoute met bi en ware, oec waer dat men begrepe oft
anevaen mochte ; ende al zijn goit sal zijn onse oft ons nacomelinghes
bisscop toit trecht, weder hi si van den lande oft van der stat,
die die zoene oft den vrede breket ; ende waer iemant, diene vorstonde, ontginghe hi, hi soude dat selve wesen, dat hi ware, weder
hi ware van der stat oft van den lande, die dat dede .
Ende want wi vele claghen ghehoert hebben van vredebrakers :
waer iemant, die van vredebraken claghen wilde ende zijn hals
daertieghens setten wille, wi willent rechten alse recht is ; ende om
dese claghe en sal men noch zoene nog vrede breken . Ende om die
mere sekerhede, dat dese zoene vaster ende ghestader blive, ende
onse stat ende onse lant die bet in pays ende in vreden blive ende
in goeden ponten, so verbieden wi, dat niemant binnen onser stat
van trecht verboden wapen en draghe, zijt man van buten oft
van binnen, op die pene van III lb suarter tornoysen, sonder allene
once scoute ende zine knapen, ende dieghene, die men nemen sal
uten ghilden om onse stat to hoeden met XL mannen toe ofte L
mannen alle tuist mede to scutten . Ende hiirbi sal elc waert binnen
der stat dese core zinen gast doen to weten ; ende en doit hijs met, so
sal hi zijns gasts boeten ghelden, verboert hi se ; ende dese boeten
sal onse scoute uitpanden zonder verdrach, endet wapen an him
nemen, daer men die boete ane verboert .
Voert is onse seggen van den borgheren, die in der stat varen
sullen ende buten lants zijn, dat si met in der stat varen noch comen
eer si verwilcoert hebben voir ons, zie wi binnen lants, onse seggen,
dat voirscreven is, op lijf ende op goit to houden ghelike den
anderen. Ende zie wi buten lants, so sel hijt onsen scoute doen to
weten, ende die salve gheleiden in der stat, ende daer sal hi den
wilcoer doen voir onsen scoute ende onse scepenen van onser stat .
Ende alle die borgers, die binnen comen sullen ende in ghenen
ghilden en waren, die sel men ontfaen int ghilde van horen ambochten ; ende dieghene, die van ghienen ambocht en zijn, die sal
men ontfaen in den ghilden, die si kiesen daer si in begheren to
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(blz . 41) wesen, al zonder enich ghelt to nemene van him ofte
eisken .
Ende dese penninghen, die die ghemene stat ghelden sal van den
doeden, die voirscreven zijn, en connen si se onder hemselven niet
ghesetten met minnen, soe willen wi ende seggent, dat si se setten
sullen bi onsen rade .
Ende alle die prelaten, canoniken, papen ende clercke, die metter
stat gheweist hebben, als om dit orloghe, die seggen wi weder in
die stat ende op hoer goit, also als si waren eer wi in Duvelant
voeren .
Voert, ware enichghe ding buten onse seggen bleven, daer tuist
of werringhe of comen mochte, of waer enich pont in onse seggen,
dat donker ware, of dat to verclaren ware, dat houden wi an ons
ende an onse seggen ende toit onsen verclaren .
Ghegheven int jaer ons Heren MCCC ende zeven in Sente Jans
daghe to Midzomer.
201
(blz . 41) Dese boeten z#n verboirt in den lande van Woirden :
Pieter Belyen sone verboirde XXVIII lb goits ghelts, dat hi an die
scepen sprac toit Oudewater 6 ) .
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(blz . 41) Hubrecht van den Zande ende Jan Pijl zijn borghen voir
Paridaen voir C lb goits ghelts, die voir mi quam ende voir die
scepen to Vredeland, ende croende, dat an him vrede waer ghebroken, die hi betoghen woude metten rechte, des is him enen dach
leide voirt gherechte dat to betoghen, daer hi niet en quam . Ende
si loveden voir him dese C lb ofte zijn betoech to doene van den
ghebroken vrede.
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1314 October 22 7 )

(blz . 41) Dits mijns heren seggen van der verclaringhe tuisken dien
van den lande ende hare helpers an die ene zide, ende dien van der
6 ) Het stuk is doorgeslagen.
7 ) De grosse berust in het archief der stad trecht, Cat . I, no . 359 . Dit stuk is
kennelijk ingeschreven op een in 1307 ledig gelaten gedeelte van blz. 41 . Blijkens
de grosse werd deze ,ghegheven ende gheseghet . . . toit Outwijc" (Berkelbach van
der Sprenkel, Regesten no . 300) . Zie boven nos . 188 en 200 en voorts nos . 206, 220,
VII, VIII en XIII .
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stat van trecht an die ander zide ende haer helpers, alse van
roeve, van brande, van wonden, van leemten ende van alrehande
scade, die in den orloghe ghesciet zijn, dat hiirtoe in vreden ghestaen
hevet : omdat in en menen orloghe ghesciit is ende die scade, die
daeronder ghevallen is an beiden ziden, ende ander sticken menichfout zijn, ende wi ons daeruit niet wel en ontreiden en connen, so
seggen wi scade tieghens scade, wonden tieghens wonden, leemten
tieghens leemten, ende alle stucken quite, dat ene tieghens tander, in
dere manieren : oft iemant des anders tonrecht iet hevet, dat setten
wi to zire consiensi ende tuisken Goede ende him, ende manen, dat
hi dat wederkere ; ende hiirmede niemant den anderen to manen,
noch met gheesteliken rechte noch met waerliken rechte . Ende hiirmede seggen wi alle sticken verzoent tuisken lant ende stat ende haer
helpers an beiden ziden, behouden alle seggen, dat wi van desen
zoendinghe hiirvoir gheseghet hebben . Ende van allen scade ende
ouder besittinghe, die in den orloghe ghesciet zijn, die die borghers
van der stat van trecht onderlinghe hebben, et zie van outs ofte
van nuwes, dat setten wi an den scepen ende an den raet van 8)
der stat, dat to verclaren bi besceide ende bi haren goitdenken tuisken
hiir ende onser Vrouwen daghe to lichtmisse naestcomende . Ende
dit seggen ghebieden wi elken man to houden wittelike ende troulijc,
op zijn lijf ende op zijn goit .
Dictum anno Domini M °CCC° XIIII° in crastino XI milium
Virginum .
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(voor 11 Juli 1308) 9)

(blz . 42) Dits mijns heren seggen, als metten provest van Sente
Janne toit trecht, metten beer van Arkel, metten heer uteri Goy
ende met haren Hubrecht van Vyanen, alse van den voirwaerden,
Door mij verbeterd uit : vat.
Dit stuk wordt in Mr . S . Muller Fz. e .d ., Regesten van bet archief der bisschoppen
van
trecht, I, no. 295, gesteld op bet jaar 1310 . Aangezien Johan van Culemborg
en Perenele van Abcoude 11 Juli 1308 dispensatie kregen van den paus voor hun
huwelijk, is bet waarschijnlijk, dat de huwelijksvoorwaarden v66r dit tijdstip tot
stand zijn gekomen . Hubrecht, Johans zoon uit zijn vorig huwelijk met Margareta
van Maurik, werd in 1307 met den Malderiksen of Mauriksen burcht beleend, waaruit
op to maken valt, dat Margareta in 1306 of eerder overleden was . Hubrecht, die in
onze acte nog niet mondig was, werd meerderjarig tussen 29 Oct. 1311 en 28 Maart
1314 . Sweder van Abcoude, in deze acte nog Been „beer" (= ridder), wordt in 1309
beer genoemd (zie no . 41) . Men vergel . Mr . A . P . van Schilfgaarde, Inventaris van
bet archief der heeren en graven van Culemborg, inv . nos . 260 en 4712, reg . nos . 28,
32 en 37, en dr. P . G . F. Vermast in Bijdragen en Mededelingen van ,Gelre", LIII,
blz. 43 .

8)
9)
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die ghesproken waren van den huwelic van Sueders suster van Abicwoude ende Jan van Culenburg . Want op ons ghelaten was recht
ende minne, soe hebben wi ghevonden om die mere vrenscap to
duren ende seggen onse seggen daerof in dusdanichgher manieren :
Int eerste is onse seggen, dat Sueder hebben sel zijn beraet ende zinen
coir tuisken hiir ende des Sonendaghes na Sente Symons ende Juden
dach, weder hi him gheven wil zire zuster, juncvrou Perenelen ofte
niet . Ende ist, Bats him Sueder gheven wil, so sel die Jan haer maken
ende haren kinderen, die si bi him winnen sal, oft ghevallet,
XIIc lb jaerlix an eighen goede oft an tynsgoede oft an beiden, ienen
goeden groten coninxtornoys gherekent voir XVI d, endet huis to
Culenburgh, also zeker, dat haer kinderen, die si bi dien Janne
winnet, erfliken daeran bliven moghen . Ende waert, dat ombrake
an eighen goede oft an tynsgoede, dat die Jan die XIIP lb jaers niet
volmaken en mochte, soe soude hijt haer maken in liengoede, dat
best gheleghen ware 10 ) den huis to Culenburgh, met zijns erfsoens
hant ende met zire hant ; ende daer sel si mede ontfaen dat huis to
Culenburg toit hare kinder behoif, die si bi him winnen sel, ten
rechten Zuitveensken rechte . Ende om dese sticken to voldone, so
sel die Jan setten dertich goeden borghen, die beide borghen ende
zacwoude sellen bliven toit dien dat dese goedinghe voldaen is . Ende
dese zaecwoude ende borgen sellen invaren to Wijc, en voldede hi
niet, ende daer to leisten to Sueders maninghe ofte zijns erfnamen
ofte haren boden, ende niet dane to varen, die Jan hebbe haer ghemaket dat goit ende huis, also alset voirsproken is, tuisken hiir ende
Sente Andrees daghe naestcomende . Ende dese borghen sullen borghen bliven toit dien dat des Jans sone, dien hi nu hevet, zelf
mondich is, ende hijt haer danne volmaket hevet .
Ende voir alien desen voirghenoemden voirwaerden, also als si
hiirvoir ghescreven zijn, so sellen die borghen ende zaecwouden
bliven borghen ende zaecwouden met ghesamender hant in alien
manieren, alset hiirvoir ghesproken is, toit dien dat alle die sticken
voldaen zijn, ofter iet ane ghebrake, jof si sullen gheven tuintich
dusent pont des voirnoemts payments .
Voert sel Sueder gheven met zire zuster CC lb jaers an goeden
eighen goede, voir hares vader erve ende hare moeder, oft daervoir
tuieduzent pont to gheven, to Sente Pieters misse elkes jaers to
losenen . Ende is, dat Sueder ghevet zijn suster Janne, so sel hi him
setten tien goede borghen om dese sticken to voldone ; ende ghebrake
him hiir iet an, so souden die borghen invaren legghen to Culenburg
to Jans maninghe, ende niet dane to sceiden, him en waer voldaen .
10)

Blijkbaaar wordt bedoeld : bet gunstigst gelegen ten opzichte van bet huis Cu-

lemborg.

178
Ende waert, dat Sueder core, dat hi Janne zijn 11 ) zuster met
(blz . 43) gheven en woude, so soude hi ghelden tuiedusent pont
voir die pene deszelves payments voirnoemt, to betalen to viir
daghen. Die eerste dach sel wesen in Dertienden daghe naestcomende,
die ander dach des Sonendaghes na Paesken daer naest, die derde
dach in Sente Jacops daer naest, ende die vierde dach in Alreheilichghen daghe daer naest ; ende toit elken daghe to betalen Vc lb . Hiirvoir sel Sueder setten tien goede borghen, met ghesamender hant to
leisten to Culenburg tote Jans maninghe ofte zijns boeden, waert,
dat hiir let an ghebrake, toit dien dat van desen sticken al voldaen
ware . Ende Sueder sel zine borghen setten des anders daghes na
Sente Martijns daghe, die naest coemt, to Dueerdijc .
Ende dese sticken sullen wesen zonder alle arghelist . Ende ister
iet onder to verclaren, dat houden wi an ons to verclaren . Ende alse
Sueder van Abicwoude voirnoemt zine tien borghen gheset hevet,
also als hiirvoir ghesproken is, an wilken coir dien hi kieset, weder
zijn zuster to gheven oft ghelt 12 ), so sel 13 ) die Sueder quite wesen
van allen anderen 14) voirwaerden .
Ende waert, dat die Jan sturve zonder wittelike boerte van haer,
so soude si uitgaen met CC lb jaers to lijftocht ende met hare medeghave, zonder scout to ghelden ende zonder rorende goit to nemen .
Ende si sel nemen van haren clenade, alse welgheboren vrouwen
pleghen to nemen in den lande van trecht .
Dits verborghet an beiden ziden den heer op III- lb suarter tornoysen . Des zijn Sueders borghen : haer Daniil van Hamele, Wouter
van Zulen, Otte van Zulen, Henric van Dyepenem, Borre van
Ameronghen, Sueder van Boichout ende Reyneer van Cleve . Ende
Jans borghen zijn : Jan zelve, haer Hubrecht van Scoenouwen, haer
Steven van den Wael, Jan uten Goy, Gyzebrecht uten Goy, Sueder
van Vyanen, Alfaer van Lichtenbergh, Henric Sprong ende Hubrecht
van Loipwijc .
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1310 Februari 3 15 )

(blz . 44) In den name Goets amen . Wi Ghye bi der ghenade Goets
11 ) Verbeterd in den tekst uit :
12)

zire.

De zinsnede : Ende alse Sueder van Abicwoude . . . ghelt is met een verwijzingsteken onder de acte bijgevoegd .
13) Geschrapt is : ende met desen voirwaerden; bijgevoegd boven den regel is : so sel .
14) anderen staat boven den regel .
1s) Deze tekst wijkt slechts op enkele plaatsen een weinig of van den door Muller
uitgegeven tekst (Mr . S . Muller Fz ., De Registers en Rekeningen van het Bisdom
trecht 1325-1336, uitg. Hist. Gen. to trecht, 1889, 1, blz . 428, no . 25) . Muller
dateert zonder rekening to houden met den Paasstijl : 1309 Febr. 4.
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bisscop tot trecht maken cont alien lieden, dat dit onse segghen
is van den tuiste, de gheweist heeft to Groninghe tuschen haren
Ludolf ende sine partie an die ene side, ende dien van der Westerpartie to Groninghe an die ander side . Int eerst is onse segghen, als
van onsen vrede, dien wi daertuschen ghemaket hadden, daer ons
beide dese partien of ghecroent hebben, dat onse vrede ghebroken
is ende ghewankelt . Ten eersten heeft haer Ludolf ghecroent, dat
Hailing, sijn knape, gh(e)vanghen wart ende sun honde ende winde
ghescleghen . Daertoe segghen wi, dat daer onse vrede met an ghebroken en wart, wanter een ander openbare veide was tevoren
tuschen Ricfriit Boyking ende haren Ludolf . Dat ander pont, van
Johan Clinghen, daeraen vinden wi enghenen vrede aen ghebroken,
want hi vanre gheenre partie en was, als hi selve liede . Dat derde
pont, van Jacob Zeghenand, daerof is onse segghen, dat daer onse
vrede an ghebroken wart, want hi ghevanghen wart van Tyesen,
de helper is der Westerpartie, ende wi en vinden niet, datter enich
ander openbare veide tuschen was . Dat vierde pont, van Jacob
Robben, want hi inre nacht ghesleghen wart, ende wi daer enghene
wareit of vinden en connen wie dat ghedaen heeft, so vinden wijt
over enen moirt, ende die mens betiet, de sels hem onsculdighen,
alse recht is . Maer beliet hijs hem, so sel Nine ghelden ende beteren .
Ende ist, dats hem niemant en beliet, so willen wine selve ghelden
van onsen ghelde tuintich marc linen maghen, omdat die soene die
vaster blive . Dat vijfte pont, van Bennen ende Botten doet, so
segghen wi, want die verhalinghe van den tuiste, daer si doet bleven .
haer was ende haers gheselscaps, so setten wi den enen vrede tgeghens
den anderen, ende wi vinden, dat die Westerpartie deselve tuee
doden ghelden sel met dertich marken ; ende die beteringhe, de 16)
ons hiirof verscenen is van beiden partien, die laten wi quite, om
beide partien to verlichten . Dat seste pont, dat een stac proest
Lubbekijn, dat vinde wi, dat si beide onsen vrede ghebroken hebben,
want proest Lubbekijn eenen paert eerst nam binnen onsen vrede
ende sinen knecht daerof warp, ende een proest Lubbekin weder
stac binnen onsen vrede . Dat tsevende pont, van heren Jonghering
ende sire tuier knapen doet, is onse segghen : omdat wijt ter wareit
ghevonden hebben, dat Karen Ludolfs helper, alse Alebrecht Porting
ende Luttic bbe ende anders haer vreende ende des heren maghe
Jonghering daer mede waren, daer verdrenket wart Reyneers knecht
Folkarding ende Herman Gherts knecht Hardering verleemt ward
ende Johans knecht Folkarding ghewont wart, daer de here ende
sine tuee knapen om ghesleghen worden, daer segghen wi onsen
vrede an ghebroken van beiden desen partien . Maer omdat wi
16)

Bij Muller is beteringhe, de weggevallen .
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vinden, dat op die ene partie onse vrede claerliker ghebroken was
dan op de ander, so zaten wijt ende macent aldus, dat die van der
Westerpartie gheven sellen om dien vredebreke, dat here Jonghering
ende sine tuee knapen ghesleghen worden, hondert marc . Des sel
haer Ludolf hebben vijftich marc ende wi vijftich marc . Ende den
vredebreke van den andren vrede dien segghe wi daertgeghens quite.
Ende omdat wi niet machtich en sijn der doden vreenden, so setten
(blz . 45) wi se ten lantrechte. Ende wi willen, dat haer Ludolf
ende sine partie met desen sticken versoent si metter Westerpartie,
alse van desen ponte . Dat achtende pont, van Johan den scutten,
de ghewont wart, dat segghen wi, dat daer onse vrede niet an
ghebroken en wart, want dede een wamboyessticker, dien wi nine
vinden, dat hi van enegher partie was . Dat neghende ende dat tiende
pont, alse Clais Soteminne, van den vijf volen, de hem ghenomen
worden, dat vinden wi, dat buten vrede was, ende van den tueen
paerden, de hem ghenomen worden binnen onsen vrede, wan de
tuee paerden nachts ghenomen worden ende wi niet waerlix ondervinden en 17 ) connen wie se hadden, daerom en vinden wi hiiran
onsen vrede met ghebroken . Dat elfte pant, dat Reynouts knapen
van Coevoerde haren Ludolf clerc venghen, so is onse segghen,
omdat wi vinden, dat Reynoud selve daer niet en was, do dat ghesciede, endet bi hem niet en was, enden Godevaert sijn broder thants
uitliet, so segghen wi onsen vrede niet ghebroken ; maer voer sinen
scade ende mistaen, dien men hem daer dede, so vinden wi hem to
beteringhe vijf marc . Dat tuaelfte pont, van Wouter Frodeman, dat
hem sijn goet ghenomen wart, is onse segghen, dat daeran onse
vrede niet ghebroken en wart, wanter en ander openbare veide
tevoren was, als wi hiirvoer van Hallinx vanghenesse ghevonden
hebben, dat roirt van derselver viede .
Dits de croninghe van der Westerpartie, de si cronen over haren
Ludolf ende sine partie . Dat eerste pont is alse van den stiene, de
ghenomen wart van den raethuse, dien namen de van Heerstrate,
de haren Ludolfs helper sijn, want haer Ludolf ende sine partie dat
raethuus braken ter wederwillen ende op wrake der ander partien,
ende sine partie den stien van desen raethuse wechghevoirt hevet
ende daermede ghetimmert, so segghen wi onsen vrede daeran
ghebroken . Maer omdat hiir minre archeit an ghebesicht is dan an
dien anderen vredebrake, so vinden wi haren Ludolf ende sine partic
to gheven hondert marc . Daerof sel hebben sine wederpartie de ene
hel£t, ende wi die ander helft . Dat ander pont, van der porte, daer
haer Ludolf de balken uitnam, so is onse segghen, want haer Ludolf
der porten weldich was buten vrede, ende daerin bevreit was, dat
17)

Ingevoegd boven den regel .
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daeran engheen vrede ghebroken en is, mar dat hi die porte veste
ende make, also goet als si tevoren was . Dat derde pont, alse van
der kerke, so is onse segghen, want se haer Ludolf onder hadde voir
den vrede, dat daeran onse vrede niet ghebroken en is . Mar om de
broke, de tgeghens die heyleghe kerke ghedaen is ende tgeghens ons,
daer vinden wi voer to ghevene der kerken mede weder to timmeren
hondert marc, ende al ende datter uitghenomen is, datter kerken
toebehoert, alse dat heylichdom, ornament en kisteghelt, ende al
ende dater in was, dat sel men wedergheven ; ende toit onser beteringhe, alse van der overdaet, de daeran ghesciet is, so setten wi
ons selven toe hondert marc. Ende van desen tueen hondert marken,
so sel elke partie ghelden hondert mart, want si beide verbroken
hebben in desen sticken . Ende hierenbi sellen wi weder doen wien
de kerke . Dat vierde pont, alse van dien, dat si cronen, dat hem
haer Ludolf haer rente onbruken doet 18), daerof en vinden wi
(blz . 46) enghene wareit ; mar betiets hem iemant, daer sel hi hem
en recht voer doen ofte den vrede beteren . Dat vijfte pont, van
Alebrecht Porting ende Reynre, die daermede waren, daer verdrenkede Reyneers knecht Folkardinc, daerof is hiirvoer geseghet in
den segghen van heren Jonghering . Dat seste pont, alse van Alebrechts Boutinx paerden ende van sijns knechts vanghenesse, dat
Folkardeman in Berewalde ghedaen soude hebben, dat vinden wi,
dattet dede Eyse Folkaerdeman in Stedim, die en was vanre ghere
partie, ende daer en was onse vrede niet an verbroken . Dat sevende
pont, van Quade Aleken, daer en vinden wi enghenen vrede an ghebroken, want si haren Ludolf ende sine helpers versuoren ende seder
nie in sire helpe en quamen .
Ende dit voirnoemde ghelt sel men betalen to drien daghen . De
eerste dach sel wesen des Sonendaghes na Pinxter naestcomende, de
ander dach des Sonendaghes na Sinte Michiels daghe daer naest,
de derde dach des Sonendaghes na Onser Vrouwen daghe to lichtmisse daer naest . Ende hiirop so namen wi onse borghen, to bliven
to Deventer ende daer to leisten toit then dat si ons goede sekerhede
ghedaen hebben, daer ons mede genoecht .
Voertmeer is onse segghen, dat die sone, die de abbet van Hadewaerde vant ende seghede mit sinen medesegghers, stade ende vast
bliven sel in allen maniren, alse geseghet wart, dats to verstaen, dat
die raet van der stat van Groninghen setten mochten een raethuus
op die stede, daer dat nie raethuus op stont, ende dat haer Ludolf
sine brieve houden sel, de hi selve ghegheven hevet, also als de
spreken ende beseghelt sijn met sijns selfs seghel, ende dat men alien
scade, ist van rove, van doden, van brande, van leemte ende van
18 )

Boven does is een v geschreven.
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wonden, aflegghen sal onder scilde . Mar omdat daerinne zeder tuist
gheresen is van desen lesten ponte, als van dienghenen, de ghescreven
worden an dien raet van der stat, so is onse segghen daerof : so wie
hem bi sinen wille ende bi sinen weten scriven dede, dat die mede
ghelde, des sijn goet is waert boven tien marken, oft hi sels hem
ofnemmen met sine 19 ) ede ten heylighen, dat hi bi sinen wille
ende bi sinen weten met ghescreven en wart . Also willen wi, dat
men mede versta onsen banbrief, dien wi daerop ghegheven hebben .
Voert is once segghen van Alebrechts doet Reynewede sone, dat
men dat rechten sal na der stat rechte . Ende de Rykaerd den
vleischouwer doetsloech, dien vinden wi ewelike balling to wesen
uter stat van Groninghen, sonderlinghe omdat hi dien man doetsloich
om sijns wijf wille, daer hi noch bi sit . Ende alle doden, leemten,
ende van wonden, de in desen lesten orloghe ghesciet sijn, de sel
men oflegghen onder scilde, also dat die meente sonder pandinghe
daerof blive . Ende alle deghene, de vredeloes sijn mitten rechte, de
sellen uter stat varen tuschen hiir ende Sinte Peters daghe naestcomende, ende buten bliven ; ende niemant en sel se an hem halen,
bi alsulker boeten alse der stat recht is . Ende van rove, van brande
ende van scade, de onder partien ghesciet is, wantet onverdrachghelic groet is, so slaen wi scade tgeghen scade . Ende alle de graften
(blz . 47) sel men vollen, de ghegraven sijn tuschen partien, ende
die kerken weder ontfesten ende de huse tuschen hiir ende den
eersten Sonendach in de Vasten naestcomende ; ende elc mensche
sel weder hebben ende besitten sijn erve ende sijn goet, als hi hadde
voer den orloghe. Ende beide dese partien ende die ghemeente van
der stat sellen voir sekeren in goeden trouwen ende na sueren ende
daertoe wilcoren bi den ban, once segghen ende dit soending vast
ende stade to houden .
Voert is onse segghen, alse van den doetslach tuschen borgheren
to Groninghen, dat alle dieghene, die an den doetslach sijn, sculdich
sellen wesen des doetsslaghes ter wareit to proven ende ter kenninghe
des raets van der stat, ende voert to rechten an haren live, daer
men se begriept ; ende warden si voervluchtich, so sel dat gherechte
ende de raet tasten an hoer goet, utgheset haers wijfs goet . Ende
van dien goede sellen wi ende onse nacomelinghe hebben de helft
ende de stat de ander helft, to delen onder hem ende dien rechter,
alse si haer broken pleghen to delen . Ende van desen verboerden
goede sel men ten eersten den dode ghelden na der stat recht . Ende
so wie enen brant sticht in der stat van Groninghen, de sels wesen
op sijn lijf ende op sijn goet . Ende so wie kerken begrijpt ende
beset om orloechs wille, de sels wesen op lijf ende op goet . Ende
19 )

Onze tekst heeft hier ten onrechte

side.
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al goet, dat hiirmede verboert wart, dat sel men delen, alse hiirvoer
ghescreven staet . Ende dese drie leste ponten, die vinden wi to
bescriven ende to setten in der stat boic, ende to houden ewelic, ende
to sueren alse statrecht . Ende so wes de mere partie van den rade
overeendraghet, dat sel vast ende stade bliven, ende des sel de minre
partie volghen, als de raet ghecoren ende gheset is, behouden den
kinde 20 ) sijns rechts.
Voertmeer, is dat sake, dat in onsen segghen enighe ponten sijn,
de donker sijn ofte tuivelsom, de houden wi tot onsen verclaren ;
ende hebben wi enighe ponten vergheten, daer wi nu of gheseghet
souden hebben, dat houden wi voert an onse segghen toet den eersten
Sonendaghe toe in de Vasten naestcomende . Ende omdat wi willen,
dat men dit soending stade ende vaste houde van beiden partien,
ende alle ponten, de wire in ghevonden hebben ende daertoe gheset
hebben, om die sekerliker to bliven ende to duren, so hebben wi
desen brief beseghelt met onsen seghel .
Ghegheven int jaer ons Heren M ° CCC ° ende neghene, des Dinxdaghes na Onser Vrouwen dach to lichtmisse to Deventer .
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(blz . 48) Wi Ghye, bi der ghenaden Goets bisscop toit trecht,
makers kont alien lieden, dat dit onse segghen is ende der stat segghen
van trecht, alse van desen dreen doden, haren Jacob van Lichtenberch, haren Werneer ende haren Gherryt Vrenken, daer God de
ziele of hebben molt, ende haren maghen, op die ene side, ende van
den onsculdighen maghen haren Lambrechts Vresen, haren Hermans
Teutelarts, Lubbrechts sijns soens, Grote Ghisen, Maghelems sijns
broders, Willaems Amelraets, Hughen sijns broders, Gherryts van
den Vene, Willaems Cockarts, Johans Bollarts, Gherryts van der
Mere, Heynen Loefs, Coppen Panielekins, Hermans Teutelarts,
Kerstiaens Jolen ende haren Hermans van den Velde, ende van
haren kinderen, haren broederen ende van alien haren maghen, sijn
si papen, sijn si leyen, ende van alien denghenen, die haer helpers
hebben gheweest in desen sticken, uitghenomen haren Lambrecht
den Vresen ende de hantdadighe, de hiirvoer ghenoemt sijn bi namen,
op die ander side, in dere maniren, dat alle dere vornoemder hantdadigher kinder, broder ende maghe ofstallinghe doen sellen van
then hantdadighen, alse recht ende woent is in den lande van trecht
20 ) Egbert van Gronenberg, minderjarige erfgenaam van de Groningse prefectuur,
van wien beer Ludolf van Zelwerd voogd was .
21 ) De grosse berust in het archief der stad trecht, Cat . I, no . 357 . Zie boven nos .
188, 200, 203, voorts nos . 220, VII, VIII en XIII .
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ende wi vinden . Ende Gherrits kinder van den Vene ende haer
maghe sellen orvede doen dere drier doder maghen ende haren
helpers, alse van Arnouts doet haers broders, Wessels van Everdinghen, Hermans van Everdinghen, Willaems haren Arnouts neve
ende anders hare maghe, die doet ghebleven sijn in desen orloghe ;
ende haren broder sellen si graven doen tuschen hiir ende Sinte
Peters daghe toit inganghen Oist naestcomende. Voert sellen si
ofstallinghe doen dien van Everdinghen, die onversoent sijn . Voert
so maken wi Ghye, bisscop toit
trecht, bi wille der stat van
trecht, ballinghe haren Lambrecht den Vrese, haren Herman
Teutelart, Lubbrecht sinen soen, Grote Ghisen, Maghelem sinen
broder, Willaem Amelraet, Hughen sinen broder, Gherrit van den
Vene, Willaem Cockart, Johan Bollaert, Gherrit van der Mere,
Heyn Loef, Coppe Panielekin, Herman Teutelart ende Kerstiaen
Jolen, ewelike to wesen ende bliven uter stat van trecht ende uit
onsen Ghestichte van trecht, om dien moirt, dien si ghedaen
hebben ; want si an ons ende an der stat niet bliven en wilden, alse
weder in to soenen, also alset met hem ghesproken was ende si
gheseghet hadden, eer si uter stat voeren, want an hem versocht wart
van onsen weghen ende van der stat weghen to Goringhem, des
men goede orconde heeft an goeden lieden . Voert is onse segghen
ende der stat, dat deser vorghenoemder hantdadigher kinder, broder
ende maghe maken sellen een outaer binnen der stat van trecht
ende dat also renten, datter een preester op singhen moghe, ende
daertoe renten to gheven ten vijf canesien toit
trecht, daer men
jaerlix memori mede doen moghe voer dere drier doder zielen
vorghenoemt, also groet als ons ende der stat moghelic denket wesen .
Ende dit ghelt sellen ghelden dieghene, daer wijt op setten . Ende
hiirmede sellen deser vorghenoemder hantdadigher kinder, broder,
maghe ende alle haer helpers, gheboren ende ongheboren, wittelic
ende trouwelic versoent 22) wesen van haren Jacobs, haren Werneers
ende haren Gherrits Vrenken doet vorghenoemt . Ende men sel hem
weder orviede doen, alse recht ende woent is in den lande van
trecht . Ende desen ofstal ende dese orviede sellen thants doen alle
deghene, de hiir tgeghenwoerdich sijn van beyden siden . Ende de
hiir nine sijn ende binnenlants sijn, die sellent doen binnen viertinnachten na desen daghe toit trecht voer ons, ist dat wi daer sijn,
ende ist dat wire nine sijn, voer onsen bode, dien wijt bevelen met
onsen opene brieve, ende voer die stat . Ende die butenlants sijn,
de sellent doen binnen viertiennachten na hare coemst, sonder alle
argheit . Ende dit vornoemde outaer sellen gheven haer Jacob van
Lichtenberch, haer Johan Vrenke ende Johan haren Vrederix soen
22)

Hier volgt ten onrechte : wersoent.
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enen preester eerst, daert hem denket wel an besteet wesen . Ende
na des preesters doet, dien sijt nu eerst gheven, so sel de ghifte van
dien outaer comen ende ewelike bliven an den . . bisscop van trecht
to ghevene enen preester, daert wel an besteet si . Ende so wie an
onse segghen niet bliven en wil, noch onse segghen niet houden
en wil, dien sette wi Ghye, bisscop toet trecht, bi wille der stat
van trecht, ballinghe to wesen ghelike den anderen hantdadighen
voerghenoemt . Ende ghevelle enich stoet in dere soene, dat houden
wi an onsen verclaren . Ende omdat wi willen, dat dit soending
stade ende vaste blive, so hebben wi desen brief beseghelt met onsen
seghel ende metter stat seghel van
trecht, die dit segghen mede
gheseghet hebben .
Ghegheven int jaer ons Heren MCCC ende tiene in Sente Johans
daghe Baptiste to Middesomer toit trecht .
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(blz . 49) In den name Goets amen . Dits mijns heren segghen van
den soendinghe tuschen haren Hubrecht van Vianen, haren Gherryt
van den Vliete, haren Ghisebrecht van Ruwele, Johan van Bosinghem, Sueder van Montforde ende Baernt van Dorenwerde, haren
maghen ende alien sinen helpers an die ene side, ende haren Ghisebrecht van Yselsteine, sinen maghen ende alien sinen helpers an die
ander side, alse van rove, van brande, van vanghenessen, van scade,
van wonden, van leemten, die onderlinghe ghesciet sijn van beiden
partien : die setten wi dat ien tgeghens tander ; ende van alien den
doden, die an beyden siden ghebleven sijn, die setten wi den enen
tgeghens den anderen, ende niet to ghelden, omdat ghesciet is in
enen openbaren orloghe . Mar van Willaem van Parijs ende Symon
van der Wierze, omdatter mede gheclaghet was, so willen wi van
ons selfs ghelde gheven denghenen, die de claghe ghevoert hebben,
voer haren cost ende pine also vele ghelts, alse ons redelic denket
wesen, tuschen hiir ende Sinte Baven daghe naest comende ; ende
dies willen wi hem goede sekerhede doen . Ende hiirop sellen si ons
weder gheven onse brieve, die si van ons hebben van dien claghen,
binnen desen naesten acht daghen, ende ons bedanken ; ende die
daerof vredeloes sijn, die sellen wi weder legghen in haren rechte .
Voert, waer ymant van desen tueen partien, die den andren vredeloes hadde ofte van rove ofte van brande ofte van leemte ofte van
doden, de in desen orloghe ghesciet sijn, die sellen ons haer brieve
weder gheven ende ons bedanken ; ende so sellen wi die vredelose
=a) Met het oog op de genoemde oorlogshandelingen en de plaats der acte in het
protocol op 1310 gesteld . Voor Willaem van Parijs en Symon van der Wierze vergel .
nos . 153 en 175 .
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liede weder legghen in haren rechte . Ende ware enighe sticken onder
to verclaren, die houden wi an onser verclaringhe . Ende om die
verclaringhe, so setten wijt in vreden van desen daghe tote Sinte
Martijns misse toe over en jaer naest comende . Ende elc man sel
(blz . 50) sijns goets vrilike bruken, so waer dat gheleghen is . Ende
ghebieden dese soene ende desen vrede vast ende stade to houden
op lijf ende op goet ; ende diene breket, die breken op sijn lijf ende
op sijn goet. Ende ist, dat wi neghene sticken en vinden daeronder
to verclaren binnen desen vrede, so settent wijt 24 ) voert in ene
ewelike aelinghe soene . Ende die halve hoeve, die bi Meerlee gheleghen is op de Ysel, ende die halve hoeve, die gheleghen is op
Lakervelt, setten wi ten sevenen sonder vertrech, alse recht is, sonder
banne ende boete to ghelden .
Dictum Sabbato post Nativitatis Beati Johannis Baptiste.
1310 November 7
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(blz . 50) Wy Ghy, bi der ghenade Goits bisscop toit trecht, maken
kont alien lieden, dat dit onse verclaringhe is van onsen seggen,
dat wy gheseghet hebben van haeren Ludolf ende die Westerpartie
to Groninghen . In first van dien, dat haer Ludolf becroent van
vredelosen lieden, die hi seghet, dat die Westerpartie onthoudet,
dat verclare wy aldus, datter die Westerpartie enghene scult an
en hevet tot then male, dat men se metten rechte antast ende ment
kiirt ; ende diet kiirt, dat gaet op himselven . Voert van Bennen ende
van Butten doit, so is onse verclaringe, als wijt hiir tevoren verclaert hebben met onsen openen brieven, also, dat haer Ludolf
derghere maghe stillen ende saten sel, die zijn helpers waren op die
tijt, doe si doit blieven ende daer tevoren ; ende die heten wy helpers
haren Ludolfs, die de Westerpartie hout over zine helpers, enzy,
dat hijs hem ofneme ten rechte met sinen ede . Ende haer Ludolf
ende dyeghene, die hi annamet over zine helpers, die sellen ofstallinge doen horen maghen, die in de sone niet bliven en willen, ende
sellen him niet helpen . Ende daerom sel die Westerpartie houden
van denghenen, die in de zone met bliven en willen, dat andeel
van dertich marken van hare maechzone . Ende haer Ludolf sel
stillen zine helpers van heren Jungherinchs doit, ais onse seggen
spreket ende onse brieve houden, alsghelike van Bennen ende Butten
dolt . Ende wy seggen, dat elc man zine vesten zelve ontfesten sel
ende die graften zelve doen vollen . Ende alle dieghene, die van
haeren Ludolfs partie zijn, die scade ghedaen hebben der Westerpartie ofte der miente na onsen seggen, dat die merre partie van
44 )

De tekst heeft : viii.
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den raet van Groninghen ter wareit vint, dat sel haer Ludolf
ofleggen tusghen hiir ende Sente Niclais daghe naestcomende, als
van Bennen ende Butten doit ende heren Jungherinchs ende zijnre
(blz . 51) twier knapen . Ende en draghet die merre partie van den
rade des niet overeen hirenbinnen, so sel haer Ludolf dien scade
gelden daerna bi zinen ede, na then dat hine bekennet . Ende desghelikes sel die Westerpartie weder doen haren Ludolf ende zinen
helpers met tueen van achten haerre hovetman, die wi hiir nomen :
Gerard Sicking, Ene Wicbolds sone, Alard Paping, Johan Folkardinc, Albrecht Campinc, Meynold Stickel, Brune veren Wyende
sone ende Henric Maurissing . Ende ist, dat haer Ludolf dit beset
ende des seker dolt to voldone ende to stillen zine helpers, die Bennen
ende Butten maghe zijn ende heren Jungherinchs ende zijnre tuier
knapen, so seggen wy him ziin gelt to betalen opper stat althans,
ofte die burghen, die de Westerpartie gheset hevet haeren Ludolf,
sellen daerop leisten . Ende alse lange haer Ludolf dese sekerhede
met ghedaen en hevet, so sel dat ghelt burghe bliven vor die sekerhede . Ende dit segghe wy hiirombe, dat ons onreden docht, dat
iemant gelt gheven zoude, him en worde die zone gheleist, als wy
se ghesproken hebben . Voertmer, omdat wy die zone, die wy gheseghet hebben, gharne sagen vast ghehouden, so hebben wi se
gheboden ende noch ghebieden op lijf ende op goit to houden . Ende
wy hebben gheboden ende ghebieden noch, die drie leste ponten
van onsen seggen in der stat boic to setten, want ons donket, dat
die zone niet ghehouden en 25 ) sel waerden, noch de stat in goeden
ponten mach bliven, men doe starc gherecht op dieghene, die doitslach doen ofte brant stichten ofte kerken besetten, daer die drie
ponten of spreken . Ende van allen ponten, die si onderlinge besculticht hebben, elc den anderen, dat setten wy to provene ende to
vindene ter wareit an der meister partie van den raet van der stat
van Groninghen tusken hiir ende Sente Niclais daghe naestcomende .
Ende so wat hiirenbinnen niet berecht en wert overmits vontnesse
des raets, des sel him elc van den anderen ofnemen ten heyleghen
met zinen ede, als haer Ludolf met ere hant ende die Westerpartie
met tueen mannen van den achten haere hoeftliede vorghenoemt .
Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert ende tiene, in
Sente Willibrords daghe to Deventer .
1311 Januari 7 26)
209
(blz . 52) In den name Goits amen . Wi . . Ghye, bi der ghenaden
Goits bisscop toit
trecht, maken kont allen lieden met desen
5 ) In den text staat en met een liggend streepje erboven, d .i . ende.
i Vergel . de grosse, R . A . Gelderland, diverse charters (zie : Bijdragen en Med .
van ,Gelre", II, 1899, b1z . 309), waarvan dit stuk de minuut is .
Y
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tieghenwordeghen brieve, dat dit onze seggen is van den tuiste
tuisken ons ende dien van Gore ende onsen lieden an die ene tide,
ende dien van Groenloe ende hare helpers an die ander zide . Int
eerste van alien tuiste, die gheweist hevet voir dese leste pandinghe,
die voir Groenloe ghesciede, so is onse seggen : omdat ene zoene
ghesproken was aldus, dat die stat van Groenloe alsulken scade,
als die van Oudezeel ende haer Haken ende anders onse liede op
hun becronende waren, ghelden zouden to vier scepen eede uter stat
van Groenloe, ende en wilden die scepen van Groenloe enghene
onscoude doen van dien scade, so souden vier scepen van Oudenzeel
dien scade behouden met haren eede 27) ende desghelikes soude men
weder doen op die ander partie, ende want die zoene also ghesproken was, so seggen wi noch die zoene to volvoeren also alsi
doe ghesproken was ende hiirvoir ghescreven staet . Ende toit deser
zoene to voldoene als hiirvoir bescreven staet, daer setten wi toe
desen dach, alse in Sonendaghe na Sente Agnieten daghe naestcomende ; ende tuisken hiir ende des Sonendaghes voir Sente Agnieten
daghe sel elc den anderen zine sculteginghe overgheven, dat si him
daerop beraden moghen, wat si sueren willen ofte bekennen . Ende
op dit zoending so seggen wi die vanghen, die ghevanghen worden
op die tijt, doe haer Haken van Routenbergh scoute was op Thuente,
ende haer borghen quite . Ende die borghen sellen die van Groenloe
quite scelden op dien voirnoemden dach, als men die eede doen sel,
dats des Sonendaghes na Sente Agnieten daghe naestcomende . Voirt
is onse seggen, als van der pandinghe, die haer Baernt van Zebelinghen, onse scoute, dede voir Groenloe, dat hi dat goit van onser
weghen al wederkeren sal, dats ghebleven is ; ende dats verdaen is,
dat sel hi ghelden to zinen eede ende tueer wapelturen, die met him
waren in die reise .
Voirtmeer is onse seggen, dat die van Groenloe wedergheven
sullen al dat goet, dat si ende hare helpers hebben onverdaen van
dien goede, dat si namen onsen borghmannen to Goer oft aldaer
in die stat oft anders in onsen lande, so waert ghenomen is, to vier
scepen eede van Groenloe . Ende wats verdaen is, dat sellen si ghelden
ter zelver vier scepen eede . Ende die eede sullen aldus loepen, dat
die vier scepen ghevordert ende vervaren hebben, als si best mochten
bi haren vijf sinnen, der scout, die men him ghevet, ende dat si
met dien goede, dat si daer wedergheven, ende met den ghelde, dat
si bekennen voir dat goit, dat verdaen is, die stat van Groenloe
ende haer helpers al betaelt hebben ende wederghekeert hebben alle
den scade, dien si ghedaen hebben to Goer ende in onsen lande,
buten brande bi haren zamenwetenthede ende bi haren rechten
27)

Hier volgt geschrapt :

op

den viirtienden dach hiir nest comende.
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wane, also him God helpe ende zine heileghen . Ende desghelikes
sel ons ambochtsmans eet lopen ende zire tuier helpers . Ende wi
seggen Arnout van Wanenloe quite van zire vangnesse, ende zine
borghen sel men quite scelden . Ende alle sculteginghe tuisken dien
(blz . 53) van Groenloe ende van Gore sel men overgheven tuisken
hiir ende des Sonendaghes voir Sente Agnieten daghe naestkomende .
Ende die cede ofte kenninghe sel men doen des Sonendaghes na
Sente Agnieten daghe daer naest . Ende alle ghevanghen, die in desen
orloghe vanghen zijn, ende hare borghen sel men quite scelden op
dienzelven dach voirnoemt ; ende dit sel men doen deszelves daghes
to Westervlie. Voert is onse seggen : want die zoene, die eerst ghesproken was bi onsen neve den . . grave ende bi ons, ontbrac an
dien van Groenloe, ende wi se onsen ambochtsman panden deden
om die ghebrecte, ende onse ambochtsman die pande boit uit to
borghen an onsen neve den . . grave ende an ons, ende wilden die
van Groenloe daer weder seggen, hine hadde him gheboden aldus
to borghen, dat sel hi waren, alse recht is ; ende si boven dit onse
huis to Gore bi haren overmoede branden, ende onse borghliede,
die tieghens him onverwracht
waren ende niet en hadden ontseghet, daer seggen wi onsen borghlieden toe voir haren brand CC
marc monstersclaghe, to deelen onder him bi tueen borghmannen,
die sire toe kiezen. Ende en connen si enghiene tuee kiezen, diet
aennamen willen, ofte niet en connen overiendraghen, so sel die
deelinghe weder an ons comen tuisken hiir ende Onser Vrouwen
lichtmisse naestcomende to deelen na onsen goitdenken . Voirt is
onse seggen, dat si onse husinghe, capelle, barfreide ende allent,
dat si verbarnden to Goer, dat onse was, weder sullen maken also
goit, alset tevoeren was, ofte si sullen ons gheven C marc Monstersclaghe voir den scade . Ende op desen coer sullen si ons ofte onsen
bode antwoirden des Sonendaghes na Sente Agnieten daghe naestcomende . Ende dat mistaen ende overdaet, die si ons ghedaen hebben,
dat setten wi an onsen neve den . . grave van Ghelre ons dat to
beteren na zinen goitdenken, alse redelic is ende hi vint . Ende dit
voirghenoemde ghelt ende al ghelt, dat men weder bekent van
scaden, dat sel men betalen to tueen daghen . Die eerste dach sel
wesen des eerstes Sonendaghes in die Vasten naestcomende, die
ander dach in Sente Wolborghe daghe daer naest . Ende waer iemant,
die an onse seggen niet bliven en wilde binnen onsen lande, dien
sellen wi wisen uit onsen lande ende uit onsen scloten . Ende dat
ghelt, dat him anloepen mach van zire zoene, dat sellen behouden
die van Groenloe, ende elc sel des anders vrede pleghen buten ons .
Ende hiirmede seggen wi ene ganse zoene van allen sticken in
28 )

E8 )

Bedoeld is, dat zij geen versterkingen hadden aangebracht .
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manieren, als hiirvoir ghescreven staet . Ende en betalt men niet
dat 29 ) voirnoemde ghelt ten voirsproken daghen denghenen, diet
(blz . 54) hebben sullen, so mach ment winnen ter rechter Lombarder cost daerna over ene maent naest comende. Ende daer sellen
die borghen voir leisten voir cost ende hevestel 30 ) toit then dat vol
betaelt zie. Ende dit ghelt sel men betalen to Deventer, aldaer die
borghen ghesekert hebben to leisten . Ende ghevelle enich tuivel ofte
tuist uit desen seggen, dat houden wi an onsen verclaren .
Gheseghet int jaer ons Heren M CCC XI des Donredaghes na
Dertienden daghe 31)
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(blz . 54) Wi . . Ghie, bi der ghenaden Goits bisscop toit trecht,
maken kont alien lieden, dat dit onse verclaringhe is van der stotinghe, die is tuisken haren Ludolf van Zelewarde, des kints monbaer
van Groninghen, ende sine partie op die iene zide, ende die Westerpartie op die ander zide, alse van acht ende t (s) estich marken ende
vier s . brunre enghels, die die Westerpartie betaelt soude hebben
des anders Sonendaghes na Onser Vrouwen lichtmisse naestgheleden,
ende om ontsegginghe ende maninghe, die der Westerpartie ghesciet
was van haren Ludolfs helper, van doeden, wonden ende scaden,
die haer Ludolf stillet zoude hebben ende stillen ende zaten sal :
dat haer Ludolf ende zine partie des Sonendaghes voir Midvasten
ofte daer bevoren, wilke tijt hi wil ende mach, setten sal in onse
hant to Deventer, zijn wi daer, ende zien wi daer niet, in haren
Gerts hant Heijnx, des persoenres van Groninghen, zes goede borghen, die loeven ende zekeren sullen in goeden trouwen . Waer,
dat haer Ludolf ende zine partie niet stilleden ende se settenden
alle hare helpers van doeden, wonden ende scaden, die ghesciet zijn
in haren orloghe, onder scilde tuisken hiir ende Sente Martijns misse,
die coemt in den winter, ofte sciede hierentuisken der Westerpartie
ofte der mente van Groninghen eneghe pandinghe oft enich scade
daerof, dat sel haer Ludolf ende zine partie ofdoen, to seggene
haren Wichgheers van Vreeske 32 ) des dekens van Drente . Ende en
ghesciede des niet, dat haer Ludolf ende zine partie niet en daden,
so zouden haren Ludolfs borghen incomen to Deventer toit onser
Boven den regel staat : dit.
hevestel, d .i . hovestal = hoofdstal of kapitaal .
Aan het eind heeft de grosse : toe Gerstlo .
32)
Aan den kant is ende bijgevoegd voor des, en wel ten onrechte, aangezien de
deken van Drente dezelfde persoon was als Wichgeer van Vreeske of Vries. Zie
Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, b1z . 89, noot 1 .

20)

30 )
31 )
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maninghe ofte toit ons ghewarden boden binnen acht daghe na
dien, dat si ghemaent werden, to legghene daer ende to leisten, ende
niet daen to sceiden, haer Ludolf ende zine partie en hadden verbetert ende vervollet alle dat ghebrecht, dat an haren Ludolf ende
zine partie is, to segghene haren Wychgers, als hiirvoir ghescreven
staet . Ende desghelikes hevet ons die Westerpartie zes 33) borghen
gheset, to stillen ende to zaten alle hare helpers van doeden, wonden
ende scaden, onder scilde, in alre manieren als hiir voir ghescreven
(blz . 55) staet . Ende dese zijn borghen bi namen : haer Steven van
Routenberg, haer Reineer die Ridder, h . Henric van Wisc, Engbrecht
van Steenre, Harman Polleman en Gert Sicking met zamender hant .
Ende set haer Ludolf ende zine partie die borghen als hiir voir
ghescreven is, so sel him die Westerpartie betalen LXVIII marc
ende 1111 s brunre enghels binnen acht daghe na then daghe, dat
haer Ludolf betoghen mach ende betoghet met onsen openen letteren
oft haren Gerts Heijnx, des personres van Groninghen, dat hi borghen gheset hevet also als hiir voir ghescreven staet . Ende en set
haer Ludolf ende zine partie dese borghen niet also als hiir voir
ghescreven staet, so sel die Westerpartie dat ghelt onder houden
toit der tijt, dat hijs beraden si, dat hijt doe . Ende boven dat, so
sellen wine manen bi zinen cede ende bi den banne, also als hi
ghesuoren ende ghelovet hevet, doe wi onse zoene eerst zeiden, dat
hi die zoene leeste also als wi se gheseghet hebben . Ende dese ses
borghen voirnoemt, alse haer Steven van Routenbergh ende zinc
vijf medeborghen, die die Westerpartie gheset hevet, die scelden wi
boven dat quite, want wi niene willen die iene partie meer verbonden hebben dan die ander . Ende op dese voirwarde to vervolghen,
so hebben wi haren Ludolfs borghen ende zinc partie verste ghegheven toit des Sonendaghes toe na Midvasten van leggen ende van
leesten, alse voir LXVIII marc ende IIII s brunre enghels, die ons
haer Ludolf betaelt zoude hebben des anders Sonendaghes na lichtmisse naestgheleden, in deser manieren : en betaelt men ons dat voirseide ghelt niet voir den Sonendach na Midvasten, dat haren Ludolfs
borghen incomen sullen to Deventer, also als si ons ghesekert
hebben, deszelves Sonendaghes na Midvasten onghemaent . Ende dat
is bevoirvaert, dat dese voirnoemde borghen ende haren Ludolfs
borghen, die hi setten sal, ellic enen man voir him leggen mach in
zinc stat . Ende dit is al ghesproken in goeden trouwen ende zonder
alrehande argheit vol to varen ende to doene .
Ghegheven anno Domini M°CCC°XI des Dynsdaghes na Sente
Valentijns daghe .

33)

zes staat boven den regel .

192

211

(1313)
(LIJSTEN DER HOEVEN IN DE MARKEN VAN SALLAND

(A)

(blz . 56) Dese hoeven horen min heer den . . bisscop toe :
In der prochi to Batmen in der marke to Dorrethe II hoeven .
Item in der marc to Batmen II hoeven, die leggen ghemene bi villam Loe .
Item op den xermerse bi der Honip I hoeve .
Item in der marc to Hengorde V11% hoeve, die leggen bi en huis,
hiet Averwech .
Item in der marc toit Olst II hoeven, die leggen bi den huis ter
Honne.
Item leghet I hoeve bi enen huse, hiet Birkescampe .
Item in der marc to Middele bi Hulset I hoeve.
Item in der prochi to Wie in Wenghele marc 1 1/2 hoeve in ere stede,
hiet Ertbrugge, endet broic hiet Merputtenbringh 35) .
Item in der marc to Wie 11 1/2 hoeve, die leggen binnen Herberts huis
to Hengevelde ende Vorvorde bi des . . bisscops anderen hoeven bi
Merputtenbringke .
Item in der marc to Wie II1 hoeve, die leggen bi Meerputtenbrinke .
Item in Tungheren marc III hoeven ende III waerscap int eikenhout
int gherecht .
Item leggen binnen Daslaer ende Groit Everingloe 11 1/2 hoeve .
Item in Wechterholter marc II hoeven, die leggen bi den Wellingbergh ende Bramlaer.
Item in der marc van Herveten 36) XIIII hoeven ende VI hont,
die gheleghen zijn tuisken Soys ende den Kolke .
Item in der marc to Windesim I hoeve, die gheleghen is tuisken
Soys ende Windesim .
Item in Suolremarc VII hoeven .
Item in Wijtmermarke ende in Lentermarke XIIII hoeven .

Deze lijsten moeten gesteld worden op (kort) na 1312, zie Mr . G. A. J . van
Engelen van der Veen, Marken in Overijsel, Geschiedk . Atlas van Nederland, 1924,
b1z . 7, hoot 2 . Vergel . voor dit no . Mr . S . Muller Fz ., De Registers en Rekeningen van
het Bisdom trecht, 1325-1336, II, Werken Hist . Gen. to trecht, nieuwe serie
no . 54, 1891, b1z. CXV-CXVII en blz . 571-581 . De opgave der borgzaten to Goor
zie men onder het volgende no . 212 . Deze opgave moet v66r 1314 zijn opgesteld en
is van dezelfde hand als de hoevenlijst C . Wij kunnen de nos. 211 en 212 dus dateren op 1313 . Vergel . Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nos . 240 en 244.
35)
Merputtenbringh is verbeterd uit Merputtenbruch .
88) Erboven staat: Hercsem.
8s)
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Dese hoeven s #n den . . bisscop ledich worden van heilighen
goede :

Bi den huse ter Honne III hoeven ende IIII hont .
Item bi den huse van Byrkijnscamp II hoeven min III hont .
Item in der prochi toit Olst V hoeven ende I hont, die hi nu bruket .
Item in der marke van Heriften 37) 1% hoeve ende I hont .

(B)
(blz . 57) Hee Bunt hove, spectantes ad homines domini episcopi :
Jacentes apud domum, dictam ter Hunne, apud hovas domini episcopi III hove et V1% jurnales in alia parte Weteringe jacentes .
Item apud Birkescampe juxta hovas domini episcopi II hove minus
duobus jurnalibus .
Item homines domini episcopi, qui in marca to Middele morantur,
habent unam hovam cum dimidia, jacentem apud hovam episcopi,
que jacet apud Hulset in alia parte Weteringe .
In parochia Olst homines domini episcopi habent VII hovas
minus quarte partis hove, quod 38 ) vulgariter dicitur viirdeil .
Item juxta Ertbrughe homines episcopi habent duas hovas minus
duobus jurnalibus, jacentes apud hovas domini episcopi .
Iste sunt hove, spectantes ad homines domini episcopi :

V hove et V jurnales, jacentes apud hovas domini episcopi apud
Merputtenbrinke .
Iste sunt hove, spectantes ad homines domini episcopi jacentes
aped Novas domini episcopi :

Dictus Vogel unam hovam et V jurnales .
Item Henricus van Setten VII jurnales .
Item Hermannus de Vorst VII jurnales .
Item Andreas van Horstesberge dimidiam hovam et VI% jurnales .
Ista predicta dimidia hova et predicti VI% jurnales jacent apud
Tickeler .
Item Herbordus van Hengevelde VII jurnales, jacent apud domum
suam Biishorst .
37)
38)

Alsvoren .
Men zou hier verwachten : que.

194
Iste sunt hove, spectantes ad homines domini espiscopi in marka
Wechterholte .
Wyte Vluttinc dimidiam hovam .
Item Theodericus Wricke dimidiam hovam et IIII jurnales .

Iste sunt hove, spectantes ad homines domini episcopi in marca
Herxem :
Bona sanctorum : una Nova cum dimidia et VII jurnales .
Item der Werver ware una Nova et IIII hunt .
Item Rotardus XII jurnales cum dimidio .
Item Halvepape et dictus Stapel XII jurnales cum dimidio .
Item lricus de Werven VI jurnales et alterum dimidium hunt .
(blz . 58)
Item Coep de Bergen una (m) hova (m) cum dimidia IIII
jurnales et LXXV einkleperscacht .
Item Notardus unam hovam cum dimidia III jurnales et L einkleperschachte .
Item Amelungus dimidiam hovam IIII jurnales cum dimidio .
Item Lubbertus Crowel dimidiam hovam 1111 jurnales cum dimidio .
Item Thomas van der Weden unam hovam cum dimidia et unum
jurnalem .
Item Wissekinus van der Weden unam hovam cum dimidia IIII
jurnales et LXXV einkleperschacht.
Item Wissekinus van Herxen unam hovam cum dimidia et unum
jurnalem .
Item Wissekinus de Daventria unam hovam cum dimidia et unum
jurnalem .
Item Johannes Duinich unam hovam cum dimidia et unum jurnalem .
Item Lubbertus van der Spicket unam hovam cum dimidia et unum
jurnalem.
Item Henricus de
pberge unam hovam cum dimidia et unum
jurnalem .

Iste sunt hove, spectantes ad homines episcopi in marca Windesem :
Bona dicti Odinghes dimidiam hovam .
Item bona dicti Daling de Dese IIII jurnales .
Item Lubbertus de Windesem unam hovam et unum jurnalem .
Summa XXXIIII hovarum IX jurnales et alterum dimidium
hunt
3D)

39) .

De optelling klopt niet, vergel . Muller a .a.b . blz . 574, noot 1 .

195
(C)
Ista est pars uniuscujusque in marcha to Hengorden de novis
hoevis :

Filii Alberti de Sutvelde habent dimidiam hoevam .
Item bona Dunckeri de Sutvelde % hoevam .
Item Hertgherus ten Stade II hovas minus unius jurnalis .
Item bona Theoderici van der Hare to Zutvelde 1/2 hovam.
Item Theodericus van der Hare de curia de Hare habet V hovas
minus tertio dimidio jurnali .
Item domus ter Steghen habet II hovas minus unius jurnalis .
Item domus to Wedeshorne II hovas minus unius jurnalis .
Item Willelmus Hiirboven II hovas minus unius jurnalis .
Item Bernardus Hiirboven II hovas minus unius jurnalis .
Item bona Rufi de Nova Domo II hovas minus unius jurnalis .
Item bona Engberti II hovas minus unius jurnalis .
Item ter Sprocket II hovas minus unius jurnalis .
Item bona Gerardi ter Dese II hovas minus unius jurnalis .
Item bona Tminden 1/2 hovam.
Item curia de Oestendorp V Novas minus tertio dimidio jurnali .
(blz. 59) Item to Scamme bona Rusken II hovas minus unius
jurnalis .
Item bona ten Colke 1/2 hovam .
Item bona Johannis ten Scamme 1/z hovam .
Item Hermannus de Hunloe XVII hovas et VII jurnales .
Ista est marcha de Hengorden .
Istud est infra marcam de 01st :
Bona ter Honnen % hovam .
Item duo bona ter Lanchorst 1/2 hovam.
Item bona ter Sconeborch 1/2 hovam.
Item 40)
Item Johannes Overmerske VII jurnales .
Item ter Hofstede VII jurnales .
Item Johannes to Cortericke 1/2 hovam et tertium dimidium
jurnalem .
Item bona de Sittenrode quartum dimidium jurnalem .
Item bona ten Spikerhuis quartum dimidium jurnalem .
Item domus ter Molen VII jurnales .
Item bona de Averlampe quartum dimidium jurnalem .
Item bona ten Voerden % hovam et VI jurnales .
Item bona de Byrkijnskampe 1/2 hovam et VI jurnales .
40)

Niet ingevuld .
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Item curia abbatisse 41 ) 1% hovas et IIII jurnales .
Item bona Frederici Rufi 1/2 hovam et tertium dimidium jurnalem .
Item bona Wolberti Hogheminne VII jurnales .
Item ten Grotenhuis % hovam et VI jurnales .
Item Henricus ter Steghen 1/2 hovam et VI jurnales .
Item 42l1
Item et Westerworche % hovam et tertium dimidium jurnalem .
Item et Heren goit 1 % hovam et % jurnalem .
Item et Clostergoet 1/2 hovam et VI jurnales .
Item bona Wilderene 1/2 hovam et VI jurnales .
Item bona Harmanni de Voirst I hovam et alterum dimidium
jurnalem .
Item bona monialium de Radike quartum dimidium jurnalem .
Item plebanus in Olst 1/2 hovam et VI jurnales .
Item Johannes ten Berghe 1/2 hovam et VI jurnales .
Item Berghuis 1/2 hovam et VI jurnales .
Item Henricus de Almeloe I hovam et V jurnales .
Item bona de Averhene 1/2 hovam et 1/2 jurnalem.

Istud est in marca to Middele :
Nycolaus de Duren I hovam.
Item Theodericus van der Hare I hovam et II jurnales.
Item Theodericus filius Eve 1/2 hovam.
Item Reinerus filius Wighemodis % hovam.
(blz . 60) Item Harmannus de Duren II jurnales .
Item Henricus de Dunescoten IIII jurnales .
Item Theodericus van Middelen 1/2 hovam .
Item Coip van Middelen 1/2 hovam.
Item bona Krenckens 1/2 hovam .
Item bona heren Ebelens 1/2 hovam.
Item Johannes van Wesenbergh IIII jurnales .
Isti omnes spectant ad parochiam de Olst .

Iste est nova terra, nielant, in marca Wengele :
Albertus de Gernere XII jurnales et III jurnales de libera warscap .
Item dominus Hertwicus Hodans XII jurnales .
Item Johannes de Wesenberghe XII jurnales .
Item pueri Stephani de Huiswerden XII jurnales .
Item Johannes Suartebolt IX jurnales .
Item Sutemont VI jurnales .
Item Wittemunt et Brammelman VI jurnales .
41)
42)

De abdis van Essen .
Niet ingevuld .
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item Bernardus filius dicti Wengels et Lambertus Torawus VI
jurnales .
Item Alardus de Wenghelvelde XVIII jurnales .
Item Gosuinus de Berlekampe XII jurnales .
Item Hermannus de Duren IX jurnales .
Item Gosuinus de Borlo XII jurnales .
Item Bernardus de Hengenvelt VI jurnales .
Wie :

Plebanus in Wie 1% hovam .
Item Hermannus de Voirst I N hovam et II jurnales .
Item Theodericus de Hamele III hovas minus unius jurnalis.
Item Enghelbertus de Wie I hovam et II jurnales .
Item Greta, uxor Hugonis, II% hovam et II jurnales .
Item Metteldis de Berghen II hovas minus duobus jurnalibus .
Item Gosuinus de Dese % hovam et IIII jurnales .
Item Bennekinus van der Beke 1/z hovam et IIII jurnales.
Item Henricus de Beynen % hovam et 1111 jurnales .
Item Johannes de Wesenberghe % hovam et IIII jurnales .
Item Harmannus de Duren III jurnales .
Item Henricus Baring III jurnales .
Item Theodericus van den Tungervelde III jurnales .
Item Gesa van Averkampe III jurnales .
Iste sunt nove hove, jacentes in marca Tungeren :

(blz . 61) Theodericus de Hamele ' hovam et VI jurnales .
Item Johannes de Cunre VII jurnales .
Item Demseler VII jurnales .
Item Tickeler VII jurnales .
Item Fredericus van Langveldeslo 1/z hovam et dimidium jurnalem
et alterum dimidium hont .
Item ten Elshove % hovam dimidium jurnalem et alterum dimidium
hont .
Item Herborgus van Hengevelde bona sua ten Biishorst VII
jurnales .
Item Theodericus van Hagenvorde 1/z hovam et VI jurnalem .
Item Fresenkampe VII jurnales .
Item Lubbertus van Tungervelde VII jurnales .
Item Theodericus van Tungervelde VII jurnales .
Item Witteweder van Everdiglo VII jurnales .
Item Henricus van Tungeren VII jurnales .
Item Harmannus de Vorst VII jurnales .
Item Vogel I hovam et V jurnales .
Item Egbertus van Sunnenberghe 1/z hovam et VI jurnales .
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Item Gerardus van Dasleveren VII jurnales .
Item plebanus in Wie et Biishorst 111% jurnales .
Item Andreas van Horstesberge ' hovam et VI jurnales .
Iste sunt nove hove in marca Wechterholte:
Egbertus de Sunnenberghe 1111 jurnales.
Item Theodericus Witteweder IIII jurnales .
Item Suederus Goteken 1/z hovam .
Item Walterus de Wellingbergh I hovam .
Item Brammeler % hovam .
Item Johannes de Kreienschote 1111 jurnales .
Item Giselbertus de Spanneit 1/2 hovam et IIII jurnales .
Item Parwin Spanneit 1 /2 hovam.
Item Scursac bona 11 hovas et 1111 jurnales .
Item bona Luberti de Wechterholte 1/z hovam .
Item Theodericus de Kerler 1/2 hovam.
Item bona Oestendorp Henrici de Haersolt I hovam .
Item Theodericus Wricke 1/2 hovam et IIII jurnales .
Item Henricus de Keppele I hovam .
Item Wite Vluttinch 1/2 hovam.
Item bona Fresonis I hovam .
Item agger, quem parrochiani de Wie faciunt, 1/2 hovam.
Iste sunt hove in Herchster marke :
(blz . 62) Dominus Johannes, custos de Daventria, habet VI jurnales
et alterum dimidium hont .
Item monachus van der Heyne VI jurnales et alterum dimidium
hont .
Item Johannes de Segestvelde VI jurnales et alterum dimidium hont .
Item Werneken Hederslif VI jurnales et alterum dimidium hont .
Item Engelbertus van der Hoeven VI jurnales et alterum dimidium
hont .
Item Helwigis de Voerst VI jurnales et alterum dimidium hont .
Item Harmannus de Voerst VI jurnales et alterum dimidium hont .
Item Enghelbertus de Windesim VI jurnales et alterum dimidium
hont .
Item Harmannus de Voirst 1 1/2 hovam et unum jurnalem .
Item Gerlacus op den Velde 1 1/2 hovam et unum jurnalem .
Item Kregenschoet III hovas et II jurnales .
Item bona sanctorum 1% hovam et unum jurnalem .
Item der We (r) ver ware I hovam et IIII hont.
Item Rotardus X11 1/2 jurnalem .
Item Halvepape et dictus Stapel XII 1 jurnalem .
Item lricus de Werven VI jurnales et alterum dimidium hont .
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Item Koep de Berghen 1 1/2 hovam IIII jurnales et LXXV ienkleppelsca ( c) hte .
Item Notardus 1 1/2 hovam III jurnales et L ienkleppelsca (c) hte .
Item Amelungus 1/2 hovam et IIII/ jurnalem .
Item Lubertus Crowel 1/2 hovam et IIII/ jurnalem .
Item Thomas van der Weden 1 1/2 hovam et unum jurnalem .
Item Wisekinus van der Weden 1 1/2 hovam et IIII jurnales et
LXXV eenkleppelschachte .
Item Wisekinus van Herchse 1% hovam et unum jurnalem .
Item Wisekinus de Daventria 1 1/2 hovam et unum jurnalem .
Item Johannes Duninch 1 1/2 hovam et unum iurnalem .
Item Lubertus van der Spicket 1 1/2 hovam et unum jurnalem .
Item Henricus van pberghe 1% hovam et unum jurnalem .
Iste sunt hove in marcha Windesim :

Bona Odinghes 1/z hovam et III hont .
Item bona dicti Daling de Dese IIII jurnales et alterum dimidium
hont .
Item Lubertus de Windecim I hovam et unum jurnalem .
Item Wolbertus de Windecim I hovam et unum jurnalem .
Item Harmannus de Voirst IIII jurnales et alterum dimidium hont .
Item curia de Windecim I hovam et unum jurnalem .
Item Engelbertus de Windecim I hovam et unum jurnalem .
(1313)
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(blz . 63) Dit zijn die borghsaten to Goer :
Die eerste op die nortzide van der groter porte naest der porte
so is Coep van den Tie met zire hofstede ende daer an Harman
van Vlederinghen ende voirt Arnt van Rothem, haer Arnt van
Boekel, Hardekijn van den Tye, die vrouwe van den Houte, Jans
sone van Hassel, Bruin van Almeloe, Reynout van Covorde, Vrederic
van Zatersloe, haer Roelof van Bevervoerde, Godevaert van Goer,
haer Barnt van Zebelinghen, tkint van Almeloe 43 ), Roelof van den
Damme, die provest van Oudemo(n)ster 44 ), Arnt Keding, die bisscop van Nawijc 45), Roelof van der Mate ende tkint van Scarpenzeel .
(Blz . 63 is verder onbeschreven) .
43 ) Het kind van Almelo is de minderjarige Egbert, die in 1308 zijn vader Arnold
opvolgde .
44) Philips van Almelo, proost van Oudmunster to
trecht, overl . enigen tijd v66r
26 Juli 1314, op welk tijdstip Johan van Bronchorst als proost vermeld wordt
(Mr . A. P . van Schilfgaarde, Het archief der Heren en Graven van Culemborg,
inv . no . 5479, r eg . no . 40) .
45) Bedoeld wordt waarsch ., dat het recht van den borgzaat uit het geslacht van
Awijc of Nawijc op den bisschop was overgegaan.
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(DE HOEFSLAG VAN HET LAND VAN WOERDEN) 46)

(blz . 64) Dits die hoi fslack van den lande van Woirden; dat ghelt
in Spaernedamme ; dat beneden staet, dat hoert ter Spaerne, ende
boven toit Openesse .
In Bodegraven XXX/LIII hoeven .
Item op Zecvelt ende Miland XVI/XXXIIII hoeven .
In Camericken VIII/XVI hoeven .
In Tekencoip VI%/XIII hoeven .
In Hermaelrewaert III/VI hoeven .
In Sueders gherecht van Vorne IIII%/VI hoeven.
In haren Adaems gherecht van Lochorst IIII%/VI hoeven.
In Henrix gherecht van Opburen an den Broidijc IIII%/VI hoeven .
In haren Jacops gherecht van Lichtenbergh to Velthusen XIII/XX
hoeven.
In Hanewijc XV/XX hoeven .
In Hermalen opt Oudeland V/VII hoeven.
In haren Rusken gherecht to Lynscoten ende to Gravenscloete
XIIII/XX hoeven.
In Woirden, Cromwijc, Bilwijc, Oudeland ende Scnelle X/XVIII
hoeven.
In Berwoutswaerde VIII/XI% hoeven.
Harman van Gheistorp opt Oudeland I/II hoeven .
In Rietvelt X/XVII hoeven .
In Gheestorp ende Bredevelt X/XVIII hoeven.
In Harmans gherecht van Honthorst II hoeven .
In Reyneerscoip in die heerscap van Woirden V/VII hoeven .
In Reyneerscoip in haren Hubrechts gherecht van Vyanen VII//X
hoeven .
In Reyneerscoip ins provests gherecht van Sente Peter I/II hoeven.
An der Ysel ins heren gherecht van Yselstein I hoeve .
In Sweders gherecht van Montforde VI/X hoeven .
Ins provests gherecht van Oudemonster XIIII/XXVVII hoeven .
In haren Jans gherecht van Lynscoten, Henrix van Amersforde
ende Symons Engbrechts VI/VIII hoeven .
Vergel . no . 199 . Deze lust is omstr . 1314 alhier geregistreerd . In den tekst stun
de opgegeven hoevenaantallen (door mij gescheiden met een schuinstreep) boven
elkur. De getallen vd6r de .creep (,,beneden" in bet b.s.) betreffen den hoeftlag
46)

voor den Spaarndam, die acbter de .creep (,,boven") den hoefslag voor den Hopenesserdam. In twee gevallen is slechts 1 cijfer vermeld, nl . dat voor den Spaarndam .

De „summa" van 481 1/2 hoeve betreft den Hopenesserdam . Men zie Mr. S. J.
Fockema Andreae, Studien over Waterschapsgeschiedenis, IV, Het Nedersticht, 1950,
bijlage 1, 2 . N.B . Het opgetelde bedrag van 481 1/2 hoeve moet zijn : 491 1/2.
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(blz . 65) In Kattenbroic XII/XV hoeven.
In Dieremoedebroic VIII/XII hoeven .
In Papencoip VIII/XII hoeven .
In Tinoudewater ende Scnoielrewaert XX/XXXIIII hoeven .
In Hedickendorp X/XIX hoeven .
In Waerder XX/XXXVII hoeven .
Item haer Sueder van Abicwoude, an den Houdijc in Gherverscoip
V%/XI hoeven .
Summa CCCC LXXXI% hoeven .
(Blz . 65 is verder onbeschreven) .
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1315 Juni 18

Van Karen Bernard van Zabelinghe ende den buren van Dolre 47) .

Anno Domini MOCCC°XV° feria IIII' post Odulphi.
(blz . 66) Dits mins heren segghen, alse van tvieste, die gheweset
hevet tusghen haren Barnd van Zabelinghe ende sinen man 48 ), die
tot Dolre wonen, op die ene side, ende haren Godevard van Gore,
Reynold van Covorde, Herman van Laghe ende mene bure van
Dolre op die ander side. Int eerste so seghet mijn here dien wapenrocht ende claghe, die haren Barnds man ghedaen hevet tgheghens
die bure van Dolre, quijt op beyden siden . Voertmeer 49), alse van
den waterganghe, dien haer Barnd behouden hevet, ende ommedat
die watergang den buren al to scadelic is ende haren Barnd niet also
batelic is alse hi den buren scadelic is, so seghet min haer toe rechter
minne ende omme boerlike ding, dat men dien watergang toe zal
slaen, ende dien watergang leden zal in dien watergang, die toe
gangken plach dor die mole toe Hertmen, ende dat men die watergang diepen ende graven mach, alle dieghene, dies toe done hebben.
Ende hiirmede seghet mijn beer ene ganslike zone tusgen beide partien . Ende waer hiir enich stoet an, dat bout min heer toe sire
verclaringhe .
(Blz . 66 is verder onbeschreven) .
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(1315 November 25)

Dits van Rode Greten erfnesse .

(blz . 67) Dits mins heren segghen, alse van Rode Greten erfnesse,
alse tusghen Arnouds wijf van Bare op die ene syde, ende veren
47)
48)

49)

Dolre, d .w .z . Dulder in Twente .
„man" is in den tekst verbeterd uit,,lude" .
Hier volgt doorgehaald : so is heren segghen .
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Gessen kindere, hore moyen, die willenneer was haren Arnouds wijf
van Yselmuden, ende Wouter Coken erfname 50 ) op die ander syde,
alse dat veren Gessen kindere hebben sullen tot ofzone van Greten
erve vorghenoemt C marc brabants . Daerof zal men betalen die
helft to Daventer des naesten dage na .Jaersdaghe naest comende,
ende die andere helfte toe Sente Pieters misse in den lanten 51 ) daer
naest 52 ). Ende hiirmede seyt se min here quijt van alre erfnesse
Rode Greten vorsz . Ende dit seggen biet min here to houden onder
alsodane pene, alse daerop verborget is, ende hiirvoer to leestene ;
so bliven die burghe burghen also alse ghesekert hebben ende ghelovet mins heren seggen to houden ende toe leestene .
Dictum feria IIIa post octavam Beati Martini Daventrie .
Ende van desen C marken, so sullen veren Gessen erfname uitreken Wouter Coken erfname XX lb suarter tornoizen tot alsulken
dage, alse hiirvoir ghescreven staet 53 ). Ende daermede sullen se
quijt wesen van alre cost, die se omme die clage daer hebben 54) ,
ende sullen quijt scelden van alre antalinghe, die se op Rode Greten
erfnesse gedaen moghten hebben .
Hiir op zijn borghen gheset als nu Alfaer van der Scure gheseghet
hevet : haer Godevaert van Gore, Elgheer van Hekeren, Hensekijn
haren Ghelmaers soen, Ghelmaer zijn neve, Mulaert, Gosewijn van
Apeldoren .
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(1317) 55)

(blz . 68) Dit zin des provestes borghe van Oudemonstere : Henric
van den Rine Heymerikes sone, Otto van Sulen, Willam van Vloten,
Hugo zijn broder, Everart Suremont voir alsodane gelt, alse den
provest metten heymrader anghewiset is, ende voirt metten rechte
anghewiset waerden zal, alse van der wade toe Haestrecht, toe
betaelne, daer hi niet betaelt en hevet, tusghen hiir ende Sente
Jacobs dage naest coemde .
(Blz . 68 is verder blanco; biz . 69 en 70 zijn onbeschreven) .

50)
51)
52)

ende Wouter Coken erfname is ingevoegd door middel van een verwijsteken.
lanten ; bedoeld is : lente .
Hier volgt doorgehaald : Ende hiirmede sullen sie vertien van alien antale, aie
se doen moghen van Greten erfnesse vorseit .
53) tot alsulken . . . staet is boven den regel toegevoegd .
54)
die se omme die clage daen hebben is verbeterd uit : die omme dese erfnesse
daen is .
55)

Zie boven no . 146 . Dit stuk moet in 1317 gesteld worden .
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(1312)

(blz. 71) Dits Sueders goit van Boichout, dat gheleghen is omtrents
Renen 50) :

In die Noede XXXV mauder saets. Item op Larenbergh XVI
mauder roggesaeits .
Item dat Brede sclach in die Merske XXXVI mauder saets .
Item Harman van Rembert 57) XVII mauder roggesaets op Remberterbergh .
Item in die Merske XXV mauder haversaets .
Item Alebrecht die Wilde 58 ) XV mauder roggesaets op den berghe .
Item in die Merske XV mauder haversaets .
Item enen helen bosc op Rembrechter egge.
Item ene waerscap in Elscher hout.
Item ene waerscap in der Vordel .
Item ene waerscap in den Middelsclach .
Item een bosc, dat toter Noede hoert .
Item Pieter van Westrenen 59 ) XIII mauder rogges op Westrenrebergh .
Item in die Merske XIIII mauder haversaets 80 ) .
Item bouwede hizelve op Westreenrebergh V scepel roggesaets .
Item in die Merse I morghen lants .
Item en zestendeel van VIII morgen lants, die Borre coft tieghens
die Wulvinne in die Noede .
Item an ere hofstede in den Mersc, daer ver Beli op sit, XX groter
tornoizen .
Item en huis ende en hofstede, daer mester Jan in woent, to Renen .
Item en huis ende en hofstede, daer Lent in woent .
Item en huis ende en hofstede, dat hi coft tieghens Lamp den
vleischouwer om LXVI lb, ende ontfengt van den heer .
Item an ere hofstede, daer Ricout Craen op sit, X grote .
Item zijns zelves huis to Renen, daer hi in woende .

50)

Sweder van Bouchout was gevlucht en zijn goed was verbeurd verklaard, omdat
hij uit de St. Pieterskerk een deel van het geld gestolen had van de opbrengst van de
verkochte Zeeuwse tienden . Vergel . Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nos . 193195, 241, 276, en hierna no . XIV . Voor het Brede Sclach zie no . 62 (a° . 1311) .
57 ) Opengelaten ruimte .
58) Opengelaten ruimte .
59 ) Opengelaten ruimte .
80 ) Hier achter volgt doorgehaald : ende V scepel.
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Van heren Johannes van Woudenberg 61) .
(blz .72) Her Johannes van Woudenberg hevet verphant sinen
neven Philippes Adam umbe anderhalp hundert punt swarter tornois
sin gut, dar op Johannes Cleine wanet, ende das Everart Spiker
bowet ende Greta van den Vene, an Sante Martins dag zu losene ;
dut e das niet, so is dat gut Philippes Adam .
(N .B . De rest van deze bladzijde is onbeschreven) .

61)

Zowel de schrijfhand als de gebezigde taal wijken of van de overige schrijfhanden
en de taal, voorkomende in het Registrum Guidonis. Mogelijk heeft no. 218 to maken
met het geschil tussen Jan van Woudenberg, ridder, en Willam Philips zoon, waarin
Frederik van Sierck, de opvolger van bisschop Guy, 24 Augustus 1319 uitspraak deed .
Zie Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, no . 420, en hierna no. XIX.

IV.

IN HET ,REGISTR M G IDONIS" INGEVOEGDE
ST KKEN

IV.

IN HET ,REGISTR M G IDONIS" INGEVOEGDE
ST KKEN

(Nos . 219-240)

1306 December 23 1)
219
Wi Guy, bi der ghenaden Ghoeds biscop tot
trecht, ombieden
alle onsen ambochtsluden in onsen lande van trecht, dat ghi Gheraet heren Coenraets neve, Herman Winter ende Jacob van Ceps,
waer ghi se weet ende bevaren moghet, anevaet ende heft tot alien
rechte.
Ghegheven int jaer ons Heren MCCC ende sees des Vridaghes na
Sente Thomaes daghe .
(Oorspr. charter ; zegel, afhangend, verloren) .

1310 April 29 2)
220
Wy Guy, bi der ghenade Goeds bisscop tot trecht, maken cont alien
luden, dat wy om onlede, die ons aneleghet, onsen segghen niet segghen moghen tusghen onse guede lude van onsen lande van trecht
op die ene syde ende onser stat van trecht op die ander syde, van
rove, van brande, van lemthen ende van tviste, die onderling is, daeromme verlenghe wy den vrede ont Satersdages na Pinxten, ende dien
dach al, in alle dien maniren, diet haertoe gheweset hevet, ende ombieden dit gheleyde ende dit bestaent vast ende staede toe houden op
lijf ende op gued . In orkonde deser letteren beseghelt met onsen
seghel .
Ghegheven int jaer ons Heren M°CCC ° ende tyene des Wonsdages na belokene Paesken .
<Oorspr . charter. Met resten van het zegel in groen was, afhangend doorgestoken) .

221
(blz . 62") 221 = 187 .
222 = 190, doch zonder de slotwoorden : „van Gerts Tobyaes claghe
vanre leemte" .
1 ) Geplakt op het voorplat van het Registrum Guidonis aan de binnenzijde .
2 ) Ingeplakt bij b1z . 39 . Zie nos . 188, 200, 203 en 206, als mede nos . VII, VIII en
XIII .
9 ) Ingeplakt bij b1z . 62 ; geschreven met een hand uit den tijd van bisschop Frederik
van Sierck (1317-1322) . Afschriften naar de achter de nos . 221-227 vermelde
nos . van het Registrum Guidonis.
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223
224
225
226
227

=
=
=
=
=

192.
193.
180.
166.
165.

(1317 Maart 23) 4)
Dictum feria IIIla post Judica .

228

(blz . 73) Dit is mins heren seggen, alse van Dideric Sacs doet, dat
die zone cost(en) zal C lb X lb . Des zal gaen ter erfzone XXV lb,
ende ter maechzone XXV lb, ende ter vorzone XXX lb ; ende des zal
hebben min heer XXX lb . Dit Belt zal betalen Gelys van Scalcwijc
met sinen maghe toe drien daghen tot Sente Janne t trecht . Die
erste dach zal wesen toe Sente Jans daghe toe Midzomer naestcomende, ende die andere dach zal wesen tot Onser Vrouwen dach ter
lateren, ende die derde dach zal wesen toe Sente Martens misse daer
naest . Ende die (den) doden nare is dan die levendigen, die en zal
enghien maechgelt geven ; die effen na is, die zal gheven ende nemen .
Ende ten middelsten daghe zal men voetval doen met L mannen, ende
die cloestere to winnen tusgen Node ende Bodegrave, alse zede ende
wont is in den lande van trecht. Ende die vorzone, die zal opboren
Willam van Honswijc, Ghisebrecht Snoyen sone, Ondledeghen Willam Slijcs sone, toe deilen onder die maghe, dies werdich sin, oft se
mogen . Ende mogen sies niet doen, so zal me (n) t dielen bi onse
boden . Ende dese zone, die segge wi tot alien sonen recht . Ende vel
hiir enige stoting an, dat hout min heer tot sire verclaringe .
Ende dit gelt hevet ghelovet ende verwilcoert Gelys van Scalkwijc
op sijn Bode recht. Dit erste gelt zal wesen 5) des anders borghe . Wart
zake, dat hi tgelt niet en gave to den vorseiden daghe, dat hi vredeloes ware.

(1317)
229 6)
74)
Item
Ghisekijn
Volberch,
de lecht vredeloes van Henrix
(blz.
Ghoyers claghe, alse van sijnre lempte .
Item 7).
4 ) Geschreven met dezelfde hand als no . 230 en daarom op het jaar 1317 gesteld .
Genaaid om het lste katern van het Protocol van Arbitrale uitspraken I en gepagineerd
door Booth.
5) Boven de eerste e staat ten onrechte een liggend streepje .
°) Genaaid om het lste katern van het Protocol van Arbitrale uitspraken I en gepagineerd door Booth ; keerzijde van b1z . 73 .
7 ) Het overige ontbreekt .
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1317 Januari 15 8)
230
Dictum anno Domini M°CCC°XVII° in crastino beati Pontiani
apud Horst .
(blz . 75) Van der claghe, die Steven van Wede hadde, alse van
tvier suster weghene, Agnese ende Mechtelt, op haren Borren 9 ) op
Dideric Borre sinen broder ende Jan van Amerungghe, alse van borghetocht van CC hondert ponden jof tvintich pont sjaers uten goede,
dat op Jutten Stevens suster vorghenoemt gheervet waert van
Hughen van Dorsghen hoers mans 10 ) ende van horen kiinde, dat se
bi Hughen hadde . Ende des Steven van Wede, van syre tvier suster
weghen, op die ene side, ende haer Borre, Dideric sijn broder ende
Jan van Amerunghe op die ander side, an ons gheghanken waren ter
waerheit . Des wi ene waerheit ghevonden hebben, alse bi makeluden
van beiden siden, die over den hillyc waren, daer Jan van Woudenberg haren Borren sone nam Jutten vorseit ten wive, ent daer haer
Borre van Amerunghe, Dideric sijn broder ende Jan van Amerunghe
makelude waren an Jans siden van Woudenberg 11 ) vorgenoemt, ende
Splinter van Lewen, Jan van Blomendale, Jacob van Scoenoerde ende
Jacob varen Lamberghe sone, alse van Jutten side . Ende welke
makelude ghemeenlike ons anghebrocht hebben, alse vor eyne waerheit, dat die vorseide Jutte, eer se Jan van Woudenberghe nam, gaf
met Steven horen broder, die doe haer mombaer was, horen tvien
sustere vorgenoemt CC lb, of tvintich pont gelts jaerlics suarter
tornoyse, to nemen uten vorgenoemden goede tot hoer tvier hilike to
hulpe, dese XX lb gelts to losene met CC lb met dusdanighen vorwaerden : waert zake, dat hoer enich oft se tvie, alse Agnese ofte
Machtelt, storve sonder wittelike boert, so soude dit vorseide goed
elcs deel weder wallen an Jutten hoer suster vorgenoemt ofte an
horen rechte erfname, jof hoer ghebrake . Ende want wi dese waerheit aldus onderwonden hebben, so segghe wi ende setten dese vorgenoemde tvie ghesusteren, Agnesen ende Machtelt, in dit vorgenoemde goed daeruit to nemen jaerlics XX lb gelts suarter tornoyse, totter
tijt, dat men se loset met CC lb desselven paiemenst, in alle then
maniren ende vorwarden, alse hiirvoer staet bescreven . Ende wat
hem noch 12 ) affterstaet van der vorgenoemde renthe van der tijt,
dat se den vorseiden sustere ghegheven waert, dat segghe wy hem
medc to nemene uten vorgenoemden goede . Ende valt hiir enich
stoet an, dat hout min beer tot sire verclaringhe .
8 ) Genaaid om het iste katern van het Protocol van Arbitrale uitspraken I en gepagineerd door Booth .
9 ) Het woordje en is hierachter doorgehaald.
10 ) hoers mans staat boven den regel .
11 ) Verbeterd in den tekst uit : Amerunghe.
12) noch staat boven den regel .
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1317 Januari 17 13)
231
Van Lucemars doet . Dictum feria secunda post Pontiani .
(blz . 76) Dits mins heren segghen, alse van Lucemars doet, dat die zone

costen zal CC lb suarter tornoyse . Ent des zel gaen ter erfzone ende
ter maechzone C lb, ende ter voirzone L lb . Ende des zal min beer
hebben L lb . Ende dit gelt zal gelden, alse Jan van Woudenberg
haren Borren cone, Gisebrecht Aernuts sone, elc met sinen maghen .
Ende dit Belt zal men betalen toe drien dagen tot Sente Janne
maechgelt gheven, ende die effen na is, die zal gheven ende nemen .
Ende dit Belt zal men betalen toe drien dagen tot Sente Janne
t recht . Die erste dach zal wesen to Palmen naestcomende, die andere
dach zal wesen in Meydaghe, ende die derde dach zal wesen tot Sente
Jans misse toe Middezomer daer naest. Ende uter vorzone zal hebben
die voersprake VI lb . Ende die andere XLIIII pont zal min heren
deylen onder die maghe, dies werdich sin, ofte bi sinen boden, die hi
daertoe set . Ende ten middelsten daghe zal men oervede doen ende
voetval met L mannen, ende cloestere ende zielemissen to winnen,
alse zede ende wont is in den lande van trecht . Ende dese zone
seghet min beer tot allen zonen recht . Ende 14 ) zal ghevredt wesen
viirtennacht na den lesten daghe 15 ) . Ende Gerard Visel, then segget
min beer mede verzoent . Ende wat daer of comen mach, dat zal en
staden staen Jan van Woudenberg ende Gisebrecht Arnuts sone vorgenoemt, want si die zone vor hem beset hebben . Ende velt hiir enich
stoet an, dat bout min beer to sire verclaringe.
Ende desen sin borgen : 16) Jan van Woudenberg selver, Elias sijn
broder, Otte van Rininghe, Jan van Lare . Ende dit sin Gisebrechts
borghen Arnuts sone : haer Borre van Amerunge, 17)
232
(blz. 76) Engbrecht 18)van der A, Jan zijn soen, Gert zijn soen,
Alebaren van Maersen, Jan die Cleine, Egbrecht metter plate, Clais
Aven soen, Gyzebrecht Otten soen, Wouter Egbrechts sone, Gyzebrecht veren Lizen sone, Egbrecht Nyesen soen, Henric van Dorsken,
Henric Bollaert, Heynekijn die scnider, Willaem Muyl, Craen van
13 ) Genaaid om bet iste katern van bet Protocol van Arbitrale uitspraken I en
gepagineerd door Booth ; keerzijde van no . 230 .
14) Hier staat doorgehaald : gl .
1s) De zin : Ende zal . . . daghe is met een verwijzingsteken bijgevoegd .
18 ) Boven den regel is bijgevoegd en weer geschrapt : haer B .
11 ) De zin is onvoltooid .
18) De hier volgende optekening, Engbrecht . . . tot einde, is geschreven met dezelfde
hand als no . 231 en staat op een vlak onder dit no . geplakt blaadje . Zij behoort
naar den inhoud thuis achter no . 37 en moet derhalve gedateerd worden omstr . September 1309 . Men zie hierna no . 243, v ergel . n o . 169 .
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Maersen 19 ), Clais die Cog, Hannekijn van den Torne, ende Dieric
van der Ouderkerk, die woent in Hollant, ende Willaem Canys .
Ende dese leghet vredeloes zonder broeke : Melys veren Hillen
sone.
233 20 )
Mijn 21 ) here van Vyanen
Heynric van Vyanen
- Bokel van der Hare
Ghereyt Pot
Otte van Cattenbroech
Willaem Overdam
Gereyt van Scadewijc
Lubbrecht van den Warde
Wouter uten Bogherde
Willaem Melys zoen uter Meenten
- Egghebrecht Bokels broder
- Jan van der Legher Hare
Hughe van Rieswijc
Ghijsbrecht van Reemst
Clais Ghijsbrechts soen
Arts Jacobs zoen van den Velde
Dirc Truden zoen
Vrederic de Oude.
234 22 )
(blz . 112*) Dese zijn borghen voir des doeden maghen, die zoene to
houden :
Alebrecht Cod
Roelof van Stegheren
Harman Clinke
Bole van Wendeloe
Heyneman haren Wouters soen
19 ) Hier staat doorgehaald : Alebaren van Maersen . In no . 243 staat : Aelbrecht de
Crane van Maersen .
!9 ) Dit ongepagineerde blaadje stamt waarsch . uit den tijd van bisschop Johan van
Diest (1322-1340) ; het is - ten onrechte - vastgeplakt aan b1z . 105 van het
Registrum Guidonis, waarop de aant . : Den Sueder van der Maet geschreven staat .
21)
Er staat : Miim.
22) Dit niet door Booth gepagineerde halve blad is ingeplakt bij het innaaien van
blz . 75/76. De aantekening zal op omstr . 1310 gesteld kunnen worden . Van enig
verband met de aan ommezijde op blz. 112** voorkomende uitspraak, no . 235, blijkt
niets .
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Everaert van Wulp
Lammekijn van Yselmude
Heyne van Crummencampe .
1312 Augustus 1 23 )
235
(blz. 112'') Dits mijns heren seggen van Amelys doit Heinen soen
van Gernaer, dat die zoene costen sel C lb suarter tornoysen, ienen
goeden groten tornoys voir XVI d, oft ienen goeden hollansken voir
II d . Ende dit ghelt sellen ghelden die dertiene, there mede beroepen
zijn, alse woent is . Ende si sellent zetten onder him bi onsen scoute
van Zallant ende die hire toe neemt . Ende dit ghelt sellen opboren
des doeden maghen ende deelen onder die maghe, alse zoenen recht
is . Ende onse beteringhe laten wi quite, omdat si him noitweer weerden . Ende omdat onse liede over noits toit desen doitsclaghe dreven
worden, alse bi Reygher, Alebrecht ende Wouter, des doeden broderen, so houden wi die beteringhe van then drien broderen an onse
seggen . Ende daer bliven haer borghen voir . Ende dit voirnoemde
ghelt sel men betalen to drien daghen : die eerste dach des Sonendaghes na Sente Victoers daghe naestcomende, die ander dach des
Sonendaghes na Jaersdaghe daer naest, ende die derde dach des
Sonendaghes to Midvasten daer naest, to Campen to betalen . Ende
ten middelsten daghe sel men manscap ende voitval doen met XL
mannen, ende winnen de vijf closteren broderscap ende CC zielemissen. Ende die oerviede sellen doen dieghene, die hiir nu zijn .
Ende die hiir niene zijn, die sellent doen ten eersten daghe als men
dit ghelt sel betalen . Ende die doede hant sellen die claghers antworden toit desen naesten Sonendage to Campen voirt gherecht . Ende
dit seggen seggen wi toit alien zoenen recht .
Gheseghet int jaer ons Heren M CCC ende tualeve in Sente Peters
daghe toit ingang Oghest. Ende ware iet onder to verclaren, dat
houden wi an onsen verclaren .
(c . 1309) 24)
236
(blz . 112 -r*-') Van den onghevalle, dat ghesciet is an Heinen doet,
soe is int eerste onse seggh (en) : want hi scepen was ende van onsen
scoute gheroepen ten vechtelic, alse omme vrede to nemen, ende in
wanc van vrede sleghen, dat men ghelden sal III'% lb . Des sulle
wi hebben hondert pont voer de mesdaet, die de handadighe jeghens
ons mesdaen hebben. Vort van den derdalf honderd ponden, soe sullen ons gheven des doeden maghen vijftich pont voer de overdaet,
23)

Overdwars geschreven aan de keerzijde van biz . 112* .
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die si deden an onse gedinghe ende gherechte to stoeren ende ommedat si met den manne, die buten vrede was, saten gheghadert ende
ghewapent alse dier to helpen 25), ende ander mesdaet, die si jeghens
ons mesdaen hebben 20 ), omme den cost, die wi daer onse baeliu 27)
omme doen moesten . Voert soe wise wi van den tueenhondert ponden
LXXV lb ter voersoene to ghane, daer se onse baeliu 28) met des
doeden kindere ende brodere wisen sal to ghane . Ende dit ghelt van
der voersoene sal onse baeliu met enen man, there de kinder ende
broeder voorseit toe nemen, ontfanghen tot elken daghe, dat ment
ghelt gheven sal, ende houden ten lesten daghe, dat al incomen is,
ende gheven alse voerscreven is . Ende ist, dat si overeen draghen niet
en moghen, soe houde wijt an ons ende to ghane, daer wi wisen
sullen 29 ) . Ende hondert pont ende vijf ende tuintich sullen bliven ter
erfsoene ende den maghen . Ende dit ghelt sal men ghelden, dat eerste
dordendeel des Sonnendaghes na Sente Walburghen dach, ende dat
ander dordendeel des Sonnendaghes na Sente Jans daghe in den
somer ende dat dorde ghelt des Sonnendaghes na Apicwouder marct .
Ten middelsten daghe sellen si ghewonnen hebben cloesterbroderscep
ende zielemisse, alse sede ende woente is tuschen Node ende Bodegrave . Ende des sullen si eenen brief toeghen, ende voetval doen met
tueenhondert manne, ende oervede, alse recht is . Vort is onse segghen,
dat deghene, die effen na maghen sien, gheven ende nemen, ende die
den doeden nare sien, diene sullen niet gheven . Ende dit ghelt sette
wi to ghelden up dese neghene, die wi sculdich vinden . Ende up de
sevene, die wi onsculdich vinden, want si besuoren waren, sette wi
to gheldene tien pont van den ghelden voerscreven bi onsen baeliu,
somme min, somme meer . Ende den achtende, die int hoevet ghewont
was, want sine beteringhe clene is, vinde wi quite ende niet to ghelden 30 ).
Vort is onse segghen van Reinaer Sibrants soens leemte, dat hem
die sal ghelden Thydeman Willaem Ruscen soen ende sijn broder met
24)
Dit niet door Booth gepagineerde halve blad is ingeplakt bij bet innaaien van
b1z. 73/74 . Het is langer van formaat dan de overige bladen van bet Registrum
Guidonis en aan een kant een weinig afgesneden. Het stuk moet omstreeks 1309 wor .
den gedateerd. Willem van der Lane in de lijst van borgen wordt in 1309 vermeld
(Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, no . 139), terwijl de schrijfhand dezelfde
is als die van bet concept (zie no . 242) van de acte d .d . 17 september 1309, welke
in bet Registrum Guidonis is opgenomen (zie no . 41) .
E5)
ende omme dat . . . helpen is tussen de regels geschreven .
28)
Hier staat : ende doorgehaald .
27)
onse baeliu staat boven den regel .
28)
onse baeliu staat boven den regel .
29 ) De zin : Ende ist, dat si . . . wisen sullen is tussen de regels geschreven.
80)
Het gedeelte : Ende dit ghelt sette wi . . . ende niet to ghelden is door middel
van een verwijzingsteken toegevoegd .
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horen maghen XXV lb . Vort soe 31) sal Reynaer 32) gheven Volprecht
Volquien soen voer de smerte, die hi hem dede int hoevet, achtien
pont . Voert soe sal gheven Volprecht Reynaer voer de wonde, die hi
hadde in sijn die, drie pont . Ende dit ghelt sal men ghelden up de
daghe voerscreven . Ende alle sticken, daer tuist of comen mach, daer
wi niet up gheseghet en hebben, dat houde wi an ons to verclaren,
ende onsen wille up segghen .
Dit sijn borghen Ruscen ende sine brodere :
Coppe Rusce
Coppe Gerit
Willam Rusce
Jan heren Vrederics soen
Willam Ruscen kinder borghe :
Jacop Herekijns soen
Ghisebrecht Garwart
Gherit Wedighe
Pieter van den Velde
Diederics Salen borghen :
Willam de Sale
Willam van der Lane
Ysebrant Alebouts soens borghe :
Vrederic hondert pont
Diederic Bloemart
Willam Leyden soens borghe :
Coppe Rusce
Pieter Wittekyn
Thydeman Leyden soen .
237
(c . 1309) 33)
(blz . 112*-***) Clais borghen veren Ludolven soen :
Jan sijn broder
Hanne Hildebrans soen
Coppert sijn broder
Broeder Diederix soen
Lambert Reymbouts soen
Pieter Nanne Hillincs soen
31 ) soe is in den tekst verbeterd uit : soel.
32 ) Reynaer staat op radering .
9s) Geschreven in omgekeerde richting op de keerzijde van b1z . 112*** met dezelfde
schrijfhand .
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Ludolf Wiggers soen
Reimbrant Hermans soen
Thydeman sijn broder
Pouwels
Pieter
brodere
Jan
Heine
Thydeman heren Oudolfs soen
Pouwels Heinen soen
Jonghe Pieter
Pieter Achten soen
Hildebrant veren Wimoeden soen
Pouwels Wiborghen soen .
Int eerste is onse segghen, dat Pouwels met sine brodere ende sine
maghen ghelden sullen Ludekijn, want hi onnoeselic daer toe quam,
CXX lb . Vort is onse segghen, dat men Diederic Nanninc Hillincs
soen ghelden sal C lb . Voort sal men ghelden Heinen sinen broder
LXXX lb . Ende van deser tuier ghelde, want men vonden hevet, dat
si vredebraker waren, soe sal de heeren hebben LX lb, want hadden
si vol bedraghen gheweest, soene had men se niet verghouden 34) .
Vort wise wi Heynen voer sine smarte XL lb ; des sel hi hebben tuintich pont van Diederix ende Heinen soene, ende dander tuintich
pont sullen ghelden Nanninc Hillincs kinder drie, ende Reymbrant
Hermans soen ende Coppert Hildebrants soen hoerlijc vier pont.
Ende dit ghelt set wi to ghelden : dat eerste ghelt des Donredaghes
voer Pinxteren, ende dat ander van ses weken to ses weken, met voetval ende V 35 ) cloester ende sielemisse ende oervede, alse 36 ) .
Dit sijn de borghen, de zoene uut to reken :
Pouwels Ghoudekijn soen
Clais filius ver Wimoeden
Pouwels Reinaer ende sijn soen
Coppert filius Ludolfs
Coppert Berten soen ende Heyne Pouwels 37) broder
Pieter Man
Borghen vor dordendeel van der soene :
Heine Pieters soen
Coppert Berden soen
Rophont.
want hadden . . . verghouden is met een dwarsstreep doorgehaald, welke men
vervolgens heeft trachten nit to wissen .
35) V, geflankeerd door puntjes, staat boven den regel .
35)
De zin is onvoltooid.
37) Pouwels is verbeterd uit : Fapi .
34)
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1312 November 18 38 )

(blz . 134*) Van Arnts Spikers leemte ende van Henrix huissokinghe 39), so hevet Arnt zelve ende Henric die Grise ende Bartout
van der Ouderscie verwilcoert op C lb an den heer to bliven, ende
Scade ende Jan Werneers soen zijn neve op XL lb .
Ende dieghene, die die leemte ende die huissokinghe deden, die
hebbent verwilcoert op lijf ende goit des heren seggen to houden ;
ende en helden zijt niet, dat si vredeloes wesen sellen .
Dese zijn beclaghet van der huissokinghe :
Gizebrecht Scarpenborgh soen
Willaem Scarpenborgh zijn vader
Dieric Scarpenborghs soen
Arnout van den Hove
Gert zijn soen
Daniil van den Velde
Jan Daniils soen
Jacop zijn broder
Jan van Meerloe
Jan uten Nesse
Willaem zijn broder
Willaem Barthelmeus soen
Arnt uter Hoeve
Arnt Dierix soen uter Hoeve
Dieric uter Hoeve
Gert Scarpenborghs soen
Dese zijn beclaghet van der leemte :
Willaem Scarpenborgh
Gert zijn soen
Dieric zijn soen
Arnt van den Hove
Gert zijn soen
Jan uten Nesse
Willaem zijn broder
Daniil van den Velde
Willaem Barthelmeus soen
Arnt van der Hoeve van Judefaes
Arnt Dierix soen van der Hoeve
Dieric zijn broder
Ingeplakt tussen blz . 134 en 135 . Twee gaatjes wijzen erop, dat het blaadje op
andere wijze mede ingenaaid geweest is . Het sluit naar den inhoud aan bij no . 92 .
89) ende van Henrix huissokinghe staat boven den regel.
S8)
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Jan van Dobben
Jacop zijn broder
Jan van Meerloe Gerts Rusken broder
Arnout Bollekijn .

40)

Actum anno Domini M°CCC°XII° Sabbato post festum beati Martini hiemalis.
1311 December 7 41)
239
(blz . 165) Wy Ghye, bi der ghenade Goeds bisscop tot trecht, doen
cont alien luden, die desen brief sien sullen of horen lesen, dat van
den tviste, die was tusgen den . . heren van den Duitsgen hus tot
trecht ende Dideric van Aelste, dat sies beyde an ons ghebleven
sin . Ende wy hebben gheseyt, dat Dideric van Aelst den . . heren van
den Duitsghen his vorghenoemt gheven zal anderhalf hondert Pont
suarter tornoysen, enen goeden koningstornoys vor XVI den .
van den cope, die die vorgheseyde . . heren tghegens Dideric ghecoft
hadden . Ende daermede zal al coemenscap, antale, cost ende sgade
van beyden siden al quijt wesen, sonder uitghenomen die vijftehalf
morghen lands, die men van Wolraven van Benthem plach to houden
toe lyene ende die vorseyden heren van den Duitsghen his nu den
eyghendoem hebben, die sullen se houden totter tijt, dat die penninghe al betaelt sin. Maer waer dat zake, dat Dideric dat erve vercomen woude, eer dese penninghe al betaelt waren, so soude hi den
vorseyden heren goede borghen setten binnen onsen lande vor alsovele penninghe alst weerdich waere . Ende dese anderhalf hondert
pont, die hiirvor bescreven staen, die zel Dideric van Aelst betalen
den heren van den Duitsgen hus van achte daghe na Paesken na der
date van desen brieve over een jaere . Ende waert dat zake, dat dese
penninghe niet en betaeld woerden toe deser vorghenoemder tijt, so
hevet gheloevet Dideric van Aelsten ende sine borghen, die hiirna
ghescreven staen, met zamender hand vor tviehondert pont : Goswijn
van Ecke, die oude Jan van Maertyn, die juncke Jan van Martyn,
Dideryc Heeswijc, die oude Amelryc, Willam Gevard Monemans
sone ende Gervaes Sculenborchs sone, in to comene in ene herberghe
toe Renen, hemselven toe winnen ende ghien man met sinen andele
quijt to wesen . Ende waer dat zake, dat enich man van desen vorseyden borghen storve ofte verbrake, dat hem God verbieden mote,
daermede en moghen hem die anderen niet bescudden . Ende al 42 )
dese vorsproken vorwaerden, die heft ghelovet vor ons ende vor onse
4 0) Deze naam is onderstreept .
41)
42)

Door Booth ingenaaid achter b1z . 164 en gepagineerd .
a) staat er twee maal .
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mannen Dideric van Aelste ende sine borghen, die hiirvoer ghescreven staet . Ende, om dat al dese stucken vast ende stade bliven, so
hebbe wy desen brief om bede wille der heren van den Duitsghen
hus ende Diderics van Aelste besegelt met onsen seghel .
Ghegheven int jaer ons Heren M°CCC ° ende elve in Onser
Vrouwen avonde verholen .
(c. 1317) 43)
240
Susceptum Henrici de Meerlant de thelo,nio fori annualis VIII
grossos .
Item III agnellos errantes . Item de pacto arearum XXX pullos .
Item Johannes de Hemerten C grossos . Item Gysekinus Cop C
grossos. Item Heynemannus Bertoldi C grossos . Item Bertoldus
Bertoldi C grossos . Item Nycholaus cramer CCC grossos . Item Johannes de Velde CCC grossos . Item Johannes de Amerongen CCC
grossos. Item Johannes de Hemerten XX grossos. Item Theodericus
Wilde XX grossos . Item Hille Croppelings botam . Item Bloc botam .
Item 'debet dominus Henrico pro expensis Elye ad X septimanas
IIII lb IIII f.
Item ad expensas Henrici, quando dictum Elyam duxit Traiectum
et reduxit in Horst XVIII f .
Item pro expensis Hughekini ad II septimanas XIIII grossos .
Item vigilatoribus ad dimidium annuatim IIII lb pro sallario .

43)

Geplakt aan de binnenzijde van het achterplat van het Registrum Guidonis.
Dit fragment van een afrekening dateert uit den tijd van bisschop Frederik van
Sierck (1317-1322), mogelijk nog nit het laatste regeringsjaar van bisschop Guy .
Volgens Mr . S . Muller Fz ., De Registers en Rekeningen van het Bisdom trecht,
1325-1336, II, b1z . LXXIII (Inleiding), noot 5, betreft de in deze aantekening genoemde jaarmarkttol then to trecht en is de aantekening zelf een uittreksel nit een
aan den bisschop afgelegde rekening .

ST KKEN, AANSL ITENDE BIJ HET
,,REGISTR M G IDONIS", BETREFFENDE ARBITRALE
ITSPRAKEN, GEDAAN DOOR OF NAMENS
DEN BISSCHOP (c . 1307-c . 1320)

ST KKEN, AANSL ITENDE BIJ HET
,,REGISTR M G IDONIS", BETREFFENDE ARBITRALE
ITSPRAKEN, GEDAAN DOOR OF NAMENS
DEN BISSCHOP (c . 1307-c. 1320) *)

(N o s. 241-275)
241 1 )
(blad 21) Dits mins heren zecghen des bisscops van trecht, als van
Gerards backaers doede, dat die zoene costen zal tviehondert point
ende vijftich suarter tornoyse. Des zel gaen hondert pont ende tyene
den erfzone ende den maghen, vijf ende vijftich pont to vorzone .
Ende die vorzone zel opboren Ecbrecht die backer, uit elken viirdendeel een man die se kiesen . Ende cunnen se niet overeendraghen, so
7e1 men se deylen met mijns heren bode . Ende van der zoene zel
mijn here hebben vijf ende tachtentich pont des vorghenoemden
payments . Dit ghelt zal ghelden Willaem Hack, Henryc Hack sijn
broder, Henryc scouten, Hughe Hughen sone ende Jacob die Wrauwer, elc sine grote met sinen maghen . Ende die den doeden naere is
dan den levendighen, die en zel daer niet to ghelden ; ende effen na
is, die zal ghelden ende nemen . Ende dit ghelt zal men betalen tot
trecht to Sente Janne opt kerchof to drien daghen : die eerste dach
des Wonsdaghes to Paesken in die hilghe daghen, die andere des
Sonendaghes na Sente Jans daghe to myddezomer, ende die derde
dach des Sonendaghes na Onser Vrouwen daghe to midden Hogeste,
die naest coemt. Ende hiirvoere heft borghe gheset Hughe Hughen
sone : Ruesghen van de Vene, Jacob Avelien sone, Hughe 2 ) veren
Elzelnen sone, Jacob sijn sone, Willaem sijn sone . Dits sin Willaem
Hacks borghen ende Henrics sijn broder : Tideryc Rikelande sone
voer een verdendeel, Jan Hack voer een verdendeel, Langhe Hughe,
Willaem Hack ende Henryc Hack voer een verdendeel . Henryc
scoute ende Jacob die Wrauwer die zellen onder zoene wesen als hiir
ghesproken is in der maniire, dat men se vredeloes legghen zal . Hoer
eerste ghelt zel des anders borghe wesen, ende voert tot elken daghe
also . Ende dit sal ghevredet wesen in alingh vrede ont achte daghe
*) Deze stukken maken deel uit van een verzameling losse blaadjes, R .A .
bisschoppelijk archief, i nv. no . 207.
1 ) Dit stuk zal gesteld moeten worden in of na 1307 .
Zie boven no . 176 (Registrum Guidonis, b1z . 28) .
2 ) In den tekst verbeterd uit : en met liggend streepje erboven (= ende) .

trecht,
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na den lesten daghe, ende ene sone tot alien soene recht . Ende ten
middelsten daghe so zel men doen voetval met hondert mannen, ende
tviehondert zelemissen winnen, die closter to winnen tusghen Noeden
ende Bodegraven, alst woent is. Ende daer zel men weder oerveede
doen alse ghewoent is in den lande van trecht. Ende omdat mijn
here onsculdich vonden hevet Jan Hack, Willaem Ecberts Rosen
svagher, Willam Pontiaens sone ende Dideryc Riclande sone, so
seghet hi se quijt.
242 3 )
(blad 22) Dits segghen mijn heren segghen .
Int eerste, alse van den dike, dat die legghen sal, alse hi nu leghet,
tot Sente Pieters 4 ) misse, die naest comt . Hiertuschen sulle wi ons
beraden ende onse segghen daerof segghen .
Item van den tiende tot Achtevelde, die heren Everaets is, segghe
wi, datten haer Everaet wel vercoepen mach ende met den penninghe
lossen jeghens denghenen, diene wets hevet tuschen Sente Pieters
misse in den lenten ende Paschen 5 ), alse sine letteren houden .
Item van den rechte to Lottervelde is mijn heren segghen, dat si
eenen meenen rechter setten sullen, die van hore tuyer weghe rechten
sal, ende elke sine grote neme van den verval ende van den boeten .
Des sel hebben haer Jan die drie dele ende haer Sueder dat vierdendeel 6 ) . Ende waer dat sijs niet overeen 7) draghen en moghen, soe
sal de scoute van Amersfort daer eenen rechter setten, die rechten
sal van horen weghen tot der tijd dat si overeen draghen .
Vort van der vischerie segghe wi, dat elk daer vichschen sal na
sinen andeel .
Item van der suaendrift segghen wi, dat dat haer Jan suanen
houden sal in den Rijn na sire grote, alse hem aneloept na den grote
van den water, ende desghelijcs haer Sueder .
Item van den ghoede to Rina, des hem haer Jan becroent, is onse
segghen : ist dat hem dinct dat hi recht daerane hevet, dat hi heren
Sueder anespreke aldaert to rechte gheleghen is, ende haer Sueder sel
hem recht doen sonder vertrecken .
Ende den voercoep up dArke van den vische gheve wi denghenen,
die eerste comt ende meeste ghelts ghevet .
Item van den VI lb, die haer Ghisebrecht van Apicwoude bekent
3 ) Concept, kort vodr 1309 September 17, zie boven no . 41 (Registrum Guidonis,
b1z . 20) .
4) Verbeterd in den tekst uit : Martijns.
5 ) Hier staat doorgehaald : daer na eerste momende (!)
8 ) Des sel hebben . . . vierden deel staat boven den regel .
7 ) Hier staat doorgehaald : ende.
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soude hebben heren Janne : vint men se in sijn testament, so sullen wi
hem 8) helpen met goeden trouwen, dat hi se weder hebbe .
Item van den banne ende van den boeten, daer de parde voer ghepant waren : want vonden, dat de boeten met rechte niet vervolghet
en waren, soe dede wi de parde wedergheven ende dat seg wi quite .
Item van Ghisebrecht van Scaflaer is onse segghen, dat hi hem
ofnemen sal met sire hant ten heylighen der aneticht, die hem haer
Jan anetiende is, of beteren alsulken scale, alse hi hem ghedaen hevet,
met sinen eede .
Item van dat haer Jan seghet, dat hem rechts ghebreket up den
hoeven, is onse segghen, dat hem haer Sueder al recht doen sal to sinen
vermanen .
Item van den ghoede van Ymminchusen, dat houden wi an onse
seggen, want wire noch enghiene wareit 9 ) of en connen ondervinden .
Item van Dorart sulle wi een ondersoec doen an den vroetsten
ende den outsten, diet cont, ende na dat wi vinde sullen tsine gheven
ende toewisen .
Item van der hotter, die Muschets was des lombarts, omdat in
enen open oerlof (lees : oerlogh) was ende hi woende in die stat, so
vinden wi dat quite.
Item van Enghebrecht van Mandren : : st dat hi versoent is -net
heren Janne, dat wille wi dat stade blive ; ist dat hi hem beclaght,
sijns parts, so sal hem haer Janne recht doen.

243 '0 )
(blad 21) Inghebrecht van der Aa, Jan sijn zone, Gherard sijn zone,
Albaren van Marsene, Jan de Cleine, Egbrecht metter plate, Claeus
Aven zone, Ghijsbrecht Otten zone 11 ), Wouter Egbrechts zone
Ghisebrecht veren Lisen zone, Egbrecht Niesen zone, Heinric van
Derschen, Heinrec Bollard, Heineken de snider 12), Willem Mul, Aelbrecht de Crane van Marsen, Claeus de Coc, Hannekijn van den
Torne, Diederec van der Ouderkerke, ende Willem Canis .
8 ) Na testament stond er aanvankelijk : wi se hem uut doen reeken .
9 ) Hier volgt doorgeslagen : doer.
10 ) De datering moet in verband met no . 37 gesteld worden omstr . September 1309 .
Deze aantekening komt overeen met no . 232 (in het Registrum Guidonis geplakt op

blz . 76), maar is waarschijnlijk van iets lateren datum, aangezien enige namen
bier zijn doorgehaald . Ook ontbreekt bier de slotregel van no . 232 (opgeplakt
blaadje), terwijl daarvoor in de plaats gekomen is : Vredeloes . . . leemie. Met het
oog op de afwijkingen in den tekst is dit no . in zijn geheel afgedrukt .
11) Deze naam is doorgehaald .
12) Deze naam is doorgehaald .
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Vredeloes van Boudewijns claghe Teden Coelnaers sone van sire 13 )
leemte.
1310 Januari 11
244
(blad 18) Dits mijns heren seggen tuisken Baernt den Brunen, porter
to Zuitvene ende die erfnaem is Herborts zijns broders, an die ene
zide ende Gert Lalant, porter to Deventer ende erfnamen veren
Aleyde Vadye, op die ander zide, dat Baernt voirghenoemt sel hebben
van zijns broders halven also groit goit, alse zijn broder an veren
Aleyde brochte, ende vijftich pont daertoe ute veren Aleyde goede,
omdat also bevorwaert was. Ende dat ander erflike goit, dat veren
Aleyde was, dat seggen wi haren erfnamen toe, wantet also bevoerwaert was . Ende hou groit, dat Herborts goit was, do hi an veren
Aleyde quam, dat sal Baernt zijn broder met him vierden anebrenghen ende groten met haren cede, oft hi Belt laten ten seggen Werneers
Wackers, die zijn gheselle was . Voertmeer is mijn heren seggen, dat
Baernt die Brune voirnoemt sel behouden met him vierden ten heyleghen, hou g (r) oit dat zijns broders goit was, dat to Zuitvene quam .
Ende sculdicht Baernt iemant to Deventer, die zijns broeders goit op
soude gheboirt hebben aldaer, die sel him desghelijx doen . Ende als
dit goit ghegroit is ende Herborts goit uitghenomen is, also groit als
hijt an veren Aleyde brochte, ende dat daer overblijft, dat seggen wi
zamenwinninghe ende ghelike to deilen onder veren Aleide ende
Herborts erfnamen . Ende ute veren Aleide goede sullen Herborts
erfnamen nemen vijftich pont, want voirwaerde was, alset hiirvoir
ghescreven staet . Ende die zamenwinninghe, oft also goit als die
zamenwinninghe is, die sel men inbrenghen to Deventer int erfhuis,
ende die sel Baernt ofte zijn bode uitreiken denghenen, die se ten
rechte hebben sullen . Voertmeer sel elc man wesen weder op zijn goit
ende alle besettinghe quite ; ende dien scade dien eclc (!) man den
anderen ghedaen hevet, dien sel hi him ghelden to zinen rechte . Voertmeer van den ghesteleken playte, dat si onderlinghen hebben ghehat,
dat bout mijn heer an zijn seggen . Ende voirt so waer enich tuivel an
is oft of comen mach, dat bout mijn beer to zire verclaringhe . Ende
met desen sticken so seghet mijn heer beide partien verzoent ende dit
zoending to houden ende to leesten op alsulke pene, alser op gheset
is . Ende dese anebrenghinghe ende scultichghinghe sel men anebrenghen tuisken hiir ende Sente Agnyeten daghe naestcomende, zonder
al argheit .
Gheseghet int jaer ons Heren MCCC ende neghene des Sonendaghes na Dertienden daghe to Deventer .
'°) van sire is in den tekst verbeterd uit : vanre . Deze zin is van een andere
schrijfhand dan het voorgaande en is onvoltooid .
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ANNO DOMINI MCCCO DECIMO GHESEGHET TE VREDELAND
(Nos . 245-248) 14)
1310

245

(blad 15) Dits mijns heren zegghen, als van den scepen van Diemen :
Int eerst Jan Hertgheer ende Luttic Bruninc, omdat si in der kenninc
bevallen sijn, so zellen si gheven mijn here C lb ende L lb goeds ghels .
Des zel 15 ) ghelden Jan Hertgher C lb ende Lutic Bruninc L lb . Dit
ghelt zel men betalen tot tueen daghen to Vredelant : deerst dach zel
wesen Sonnendaghes na Sente Jans daghe, dander dach Sonnendaghes
na Sent Pieters daghe tingaende Oechste . Waer, dat wi vonden, dat
dese vorghenoemd scepen Arnout Scalen enighen scade hadden ghedaen, dat bout wi an ons to verclaren .
Voort van den scepenen van Diemen, al$ Jan her Bruninx soen,
Jan her Werenbouts soen, Louwe Boeve ende Roelof Tollekin zellen
gheven mijn here LX lb goeds ghelts, omdat si brieve beseghelt hadden, die wi vonden, dat si also niet en waren . Des zel ghelden Jan her
Bruninx soen XXV lb, Jan her Werenbouts soen VIII lb, Louwe
Boeve XII lb ende Roelof Tollekin XV lb ende Bruninc den scoute
XXV lb, omdat hi sinen zeghel daran henc, dat hi niet over en was .
Ende dese dach als dander.

1310

246

(blad 15) Dits mijns heren zegghen, al van then van Wesepe, dat si
Didde den molenaer sloeghen, daer Herman van den Breync des
bisscops pander bi was, dat die zoene costen zel C lb goeds ghelts .
Des zel hebben mijn here LXXV lb ende Did molenaer 16) XX lb
vor sine anst ende vor sine smerte ende Herman van den Brenc V lb .
Ende dit ghelt zelen ghelden Korstiaen Dibbaren soen, Henric Vulemule ende Flores Arnt Omen soen mit horen helpers, die si daertoe
ghebeden hadden ende die si bi horen eede dartoe voort brenghen .
Dese dach is als dander . Deerst dach van desen ghelde zel wesen
Sonendaghes na Sent Jans daghe, dan(der) dach Sonnendaghes na
Sent Pieters daghe tingaend Oechste . Ende hiermede zel alle ding verzoent wesen, die onder hem is . Vor dit ghelt sijn borghen : Korstiaen
Dibbaren soen, Henric Vulemule, Flores Arnt Oems, Hein van Loenen, Heineman Didderix soen ende Broder van den Dam mit
samender hant.
14 ) Deze vier uitspraken staan op €en blad ; ze zijn gedaan in 1310 to Vreeland .
15)
16)

zel staat boven den regel .

Hier volgt een uitgewiste letter .
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1310
(blad 15) Dits mijns heren zegghen tusghen Willekin Wedighen en
Vop Creyt van dien brieve, die Vop Creyt hadde ghetoghet op Willekin Wedighen ; die vint mijn here alsilc, dat Willekin Wedighe mit
recht niet ghelden en zel ende seiten daeraf quite, want wi die
brie (ve) quaet ende valsch vonden hebben .
248
1310
(blad 15) Dit ( s) mijns heren zegghen, als van dien knape, die Jacob
van Bremen lemmede, die Willaems knape van Cleve was, doe hi
baliu was, dat die zoe (ne) costen zel XX lb goeds ghelts . Des zel
hebben sine kinder VIII lb ende de maghe vor horen cost IIII lb ende
mijn here 17) (lb ), tot tueen daghen to ghelden to Vredelant : deerst
dach Sonnendaghes na Sent Jans daghe, dander dach Sonnendaghes
na Sent Pieters daghe tingaende Oechste .
249 18 )
(blad 14) Dits mins heren segghen, des heren itten Goye, haren
Hubrechts van Vyanen, haren Ghiseberts van Yselsteyne, Jans van
Bozinghem ende Henrics van den Rine tusghen haren Dideric van
Brakel, syre broder ende syre suster op die ene syde, Janne van Zulen
ende syre broder haren Diderics kindere 19) op die andere syde . Int
eerste van egheliken guede ende van varender have, dat Karen
Sueders was van Beverweerde, daer God die sele of hebben mote,
dat se deylen sullen haer Dideric met sinen broder ende met sijnre
suster die ene helfte, ende Jan van Zulen ende sine brodere die ander
helfte . Maer hadde ieman anders iet an toe segghene behalven dese
vorghenomde lude, dien ontsegghe wy hoers rechts niet .
Ende erftynsgued segghe wy toe delen ghelike den eyghen .
Ende die tyenden, die des heren iten Goye was, die van den
Stichte ruert, dien segghe wy haren Dideric van Brakel toe, omdat hi
die zamende hant an hadde 20 ) bi haren Sueders levende, also als haer
Dideric seyt ende brieve spreken, die hi daerop hevet . Ende dats
onse segghen, alse ghenoech toe doene elken man, dat dat haer Dideric
behouden sal met tuien Stichts manne, die dat saeghen ende hoerden,
17 )

Het bedrag is weggeradeerd .
Te dateren na de terugkeer van bisschop Guy uit krijgsgevangenschap (na Sept .
1305), waarschijnlijk omstr . 1310 . Sweden van Beverweerd was gesneuveld op
Duiveland 20 Maart 1304, terwijl Gijsbrecht van IJselstein pas in 1310 als ridder
(„heel') voorkomt (Berkelbach, Regesten, no . 172) .
19 ) haren Diderics kindere stond aanvankelijk achter : op die ander sijde .
00 ) hadde is verbeterd uit : hevet .
10)
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dat hem die zamende hant verlient wart ; maer waren se doet, so
soude hi elk man versetten met tuie manne, alst recht is .
Ende die anderhalve hove, die ghelegen sin in Romboudsmere, dats
onse segghen, dat haer Dideric van Brakel ende Jan van Zulen beyde
hoer recht quijt sgelden sullen ; ende die sal Emont van Brakel van
ons ontfaen toe leene in dienstmans stat ende houden van den Stichte,
ende daermede sal Emont vertyen van allen erve, dat hem anecomen
is ende haren Sueders was tot haren Diderics behoef sijns broders .
Voert is onse segghen : die hove in Kattenbroec, die haer Sueder
Emont gaf, dat Emont die besitten sal ende men se met deylen sal,
hi en warde metten rechte daeruit ghewonnen 21 ) . Voert is onse
segghen, dat Jan van Zulen hebben sal alle die manne, die gued van
haren Sueder helden ende sine manne waren, ende allent dat leengued, dat haer Sueder beseten hadde, doe hi an den lesten lieve was,
ende van den Ghestichte heelt, uitghenomen den tyenden, die des
heren ten Goye was, alse hiir vorghesgreven staet, ende die anderhalve hove lands in Romboudsmere, die Emont hebben sal . Ende
hiirmede sullen se guede vrende wesen ende versoent van alien tuiste,
die se onderlang hadden ; ende malc sal op anders erve 22) vertyen,
waer dat ghelegen is . Ende waer hiir iet onder verdonkert, dat houde
wy an onser verclaringhe .
Dictum feria VIa post Egidii 231
2 5 0 24)
(blad 23) Dits mins heren segghen als van Willems leempte van Heeswijc, dat die sone costen sal CL lb suarte . Des sal hebben Willem vor
sijn leempte ende sijn smerte ende sijns soens smerte C lb, ende mir,
here L lb . Dit sal ghelden Albrecht de Loese L lb, Willem de Lose
XL lb, Jan de Loesen XX lb, Laureys de Loese XX lb ende Hughe
veren Everken sone XX lb . Ende des penninghe sellen si gelden elc
met sinen maeghen . Ende dat sal men betalen tot trecht to Sente
Janne to drien daghen : die ierste dach sal wesen 25 ) des Sonnendaghes
na Alre Heyleghen daghe, die ander dach Sondaghes na Jaersdaghe,
die derde dach Sonnendaghes op Groet Vastelavont . Ende Hughe van
Vloeten es borghe vor Hughen veren Everkenne sone . Ende met desen
viir broderen zijn borghen Willekijn van Malsen, Jan van Malsen zijn
broder, Jan zijn soen, ende Egbrecht Ebelijn, met zamender hant .

21)
Y2 )
23)
P4)

25)

hi en warde . . . ghewonnen is ingevoegd .
Hier staat doorgehaald : ver.

De datum is bijgevoegd . In 1310 viel Vrijdag na St . Egidius op 4 September .
Dit stuk zal vermoedelijk omstreeks 1310 kunnen worden gesteld .
wesen wordt gevolgd door radering .
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26 )

Van Sueders claghe van Boichout vredelois : E 7)
(blad 3) Steven van Lyenden
Har Baldeken van Avesaet
Otte sijn soen 28), Johan sijn soen
Doys sijn soen
Har Godevard Tenghenaghel
Har Jacob van Heteren
Johan van Beynem
Gelys 29 ) sijn broder
Goswijn haren Hilling soen
Dyderic sijn broder
Gerard van Merten
Otte sijn broder
Clays sijn neve
Gerard die kempe
Gyselbrecht sijn broder
Goswijn sijn broder
Otte Doys, Doys sijn broder
Heynekin sin broder
Quade Ghybe
Johan van Wijc
Gherard Robrechts soen
Dyderic van der Molen
Johan de Wytte
Lambrecht Kyvit
Heyneken uten Werde
Godevard Krucman
Clays van den Poele
Dyderic sin broder
Ghene Ghiben sone
Herman Hardenec
Johan sijn broder, Steven sin broder
Johan Tenghenaghel
Arnoud van den Zande
Johan van der Molen
Heynekin sin soen
Dyderic van Marsen
Dyderic van Heteren
26 )

Deze lijst zal omstr . 1310 (of in 1311) gesteld moeten worden . Zie no . 62

(Registrum Guidonis, b1z. 94) .
E')
Y8)

29 )

Het opschrift is met andere hand dan het navolgende .
Doorgehaald .
V66r Gelys staat een D, kennelijk een vergissing .
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Gerard van der A S 0)
Screvel sin broder 31)J
Vullinc van Lewe n
Heynekin van der Eem 32)
Swarte Otte
Hartbaren van den Geyne
Boudewin Lodewijc soen
Johan sin broder
Wilhem Johans soen van Eec
Johan Bronys
Herman van Rysewijc
Thomas van Wykersloet .

252 33 )
(blad 19) Wi . . Ghye, bi der ghenaden Goits bisscop toit trecht
maken kont alien lieden, dat wi ghesceiden hebben die Suollenremarcnoete ende Yttersimmermarcnoete an die ene, ende die ghemene
stat van Suolle an die ander zide, in desen manieren : Na dien dat wi
vernomen hebben, datter zijn vijftich hoeven, ende van dien L hoeven
so vinden wi toe der stat van Suolle to hebbene zestien hoeven, die
naest an der stat gheleghen zijn . Ende die van Middelwijc ende van
Oestendorp 34 ), die ghewaert zijn, sellen weiden in desen zestien
hoeven gheliken den borgheren to Suolle, uitgheset die coeters, die
buten der stat van Suolle wonen . Ende alle die ghewaerde van Suolremarke ende Yttersimmermarke die sellen hebben XX hoeven . Ende
die van Yttersimmermarke, die niene weiden op Suolreweide, die
sellen hebben vier hoeven, to deilen onder him, alse bi boernesse na
der gheware . Ende wi sellen hebben X hoeven, die gheleghen zijn bi
enen water, hiet die Lake . Ende waert, dat an desen vijftich hoeven
hoeven ghebraken, so soude men dien ghewaerden 35) van Hyttersimmermarke ofsclaen iene hoeve . Ende ghebraker meer daerboven, die
soude men voirt ofsclaen over al ons 36 ) ende elken, hoeven hoeve
ghelike . Ende isser boven L hoeven, dat sellen die ghewaerden voirnoemt onder him deelen na hare waerscap, uitgheset die van Suolle
S0 )
31)

Doorgehaald .
Doorgehaald.
84 ) Doorgehaald.
33) Volgens Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, no . 238, moet dit concept
gesteld worden op kort voor 1311 December 25 . tie voorts : Berkelbach van der
Sprenkel, nos . 239 en 244 .
34)
Hier staat doorgehaald : sellen weiden .
35)
ghewaerden is aan den kant toegevoegd .
36)
ons staat boven den regel .
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ende wi. Ende dit sel men meten ende deilen bi onsen metter ende bi
onsen boden, die wire toe setten ; ende daer si elken meten ende
bewisen, daer sellen si an bliven . Ende die van Suolle sellen houden
ende verwaren dien dijc ende dien zijl, die si hiirtoe ghehouden hebben, als si sculdich zijn to doene .

253 37 )

1313 April 4

Anno Domini MOCCC°XIII° feria IIIIa ante Palmarum .
(blad 13) Dits mijns heren seggen van der zoene van Willaem den
Witten van zire smerte van zinen voete, die him ofghescleghen wart
bi Montforte to Achthoeven 38), dat die zoene costen sel I1 lb suarter
tornoyse ienen goeden groten coninx tornoyse voir XVI d, oft ienen
goeden hollansken voir II d . Des sel hebben dese Willaem die Witte
voir zine smerte LXX lb, to betalen ghehelike to Sente Jans misse
to Midzomer naestcomende. Ende die heer sels hebben LXXX lb, to
betalen die iene helft van desen LXXX lb to Sente Lambrechts misse
naestcomende ende die ander helft to Sente Martijns misse in den
winter daer naest . Ende dese voirnoemde I 1/zc lb sellen gheven Dieric
van den Rande, Dieric veren Gheersende soen, Willaem zijn broder
ende Clais Aven soen toit desen voirsproken daghen, ellic zine grote
met zinen maghen . Ende die Willaem den Witten nare zijn dan den
hantdadeghen, die en sellen niet gheven, ende die effen na zijn, sellen
nemen ende gheven . Endet sel ghevreit wesen to Sente Jans daghe toe
voirnoemt ende den dach al . Dese zoene sel men voldoen to Sente
Janne toit trecht. Ende die orviede sel men doen to Sente Jans
misse, also verre als men Willaem voldoit . Ende dese zoene sel wesen
toit allen zoenen recht 39 ) . Ende voir desen, die 40 ) dit ghelt betalen
sullen, zijn borghen : Harman die Neve, Gizebrecht van Roemst Clais
soen, Alebrecht die Neve, Lourens Goitscalx soen ende 41 ) Heine
Volcwijns soen met ghesamender hant ende niemant mer zinen aendeel quite .
Ende Willaem die Witte hevet borghen gheset dit zoending to
houden op CC lb : Gert van Ameronghen ende Gizebrecht van Meerloe .

37)

Concept van no . 89 (Registrum Guidonis, b1z . 135) .
38 ) to Achthoeven staat boven den regel .
99 ) Het gedeelte : Dese zoene sel men voldoen . . . toil alien zoenen recht is door
middel van een verwijzingsteken ingevoegd .
40 ) Hier staat doorgehaald : dese zoene .
41) ende staat boven den regel .
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254 42 )
(blad 4) Henricus Roest
Henricus ejus filius
Aelt Nanneken sone
Ghisebertus filius Wolteri
Johannes van den Maeden
Gherardus Scaep 43)
Gherardus de Steenlar
Reymardus Ketel
Wedeghe ejus filius
Wilhelmus ejus filius 44)
Wilhelmus filius Hildebrandi
Ghisebertus frater ejus
Wolterus frater ejus
Aelt Venhamer
Litticke Wedeghe 45)
Wilhelmus filius Godefridi
Reynerus frater ejus
Albertus filius Ghiselen
Wolterus de Neckenvelde 46)
Henricus filius Dissan 47)
Gherardus Selander 48)
Wilhelmus de Brugghe
Albertus filius Werneri
Jacobus ejus filius

Lubbertus filius Egberti 49)
Johannes Scoyer
Ghisebertus filius judicis
Ghisebertus filius Suaneldis
Henricus van den Rieske 50)
Wedeghe terduyst 51)
Gherardus filius Voysen
Nicolaus van Allaer
Wolkardus de Stenlaer
Halt frater ejus
Pilgrim filius Wolkardi de
Steenlaer
Volbrecht filius suus
Goetscalcus filius Wolkardi de
Steenlaer
Gherardus filius Ludolfi
Albertus Wedich sone
Alet Tollinc
Reynerus frater suus
Baveydus frater suus
Jacob Machgorys sone 52)
Henricus de Woudenberch 53)
Wilhelmus filius Huberti 54)
Aelt Steynwijc

Dese claghe dede Gizebrecht Voghelsang van Gerts doit zijns soens ;
ende leggen vredeloes .

42)

Willaem de Brugghe of Van der Brugge komt voor in 1313 . Zie no . 101 (Registrum Guidonis b1z. 145) .
43) Hierna volgt een uitgeradeerde naam, nog to ontcijferen als : Harmannus de
Steenlar .
44) Hierna volgen drie uitgeradeerde namen.
45) Verbeterd uit : Wedeghe Parvus .
46) Hierna volgen twee uitgeradeerde namen .
47) In den tekst verbeterd uit : Disschen .
48) Hierna volgt een uitgeradeerde naam .
49) Hierna volgen drie uitgeradeerde namen .
50) Verbeterd uit : de Riische.
51) Hierna volgt een uitgeradeerde naam .
52) Verbeterd uit : Jacob filius Chamacenas .
53) Hierna volgt een uitgeradeerde naam .
54) Hierna volgen twee uitgeradeerde namen .
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255 55)
(blad 24) Dits segghen alse van der scedinghe alze van Oitberts goede
des lumbards van Amersforde . Int irst, want Oitbert voerghenoemt
ende Willaem zijn sone, de lumbarder van Renen, onverscieden waren
ende in meenbodel zaten, alze van Willaems moeder guede, so zal
men al g'et, dat Oitbert afterleit ende des hi in hebbinge ende in
ware was oppe den dach, doe hi doet blief, tzi tot Amersforde jofte
to Renen, like dielen ontuee ende gheven Willaem die ene helfte van
zijnre moeder weghen, ende Oitberts testamentoir die andere helfte .
Ende in dese delinghe zal mede gaen Willaems guet, dats to verstane
tachtende deel in den huis to Renen, want de vader ende sone in
meenbodel zaten . Ende na der rekeninge, de ghevonden is int huis tot
Amersforde, zo hebben zee to delene int huis tot Amersford tien
hondert pont LXXVII pont VIII scellinge . Ende int huis to
Renen lopet de rekeninge van alder zelscap vijftien hondert pont
ende zestien pont metten hondert ponden ende tienen ponden onzekers guedes . Des boerde Oitberde een vierdeel an ende Willaem een
achtende deel, ende dit virendeel ende dit achtende deel lopet op vijf
hondert pont LX VIII pont X s . Ende daerop tezamene gheleghet dat
deelbaer guet, dat tot Amersford is, alse tien hondert pont LXXVII
lb VIII s, so lopet de summe van den deelbair guede, bede to Renen
ende tot Amersforde, sestien hondert pont vijf ende viertich pont ende
achtien scellinge metten hondert ponden ende tien ponden onzekers
geldes . Dat belopet in de delinge van Oitbertes virendeel ende van
Willaems achtende deel XXXVII pont X s . Ende dat gelt ofgheslagen, zo boert Willaem achtehondert pont IIII pont IIII s, ende de
testamentoir alzo vele . Ende van desen gelde, dat die testamentoir
hebben sullen, so sullen zie mijn heren den . . bisscop uten drie
hondert pont, to kirene daer hi wil . Ende metten anderen so zullen
zie Oitbertes onrecht weder kieren also veer alst strecken mach,
ende mijn heren den . . bisscop daer rekeninge of doen alse hiis begeert. Voertmeer, ommedat mijns heren des . . bisscops brief hout,
den hi ghegheven hadde Oitberte ende Maes, lumbarder tot Amersforde, waert datter een storve, dat zijn erfname 56 ) des doden 57)
volgere wesen zal in der erfnesse ende Willaem in meenbodel met
zinen vader sat, so zal Willaem bliven int huis tot Amersforde ten
rechte, dat zijn vader was, better 58) tijt, dat hi zijn guet gheinnet
55)

Dit stuk kan omstreeks 1313 of wat later worden gesteld . De deken van Sint
Pieter, die arbiter is, is waarschijnlijk Gerardus de
mmen (van Ommen), die in
dezen tijd genoemd wordt (zie Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, no . 257) .
55) Hier volgt doorgehaald : in .
67) Hier volgt doorgehaald : stat gaen solde so fa(?) zal Willaem in zijns vader star
weder gaen int huis tot Amersforde, guet opboren solde .
5e) better, d .w .z . bet der = tot der.
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hevet. Ende dat gelt, dat die testamentoir hebben sullen, dat zal him
Willaem uten van den panden ende van brieven to redeliken daghen,
als 59) de deken van Sente Peter seggen zal . Voertmeer so zal Coppijn
Willaems sone hebben ende behouden alle dat gelt, daer die brieve
of op him spreken, want mijn here de . . bisscop Oitberte ende
Mase ende hoer ghezyn ghenomen hadde onder zine bescerminge met
zinen openen brieve . Ende Willaem zal al die pande wedergheven tot
Amersforde zonder cost tusghen hiir ende Sente Johans misse, ende
to Renen also veir 60 ) alst Oitberte ane gheit. Ende velle hiir enighe
stotinghe onder, dat bout de deken van Sente Peter an zine verclaringe.

256 61 )
(blad 26) Wildi horen, waerom die greve van Ghelre dede breken
haren Elias hus van Woudegge : dat hi venc Willaem van Daefselar,
ende namen hem VII lb ende I pert . Item voert so namen se Dideric
van Daefselar III perde als ghoet als XXX lb, ende deden sijn ghoet
II jaer ledich leggen. Item soe venggen se Rutghers tue soenen van
Sprakelar, ende vorden se op en hus to Merewijc in des hertoghen
lant 62) . Item voert so namen se Oude Leiten II vette coen, ende
sloghen se to Scarpenseel, ende namen hoer hoer ymmen . Item voert
so namen se Gherart van Wispelar III ymmen (sic) . Item voert namen
se Ludeken van Haseldunc VI render ende sloghen se to Woudengge .
Item voert vengen se Dideryc van Heest ende namen hem VIII lb
ende al sijn inghedoemt binnen sinen hus ; ende si vengen sijn soen
mede . Item voert namen se Henric Heyen I pert . Item voert vengen
se Gherards kinder van Bidderscoten, des greven gheltachtich man,
ende namen hem al dat hi binnen hus hadde .
Hirna deden se desen scade in des bisscops lant, ende bernden
Jordaen van Ronselaer . Item voert bernden se Nanneman van Daver59)

Hier staat doorgehaald : is seggen zal.
veir staat op radering .
61) Dit stuk is van tweeerlei schrijfhand . De hand, waarmede het laatste deel van
Voert vengen si Willaem . . . einde is geschreven, is een der schrijfhanden van het
Registrum Guidonis. Ik meen daarom dit stuk omstreeks 1313 to mogen stellen . Aangezien Johan van Merwijck den lsten Nov . 1311 zijn huis to Merwijck met den
voorburcht opdroeg tot een Teen en open huis van den graaf van Gelre, moet h . Elias
voordien zijn gewelddaden op de Veluwe gepleegd hebben . (zie: P . N . van Doorninck
en Dr . J. S . van Veen, Acten betreffende Gelre en Zutphen, 1107-1415 (Alste Register), 1908, blz . 111, verge! . aldaar b1z . 61 het vidimus van 6 Nov . 1311 van een
brief van 30 Nov. 1303 . Aangezien Woudegge in Renswoude ligt, kan h . Elyas
dezelfde zijn als beer Elyas van Woudenberg, genoemd in 1314 (R. A . Gelderland,
hertogelijk archief no . 205, landrentmeestersrek. 1314115, fol . 14 vso en 19) .
62)
des hertoghen lant : d .w.z . des hertoghen van Brabant lant .
80 )
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lar, ende namen daerna sinen kinderen II perde . Item voer vengen
se Gherarde van Brunhorst, ende roveden ; doe wart hi hem weder
ghenomen . Daerna doe mortbernden sine . Nu tot Sinte Jacops namen
se hem IIII perde als ghoet als XXX lb . Voert venghen si Willaem
van Renen in onsen lande, ende namen him zijn goit ende bescattichden . Voirt 63 ) namen si Clais Wedeghen sone zine karre ende zijn
paert, dat ons weder wart doen gheven bi Dieric van Aelst, uwen
rechter. Voert namen si Gyzebrecht haren Elyaze des papen sone also
vele goits, dat wardich was XL lb . Voirt namen si Everaert Tudermol zijn quic ende zine perde, ende verbarnden bi nachte . Ende dit
hebben si ghedaen in onsen lande ende vele meer, omdat wi se verdreven uit onsen lande, omdat si in uwen lande mesdaen hadden .
257 64 )
(blad 10) Arnout Belien soen hevet zekerhede ghedaen mijns heren
seggen to houden van Spierinx broeder doit, ende Spiering van Arnouts broeder doit . Int eerste van Spierinx broeder doit, so zijn an
den heer ghebleven ende borghen gheset Arnout Belien soen, Eggaert van der Vlist, Eggaert Veneman, Eggaert van den Wiele, Willaem Veneman, Dieric Montfoert, Willaem van der Meente, Hondekijn, Willaem Raet. Dere neghen borghen zijn : Gert Harmans soen,
Jan Robbijns soen, Peter Saffentijn, Hein veren Hillen soen . Ende
Jacop van Bremen hevet gheloevet van zijns broeders weghen ende
Gert Ewekijn van zijns broder weghen, also verre als men him tueen
haer rechte borghen doit incomen, alse recht is in den lande van
Amestel. Ende Heyn van Wiele van zijns broeders weghen ende Jan
van der Hoeve van zijns broeders weghen zijn buten ghebleven . Ende
dese zekerhede loipt om VIII° lb, ellic op zine groete ghelike den
anderen to ghelden . Voir Jans broeders weghen van der Hoeve zijn
borghen Jan Suarting in der helft, ende die ander helft blijft staen an
Jans kinder van der Hoeve ende zire zuster kinder, daer Jan Suarting
niet voir en loevet .
(blad 10 vso) Dit zijn Spierinx borghen voir Vc lb mijns heren
seggen to houden van der zoene van Korstiaens Goiers doit zijns broeders in manieren alset ghesproken is :
Haer Zuremont uit Langbroeke, Gisebrecht van Catse, Everaert
haren Zuremonts sone, Scaden van Ruwel, Arnt van der Hoeve,
Peter Onwest ende Spiering zelve met ghesamender hant .
63)
64)

Hier staat doorgehaald : moirtbarnden .ri t.
Dit stuk en het erbij behorende aan de keerzijde geschreven stuk moeten gedateerd worden na de uitspraak, vervat in no . 131 (Registrum Guidonis, b1z. 151),
d .w.z . in 1315 .
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258 85 )
(blad 7) W .
Fidejussores Arnoldi de Bare et heredum suorum :
dominus Godefridus de Gore,
Elegherus de Hekeren,
Goswinus de Apeldoren,
Mulardus,
Ghelmarus consanguineus Hensekini,
Hensekinus Ghelmari .
Fidejussores Jacobi filii Heynemanni :
Alphardus de Scure
Johannes filius domini Wolradi 66)
Henricus junior
Hermannus de Dure
Lambertus de Yselmuden
Hermannus Henric
Andreas Haghene
buremester filius Amelii .

259 87 )
(blad 12) Dits mins heren doemprovests ende mins heren des dekens
van Sente Pieter (seggen) alse van Arnouds 88) Borren sijns soens
corwonde op die ene syde ende Jans Haken leempte op die ander
syde . Int eerste so zullen 69 ) die coerwonde costen 70 ) Borren ende
sijns soens LXVI lb suarter tornoysen, ende dit gelt sullen betalen
Jan Hake, Henric sijn broder, Godevard Bronys sone, Jordan Stevens
sone, Jan Wolf, Dideric sijn broder, Wouter Nesen zone, Clais
Henrics sone veren Ymmen sone, Jan sijn broder . Elkerlijc van desen
neghene vorseit zal gelden VI lb . Item Jan Arnoud, Jacob Godevards
sone, Alberen Agathen sone, elc zal ghelden IIII lb, ommedat se
ondraghen worden van der huysokinghe . Ende van desen ghelden
zal hebben Borre ende sijn sone XXX lb vor bore wonden . Ende des
zal hebben min here die bisscop XXXVI lb vor die broke van den
65)

Ongedateerd. Op grond van de namen kan het stuk omstreeks 1315 worden
gesteld . Elegher van Hekeren komt als schout in Salland voor in 1312, zie Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nos . 240 en 244 . Zie boven no . 215 .
99) In den tekst verbeterd uit : Johannes filius domini Wolteri .
87 ) De domproost is m .i . Florencius van Jutphaas en de deken van Sint Pieter
Gerardus van Ommen ( mmen) . Waarschijnlijk dateert deze uitspraak van c. 1315
of later . Vergel. boven nos . 77 en 81 .
08) De eerste drie letters van Arnouds zijn doorgehaald .
89 ) In den tekst verbeterd uit zallen .
70 ) Hier staat doorgehaald : Arnou .
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wonden ende vor die huysokinghe . Voert so zal die leempte Jans
Haken costen LX lb . Des zal Jan Hake 71 ) hebben vor sine lempte 72)
XL lb . Ende min here die bisscop zals hebben XX lb . Ende dese LX
lb sullen gelden Arnoud Borre ende sijn sone met horen maghen . Ende
dit gelt zal men betalen tot trecht toe Sente Janne 73 ) toe tvien tiden
op beiden siden 74 ) . Die eerste dach zal wesen des Sonendaghes na
Grote Vastelavont, ende die leste 75 ) dach zal wesen des 76 ) Sonendaghes na Sente Wolburghe daghe . Ende ten leste daghe so zal Jan
Hake oervede doen van sire leempte . Ende die Jan Hake nare is dan
Borren ende sijn sone, die en za1 77 ) enghien maechgelt gheven toe
der leempthe . Ende vel hiir enich stoting an, dat bout min here die
Doemprovest tot sire verclaringhe. Ende dat zal staen in vrede
viertennacht na den lesten daghe .

26078 )
(blad 12 vso) Dits mins heren seggen van trecht van Wouters
dode Everarts broder van Stoutenberg, dat die zoene costen sal CC
lb ende X lb suarter tornoyse, enen goden groten voer XVI d gherekent . Dies sel ghaen ter erfsoene XL lb ende ther machsoene L lb
ende ter voirsoene L lb 79 ). Die sullen gaen dar si die here wiset . Ende
die here sels hebben LXX lb . Ende dit ghelt sel men betalen the drien
daghen to Sente Janne t trecht . Die erste dagh sel wesen dies Sonendaghes na Sente Lambrechts daghe, ende die ander dach dies Soendaghes na Kerstdagh, ende die derde dagh dies Soendaghes na Grote
Vastelavont nastcomende . Ende dyt ghelt vornomt sellen ghelden
heren Jans kindere van Woudenbergh ende hoer helpers, ende dyt
sellen si bisetten dies Vryedaghs vor Pincsteren voer die scepenen van
trecht, mins heren boede ende dien maghen, ellickermanlic sine grote
met sinen maghen, dies ane ons ghebleven sin 80 ). Ende hiirmede willen wi ende seggen ene ganse ende stade soene tuischen dien pa(r)tien .
Ende dese soene sel wesen toit allen soenen rechte . Ende gheviele
enich stoit hiironder, dien houde wi toit onser verclaringhe . Ende et
71 )
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)

Hake staat boven den regel .
vor sine lempte staat boven den regel .
Hier staat doorgehaald : de .
op beiden siden staat boven den regel .
In den tekst verbeterd uit : ander.
In den tekst verbeterd uit : dies .
Hier staat doorgehaald: gaen .

Geschreven aan de keerzijde van blad 12 ; het stuk zal gesteld kunnen worden
c. 1315 of later . Wouter van Stoutenburg was namelijk in 1314 nog in leven .
Vergel . no . 109 (Registrum Guidonis, b1z . 114) . Het stuk is doorgeslagen .
79) Hier volgt doorgehaald : ende dar sullen die maghe vier manne toe setten .
80) De woorden dies . . . sin zijn ingevoegd .
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sal een stade vrede bliven acht daghe na dien lesten daghe alse ghesproken es tghelt to betalen . Ende men sel winnen CC sielmisse ende
die closteren tuischen Noede ende Bodegrave, alsit zede ende woent
is in dien lande van trecht . Ende ten middelsten daghe sel men
voytvael doen met C mannen, ende men sel daen weder orvede doen
then selven daghe, alst recht is . Ende die den doeden naerre sin daen
die levende, dien selle ghen machghelt gheven, ende die effen na sin,
die sellen nemen ende gheven . Ende dyt seggen wi an beiden syden
vol to doene bi dier pene van CCCC ponden, daer wi borghen voer
hebben .
Everart van Stoltenberg heft borghen gheset mins heren segen to
houden, alse : Henric van Amersforde, Steven van Wede, Splinter van
Lewen ende Jacob van Sconorde.
Ende her Jan van Woudenberg hef gheset the borgen : Ernest sinen
broder, Godekin Pegel, Coec Heynen sinen broder, Steven van Starkenborgh ende Henric Roec, op eene pene van CCCC ponden van
beyden syden .
(1315) Augustus 1 81)
261
(blad 25) Dits seggen des doemprovests ende des heren van Vianen
ende des dekens van Sente Peter tot trecht, alse van den tuiste, de
gheweset hevet tusken mijn heren den . . bisscop van trecht ende
Luden, zinen borghman to Dullenborgh, ende zinen vrienden op de
eene zide, ende Steven van Linden ende Dideric van Linden ende
Herman Hardenecke, Diderixs richtere, ende horen vrienden op de
ander zide. Int irst van den gherichte to Linden, daer die tuist van
ghesciet is, daer de driedeel mijn heren den bisscop toehoert ende dat
virendeel Dideric van Linden, alse dat elc zinen scouten setten zal,
ende elc scoute ombevolget den anderen besetten mach ende sekerheit
nemen tot hoerre beyder behoif . Mair wanneer dat men richten zal,
so sullen zie daer beyde wesen toe gherichte, alse veer alse zie daer
81 ) Dit stuk kan worden gesteld tussen 15 Augustus 1312 en 1318 . De bisschop van
trecht kwam op den eerst genoemden datum in het bezit van huis en erf in de
Marsch, den lateren Dollenburg, na opdracht door Rodolphus Vonke in het leengerecht van den abt der Sint Paulusabdij to trecht (Berkelbach van der Sprenkel,
Regesten, no. 250, vergl . W. van Iterson, Jaarboekje van ,Oud- trecht," 1953, blz .
61) . In 1318 vonden er oorlogshandelingen plaats tussen den bisschop van trecht en
den graaf van Henegouwen (Holland) enerzijds en leden van het geslacht Van
Lynden en den graaf van Gelre anderzijds, waaarbij de Van Lyndens c .s . het versterkte
huis to Dollenburg verwoestten . Aangezien ons stuk niets van deze oorlogshandelingen
zegt, maar in hoofdzaak twisters naar aanleiding van de jurisdictie to Lienden betreft,
zal het van voor 1318 dagtekenen . Ik stel daarom dit no . op c . 1315 .
82) wesen staat boven den regel .
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wesen willen . Maer waert, dat hoerre een daer niet wesen en woude,
daerbi en zalt gherichte niet after bliven . Ende alle boten, die daer
vervallen, sullen wesen 82) mijns heren des bisscops de driedeel ende
Diderixs dat virendeel . Voertmeer, omme dat van desen gherichte
tuist ghevallen is ende Luden ende zine vrient mishandelt worden
omme dese sticken, so is dat hoer seggen, dat men Luden gheven zal
vijftich pont suarter tornoyse, ende daervan zal hi stillen zine gheselscap, de om zinen willen ghequesset woerden . Ende hiirof zal men
betalen die eene helfte to Renen tot Sente Lambrechts daghe naest
coemde, ende die ander helfte tot Alrehilghen misse daer naest
coemde . Ende di (t) 8 S) ghelt sullen betalen deghene, de him dat mistaen ghedaen hebben, bi wisinge Diderixs van Linden ende Stevens .
Voertmeer so zal Dideric van Linden opdraghen mijn heren den . . bisscop van zinen eygeliken goede vijftien pont gelts, ende Steven van
zinen eygeliken goede vijftien pont gelts, ende tuee Stevens maghe
elkerlijc vijf pont gelts . Ende van desen goede sullen zie man waerden
mijns heren des . . bisscops ende hi zalt him weder lienen in dienstmans stat . Ende van desen goede, als zeit 84) mijn heren op hebben
ghedraghen ende den eghendoem ghegheven hebben den Ghestichte,
so sullen zie mijn heren daerof gheven brieve onder horen seghele
ende bewisen him daerof eggen ende eende . Voertmeer alsodane goet,
alse mijn heren den . . bisscop vervallen is van Mase Hole, de vorevlochtich is van den diefte, dat zal Dideric uteri mijns heren des . .
bisscops boden, alse hijs vermaent wort, bi besuorenen eede zonder
alrehande archeit . Voert dat goet, dat Amelrike ofghepant is bi
Quade Gyben claghe, dat goet ofte de weert van den goede, dat zal
men weder setten in beyde richter hant totten zelven rechte, dattet
was oppe then daghe, doit ghepant waert . Ende waert, dattet Gybe
metten rechte niet behouden en mochte metter pandinghe, de ghedaen
is, so zal ment Amelrike wedergheven, ende Gybe spreket an metten
rechte . Ende desen eyghendoem van den vorghenoemden goede sullen
zie gheven ende de brieve daerof, alse hiirvor ghescreven is, antwarden broder Janne van der Horst tusken dit ende onzer Vrouwen
daghe to midden Ogeste, zonder alrehande archeit . Ende veele hiir
enich stoet in, tusken dat die manscap ghedaen is mijn heren den . .
bisscop, dat behouden zie tot hoerre verclaringe .
(blad 25 vso) Dese borghen hebben ghelovet to Renen in to comene
onder eenre pene van vijfhondert ponden :
fidejussores haer Boydekijn van Avezaet, ridder, ende Jan van Culen-

83)

84 )

Achter di is een letter uitgeradeerd .
zeit : bedoeld is zijt .
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borgh, Hubert van Lopyc, Goswin haeren Hillijns sone, Gelies van
Beynem.
Gheseget in Sente Peters dage ad vincula 85) .
262 86 )
(blad 32) Dits dat lant, dat mi Steven van Lienden opghedraghea
hevet tot mijns heren behoef des biscoeps ende totes Stichts behoef,
daer sie man of werden sulen des Stichtes van trecht :
in ierste Steven ses morghen tot Omeren in den Liescamp 87 ) an die
overste siede,
voert Dideric van Lienden drie morghen, die gheleghen sin tot
Omeren op then Ouden enghe ende drie morghen tot Omeren an den
Kelegrave .
Item van Gosuien heren Hillins sone II morghen, die gheleghen
sin 88) to Merten bi Arnt Heykien an die ene siede .
Item Gelies van Beynem III morghen, die gheleghen sin in Alster
Middebroec .
263 S9 )
(blad 8) Dit sijn Jacobs borghe van den Damme :
Heynric van Merlant
Curstans van Linschoten
Johan de Wolf
Johan van Zeyst
Arnoud de Langhe
Johan Bertaenghen
Jacob van der Dryele
Jacob van den Damme
Ghisebrecht Lisen soen
Dese sijn borghe voer dertafhondert 90 ) pont mijns heren segghen to
houden .
Gerard Jacobs soene haren Vrederix soene.

De dateringsregel gaat in den tekst vooraf aan : fidejussores haer Boydekijn . . .
Dit ongedateerde stuk sluit aan bij no . 261 en is daarom bier geplaatst. Het
dateert waarschijnlijk nog van vbbr 1318 .
87) Achter Liescamp zijn een paar letters onzichtbaar gemaakt .
88) sin staat boven den regel .
89 ) Dit lijstje vermeldt - afgezien van Johan van Zeyst - namen, welke voorkomen in het zeggen van 1317 Januari 13 (Registrum Guidonis, b1z . 157), zie
boven no . 141 . Het kan dus omstr. 1317 gedateerd worden .
90 ) Waarschijnlijk wordt bedoeld : derdehalfhonderd .
85)
88)
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264 91 )
(blad 8) Splinter Johans soene van den Vene hadde erve ghecoeft
ende bad enen man, dat hi deen eyghendoem sode onfaen . Doe zeghede de knape, dat hi des nite en dede, hi en hadde ghelt, daer hi mede
mochte voldoen . Doe gaf hi hem een bigordel bizeghelt met sinen
zeghel . In de bigordel waeren inghedaen zintel ende leyen penninghe . In de broke, de hi daeraen dede, de heft hi der stat ghebetert,
ende de here staat buten .
1319 Mei 22 92)
265
(blad 20) Dit is mijns heren segghen 93) biscops van trecht haren
Vredericxs van Syric, als van Willam Hughen soens doetslaech van
Montforde ende van Claus Goden doetslaech van Lonen, de gheslaghen worden bi Montforde, van der eenre side ende Everaet Buesen
ende van Aelbrecht synen svaegher van der ander siden, dat de soene
costen sel vierdehaef hondert pont swarter tornoische, enen goden
hollanschen voer tue penninch gherekent . Ende des sel ons here de
biscop hebben C pont ende ter arfsone van beiden doden sel gaen
LXXXIII pont ende VI/2 s ende II d, ende ter voersone sel gaen
LXXXIII pont V1 1/2 s ende II d . Ende sellen opboren van drien
verendeel van Willaem Hughen soens doetslaech Remaer de Ghire,
Amelis Bunsinch ende Johan Sluseman . Vort sellen opboren van V
verendeel Henric Scucte, Henric Hildebrant soen, Henric Clotinch,
Henric Paelvoet ende Jan scouten soen ende delen onder de
maghe 94 ). Ende vel daer enich stoet of van der voersone, dat bout
myen here tote sijn verclaringh mit sinen boden, de hire to set . Vort
sel gaen ter maechtsone van beiden doden LXXXIII lib . V1 1 s ende
II d . Ende de erste daech sel wesen op Sinte Lambrechts daech ende
ander daech op den eersten Sonendaech na Corsdaech ende de darde
daech op de eersten Sonendaech naest Paesghen . Ende op den middelsten daech sellen Everaet Buese ende Aelbrecht voetval doen elke
mit L mannen . Ende si sellen betoech brenghen elke van C sylemissen, de si to clo (es) teren ghewonnen hebben tusghen Node ende Bodegraven . Ende men sel hem beiden ende horen maghen tenselven
daghen weder oervade 95 ) doen, als sonen recht is . Ende dit ghelt sel
men betalen binnen trecht op Sinte Jans karkehof ende daer sel
men voetvalle doen ende oervede . Ende 96) vort so sel men eenen
91)
92)

Geschreven onder bet vorige no . 263 .
Dit nummer is de minuut ener acte van 22 Mei 1319, geschreven met €enzelfde
hand op blad 20 en voortgezet op blad 6 .
93) segghen staat boven den regel .
94)
ende delen onder de maghe staat boven den regel .
95 ) oervade is verbeterd uit : voetval.
96) Hier staat uitgewist, maar nog leesbaar : die.
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hantvrede gheven den hantda(di)ghen ende alle hoer maghen ende
de sel staen op den Sonendaech na Paechen ende deen daech alle na
der date van dessen segghen . Van desen ghelde sel gheven Everaet
Buese CC pont ende Aelbrecht sien swagher anderhalf hondert
pont 97).
(blad 6) Vort sel wi den aenclagheren onse open bryef gheven, als
hom Everaet Buese ende Aelbrecht, de tue handadich, voer ons verwilcort hebben: waer dat si ons segghen niet vol en daden noech vulbroechten, dat si beide vredeloes waren, ghelike jof si mit alre claghe
ende mit alien recht verwonnen waeren . Ende dit segghen sel wesen
tote alien sonen recht . Ende vel hier ennich stoet of, dat hout wi tote
onser verclaringhe .
Dit segghen wart gheseghet int jaer ons Heren dusent driehondert
ende neghentine op den Dynsdaech voer Pynsteren.

266 98 )
(blad 20 vso) Dit is mins heren seggen, des biscops van trecht
heren Vrederics 99 ), van Willam Godevardes sone alsulike broke, alse
by weder uns hadde, alse van den vangen, die by unsen amgbochtluden wieerde, dat by uns to betheringen geven zal hundertich punt
gots geldes . Ende die erst helft van desen vorgenomeden geide sel by
betalen to Sante Peters dage ad Kathedram ende die andere dach
tote Pincheren daer naest comet . Ende hiirvor hebben ghelovet Willam Godevardes sone, principael, ende Wolef Willam Godevardes
sons broder, ende Alberen die
nlediche, ende Herman die Neve,
ende Willam Nicolaus sone. Dese hebben gheloevet mit ghesaemeder
hant ende elic vor al . Ende weirt sake, dat wi se dieden manen ende
uns niene vorwart helden, so wolde wit ut dun panden ut oeren
goede. Ende segden 100), dat dese vorgenumede burghen burghen
bliven soelen .
267 101 )
(blad 6) Wouter van den Nesse van der Ameiden, Henric van den
Nesse, Meuus de Schimmel, Ramppe van den Gheine, Henric sijn
broder van Jaersvelt, Garrit Janssoen van Brokelle, hebben gheloft
87)

Deze zin is toegevoegd .
Geschreven aan de keerzijde van blad 20, doch met andere hand dan de acte
van 22 Mei 1319. Dit stuk zal eveneens van 1319 of daaromtrent dagtekenen .
De)
heren Vrederics staat boven den regel .
100 ) segden is verbeterd uit: seiden.
101)
Geschreven op blad no . 6 achter een stuk van 1319 (zie no 265) .
98)
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vieftich pont swarter tornoische, enen goden hollanschen voer tue
penninch gherekent. Dit hebben si gheloft mit ghesamender hant elke
voer alle to betalen Sinte Martins misse naestcomende .
268 102
(blad 6) Corstans van Linscoten, Alfaer Hubrechts soen, Willaem
Tasen soen van Vloten, Henric Tidemans soen van Brokelle, Johan
Gheineman de Appelman ende Splinter, de mit Wouter van den Velde
wont, hebben gheloeft mit ghesamender hant elke voer alle tuintich
pont swarter tornoische, enen hollanschen voer tue pennich gherekent,
to betalen X lib . tote Corsavont, ende X lib . tote Sinte Peters misse
de 103 ) in der Vasten comet . Ende dit ghelt hebben si gheloeft voer
Heine Wier .
1320 September 26
269
(blad 6 vso) Florans van Juetfaeis, Ghiselbrecht van Bloechoven,
Garrit van Juetfaeis, Garrit van Loechorts, Splinter van Everdinghen, Elyaeis van den Bosghe, hebben gheloeft mit ghesamender hant
L pont voer Gelis van Scalwich to betalen, de een heelft tot Corsavont, ende de ander helft tote Paeschen . Vort Adaem Philipts
soen 104) ende Willaem sien broder, ende Adaem van Rodenbergh
hebben gheloft mit ghesamender hant XXV pont, de een heelft tote
Corsavont, ende de ander heelft tote Paeschen . Vort hebben gheloeft
Henric Haefse ende Adaem van Rodenbergh mit ghesamender hant
op hoer lief ende op hoer goet voer Gelys van Scalwich XXV pont
to betalen, de een helft tote Corsavont, ende de ander helft tote Paesghen nu naestcomende, na der date van desen scrift .
Ghescreven int jaer ons Heren dusent drehondert ende tuintich des
Vridaes na Sinte Mauricius daech .
270

105)

Dese Bone de wart ghesproken des Wonsdaghes na Sunte Laurens
daghe .
(blad 11) Dit is mijn heren segen des bisscops van trecht haren
Vrederix, alze van Borren dode van Omeren, dar Ghot de siile of
Geschreven achter het vorige no . 267 .
In den tekst staat: ade (sic) .
101)
soen staat boven den regel .
105)
it den tijd van bisschop Frederik van Sierck (1317-1322) . Alhier geplaatst
wegens vermoedelijken samenhang van nos . 269 en 270 . De op de keerzijde van
blad 11 geschreven stukken volgen hierna onder nos . 273 en 274 . St . Laurensdag =
10 Augustus .
10 2 )
103)
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hebben moet, dat de sone sal costen CCC pont suarter tornoyse, enen
groten tornoise voer XVI d . gherekent ende I hollaens voer II d .
gherekent. Ende des sel ghaen ter erfsone ende ter maehsone C pont .
Ende des sel de here hebben C pont ende LXXX pont, ende XX
pont, dars mijn here heet geven . Ende dit voerghenometde ghelt dit
sel men betalen tot III daghen tot trecht tot Sunte Johane : de erste
dah sel wesen des Sonendaghes na Sunte Mertens daghe in den winter
nu naest tocomende ende de ander dah des Sonendaghes na Sunte
Peters daghe ad Katedram darnast comende ende de derde dah des
Sonendaghes na Pynstren darnast comende . Ende vor de erste C pont
so sijn borghen : Adam Filips sone, Ghisebreht van den Poele, Willaem
Ghodevarts sone, Ghisebreht Filips sone, Henric van Jutfaes, Ghert
B(or) 106 ), Florans van Jutfaes, Ghert van Jutfaes . Ende voert so
hevet Johan van Bartanien humm verwilcort, waer dat hi dat ander
ghelt nut en betalde tot den anderen daghe, so is dat erste ghelt verloren ende dat ghoet verloren, dat hi van den Stihte helt, ende darto
war hi vredeloes . Ende war dat hi dat derde ghelt niit en betalde, so
waren de tue ghelde verloren ende dat ghoet, dat hi helt van den
Ghestichte, dar sijn wief de lieftoht an hadde ende de si quijt scout
vor man ende vor dinstman ende ons Johan van Bartanien voerghenomet opdroh met rehte ende met ordele ende quijt scout, alse
manne wiseden, dat reht was. Ende vort so war hi vredeloes . Ende
vort so sel men voetval doen ten lesten daghe met L manne ende men
sel hem weder orvete doen, alse sede ende ghewonte is in onsen Stihte .
Ende vort so sel men de cloester ende de sielemissen winnen tusscen
Noede ende Bodegraven, alse refit is .
271 107 )
(blad 17) Dit is mins heren seghen des biscops van trecht Karen
Vrederics, als van Roloefs Borren dode, de tot Jutfaes ghesclaghen
wart, van der enre zide ende Jan Bollen van der ander zide, dat de
zone costen zel C lb ende XXV lb . Des zel ghaen ter voerzoene
XXXXX lb, de zellen obboren zijn tue broeder ; ende des zel ghaen
ter maechzone ende ter erfzone XXV lb . Ende mijn here zels hebben
L lb . Ende dit ghelt zel men betalen tot dreen daghen tot Zunte
Janne ; ende de erste dah zel wesen tot Onser Vrouen daghe Lihtmis
ende de ander dah zel wesen Soenendaghes to Mitvasten ende de
derde dah zel wesen tot Zunte Jans daghe to Middezomer . Ende ten
middelsten daghe so zel men voetval doen met L man ende men zel
winnen drehondert zilemissen ende cloester tusscen Noide ende Bodegraven, alse zede ende wont is . Ende wart ene mene vart over ze,
106)

107 )

Vrijwel onleesbaar door uitslijting van het perkament .
it den tijd van bisschop Frederik van Sierck (1317-1322) .
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so sel Jan vorghenomt vor Roloefs zile varen over ze . Ende dit ghelt
is swart ghelt . Ende waer des ghelts verbrake, dar wi ghene zekerheide voer ghedaen hebben, dat verwilcoer Jan Bolle ende Peter op
ons hoghe reht . Ende is hiir enih ghebrec in, dat hout mijn here tot
sire verclari (n) ge . Ende voert zelt ghevreet wesen viertien daghe na
den lesten daghe, dat men dat leste ghelt ghevet .
272 108)
(blad 9) Pro Henrico Beyer sunt fidejussores ad festum Martini, sub
pena C lib., Ludekinus filius Petri, Gerardus de Meghen cum prefato
Henrico manu conjuncta.
Item pro Johanne filio Florentii promiserunt ut fidejussores :
Johannes de Hemerten et Henricus Bertoldi XL lb, medietatem in
Purificatione beate Virginis, residuum in festo Pasche . Item ponet
dictus Johannis ad huc duos fidejussores .
Item de fermentario in Renen stabit dominus ad dictum domini
Borren de Amerongen militis et Gyselberti Wolf 109)
Item pro filio Johannis de Lobeec sunt fidejussores : dominus Bernardus de Dorenweerde, Gerardus de Dolre et Wilhelmus frater ejus,
sub pena C lb, ad festum Martini .
Item pro quodam dicto Mychyel fidejusserunt Heynekinus filius
Gysonis et Johannis Voghelcoep, sub pene XXX lb, ad festum Martini .
Item Gysekynus Cop pro excessu dicto onrecht anevang contra
Kijcut.
273 110)
(blad 11 vso.) Dit sijn dieghene, de vredeloes gheleghet sijn, alse
van Ghisebrechts rove van Roemst : Int eerst : item Willaem van der
Edwael . Item Spronc van Oetshoerne . Item Coppart Willevs . Item
108 ) Dit blad dateert uit den tijd van bisschop Frederik van Sierck (1317-1322)
109)

Deze zaak houdt waarschijnlijk verband met het geschil van Jan van Amstel,
zoon van wijlen heer Gijsbrecht, en Jans zoon Jan met het Duitse Huis to
trecht
over het recht op de gruit to Rhenen, welk geschil 4 April 1321 beeindigd werd, toen
de Amstels van hun vermeende aanspraken afzagen (J . J . de Geer van Oudegein,
Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van
trecht, II, 1871, blz . 791,
no. 660) . Graaf Otto van Bentheim had bij zijn intrede in de Duitse Orde het
recht van de gruit aan de Orde gebracht (zie Oorkondenboek van het Sticht
trecht,
IV, no . 1940) .
110)
Geschreven aan de keerzijde van blad 11 ten tijde van bisschop Frederik van
Sierck (1317-1322) .
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Johan Aleyde sone der gruters sone . Dit sijn deghene, de vredeloes
legghen van Gherard Slechten claghe mit sire coerwonde : Willaem
van der Edwael .
(blad 11 vso .) Dit sijn deghene, de borghen sijn Heynen van den
Woude : Jacop de cuper ende Lubbrecht sijn sone van enen vierendeel . Item Spronc Diderix cone ende Willaem Sonderlant mit even
vierendeel . Item Vranke 111) Elyas neve, Thideman Willebord ende
Johan van Renen, deze drie mit enen vierendeel .
(blad 11 vso.) Dit is mijns heren segghen haren Vrederic 112) des
bisscops van trecht, als van Heynen van den Woude, van dien rove,
de hi Ghisebrecht van Roemst ghedaen 113 ) was, de sel costen XL lb .
Des sel hebben mijn here XXIIII lb, Ghisebrecht van Roemst XVI lb,
to betalen de eerste helft des Sonnendaghes na Kersdaghe, ende de
ander helft des Sonnendaghes na Paeschdach, de daernaest coemt .
2 74 114)
(blad 11 vso .) Dit is mijns heren segghen, alse van Diderix dode
van Oesterham, daer Got de ziele a£ hebben moet, van der eenre side,
ende Willam Nannekin sone van der ander side, dat die zoene sel
costen XXX lb . Des sel gaen ter maechsoene XX lb, ende de here
sels hebben X lb . Dit voerghenoemde ghelt sel men (betalen) tot drie
daghen: de eerste dach sel wesen Sinte Peters daghe ad Cathedram nu
naestcomende des Sonnendaghes daer na ; de ander dach sel wesen
des Sonnendaghes na Pinxterdaghe, de daernaest coemt ; ende de
derde dach sel wesen des Sonnendaghes na Sinte Jacobs daghe, de
daer naest coemt. Waer dat wi dit voerghenoemde ghelt niet en gaven
op dese daghe alse voerscreven is, so waer is Willam vredeloes . Ende
waer dat sake, dat is dat ghelt ten andren daghe niet en gave, so waer
dat eerste ghelt verloren ende wi waren vredeloes . Ende waer, dat wi
dat derde ghelt niet en betaelden, so waren de eerste twe ghelde verloren ende wi waren vredeloes . Ende tot dien middelste daghe sel
men voetval doen mit X manne, ende si sellen weder oervede doen,
alse recht is . Ende cloester to winnen tuschen Nude ende Bodegrave, alse sede ende woent is, ende vijftich zielmissen . Dit segghe wi
tot alre soene recht . Ende viel hier ennich stoet in, dat houde wi tot
onser verclaringhe .
111)

Hier staat doorgehaald : va .
Karen Vrederic staat boven den regel .
11s)
Hier volgt doorgehaald : hadde .
114)
Dieric van Oesterharn was gedood op Gelders territoir vo6r omstr . Juni
1314, zie no . 106 (Registrum Guidonis, blz . 148) . Gezien de plaatsing op blad 11
vso dateert dit stuk uit bisschop Frederiks tijd .
111)
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275 115 )
(blad 16) Dits mins heren des bysscops 116) zeghen, alze van „ 117)
Maes Clutincs leemte, dat di zoene costen sel hondert punt ende viertine suarter tornoyse . Des sel hebben Maes Clutinc vorghenoemt vier
ende sestich punt, ende mijn here vieftich punt . Ende dit ghelt sel
betalen . . Heyne Swanelde soene ende . . Rycolt van den 118)
Enghe, ende eelc mit sinen maghen . Ende ommedat Rycout ghewont
was 119 ), so hevet mijn here an hom ghehouden, hub viele . . Heyne
Swenelde soene to voren ghelden 120) sel. War dat sijs onder om niet
anien en connen ghedraghen, so set si mijn here sceyden, of sine boden,
di hi daerto set. Ende dit vorghenoemde ghelt sel men betalen to tven
daghen: de irste dach is des Sonnendaghes na to Mitvastene, de andere
dach is des Woensdaghes na Pynsten . Ende ten lesten daghe sel Maes
Henrike ende Rycoude ende horen maghen oervede doen . Ende ten
irsten daghe, als hi sien ghelt heffen sel, so sel hi om boerghen setten,
oervede to doen ten lesten daghe . Vallet hiir enich stoet under, dat
houde wi tonser verclaringhe. Hiir sin borghen voere : Lubbrecht
Prijsvoet, Peter Noete, Wouter van Haghenowe, Ruelef uet Asschet
ende Roelof van den Brinke .

Vermoedelijk uit den tijd nI het overlijden van bisschop Guy . De schrijfhand
komt niet voor in het Registrum Guidonis. Rycout van den Enghe werd gedood v66r
1333 . Vergel . Mr . S . Muller Fz . e .a ., Regesten van het archief der Bisschoppen van
trecht (722-1528), 1, 1917, no . 205 .
116)
des bysscops staat boven den regel .
117)
Voor enige persoonsnamen staan reverentiepuntjes, alsof het hooggeplaatsten
betreft(!) .
118)
den staat boven den regel .
119) Hier staat doorgehaald : ende.
120) ghelden staat boven den regel .
115)
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BI JVOEGSEL
ENIGE OORKONDEN BETREFFENDE DE RECHTSPRAAK
VAN DE BISSCHOPPEN G Y VAN AVESNES EN
FREDERIK VAN SIERCK IT DE JAREN 1302-1320
j 1)

1302 Februari 14
„AB"
,,A° CMCCC"
,,ex orig. d . d e H ."

Wi her Ghye, biscop 2) van trecht, orconden, dat wi bevalen
haren Peter van Zerichze, onsen kappellaen, ende Willem van Lintscothe, onsen knape, dat si besien zouden deen tvyst, die de kommenduer van S . Katerinen ende den broder hadden jegens Gysebrecht
van Gerverdescope ende weder Daniel, sinen zone, van den erve,
dat Johans den Witten was, daer G(od) de siele of hebben moete,
ende wat si daer ondervinden ter waerheyt, dat sy dat souden seggen, dat dat stade ende vast bliven soude gelijc of wiet selver gheseget hadden metten munde . Voert so bevale wi haer tondervinden
van den twist, die deen voorsz . comendur ende broder hadden tegens
Tomas Screvels kindre van Benscope, de geheten sin Johan ende
Thomas, van eenre halver hoeve lants, de gelegen is in Pulzebroke,
de Wauter Cantes wive was, ende van anderen goede, dat daarto
behoerde etc .
Ende toet een orchunde deer waereyt soe hebbe wi desen brief gesegelt met unsen zegele .
Ghegeven int jaer o (ns) H (eren) duzent drehundert ende een
in Sente Valentines daghe .
11 3)

1302 Februari 14
„ut supra ex origin ."

Wi Peter van Zirchze, canonic van den Doeme tot trecht, capellaen haren Gyen des biscopes van trecht, ende Willem van Lin1) R.A. in trecht, afschr., Hs . verz . n o . 354 (A . van Buchell, coil . dr. C . Booth),
fol . 40, alwaar het zegel wordt afgebeeld . In bet hs . staat boven de acte : „ex o rig . d .
de H .", d.w .z. dat het stuk door Arend van Buchell afgeschreven was naar de grosse,
welke zich in het bezit van den beer van Hoenkoop (Adriaan van Winssen) beyond .
_) Dr. J . W . Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, b1z . 3, noot 1, merkt op, dat
Guy van Avesnes in November 1302 nog elect was .
s) R.A. in trecht, afschr ., Hs . verz. no. 354 (A . van Buchell, coil. Booth), fol . 40,
alwaar de zegels worden afgebeeld . Zie verder noot 1 .
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schote, cnape des biscopes, grothen alle deghene, de desen brief sien
of horen lesen ende maken hem cunt, dat ons mijn heer de bischop
beval met sinen munde van den tvyst, deen den commandoer ende
de broeder v (an) S. Kater (inen) t trecht hadden jegens Ghisebrecht
van Gerverdescope ende Daniel, synen soen, van den lande, dat
Johans de Witten was, etc. Aldaer so vunde wi, dat Johan de Witte
bi sinen gesunden live enen vryen eygendom den command(oe)r ende den huuse van Sente Katerine hadde gegeven ende sijn testament
op dat selve erve hadde gemaect, dat den commenduer ende broder
getrouwelic hadden betalet . Voert so vinde wi ter wareyt, dat na
Johans voorsz . doet Gijsbrecht dit selve erve aensprac, ende het doe
den commenduer daertho liet, dat het vier broder houden souden op
het cruce, dat by daer niet aen en hadde, ende daermede soude by
des erves wesen quyte . Ende dit was also geschiet voor den gerechte
ende vele goeder lude tote Hermalen, dat by daerop verteech . Weten
noch, dat Gisebrecht noch synen soen egheen erfgename ene waren
Johans des Witten van enegen rechte, ende vonden, dat by enes omes
dochter hadde, dee here 4 ) Ermegaert Diederickes wief des Bloiers,
de sien erfnamen met alien rechten was . Dat kende haer Thideman
Vrencke ende haer Herman Grauwart, schepen, ende Mouris Kalle,
borger t trecht, onder des officiaels segel besegelt, dat dat waer was,
etc.
mmedat dit waer is, so hebben wi onse segele gehangen an desen
brief toet een orcunde .
Gegeven in den jaere uns Heren dusent drehundert ende een op
S. Valentines dach. 5 )
,,onder hangen an dubbelde sterten twe groene segelen".

111 6)

1303 Februari 3

De lite et controversia XI jugerum terre sitorum in parrochia de
Polsebroec .

Guido, Dei gratia episcopus Trajectensis, presbytero in Polsebroec
salutem in Domino . Cum de controversia, que inter decanum et capitulum ecclesie Sancti Johannis Traiectensis, ex una parte, et Fre4)

here is een schrijffout voor : hete.
5 ) Bisschop Guy gelastte 19 Juli 1306 den baljuw van Woerden om commandator
en broeders van St. Catharina to trecht to handhaven in het bezit van de kerk to
Harmelen en in al het goed, dat van wijlen Jan Witte was geweest, tenzij iemand
beter recht bleek to hebben (Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, no . 73) .
5 ) R .A . trecht, afschr ., archief kapittel van St. Jan, inv. no . 7, liber rubeus, fol .
21 vso .
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dericum, filiuln Symonis de Gouda, famulum, ex altera, vertebatur
super undecim jugeribus terre sitis in parrochia 7) vestra de Polsebroec
et jurisdictione seculari Gerardi de Vliete, famuli, inter terram Coppardi filii Grete ex una parte et terram Johannis de Warden ex
altera, in nos tamquam in arbitratorem seu amicabilem compositorem
extitit a predictis partibus compromissum et eandem controversiam
cognita veritate et solempni deliberacione prehabita arbitrando seu
amicabiliter componendo terminantes possessionem dicte terre, super
qua dicta controversia vertebatur, adjudicamus decano et capitulo
supradictis . Quare vobis mandamus, quatenus publice in ecclesia
vestra coram populo ad divina congregato preconisetis et proclametis
possessionem dicte terre pertinere ad decanum et capitulum supradictos . Adjudicamus etiam eisdem pactum, proventus seu redditus
terre predicte ab ipso Frederico vel a quibuscumque receptis et
retentis . Et si dictam terram aliquis conducere voluerit a decano et
capitulo, intimetis fore conducendam ; sed si dictus Fredericus vel
aliquis quicumque ipsam terram impetere voluerit coram nobis, parati
erimus sibi facere 8) justicie complementum .
Presentium testimonio literarum .
Datum anno Domini M°CCC° II° in crastino Purificacionis Beate
Virginis apud 9) .

IV 10 )

1303 April 21
,,Ex orig . S . Salvat."
„forte Servatii"

Dit is het seggen des bisschops van tr(echt), sheren ") van Bredenrode, Claes van Putte ende Jans van Arkele van den twiste tusschen Gerarde van Voorne, aen deen syde, ende Alfarde van Wulven
ende sijns broeders kinderen Ernsts van Vulven, aen dandere syde,
des sy aen ons bleven . Int eerste van den erve van Accoyen, want dat
erve also asichroem 12 ) is, so vinden wi Alfarde ende sijns broeders
kindere voornt . i n dat kinderdeel . Voorts is ons seggen van den ge7)

in parrochia staat er tweemaal .
Door den tekstschrijver verbeterd uit : fecere .
8) De plaatsnaam is oningevuld .
10) R.A . in trecht, afschr ., Hs . verz ., no . 351 (A . van Buchell, coil . Booth), fol . 12 .
Het oorspr . charter, dat zich hetzij in bet archief van bet kapittel van Oudmunster,
trecht zou hebben bevonden, werd
hetzij in dat van het klooster van St . Servaas to
8)

niet meet aangetroffen .
11 ) Er staat : theren .
12) asichroem zal een verschrijving zijn voor asichdoem . Voor Ackoy vergel . de uitspraak van bisschop Guy en graaf Willem III tussen den beer van Voorne en Jan van
Culemborg d .d . 6 December 1305 (Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, no . 60) .
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recht, dat Gherrit van Voerne den core hebben sal ofte hijt houden
wille ten lene, metten rechte wesen sal, ofte dat hijt oncroene Alfarde
ende sijns broeders kinderen voornt ., dat sijt houden, dat sijt met ene
rechte hebben sullen, ende dies omme dat roert van ter hofstede van
Voorne ; ende ist dat Gheride bout, soe sal Alfaert ende Ernst(s) kynderen, sijns broeders, beteren Gheride, dat sy hem daerane misdaen
hebben, by horen eede . Voort is onse seggen van Jan van Baselenen
kinder, die Alfar vinc, dat hem Alfart wel berade ende betere Gherarde, dat hi hem daerane misdaen hevet, ende daerna haren eede ten
heyligen met sijn vijfteen welgeboren hel(pers), dat by hem wel gebetert hevet . Voort wyse wi Alfarde ende Ernst kinder in besitte van
(den) gerechte totter Weerden, dat Gherarde enen dach setten wille
ende geset hevet, weder hi houden wille dat gerechte sine wesen sal,
ofte dat hijt Alferde ende Ernst kinder laten houden ten heyligen,
ende 14 dagen, nadat hi desen dach geset hevet, sal men dat gehout
doen to Haerlem. Ende dit sal Gherard doen voor St . Martijns misse
in den winter, die naest compt. Voort es ons seggen van der vischerien, die int erve gelegen is, dat si is tot den erve . Ende bet seggen
hebben wi geseget sonder alrehande argelist, en begript to houden
an ons to verclaren allen stucken, die doncker sijn ende verclaringe
behoeven .
Gegeven tot Oudewater veertien nacht na Paeschen int jaer ons
Heeren MCCC ende drie .
,,Is seer vergaen, seegelen afgebroken ."
V 13)

1303 December 4

Pronunciacio domini Guidonis episcopi inter abbatem et conventum
Hecmundensem ex una parte et ministeriales monasterii ex altera
super jure dicto cuermiede .

Nos Guido, Dei gracia episcopus Trajectensis, universis presencia
visuris vel audituris notum facimus, quod inter abbatem et conventum Hecmundensis monasterii, ex una parte, et homines commorantes inter Wymnemerswette et Aremerswette, ex altera, orta discordia
super quodam jure, vulgariter dicto cuermiede, in quo dicti homines
dictis abbati et conventui, ut asserunt, debebant esse astricti, in nos
dicte partes tamquam in arbitrum et amicabilem compositorem compromiserunt nostrum promittentes dictum seu arbitrium in omnibus
observare . Nos vero per inquisicionem, quam fieri fecimus super jure
A .R .A . 's-Gravenhage, afschr ., archief van de abdij van Egmond, inv . no . 3,
fol . 52 vso. Zie J. Ph . de Monte ver Loren, Hoven in Holland, in : Opstellen, aangeboden aan Prof . Jhr. Dr. D . G. Rengers Hora Siccama, b1z . 147 .
13)
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premisso, veritate intellecta et litterarum domini Wilhelmi, serenissimi
quondam Romanorum regis, avunculi nostri bone memorie, tenore
intellecto, per quas dicti abbas et conventus predictos homines ad
ipsos pertinere per quoddam cambium olim factum monstrarunt,
communicato fidelium comitatus Hollandie, tam militum, quam
armigerorum, consilio, dictum nostrum et arbitrium in hunc pronunciamus modum, quod littera predicti domini Romanorum regis
super predicto confecto cambio in singulis suis salva clausulis predicti
homines dicto monasterio Hecmundensi sint et maneant in prefato
jure, vulgariter cuermiede dicto, obligati et ut veri ministeriales et
propria mancipia ipsius monasterii in omnibus juribus et condicionibus, in quibus ipsi monasterio esse consueverunt obnoxii, donec validioribus racionibus et instrumentis vel litteris cassaverint predicti
regis, avunculi nostri, antedictas litteras et prepositas predictorum
abbatis et conventus raciones .
Datum et pronunciatum aput Hagam anno Domini M° CCCO tercio
feria quarta post festum Beati Andree, apostoli .
VI

14)

1303 December 18
De pena apposita super frangentes pronunciacionem
domini Guidonis episcopi .

Nos Guido, Dei gracia episcopus Traiectensis, universis presencia
visuris volumus esse notum, quad orta discordia et dissencione inter
abbatem et conventum monasterii Hecmundensis, ex una parte, et
quosdam parrochianos de Hecmunda, ex altera, de qua in nos tamquam arbitrum seu in amicabilem compositorem compromiserunt, et
nos partibus presentibus dictum nostrum seu arbitrium pronunciavimus et in scriptis dedimus nostro sigillo sigillatis litteris ; quia dicte
partes dictum nostrum seu arbitrium sub pena quinquaginta librarum
hollandensium arbitrate sunt in omnibus inviolabiliter observare, nos
eciam earn, que contraire presumpserit et nostrum dictum seu arbitrium non servaverit veluti in nostris litteris continetur, in dicta
pecunie summa nobis vel nostro successori condempnamus .
Presencium nostrarum testimonio litterarum datum anno Domini
M°CCC°tercio feria quarta post Lucie virg (i) nis .
1305 November 14
VII 15 )
Wi Guy, bi der ghenaden Goeds biscop tot trecht, maken cont en
kenlic alle denghenen, die sien sullen desen brief of hoeren lesen, dat
14 ) A .R .A . 's-Gravenhage, afschr ., archief abdij van Egmond, inv . n o. 3, fol . 53 .
15 ) Gemeente-archief trecht, oorspr ., archief der stad trecht, I, no . 352, reg . n o .
94 . Met de zegels van de vier zegelaars in groen was ; die van bisschop en abt met
tegenzegels . Zie boven nos. 188, 200, 203, 206 en 220 en hierna nos . VIII en XIII .
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wi met onser stat van trecht overeenghecomen lien ende versoent
sien in deser manieren : dat alle broke, die de stat van trecht ende
hore helpers ghedaen hebbens tieghens ons sint dien dach, dat wi in
Duvelant ghevanghen worden, quite sijn ende vri sonder alrehande
archlist, uutghenomen deghene, die wi bi namen besculdicht hebben,
alse haer Lambrecht de Vriese, riddere, Willaem Cockart sijn broder,
haer Harman Teutelart, Lubbrecht sijn soen, haer Harman van den
Velde, Harman Teutelart heren Jans soen, Willaem Amelraet, Hughe
sijn broder, Groete Ghise, Maechlem sijn broder, Gheraet van den
Vene, Korstiaen Jole, Heyne Loef, Jan Bollart, Jacob Paneelkijn,
Gheraet van der Mere ende beer Maechlem . Maer haer Maechlem sal
in de stat van trecht bliven tot der tijd, dat wine sculdich vinden
met den oudermannen van den ghilden van trecht of onsculdich van
der aneticht . Ende vonde wi yement onsculdich van die voerscreven
sijn, die soude siere onscout ghenieten ende onsculdich bliven . Ende
van desen voerghenoemden lieden, alse van der sonderlingher breke,
sulle wi beteringhe nemen bi ons selven ende bi achten of tien oudermannen van den ghilden, die de stat van trecht daertoe nemen sal,
die gheene partie en draghen, beteringhe, die wi met eeren ende met
reden nemen moghen ende daer wi mede versekert sien, ist dat sijs
ane ons ende aen achte man of tien mannen voerseit bliven willen .
Ende dit segghen van deser beteringhe sulle wi luden met dien voerseiden segghers tuschen hier ende Onser Vrouwen dach to Lichtemisse, die nu naest comt . En war dat sake, dat ons openbaer onlede
bename of dat wi niet en mochten overeendraghen met dien voerghenoemden segghers binnen der voerghenoemder tijd, soe moghe wi die
tijd verlanghen met den voerghenoemden segghers, die men noch
daertoe nemen sal, tot eere redeliker tijd, sonder alrehande archeyt .
Ende dese voerghenoemde liede sullen uut der stat varen tot der tijd,
dat wi onse segghen met denghenen, die met ons segghen sullen, gheseghet. Ende wi sullen se doen gheleyden tenden van onsen lande ende
daer tenden bevreden drie daghe voer hore viande, die in onsen lande
wonen, sonder alrehande archlist . Ende si sullen hoers ghoets ghebruken met redeliken boden, waer dat in onsen lande gheleghen is .
Vort, want wi met onser stat van trecht overeenghecomen sijn, soe
sulle wi eenen alinghen vrede maken tuschen onser stat van trecht,
an deene side, ende 16) onsen lande ende denghenen, die uut der stat
verdreven sien, an dander side, durende tot Sente Jans misse to Middesomer, die nu naest comt of langher . Ende sullen die doeden ende
den scade liken an beyden siden met ghoeden trouwen alsoe dats hoer
de stat beloven mach . Ende die uut der stat verdreven sien, dien sellen
der stat met nare comen dan up een halve mile dewile, dat ddese vrede
16)

ende staat er twee maal .
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duren sal ; maer si sullen hors ghoets ghebruken, dat si hebben binnen
der stat ende buten, met redeliken boden . Vort, waer eenich borgher,
die nu vrient is der stat van trecht, uut sinen ghoede gheset, dat hi
hevet buten der stat van trecht, sint dat wi in Duvelant ghevanghen
worden, dat wi dien weder in sijn ghoed setten sullen ende in were .
Ende wie up hem dan yet to segghen hevet, hi sel hem andworden
ten rechte, uutghenomen deghene, die wi bi namen besculdicht hebben, tot der tijd, dat si tieghen ons versoent sien . Vort soe wat pachte
upghebeurt is van Sente Mertijns misse, die naest leden is, ende van
Sente Pieters missen, die naest comen sal, dat wi dien weder sullen
doen gheven . Ende deghene, die wi besculdicht hebben ende voerscreven lien, sullen uut der stat varen tesen Woensdaghe, die naest
comt . Ende ommedat wi willen, dat dit vaste ende ghestade blive,
soe hebbe wi densen (sic!) brief beseghelt met onsen seghel ende
hebben ghebeden heren Janne, abt van Sente Pouwels, broder
Diederic van Hollant, commenduur van den Duutschen huus, ende
broder Diederic van der A, commenduur van Sente Katerinen tot
trecht, die over dese vorwerde waren, dat si desen brief beseghelden
met horen seghelen in orkonde ende in kennisse hierof. Ende wi Jan,
abt, broder Diederic ende broder Diederic, commendure voerghenoemt, hebben om bede ons heren des biscops van
trecht voerghenoemt in orkonde alle •d er sticken, die voerscreven sien, desen brief
beseghelt met onsen seghele .
Dit ghesciede int jaer ons Heren dusent driehondert ende vive
des Sonnendaghes na Sente Martijns daghe in den winter to Vredelant .

VIII

17 )

1307 Mei 18

Wi Gvy, bi der ghenade Goets bisscop toet trecht, doen to weten
alle denghenen, die desen brief sellen sien of horen lesen, dat ons die
scepene, raet ende doudermanne der meenre ghilden der stat van
trecht mit eendrachticheyde belovet hebben ende in de hant ghegheven hebben toet onsen segghen van doden, van rove, van brande
ende van allen tviste, die ghevallen sijn, sint dien dach, dat wi in
Duvelant ghevanghen worden, tusschen alle horen vianden van den
lande van trecht ende horen borgheren, die uter stat van trecht
verdreven sijn, van der eere side, ende der stat van trecht ende horen helpers van clenen ofte van groten, die daerbinnen wonaftich sijn
Gemeente-archief trecht, oorspr ., archief der stad trecht, 1, no . 354, reg. no .
100 . Met zegel van den oorkonder in groen was, met tegenzegel, randschrift geschonden . Gedrukt : Van Mieris, 11, blz . 65 . Zie boven nos. 188, 200, 203, 206 en 220, alsmede nos . VII en XIII.
i7 )
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of hem tobehoren, van der ander side, sonder alrehande archeyt, behouden hoers rechts ende al hore vriheyde van hore stat ende der
brieve, die wi hem beseghelt hebben, ende al dat daerin bescreven
staet, die wi hem sonderlinghe belovet hebben vast ende stale
ewelike to houden .
Ende opdat dit vast ende stade blive, so hebben wi desen brief
beseghelt mit onsen seghel .
Ghegheven int jaer ons Heren dusent drehondert ende soeven des
Donredaghes na Pynstren 18) .
IX

19 )

1310 Mei 5

Wy Ghye, bi der ghenade Goeds bisscop tot trecht, maken cont
met desen brieve alien luden, alse dat wy van der antale ende tviest,
die was tusghen Sveder van Montforde op die ene zide, ende Agnesen willeneer Jans dochter van Merlo ende Baernt van den Dorenwerde, hoer wyttelike man ende hoer monbare, op die ander zyde,
alse van tvien hove lands, die gheleghen sin in Aftersloet in haren
Ghisebrechts gherichte van Ruele, daermede in ghenoemd is Wulvingskamp, dat wy daerof ene wittelike waerheyt bi den oudesten
ende vrodesten van den lande onderghesocht hebben ende hebben ghevonden, dat dat vorghenoemde geed eyghen is ons Ghestichts van
trecht ende dat Agnese Jans dochter van Merlo vorghenoemd van
den goede een recht leenvolgher is ; ende dat hebbe wy hoer verlient
to houden van ons ende van onsen Ghestichte in dienstmans stat also,
alse hoer ouderen van onsen vorvaren ghehat hebben.
In orkonde deser letteren beseghelt met onsen seghel .
Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCC° ende tyene des Dinsdages
na Meydage .
X 20)

1311 April 27

Nos Guydo, Dei gratia . . episcopus Trajectznsis, universis, ad quos
presentes littere pervenerint, cupimus esse notum, quod orta dudum
18 )

Het zeggen van bisschop Guy d .d . 1307 Juni 24 is to vinden in het Registrum

Guidonis, biz. 36, zie boven no . 200 .

A .R.A. 's-Gravenhage, oorspr ., archief van den Nassausen Domeinraad, II, goederen en rechten van Anna van Buren, inv. no . 150, r eg. no . 29 . Zegel verloren . Zie
voorts Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, nos . 223 en 226 d .d . 1311 Juni 10
en Juli 8 .
R .A. trecht, oorspr., archief kapittel van St . Jan, i nv. no . 989 . Met 2egel van
den oorkonder in groen was, geschonden .
Op de rugzijde staat : „Item de piscaria in Midrecht", „Item de piscoria in Culstert,
quomodo pertinet ad prepositum, sed decime ad episcopum", „1311".
De bisschop beslist ,auctoritate ordinarid', dus niet als arbiter, maar als gewoon
(geestelijk?) rechter .
19)

Y0)
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controversia inter nos, ex una parte, et prepositum et archidiaconum
ecclesie Sancti Johannis Trajectensis ex altera, super quadam piscaria,
sita in parrochia de Midrecht nostre dyocesis inter Eerdamme ex
una parte et inter Outdijcsnesse ex altera, que piscaria consistit in
tribus aquis sive fluminibus in unum concurrentibus, quorum primum
vocatur Lecmeer, secundum vocatur Simeer et tercium vocatur Amestel, et super quadam decima de Noertveen, sita inter Steenwijc ex
una parte et inter Cudelstert ex altera, quas dictus prepositus dicebat
ad ejus preposituram predictam pertinere et pertinuisse a tempore,
cujus contraria memoria non existit ; tandem nos de consensu dicti
prepositi super premissis omnibus diligentem inquisitionem per fidedignos, quibus fidem adhibemus, fecimus fieri et invenimus dictam
piscariam ad preposituram ecclesie Sancti Johannis predicte pertinere
et pertinuisse a tempore, cujus contraria memoria non existit, sed
super decima predicta intentionem dicti prepositi non invenimus
esse fundatam, quia compertum £uit per inquisitores eam ad nos et ad
nostram ecclesiam pertinere . Nos igitur volentes dicte controversie
finem imponere et omnem dubitationem, que super premissis in futurum oriri poterit, amovere auctoritate ordinaria sententiamus, diffinimus et diffiniendo pronuntiamus predictam piscariam mero jure
ad preposituram ecclesie Sancti Johannis Trajectensis pertinere et
ipsam decimam ad nostram ecclesiam spectare .
Pronuntiatum et datum in domo nostra Trajectense anno Domini
MOCCCO undecimo feria tercia post festum Beati Marci, ewangeliste .

X1 21

1311 October 19

Nos Guydo, Dei gratia episcopus Trajectensis, notum facimus in
hiis scriptis, quod nos compositionem, quam clerici nostri, videlicet
dominus Gerardus Heync, prepositus ecclesie Aldenzalensis, et
Gerardus de mmen, scholasticus ecclesie Daventriensis, ordinaverunt inter hospitale pauperum Daventrie, ex una parte, et Arnoldum dictum Haeracker, liberum hominem nostrum, et suos heredes,
ex altera, super bonis sitis apud Tijone, que dictum hospitale possidet
et possedit a quadraginta annis et citra, ita videlicet, quod dictum
hospitale deinceps perpetuo libere et quiete bona optineat antedicta,
salvo nobis et ecclesie nostre servicio debito et consueto habendo de
eisdem bonis, sicut de aliis bonis liberis in terra nostra sitis habemus,
Gemeente-archief Deventer, oorspr., archieven van het Grote en Voorster Gasthuis to Deventer . Met zegel van den oorkonder in groen was . Zie Mr. J . I . van
Doorninck, Catalogus der archieven van het Groote (vroeger Heilige-Geesten) en
Voorster Gasthuis to Deventer (1267-1815), blz . 785, no . 12 . Het onderhavige
charter behoort tot het gedeelte van het fonds, dat in den oorlog van 1940-1945
gespaard is gebleven .
Q')
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gratam et ratam habemus et earn presentis scripti patrocinio confirmamus .
Datum anno Domini M° CCC° undecimo in crastino Luce, ewangeliste .

XII 22 )

1313 April 25

In nomine Domini amen . Nos Gvydo, Dei gracia episcopus Trajectensis, notum facimus universis, ad quos presentes littere pervenerint, quod mota lite seu controversia inter religiosos viros abbatem
de Berna, ordinis Premonstratensis, ejusque conventum, ex una parte,
et cives dictos vulgariter lantghenote villule de Tule, site in parrochia de Dorne, ex altera, super limitibus sive terminis communitatis inter dictam villulam et grangiam sive curtim dicti monasterii,
Mersberch appellatam, commisimus honorabilibus viris domino
Suedero de Abecoude et Johanni de Woldenberch, militibus, et Wilhelmo dicto nledighe, sculteto nostro in Amersforde, ut ipsi ad
locum, in quibus limites et termini ipsi consistunt, personaliter accedentes, vocata ad hoc utraque parte, veritatem super questione
limitum diligentius indagarent et ad nos inquisitione facta referrent
eandem . Qui, commissione hujusmodi nostra expleta, quia abbatem
et conventum invenerant in longa seu diuturna possessione infrascriptorum limitum exstitisse, nos de consilio dictorum inquisitorum ad
satisfaciendum civibus sive lantghenote in Tule, detulimus juramentum abbati et conventui monasterii in Berne, ut ipsi cum septern
presbyteris sub stola possessionem limitum suorum obtinere per sua
juramenta deberent . Et ad hoc faciendum partibus hincinde fuit prefixus certus dies, videlicet feria quarta post dominicam Quasi modo
sub anno Domini M °CCC ° terciodecimo . Quoquidem die abbas et
conventus designaverunt limites, quos per sua juramenta obtinere
volebant, videlicet a colliculo dicto Luttele Mersberch usque ad
fovearn antiquam, sitam in via publica, que ducit a Mersbech usque
Tule, et ad hac fovea usque aliam foveam antiquam, que sita est in
via, que ducit a Mersberch usque Dorne, et ab hac fovea inferius
usque ad lacum dictum Halmaert . Et hac designatione facta septem
presbyteri dicti monasterii sub stolis apensis ad colla eorum et eas
manibus tangentes juraverunt antedictos limites et fines et terram
infra eosdem limites sitam ad grangiam eorum Mersberch pertinere
de jure. Et quia omnis controversie finis de jure juramentum existit,
22)

Archief Abdij Berne, oorspr ., II, N, 1 . Het zegel van den oorkonder is verloren . Gedrukt : Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom
trecht, XVIII,
1890, b1z . 136, no . 3 .
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decrevimus predictos limites ad antedictam grangiam Mersberch
debere perpetuo pertinere .
Acta sunt hec anno et die predictis presentibus domino Gerardo de
mmen, decano ecclesie Beati Petri Trajectensis, Wilhelmo dicto nledighe, sculteto nostro in Amersforde, Gerardo de Zile, famulo, et
aliis quam pluribus vicinis dicti loci .
Datum anno et die predictis .
XIII 2S)

1313 Mei 31

Wy Ghye, bi der ghenade Goeds bisscop tot
trecht, doen cont
al denghenen, die desen brief lien sullen ofte horen lesen, also dat
wy den vrede, die uitgaet achte dagen na Pinxteren naestcomende
tusgen onser stat van trecht, op die ene syde, ende onsen goden
luden van onsen lande van trecht, op die ander syde, van rove, van
brande ende van leempten, verlenket hebben ende verlenken met
desen brieve tot Sente Remeys dage toe naestcomende ; ende ombieden
den vrede vast ende staede to houden op lief ende op goed .
In orkonde deser letteren beseghelt met onsen seghel .
Ghegheven int jaer ons Heren MOCCCO ende dertiene des Dornsdages (sic!) voer Pinxteren .
XIV 24)

1313 October 27

. . Nos Gwido, Dei gratia episcopus Trajectensis, notum facimus
universis, ad quos presentes littere nostre pervenerint, quod nos in
recompensam mille et sexcentarum librarum nigrorum turonensium,
grosso turonensi regali pro sedecim denariis computato, quas ecclesia nostra Sancti Petri Trajectensis ex venditione bonorum, que dos
fuerunt ipsius ecclesie, in comitatu Zelandie jacentium de nostro consensu facta, recepit in fructuosiores usus ejusdem ecclesie convertendas, et Swederus de Boecholt in eadem ecclesia, ubi dicta pecunia
deposita fuerat, est furatus, cujus ratione furti idem Swederus de
terra nostra profugit, ut penam, quam exinde promeruit, evitaret,
dedimus et assignavimus ac damus et assignamus auctoritate nostra
23)

Gemeente-archief trecht, oorspr ., archief der stad trecht, I, no . 358, reg. no .
115 . Met zegel van den oorkonder in groen was .
24)
R .A . in trecht, oorspr. archief kapittel van St . Pieter, inv. n o . 652, reg . n o .
183 . Met zegel van den oorkonder, bisschop Guy, en de medezegelende vijf kapittelen
to trecht in groen was . Onder hetzelfde inventarisno . is een gelijkluidende oorkonde
van dezelfde dagtekening, welke door den oorkonder, bisschop Guy, all€en bezegeld
is . Bij deze laatste grosse ontbreekt in de bezegelingsformule dan ook de passus :
unacum sigillis capitulorum . . . apponi rogavimus .
Op de rugzijde staat : ,Litiera de diversis bonis Suederi de Boocholte nobis propter
furtum swum per Episcopum Guidonem de consensu ecclesiarum assignatis" .
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ordinaria in hiis scriptis . . decano et . . capitulo dicte ecclesie
Beati Petri bona infrascripta, que dicti Sweden fuerant, antequam
per hujusmodi notorium furtum et fugam ipsorum bonorum se fecit
expertem, habenda et possidenda in perpetuum tamquam bona et
dotem ecclesie prenotate, videlicet : totam terram, quam dictus Swederus habuit in parrochia de Renen, sitam in loco dicto Lareberch,
in qua seminari possunt quindecim modii siliginis aut circiter, item
domum lapideam, sitam in oppido de Renen, cum area, in qua dicta
domus est constructa, et omnibus suis edificiis seu attinentiis quibuscumque, item in Noeda duodecim jugera terre vel circiter ; item unam
petiam terre, sitam juxta Wijc, continentem circiter duo jugera,
dictam Roberts acker, quam dictus Swederus campsit erga Thomam
van der Hove pro area, sita in oppido de Renen, super quam dictus
Thomas edificavit, item unum mansum terre, situm prope Bunnic
ultra Renum, quem dictus Swederus a nobis et ecclesia nostra jute
ministeriali tenuit - et quia ecclesia nostra per assignationem et
traditionem hujusmodi mansi vassallo carebit, nos in recompensam
hujusmodi reservamus nobis et ecclesie nostre censum duarum librarum nigrorum turonensium pagamenti predicti solvendum nobis annuatim et nostris successoribus in festo Beati Martini hyemalis de
dicto manso -, item unam fertellam terre, sitam apud Cameric, et
omnia et singula alia bona quecumque ubicumque locorum in nostra
dyocesi sita et existentia, que ad dictum Swederum ante perpetrationem dicti furti pertinebant seu pertinere debebant, de quibus
dictis . . decano et capitulo ad presens constat vel constare potent
in futurum .
Et hec universitati vestre ac omnibus, quorum interesse potent, sub
sigillo nostro presentibus appenso unacum sigillis . . capitulorum
Majoris, Sancti Salvatoris, Sancti Johannis et Sancte Marie, ecclesiarum nostrarum Trajectensium, que presentibus ad majorem certitudinis evidentiam apponi rogavimus, duximus intimandum .
Et nos, . . capitula preno~-,ainata, ad preces dicti domini nostri
episcopi sigilla nostra presentibus appendimus in testimonium premissorum.
Actum in loco capitulari Majoris ecclesie predicte coram universali
ecclesia nostra Trajectensi 25 ) in vigilia Beatorum Symonis et Jude
apostolorum anno Domini MOCCCO tredecimo .

De handeling vond plaats in bet kapittelhuis van den Dom in tegenwoordigheid
van de „universalis ecclesia Trajectensis", d .i . tijdens een bijeenkomst van bet Kapittelgeneraal . De bisschop trad niet op als dioceeshoofd, maar als wereldlijk vorst : de
aan den bisschop-landsheer en bet Sticht vervallen goederen van den voortvluchtigen
delinquent waren lands-eigendom . De bisschop-wereldlijk vorst kon geen goederen
van bet Sticht vervreemden zonder toestemming van bet Kapittel-generaal .
25)

26 1
XV 281

1314 Augustus 2

Wy Ghye, bi der ghenade Goits . . bisscop tot trecht, doen cont
alle denghenen, die desen brief sullen zien jof horen lesen, dat vor
ons quam ver Aleyd willeneer Diderixs wijf van den Velde, ende
daerna gheweset hadde Hermans wijf van Overvechte, met horen
vrienden, op die ene tide, ende Harbaern Hermans sone van Overvecht met zinen vrienden, op die ander zide, ende bleven an ons ende
tot onsen ondersoken ende ter waerheit, alse van eenre lijftuchte, die
ver Aleyd vorghenoemt eisghende was van tueen tuintich morghen
lants, de gheleghen zin op Niendiker velt in Harbarens gherichte
Overvechte vorghenoemt tusken Arnest Huberts soens hoven op die
ene tide ende die Zemele op die ander zide, daer wy een ondersoec
van deden ende ene waerheit ondersochten, ende vonden dat ter
waerheyt bi gueden luden, dat dit vorghenoemde guet van oudes
behoert hadde ende behoert totter hofstede van Overvechte alse van
ons ende van onzen Ghestichte to houdene in dienstmans stat, ende
dat Dideric van den Velde, die willeneer was veren Aleyde man (bi
weshalve veren Aleyde lijftucht an dien guede ghemaket was buten
ons ende buten onzer vorevaerder hant) noch Henric van den Velde,
zijn oudeste broder, noch eghendoem, noch leenwaer an dien guede
en hadden, waerbi dat wy bi onzer gueder lude rade ontwyset hebben
ende ontwysen met desen brieve veren Aleyde vorghenoemt die lijftucht, die zie eisghende was an dit vorghenoemde guet, want zie hoer
metten rechte niet ghemaket en was, waerbi dat wy Harbaern van
deser lijftucht quijt delen .
In orkonde des brieves beseghelt met onzen seghele .
Ghegheven int jaer ons Heren MCCC ende viertiene des naesten
dages na Sente Peters dage tot ingangen Ogeste .
XVI 27 )

1315 Januari 7

Wi Ghye, bi der ghenaed Goeds biscop van trecht 28 ), ende Willaem, grave van Henegouwen, van Holland, van Zeland ende here
van Vrieslande maken cont allen luden, die dese lettere zien sullen of
se)

R.A . in trecht, oorspr ., archief Domkapittel, inv . n o . 1759 . Met zegel van den
oorkonder in groen was .
Op de rugzijde staat : „1314" .
„Compromissum et pronunciatio inter quandam Aleydim et Herbernum Overdevecht
de quodam usu f ructu XXII jugerum in Nyendike ."
L7)
A .R .A . 's-Gravenhage, oorspr ., archief abdij Rijnsburg, inv. n o . 63 . Met zegels
van de beide oorkonders in groen (bruin) was ; het zegel van den bisschop is geschonden . Aan de rugzijde van het charter staat o .m . : , uytsprake van den bisschop
van trecht".
28) De term „biscop van
trecht" i .pl .v . het in trecht gangbare „biscop tot lTtrecht"
is m .i . to danken hieraan, dat de oorkonde door een Hollander is opgesteld .
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horen lesen, dat die biscop van Suden 29) ende dabdisse van Rijnsborgh van alien twiste, die zi onderlingh hadden, als van Claes
Goden, aen ons ghebleven zien, daer wi onse segghen of gheseghet
hebben in aldusdaen maniren, als dat Claes Gode voirseit bliven
sel sitten tsiir doet toe in den gode, als hi tesen daghe toe gheseten
hevet, ende na siir doet sel al sijn goet comen, die ene helft up den
biscop van Suden ende dander helft up dabdisse voirseit . Voirt hevet
dabdisse voirscreven eneghen scade gheleden, als bi Claes Goden
voirseit, dat si bitoghen mach, sel haer die voirghenomede Claes eirst
al uprechten . Ende hevet die voirseide Claes oec eneghen scade gheleden, als bi der abdissen voirseit, dat hi wittelic ende redelic met
orconden bitoghen mach, dat sel him dabdisse uprechten bi ons .
In orconde desen brieve ghezeghelt met onsen zeghelen .
Ghegheven int jaer ons Heren dertienhondert ende vijftiene des
Dinghesdaghes na Dertienen daghe .

XVII 30)

1316 Mei 11

Nos Arnoldus, prepositus ecclesie Arnehemiensis et officialis curie
Trajectensis, ac Gerhardus, decanus ecclesie Sancti Petri Trajectensis, universis presentes literas inspecturis facimus manifestum, quod
suscitata dudum discordia sive questionis materia inter religiosas
personas, videlicet commendatorem et fratres Sancte Marie domus
Teuthonice extra muros Trajectenses, ex una parte, et abbatissam et
conventum monasterii de Oudewica, ex altera, super quadam via
publica sita in parrochia de Houten, extendente se a terra universitatis parrochianorum de Houten, quibus dinoscitur dicta communitas
pertinere, que terra communitas appellatur, usque ad aquam, que
dicitur weteringe, jacente inter terram presbiteri sive rectoris ecclesie
de Houten et inter terram dictarum dominarum abbatisse et conventus, coram reverendo in Christo patre domino nostro domino Guidone, Dei gratia episcopo Trajectensi . Tandem idem dominus epi.scopus diversis suis et ecclesie sue negotiis multipliciter compeditus
quoad sedandam dictam discordiam inter partes predictas nobis in
hac parte commiserat vices suas . Nos vero, descendentes ad locum,
ubi dicta via publica erat sita ad instanciam dictarum partium convocatis ibidem vicinis et illis, qui vulgariter dicuntur lantgenoten, loci
predicti ac aliis pluribus fidedignis inquisita ab eisdem veritate de
circumstantiis vie predicte et ea comperta authoritate domini episcopi predicti in hac parte nobis commissa diffiniendo in his scriptis
29)

Jacob van Denemarcken (Demmerik), bisschop van Suden, wijbisschop .
80 ) R .A. in trecht, afschr., H s . verz . no . 369 (Diplomatum dioeceseos Trajectinae
centuria, afschr . van Mr . Pieter Bondam), I, no . 88 .
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pronunciamus et pronunciando diffinimus predictam viam publicam
ab eo loco, in quo nunc est, ad alium locum in prejudicium alicujus
transferri non posse nec debere, nisi de auctoritate domini terre, cujus
interest in talibus auctoritatem suam interponere et prestare licentiam
transferendi, cum consensu illorum, qui vulgariter dicuntur lantgenoten, loci predicti .
t hec autem nostra pronuntiatio sive diffinitio perpetuo rata
permaneat et inconvulsa, sigilla nostra duximus presentibus apponenda in testimonium premissorum.
Actum et pronunciatum feria tertia post Purificationem Beate
Virginis in curia domini episcopi Trajectensis predicti ante ejus palatium presentibus ibidem partibus predictis ac aliis honorabilibus viris,
vi-delicet dominis Florentio de Judefas 31 ), preposito et archydiacono
ecclesie Trajectensis, Giselberto de Yselstein, Arnoldo ejus filio, militibus, Hermanno dicto Grawart, Giselberto dicto Cosin, civibus
Trajectensibus, ac Giselberto dicto Hondertmarc ac aliis quampluribus fidedignis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis .
Datum anno Domini M ° CCC° sextodecimo feria tertia post Cantate Domino .
,,Onderaan hongen twee segelen in groen wasch ."
,, uyt de oorspronkelijke perkamenten brief gequoteert van buiten
No. XXXII en ervintelijk in Lade 7 van de Archiven van t Duitsche
Huis to trecht in een paketje, waarin nog twee andere brieven 't
saamen gebonden zijn" .
1318 Juli 3, opgenomen in vidimus
XVIII 32 )
niversis presentes visuris et audituris nos, frater Hubertus, gardianus fratrum Minorum Davantrie, cupimus esse notum, quod litteras reverends in Christo patris ac domini, domini Frederici, Dei
gratia Trajectensis episcopi, infrascriptas, non cancellatas, non abolitas nec in aliqua sui parte viciatas, sub vero sigillo vidimus et legimus
sub hiss verbis : Fredericus, Dei gratia Trajectensis episcopus, universis, ad quos presentes littere pervenerint, volumes esse notum, quod,
cum inter Henricum, filium quondam Gerlaci de Vrieden, ex una, et
Aan den kant stelt Mr . Bondam i .pl .v . van Iudefas de schrijfwijze Judfaes voor.
De aanwezigheid van leken als getuigen wijst er op, dat deze zaak geen zuiver
geestelijke aangelegenheid is .
32)
R.A . in trecht, opgenomen in oorspr . vidimus van 1321 Aug . 27, bisschoppelijk archief, inv . n o . 209 ; zie reg . n o . 408 (1318 Juli 3) . Het vidimus is bezegeld
geweest door den oorkonder in rood was . Op de rugzijde staat :
,,c . quedam pronunciaciones Frederici episcopi inter II heredes ultra IJselam",
,,1321 . Haec littera spectat ad particulares" .
„ponatur inter inutiles" .
S1)
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Hadwigim, dicti quondam Gerlaci sororem, ex parte altera, super
successione quorundam bonorum censualium sitorum infra limites
parochie de Batman dictorum Meynoldinge et Durrede, que quondam
Walpurgis, mater dicte Hadwigis, post mortem suam reliquit, dudum
questionis et discordie materia verteretur, et tandem dicte partes in
nos super dictis suis contencionibus duxerint compromittentes et
caucione prestita sub pena centum marcarum brabantinarum in manus
nostras arbitrio nostro se promiserunt obedire et illud firmiter observare, nos in dicti compromissi negocio summarie procedendo
caucione premissa et arbitrio in nos susceptis auditisque et intellectis
hincinde dictarum partium allegacionibus, racionibus et aliisque in
modum probationis producere voluerunt, a canonicis et scabinis
Daventriensibus quampluribus inquisita et comperta super hiis
diligencius veritate litterisque, quas dicta Hadwigis in modum probationis produxit, sollerter inspectis consideratisque omnibus, que
circa hujusmodi negotium considerari poterint et debebant, de bonorum virorum dominorum decani et capituli ecclesie Daventriensis,
Arnoldi, prepositi Arnheymensis, Gyselberti de IJsselsteyne et Stephani de Wische, militum, Henrici et Godefridi de Bourclo, Henrico
de Wische, armigerorum, pluriumque fidelium ministerialium, vasallorum et scabinorum nostrorum Daventriensium consilio per oraculum vive vocis dicti domini Giselberti de IJsselsteyne, in modum
arbitrii sententiando pronunciavimus dictam Hadwigim proximiorem
heredem esse dicte Walpurgis, olim matris sue, quam Henricum predictum, nepotem dicte Walpurgis, ex eoque et ex aliis probacionibus
et racionibus introductis pro dicta Hadwigi eidem adjudicavimus
dicta bona ; adicientes, quod eadem alienare non debebit, nisi hec a
nobis denuo declaretur . Et hanc declaracionem nobis specialiter reservamus .
In quorum omnium testimonium sigillum nostrum presentibus est
appensum .
Datum anno Domini M° CCCO XVIII° feria secunda post festum
Beatorum Petri et Pauli apostolorum .
Sub sigillo nostro presentibus appenso anno Domini M° CCCO
vicesimo primo feria quinta proxima ante diem decollacionis Beati
Johannis Baptiste.
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XIX 33 )

1319 Augustus 24, opgenomen in vidimus

Alle denghenen, de desen brief sellen sien of horen lesen, do is
verstaen, broeder Ghisebrecht van Zulen, . . gardiaen ter Minrebroederen t trecht, mit kennisse der waerheyt, dat is sach ende las
int jaer ons Heren, alse men screef dusent drehondert ende vier ende
tuintich, des nasten Woensdaghes na Kursdaghe, enen brief, die beseghelt was mit eersamer lude seghellen, die hiirna bescreven staen,
gans ende gave ende niet ghecanselleerd noch gheraseerd, sprekende
van worde to woerde alse hiir na bescreven staet : . . Wi Vrederic,
bi der ghenade Gods bisscop t trecht, don cont alle denghenen, die
desen brief selen sien jof horen lesen, dat voer ons quamen Jan van
Woudenberg, ridder, an der enre side, ende Willam Philips sone, an
der ander side, ende wilkorden ende vorzekerden in onse hant onder
ene pene van vijfhondert ponden suarter tornoyse payments ghenge
ende gheve, ons to betalen, onse segghen to halden van alien tuiste,
de si onderlanghe hadde, waerbi wi ons des secgens annamen ende
hoerden reden ende waereyt van beden siden, ende berieden ons mit
onsen rade ende mit anders wiesen lieden, ende, nadien dat wi
vonden, so is dit onse secgen : int eerste, dat Willam vorghenoemt sal
bliven restelike in alle den goede so warit ende so woet gheleghen is,
dat haer Jan voergheseyt denselven Willam opghedraghen hadde bi
vorwaerden, die si onder hem ghemaket hadden, ende sal deselve
Willam alle die renten ende de vrucht ende verval, de hirtoe vervallen sijn jof vervallen moghen tuschen 34) hir ende Sinte Peters dach
de nu naest comet, also veer als toe desen jare behoerd, opboren ende
sijn orbaer mede doen ; ende vort tuschen denselve Sinte Peters daghe
ende beloeken Pinxten darnaest comende, mach de vorseyde har Jan
dit vorscreven goet loessen mit drienhondert ende driendertich
ponden mit sees scillinghe ende mit achte penninghe suarter tornoyse
payments vorghenoemt, dat ghelt to betalen vor ons, jof wi binnen
lands sijn, jof vor haren Sueder van Abcoude jof vor sinen scepen to
Wijc, waer wi binnen lands niit . Ende alle de orbaer, die van desen
goede vorghenoemt tuschen Sinte Peters dach ende beloken Pingsten
vorgheseyt vallen mach jof vervelt, de sal de vorseyde Willam op
den goede laten in der maniere, jof haer Jan dat goet loysse, dat hi
de orbaer vrie vinde . Ende is oec, dat hi dat goet loysset, so sel de
voerseyde Willam denselven harp Jan datselve goed weder opdraghen vrie ende loes in alle den steden ende in alle den rechte, alsit
hem tevoren opghedraghen was . Ende waer dat sake, dat har Jan
sa) R . A . in trecht, opgenomen in oorspr . vidimus van 1323 December 28, bisschoppelijk archief, inv . no . 211 ; zie r eg . no . 418 (1319 Aug . 24) . Met zegel van den
oorkonder van het vidimus in rood was .
34)
tuschen is doorgeschrapt .
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vorgheseyt binnen der vorseyden tied dat goed niet en loyssede in
manieren alst vorscreven is, so sel de voerseyde Willam ewelicke ende
erflicke, vrielicke ende vredelicke, sender alrehande ansprake harp
Jans ende sier erfnamen, halden ende besitten dit vorscreven goed in
alle der orbaer ende in alle den rechte, dat dat goed gheleghen is .
Ende vort is onse segghen, dat de vornomde Willam na beloken
Pingsten vorgheseyt tot onser jof ons boden maninghe ons utreken
sal viefentvintich pont suarter tornoyse payments vorgheseyt, de in
onse hant to stane ende toe kerene na onsen wille .
Ende in orconde des secgens so heb wi onse seghel mit der partijen
seghele an desen brief doen hanghen. Ende hiirover waren van onsen
rade ersame lude har Arnolt die proust van Arnem, har Jacob, proust
van Sente Janne t tr..cht, har Ghisebrecht van Yselsteyne ende har
Sueder van Abcoude, die hor seghele an desen brief hebben ghehanghen .
Gheseyt ende ghegheven toer Horst int jaer ons Heren dusent driehondert ende neghentiene op Sinte Bartholomew dach .
Ende in orconde deser dinghe so heb ic, broeder Ghisebrecht,
. gardiaen vorghenoemt, dit uutscrift beseghelt mit minen seghel .
Ghegheven int jaer ons Heren ende op denselven dach alse hiirboven bescreven staet .

XX S5)

1320 April 19

Nos Fredericus, Dei gracia . . episcopus Trajectensis, tenore presencium notum facimus universis, quod cum jamdudum inter Hescelum de Katreyp super uno mansu terre sito in Staphorst apud
ecclesiam, pertinente ad monasterium Insule Sancte Marie in Zallandia, actorem, . . priorissamque et conventum ejusdem monasterii
in nostro judicio mota fuerit materia questionis, dicto actore in bonis
predictis violencias inferente et, cum evasionis alias causas invenire
non posset, asserente mansum predictum ad consanguineum nostrum
dilectum Rodericum de Vorst, famulum, tamquam dominum feodi
pertinere et se illum a dicto Roderico jure feodi possidere, nos itaque
volentes, sicut tenemur, unicuique attribuere justicie complementum,
quamquam dudum dicta . . priorissa et conventus in possessione
dicti mansus terre exstitissent, ad probandam intentionem suam
maturo super hoc usi consilio dictum Hescelum duximus admittendum . Quia vero idem Hescelus in probacione premissorum defecit
omnino et prefatus Rodericus, consanguineus poster, coram nobis
R .A . in Overijssel, oorspr . archief klooster Zwartewater. Met zegel van den
oorkonder in groen (bruin) was, randschrift geschonden .
35)
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publice recognovit dictum mansum terre ad se jure feodi nullatenus
pertinere, dicto Hescelo nullam causam aliam pretendente legitime,
propter quam dicta . , priorissa et conventus possessione dicti
mansus terre gaudere pacifice non deberent, eisdem . . prorisse et
conventui possessionem predictam de bonorum virorum consilio adjudicavimus et presenti adjudicamus, ipsi Hescelo super impeticione seu
inquietacione premissa scilencium 36) perpetuum imponentes.
Datum anno Domini MOCCCO vicesimo Sabbato post Misericordia
Domini 37).

36)
37)

scilencium staat boven den regel .
Na de dateringsformule volgt :
„Superscriptionem `scilencium' in penultima linea approbamus . Datum ut supra".
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INDEX
Bij deze Index is - voorzover mogelijk - alfabetisering overeenkomstig de
uitspraak toegepast . Ch = G ; IJ = le ; Y = I . Samengevoegd zijn C en K, Y en I,
evenzo Z en S .
Plaatsnamen worden vermeld naar de hedendaagse schrijfwijze, gevolgd door de
middeleeuwse naamsvormen . Topografische aanduidingen zijn, voorzover zij niet op
het platteland betrekking hebben, onder de plaatsnaam van de desbetreffende stad
gerangschikt en komen niet als afzonderlijk trefwoord voor .
Personen met geslachts- of toenamen - uitgezonderd beroepsnamen - worden in
den regel alleen op deze namen vermeld . Personen, die uitsluitend met voornaam of
met voornaam en patronymicum voorkomen, zijn op hun voornamen geindiceerd .
Het aantal verwijzingen is zo beperkt mogelijk gehouden .

A

-, Jan,

A, Aa, Ae (Ruwiel), het goed ter, 99 .
-, broeder Diederic van der, commendeur van het St . Catharijneconvent (van de Orde van St . Jan)
to trecht, 255 .
-, Engbrecht, Inghebrecht van der, 113,

Abcoude, Abicwoude, Apicwoude, Vrederic die marseman van, 159 .
-, h . Gizebrecht van, 73, 222 .
-, Perenele van, bruid van Johan van
Culemborg, 176 n ., 177.
-, h . Sueder(us) van, 51, 53, 61, 62,
67, 72, 73, 172, 176 n, 177,
178, 178 n, 222, 223, 258, 265,

158, 210, 223 .
-, Gelys Jansz . van der, 99 .

-, Gerard, Gherard, Gert, zoon van
Engbrecht, Inghebrecht van der,
158, 210, 223 .

Gerard van der, 229 .
Gisebrecht van der, 99 .
Jacop van der, 106 .
Jan van der, 75 .
-,Jan, zoon van Engbrecht, Inghebrecht van der, 158, 210, 223 .
-, Larnbrecht van der, schout in het
gerecht van de stad
trecht
(Trechterweide), 168 .
-, Screvel van der, 113 .
-, Screvel van der, broeder van Gerard, 229 .
Aalsmeer, Aelsmaer, koster van, 154 .
Aelst, Aelste, Aelt, Dieric van, rechter
van de graaf van Gelre, 96, 217,

-,
-,
-,
-,

218, 234 .

(Aalster), Alster Middebroec, zie :
Middebroec.
Aelt Berghen zoon, 153 .
- Nanneken zoon, 231 .
Aer, Gert van der, 110 .
Aert, zie : Adriaan .
Abelijn, Pieter, zoon van, 114 .
Abiju, Alebaren, zoon van Henric, 72,
113 .

85 .

266 .

-,gerecht van h . Sueder van, zie :
Gerverskop, Houtdijk, Wijk bij
Duurstede.
Abcouder, Apicwouder, markt, waarsch .
de paardenmarkt, laatste donderdag in augustus, betalingstermijn,
213 .

Adam, Adaem h . Adaemsz ., 79 .
- Filipsz., 242, 243 .
Adriaan, Aert, 138 .

Adrixoy, Hannekijn of Jan van, 37,
108, 109 .
-, Willaem, broeder van Jan, van 37,
108 .
Aduard, Hadewaerde, abt van, 181 .

Achtersloot, Aftersloet, gerecht van h .
Gyzebrecht van Ruele of Ruwiel in de, 168, 169, 256 .
-, gerecht van Jan van Meerloe in de,
168, 169 .

Achte(r)veld, Achtevelt (bij Barneveld), tiend te, 73, 222 .
-, Arnout Leysen zoon van, 52 .
-, Vrederic Leysen zoon van, 52.
Achthoven, Achtehoeven tussen de
Meern (Meernhoef) en het
Gein, (IJsselveld), gerecht van
h . Arnout van Amestel te, 169 .
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(Achthoven) (IJsselveld), gerecht van
h . Gert van den Rine te, 167 .
- bij Montfoort (bij Heeswijk), 104,
230 .
- (bij Heeswijk), gerecht van de
burggraaf (van Montfoort) te,
169.
Akkooi, Ackoy, Accoy, 251, 251 n .
Albert, Albertus, A(e)lbrecht, Alebaren, Alberen, Alebrecht, 162 .
-, Cort(e), Heynen zoon, 66, 160,
zie ook : Cort(e) .
-, Luttic, 45 .
- Agathen zoon, 235 .
- Allaertsz ., 57 .
-, zwager van Everaet Buese, 240,
241 .
- Ghiselen zoon, 231 .
- Henrixz ., 55 .
- Henrixz ., 157, 158 .
-, zoon van de schout Heynric, 155 .
-, broeder van Henric van der Hoeve,
70 .
h . Hughen zoon, 59 .
zwager van Tideman Clincaert, 162 .
Ludolfsz ., 138 .
Reynewede zoon, 182 .
Suanelde zoon, 153 .
veren Truden zoon van Loesdrecht,
158 .
Tydemansz ., 160 .
zoon van Wedich, 231 .
zoon van Wernerus, 231 .
Willaemsz ., 159 .
Woutersz ., 36, 96 .
Albla(e)s, h . Jan van, 62 .
Albout, Gert, 66 .
Aldenzale, zie : Oldenzaal .
Aldewerelt, Aldewerilt, Gert, 109, 110 .
Aleid, Aleyt, Aleken, houdster van een
leengoed van h . Steven van
Zu(y)len, 168 .
ver-, vrouw van 1) Dideric van den
Velde, 2) Harbaern Hermansz .,
van Overvecht, 261, 261 n .
-, Quade, 181 .
Alendorp, Henric van, 58 .
-, Loyf van, 58 .
Alpher, Alphard, Alfaer Hubrechtsz .,
134, 242 .
Allaer, Nicolaus van, 231 .
Allard, Allaert die Valkenaer, 49 .
- Allaertsz ., 49, 161 .
- G(h)eyen zoon, 49, 50 .

- Cleinoitsz ., 59 .
- Willamsz ., 65 .
- h . Willekijnsz ., 161 .
Almelo(e), Arnold van, 199 n .
-, Bruin van, 199 .
-, Egbert her kind van, 199 en 199 n .
-, Henricus van, 196 .
-, Philips van, proost van Oudmunster
to trecht, 199, 199 n .
Alstijn, 110 .
Ameide(n), 119 .
-, van den Nesse van, zie : Nesse.
-, Willaem de Witte van der, 143 .
Amelius, Amelys, Melys, jonghe, 76 .
-, buremester (buurmeester), zoon van,
235 .
- Egbrechtsz ., 68, 69, 155 .
- veren Hillen, Hyllen of Hillekijn
zoon, 154, 155, 158, 211 .
Amelraet, Hughe, broeder van Willeam,
163, 183, 184, 254.
-, Willaem, 163, 183, 184, 254 .
Amelrijc, 238 .
-, de oude, 217 .
Amelungus, 194, 199 .
Amerberghe, Jan van, 96 .
Amerongen, Ameronghe(n), Borre van,
178 .
-, h . Borre van, 35, 52, 87, 134, 209,
210, 244 .
-, Dideric of Dideric Borre, broeder
van h . Borre van, 52, 87, 209 .
-, Elias, zoon van h . Borre van, 134 .
-, Gert van, 48, 72, 105, 230 .
-, Jan van, 209, 218 .
Amersfoort, Amersfoert, Amersfort,
Amersfordia, 59, 91, 135, 142,
149, 232, 232 n, 233 .
-, schout van, 46, 73, 222, 258, 259 .
-, lombard te, 232 .
-, Henric van, 75, 237 .
-, gerecht van Henric van, zie : Linschoten .
-, Ludekijn h . Ludemansz . van, 154,
zie ook : Ludolf.
Amstel, Amestel, visserij in de, 257 .
-, gerecht van de beer van, zie : Tekkop.
-, gerechten van h . Arnout van, zie :
Achthoven (IJsselveld), Braland,
Benschop en Nieuwland, Polsbroek .
-, h . Gijsbrecht van, 244 n .
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-, Jan h . Gijsbrechtsz . van, 244 n .
-, Jan Jansz . van, 244 n .
Amstelland, Amesteirelant, land van
Amstel, 234 .
-, baljuw van, 103, 128, 226, zie ook :
Vreeland .
Amsterdam, Amestelredamme, 78 .
Andries, Andrees Gisebrechtsz ., 122 .
- Hillen neve, 162 .
Apeldoren, Gosewijn, Goswinus van,
202, 235 .
Appel, Clais Obrechtsz . van, 163 .
-, Obrecht van, 163 .
Appelman, Dieric, 162.
Aremerswette, zie : Arummerzwet .
Arke (waterloop), zie : Wijk bij Duurstede.
Arkel, heer van, 176 .
-, Jan van, 251 .
Arnaem, Wouter van, 138 .
Arn(e)st, zie : Ernst.
Arnhem, proost van, 262, 264, 266, zie
ook : (Boecstel) .
Arnoud, Arnout, Arnoldus, Arnt, Jan,
235 .
h.-,proost van Arnhem en officiaal
van de bisschoppelijke curie van
trecht, zie : Arnhem en (Boecstel) .
-, moelnaer van Overijssel, 36, 90 .
- die scaffer, 153 .
-, zoon van Dieric die scmit, 156 .
die s(c)mit, van Wageningen, 109,
110, 157, 158 .
die scnider, 122 .
Adaemsz ., 162 .
- Arnoutsz ., 156 .
- veren Aven zoon, 43, 124 .
- Belien zoon, 39, 63, 136, 137, 160,
234 .
- Duven zoon, 138, 143 .
- veren Ermegarde zoon, 60, 100,
116 .
- Fien zoon, 140.
- veren Vred(erick) zoon, 141 .
- Gertsz ., 79 .
- Gertsz ., 154, 159 .
- Ghisebrechtsz ., 95 .
-, zoon van Gizebrecht Hommersz .,
100 .
- veren Glorien zoon, 164.
- Hartwijxz ., 50 .
- Heynekijnsz ., 156 .

-, neef van Heyne, 156 .
-,
-

Nyesen zoon, 51, 114 .
Quade, 53 .
Vaken zoon, 52 .
Willamsz ., 36, 90, 91 .
Willaemsz ., zoon van de koster van
Breukelen, 70 .
Arregoen, Peter, 37, 121 .
Arthoys, meester Jan van, 172 .
Arummerzwet, Aremerswette (bij Egmond), 252 .
Asschet, Ruelef uet, 246.
Averhene (mark Olst), goederen van,
196 .
Averkampe, Gesa van, 197 .
Averlampe (markt Olst), goederen van,
195 .
Averwech (mark Hengforden), huis,
192 .
Avezaet, Ave(n)saet, Avenzate, h . Baldeken, Baudekijn, Boydekijn van,
47, 89, 228, 238 .
-, Doys, zoon van h . Baldeken van,
228 .
-, Gert van, 163 .
-, Johan, zoon van h . Baldeken van,
228 .
-, Otte, zoon van h . Baldeken van, 89,
228 .
Avesnes (van Henegouwen), Guy van,
bisschop van
trecht, 13011317, passim .
Awijc, zie : Nawijc .

B
Balch, Genekin, 133, 138
-, Gert, 143 .
Bare, Arnoldus van, 235 .
-, vrouw van Arnoud van, 201 .
Baring, Henricus, 197 .
Barneveld, Bernenvelt, 90 .
-, Henric Volquinsz . van, 90 .
Barniir Suanelde zoon, 160 .
Bartanien, Bertaenghen, Bertayne (Portengen), Jan of Johan, 143,
239 .
-, Johan van, 243 .
Barwoutswaarder, Berewoutsw(a)erde,
Berwoutswerde, 168, 169, 200 .
Baselene, Jan van, 252.
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Bastaert, Heynric, 153 .
Batenborgh, Tydeman, 74, 75 .
Bathmen, Batman, Batmen, mark, 192 .
-, parochie, 192 .
-, tynsgoed Meynoldinge in het kerspel, 264.
-, tynsgoed Durrede in her kerspel,
264 .
Beere, Beir, Beyr Eighenraetsz ., 59 .
-, zoon van Jan Driewinter, 69 .
-, Henric die, 59 .
-, Jacob de, 49, 76 .
- van Tankenvene, 77 .
Beesden, Beisde, Clais of Nyclais van,
35, 83 .
Beyer, Henricus, 244 .
Beynum, Beynem, Beynen, Henricus
van (de), 197 .
-, Gelys, of Gelies, broeder van Johan, 228, 228 n, 239 .
-, Jan of Johan, zoon van h . Jan van,
163, 228 .
Beke, Bennekinus van der, 197 .
-, Gert van der, 164 .
ver Beli, bewoonster van een hofstede
in de Marsch, 203 .
Beliaert, Dieric, 80 .
-, Jacop, 123, 124 .
-, Clais, broeder van Ludolf(s) de
zoon van, 124 .
-, Ludolf(s), zoon van, 123, 124 .
-, Ludolf, zoon van Dieric, 80 .
-, Phillips, 124 .
-, Reynout, 32, 37 n, 43, 122, 122 n,
123 .
-, Wouter, 37, 122 n, 123, 124 .
Benne, 179, 186, 187 .
Bennemael, Willaem van, 136, 137 .
Benschop, Benscoip, Benscope, 70, 70 n,
168, 169 .
- en Nieuwland of Nuweland, gerecht van h. Arnout van Amestel te, 169 .
-, Dieric van, 116 .
-, Jan van, 118 .
-, Clais Doic van, 70, 70 n .
-, Cnoip van, 97 .
-, Thomas, zoon van Tomas Screvel
van, 249 .
-, Johan, zoon van Tomas Screvel van,
249 .
Bentheim, Benthem, Graaf Otto van,
244 n .
-, Symon van, 70 .

-, Wolraven van, 217 .
Berenboy, Gysen, 36, 100, 101 .
Berencampe, Jan van, 164 .
Berewalde (Prov . Groningen), 181 .
Berewoutsw (a) erde,
Berwoutswerde,
zie : Barwoutswaarder .
Berghe, Johannes ten, 196 .
Berghen, Coep, Koep van, 194, 199 .
Bergher, 155 .
Berghuis (mark Olst), 196 .
Beriman, Willaem, 161 .
Berlekampe, Gosuimus van, 197 .
Bernard(us), Berend, Baern(t), Barnt,
zoon van schout Arnt, 35, 78 .
- Barntsz ., 120 .
- Ghenekijnsz., 162 .
- veren Minekine zoon, 35, 78 .
- Wengelsz ., 197 .
- de later, 85 .
Berne, Berna, abt en convent van, 258 .
Berselman, Heynric, zoon van Clais,
161 .
-, Clais, 161 .
Bertayne, Bertaenghen, zie : Bartanien .
Bertoud, Bartout, Bertoldus Adamsz .,
140 .
- veren Aleyde zoon, 112 .
- Bertoutsz ., 139 .
- Bertoldus'zoon, 218 .
- Colijnsz ., 51, 69 .
- Nanneboien zoon, 115 .
Bertraet, huis van, to Oudewater, 88 .
Beusichem, Bosinghem, Bosinghim, Bozinghem, 172 .
-, Dieric van, 158 .
-, Gizebrecht, zoon van Otto van, 164 .
-, Jan of Johan van, 173, 185 .
-, Jan van, 226 .
Bevervoerde, Roelof van, 199 .
Beverweerd(e), h . Sueder van, 226,
226 n, 227 .
Bidderscoten (Bitterschoten), Gherard
van, 233 .
Biereman, Gert, 54, 55 .
-, Hanne, 54 .
-, Symon, 54.
Byerzac, Willekin Scnyppen zoon, 141 .
Bieshorst, Biishorst en Wie (Wijhe),
plebaan in, 198 .
- (mark Wijhe), huis, 193 .
- (mark Wijhe), goederen ten, 197 .
Byland, h . Dideric heer van, 89 n .
Bvlare, Ecbert van, 90 .
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Bijleveld, Bylenvelt, Bilenvelt, Veldhuizen en Reierskop, gerecht
van h . Everaert van Stoutenberch
te, 167, 168, 170 . Zie ook :
Reierskop, Veldhuizen .
Bilt, de, 53 .
-, Arnout, zoon van Wouter van der,
154, 159 .
-, Wouter van der, 154, 159 .
Bilwyc, zie : Bulwijk .
Bindelmare, Herewijck van der, 154 .
Byrkijnscamp Birkeskamp (bij Olst),
huis van, 192, 193 .
-, goederen van, 193, 195 .
Bisschops weide, Lange en Ruige Weide, 's Biscops weide, 168, 170 .
Blanc, Pieter, 156 .
Blare, Henric die, 100 .
Blarinchem, Alebrecht van, 158 .
-, Gheerwijc van, 45 .
Blazenborgh, Henric van, 79 .
Bleecpoele, Willaem van den, 164 .
Blide, Willaem die, 70 .
Bloemaert, Bloemart, Diederic, 214 .
-, Jacop Nanneboisz ., 45 .
Bloeme, Blome, 102 .
-, Andrees, 126, 127 .
-, Andrees, zoon van Gert, 163 .
-, Gyzebrecht, 156 .
Bloier, Ermegaert, vrouw van Diederick de, 250 .
Bloc, 218 .
-, Meus Scimmels zwager, 82 .
-, Gelys, broeder van Gyzebrecht van
Yselstein, 154, 159 .
-, Gert, 136 .
-, Gert, broeder van Gelys Bloc Gyzebrecht van Yselsteins broeder,
154.
-, Jacop, broeder van Gert, 136 .
-, Pieter, 114 .
Blochoven, Bloechoven, Ghiselbrecht
van, 242 .
-, Willaem van, 172 .
Blokland (bij Montfoort), Bloclant,
168, 169.
Blocman, Bloicman, Jan, 33, 46, 155 .
Blome, zie : Bloeme .
Blomendale, Jan van, 209 .
Blomensteyne, Sueder van, 101 .
Blonde, Lambrecht de, 172 .
Blosaert, Dieric, 154, 159 .
Blote, Gert die, 75 .
Bobbe, Lubbrecht, 95 .

Bodegraven, tussen Nude (Noede,
Node, bij Wageningen) en,
passim .
Boebaerden, Steven van, 172 .
Boekel, Arnt van, 199 .
Boechout, Boecholt, Boichout,
Bo(o)cholt(e), Sweder(us) van,
89, 178, 203, 203 n, 228, 259,
259 n, 260 .
(Boecstel of Boxtel), h . Arnoldus
(van), proost van Arnhem en
officiaal van de bisschoppelijke
curie to trecht, 262, 264, 266 .
Boele, Willaem die, 58 .
Boenland, Jacop, 105 .
Boenrepast, Eggaert, 160 .
-, Montfoert, broeder van Eggaert,
160 .
Boesschoten, Bonscoit, Bouschoten
(Barneveld), tiend te, 97 .
- , Rorgheer (Rothgher), broeder van
Willaem van, 156 .
-, Willaem van, 156 .
Boeve, Louwe, schepen van Diemen,
225 .
Bogherde, Wouter uten, 211 .
Boichem, huis en goed te, 104 .
Boyking, Ricfriit, 179 .
Bokel, Dideric, 95 .
Bolgherien, Harman van, 162 .
Bollaert, Bollart, Bollard, Henric, Heinric, 70, 210, 223 .
-, Jan, Johan, 163, 171, 173, 184 .
Bolle(n), Jan, 243, 244.
-, Jan, broeder van Lubbert, 118, 119 .
-, Lubbert, 118, 119 .
Bollekijn, 108 .
-, Arnout, 108, 217 .
Bone, Heyne, 163 .
Bonghen, Coenraet, noon van Heyne,
156 .
Bonscoit, zie : Boesschoten .
Bonte, Alebaren die, 70, 71, 157, 173 .
-, Dieric die, 157 .
Bo(o)cholt(e) zie : Boechout.
Borgh, Willaem van der, 99 .
Borg(h)aert Kelnaersz . van Cortehoeven, 65, 69 .
-, Arnt, 53 .
-, Dieric, 37, 117, 157 .
-, Clais, 157 .
Borgher, Dieric die, 157 .
Borculo, Bourclo, Godefridus van .
knape, 264 .

276
(Borculo), Henricus van, knape . 264.
Borlo, Gosuinus van, 197 .
Borre, Bor, 203 .
-, Arnout, 36, 98, 99, 100, 235 .
-, de zoon van Arnoud, 235 .
-, jonge Dideric, 134 .
-, Dieric, broeder van Arnt, 100 .
-, Ghert, 243 .
-, h . Henric, 133, 134, 142 .
-, Roloef, 243, 244 .
Borre van Amerongen, zie : Amerongen .
Boske, Bosc, Arest, Arnst, Arnt (Ernst)
van den, 34, 70, 72 .
-, Egbrecht van den, 79 .
-, Dieric, 46.
-, Elias, broeder van Ghisebrecht van
den, 119, 242 .
-, Ghisebrecht van den, 37, 119, 120 .
Boscman, Dieric, 110, 111 .
Bosinghem, Bosinghim, Bozinghem, zie :
Beusichem .
Botte, Butte, 179, 186, 187 .
Botterman, Jacop, 157 .
- Jan, 157 .
Boudewijn, Boudewin Barntsz, 129 .
- Hughen zoon, 49 .
- Lodewijcz ., 229 .
Boudoen, Heynric, 156 .
Bouchout, zie: Boechout .
Bouman, Gert, 160 .
Bourclo, zie : Borculo .
Bouting, Alebrecht, 181 .
Brabant, hertog van, 96, 96 n .
-, ambachtslieden (ambtenaren) van
de hertog van, 96 .
-, land van de hertog van, 233 n .
-, Jan, 93, 111, 114, 115 .
-, Clais, zoon van Jan, 111 .
Brakel, Brakele, Brand van, 173 .
-, Dideric van, 226, 227 .
-, Emont van, 107, 227 .
Braland (bij IJsselstein), gerecht van
h . Arnout van Amestel te, 168 .
Brammeler, Bramlaer (mark Wechterholt), 192, 198 .
Brammelman, 196 .
Brant, Gert, 157, 158 .
Branters land (Haastrecht), 148 .
Branters- of Brabanters wade (bij
Haastrecht), 148, 149 .
Brede Sclach, erf in de Marsch (tegenover Rhenen), 89, 203, 203 n .
Brede(n)rode, Brederoden, beer van,
129, 251 .

Breeveld (bij Woerden), Bredevelt,
168, 169, 200 .
Breye, Alebrecht, 69 .
Breync, Brenc, Herman van den, pander
van de bisschop, 225 .
Breyt, Alebrecht, 68 .
Brekenap, Jan of Hannekijn, 157, 158 .
Bremen, Jacob van, knape van Willaem
van Cleve, 226 .
-, Jacop van, 136, 234 .
-, Willaem van, 136, 137 .
Breudijk, Broidijc, Broydijc, 168, 169 .
-, gerecht van Henric van Hermalen
te, 168 .
-, gerechten van oude en jonge Henric
van Hermalen aan de, 169 .
-, gerecht van h . Adaem van Lochorst
aan de, 200 .
-, gerecht van Werneer van der Hare
aan de, 169 .
-, gerecht van Henric van Opburen
aan de, 200.
Breukelen, Broicleede, Broeclede, Broiclede, 51 .
-, koster van, 70 .
-, Henric die sticker van, 69 .
Brinke, Roelof van den, 246 .
Broeder Diederixsz, 214 .
Bro(e)derkijn, 78, 162 .
Broeke, Gert van den, 117 .
Broechaghen, Broichaghen, Borre, 171,
172 .
-, Gert, 172 .
Broidijc, Broydijc, zie : Breudijk .
Broiclede, zie : Breukelen .
Brokelle (Breukelen), Gerrit Jansz .
van, 241 .
-, Henric Tidemansz . van, 242 .
Bronys, Johan, 229 .
Bronchorst, Johan van, proost van Oudmunster to trecht, 199 n .
Brugge, Brugghe (persoon), 59 .
-, Jan van der, 162 .
-, Willaem of Wilhelmus van der,
114, 115, 162, 231, 231 n .
Brummen, Heine van, 39, 130 .
Brune, Grote, 133 .
-, Baernt die, 224 .
-, Gert die, 138 .
-, Hanne, 38, 128 .
-, Herbort, broeder van Baernt die,
224.
- veren Wyende zoon, 187 .
Brunhorst, Gherard van, 234 .
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Bruninc, Bruning, schout van Diemen,
225 .
-, 157, 158 .
-, Lut(t)ic, schepen van Diemen, 225 .
- Nannen zoon, 34, 64, 65 .
Bulwijk (bij Woerden), Bilwijc, 168,
169, 200 .
-, gerecht van Harman van Gheestorp
op het Oudeland (bij Woerden)
en in, 168 .
-, Jan van, 156 .
Bunnik, Bunnic, 260 .
Bunsinch, Amelis, 240 .
Buesekin, Arnoud, neef van Arnoud
van Winninglare, 90 .
Buser, Willaem die, 157 .
Butte, zie : Botte.
Buyc, Gert, 162 .
Buyrkerken, h . Bartholomeus van, 135 .
-, Lambrecht, zoon van h . Bartholomeus van, 135 .
Buis, Buys, Buse, Buze, Buese, 155,
160 .
-, Everaert, 75 .
-, Everaert, 164 .
-, Everaet, 240, 241 .
-, Gizebrecht, 59, 164 .
-, Henric, zoon van oude Conraet, 162 .
-, Clais, neef van Conraet, 162 .
-, Conraet, zoon van oude Conraet,
162 .
-, oude Contact, 162 .
-, Wouter, 87 .
C zie : K
D
Daefselar, Daverlar, Dideric van, 233 .
-, Nanneman van, 233, 234 .
-, Willaem van, 233 .
Daetseaer, Egbrecht van, 164 .
Daele, Agnese broeder Hermans dochter van den, 135 .
-, broeder Herman van den, 135 .
Daling van Dese, 194, 199 .
Dam, Jacob van den, 143 .
Damasc, Gerrit van, burgemeester van
trecht, 93 .
Daniel, Daniil Daniilsz., 162 .
h . -, zie : Hamele .
Danckaert, 162 .

Dapper, Gert Claisz ., 158 .
-, G(h)yze(brecht), 52, 53, 158 .
-, Heyne, 109, 146 .
-,Jan, broeder van Willaem, 52 .
-, Jan, zoon van Ghyze, 52 .
-, Willaem, 52 .
-, Wulgheer, 52 .
Dapperlingen, Dapperlinghe, de,34, 52 .
Daslaer, 192 .
Dasleveren, Gerardus van, 198 .
Daventria, zie : Deventer .
Dekene, Tybbe die Rode, 140 .
Demseler (mark Tongeren), 197 .
Denemarcken (Demmerik), Jacob van,
bisschop van Suden, wijbisschop
to trecht, 262, 262 n .
Depenem, Depenen, zie : Dyepenem .
Derschen, zie : Dorschen.
Dese, Daling van, 194, 199 .
-, Gerardus ter, 195 .
-, Gosuinus van, 197.
Deventer, Daventria, 103, 181, 183,
187, 190, 191, 202, 244 .
-, armengasthuis (hospitale pauperum)
te, 257 .
-, burger te, 224 .
-, deken en kapittel van, 264 .
-, gardiaan der Minderbroeders te,
263 .
-, schepen van, 140 .
-, schepenen van, 264 .
-, scholaster der kerk van, 257 .
-, h . Johannes, custos van, 198 .
-, Wis(s)kinus van, 194, 199 .
Dibbout, 120 .
Didde, zoon van Jan de moelnaer, 78 .
-, moelnaer, 66, 162, 225 .
- Adaemsz ., 66 .
-, zoon van Dieric Haghen, 50 .
- Gerbrantsz ., 66 .
- Heynen zoon, 65, 66, 78 .
Diddekijn die merseman, 34, 74 .
Diedaert Litticke Bruninxz ., 103 .
Diederik, Dideric, Dieric, Dirc, Tiderijc
die drayer, 50 .
- die scmit, 156 .
- die scmit, jonge, 139 .
-, zoon van de scomaker, 52 .
-, schout, 91 .
-, zoon van de schout, 37, 110, 111 .
- die spynder, 157.
- die stickere, 138 .
- die valkenare, 68, 69 .
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(Diederik), zoon van Alebrecht de scafter (rentmeester), 158 .
- Adaemsz ., 162 .
- Arnoutsz ., 77.
- Arntsz ., 78 .
- Bartoutsz ., 79, 155, 160 .
- Bittersz ., 164 .
-, broeder van Borghaert Kelnaersz .
van Cortehoeven, 69 .
- Deukijnsz ., 163 .
- Gerts Sassolfsz ., 54 .
- veren Gheersende zoon, 105, 230 .
-, zoon van Gisebrecht Lubborghen
zoon, 37, 123 .
- Goelen (zoon), 110 .
-, broeder van Goswijn h . Hilling
zoon, 228 .
- veren Grieten zoon, 156 .
- Heymerixz ., 155, 160 .
- Heynen zoon, 162 .
- Hillen zoon, 72, 94, 116 .
- Hoenemansz ., 65 .
- Harman Hoifmansz ., 39, 145 .
- Hyldebrantsz ., 34, 57 .
- veren Yen zoon, 76 .
- Ysebrantsz . van Outgheersdorp, 154 .
-, broeder van Jacob, 161 .
- Kerstansz ., 49,
-, zoon van Clais h . Elts zoon, 70 .
- Claren zoon, 37, 105 .
- veren Leyden zoon, 153 .
-, broeder van Lente, 134 .
- Martijn, 103 .
- Menten zoon, 139 .
- Nannekine zoon, 62 .
- Nanneboien zoon, 115 .
-, Quade, 53 .
- Reymaersz ., 155 .
- Riclande, Rikelande, Rikelende
zoon, 160, 221, 222 .
Roelofsz ., 122 .
Roetaertsz ., 119 .
Salomoens broeder, 139 .
Smerantsz . van der Loesdrecht, 69 .
des Suarten zoon, 62 .
- Truden zoon, 211 .
-, lrix broeder, 116 .
- veren Wendelmoede zoon, 62 .
- veren Wibaren zoon, 47 .
- Wilborghe zoon, 129 .
- Wolfsz ., 162 .
Dyedolf veren Alitken zoon, 44 .
Dijc, Gyzebrecht van den, 159 .
Diemen, Dyemen, die van, 56 .

-, de schepenen van, 225 .
-, Jacob van, 36, 103 .
Diemerbroek, Dieremoede(r)broic,
Dyeremoedebroic, 169, 170, 201 .
Dyepenem, Dyepenen, Depenen, Henric
van, 60, 62, 119, 178 .
Diere, Dyre, Nanne, 110, 111 .
Dieremerbroic, Dieremoedebroic, zie :
Diemerbroek .
Diest, Johan van, bisschop van
trecht,
1323-1340, passim .
Dobben, Jacob, broeder van Jan van,
108, 217.
-, Jan van, 108, 217.
Doedeney, kinderen van, 108 .
Doeveren, Doveren, Dirc, Dieric Gertsz .
van, 33, 50 .
-, Gert van, 33, 50 .
Doys, Doys, broeder van Otte, 228 .
-, Heynekin, broeder van Otte, 228 .
-, Otte, 228 .
Dollenburg, Dullenborgh, huis en erf
in de Marsch, 237 n .
-, 's bisschops borgman te, 237 .
-, Jan van, 138 .
Dolre, Barnt van, 96 .
-, Gerardus van, 244 .
-, Wilhelmus van, 244 .
-, zie : Dulder (Twente) .
Donghen, Lambrecht van, 157 .
-, Willaem van, 157 .
Donre, Jacop, 105 .
Doic van Benscoip, Clais, 70, 70 n, zie
ook : Benschop .
Doorn, Doerne, Dorne, 52, 258 .
Dop, Hughe, 139 .
Dorart, 73, 222, 223 .
Dordrecht, die van, 80 .
Dore, Andrees, 78 .
Dorenweerd, Dorenwerde, h . Bernardus, Baernt van (den) of uten
86, 185, 244, 256 .
-, Jacop uten, 86 .
Dorschen, Derschen, Dorsken, Dorsghen, Vrederic van, 173 .
-, Henric van, 69, 210, 223 .
-, Hughe van, 69, 155, 209 .
Dorth, Dorrethe, Durrede (kerspel
Bathmen), mark, 192 .
- (kerspel Bathmen), tynsgoed, 264 .
Dovendrecht, Ripprecht van, 103 .
Doveren, zie : Doeveren .
Drente, deken van, 190, 190 n, 191 .
Driele, Jacob van of van der, 143, 239 .
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Driewinter, Beyr, zoon van Jan, 69 .
Drilling, Jan, 45 .
-, Wyghaert, 44 .
Droeflare, Gert van, 156 .
-, Gyzebrecht, broeder van Gert van,
156 .
Droele, Dieric van, 159 .
Dudel, Willekijn, 163 .
Dueerdijc, zie : Dwarsdijk .
Duinich, Duninch, Johannes, 194, 199 .
Duitse Huis to
trecht, zie :
trecht
(stad) .
Duiveland, Duvelant, 170, 171, 175,
226, 254, 255 .
Duivenvoorde, Duvenvorde, Phylips
van, 171 .
Dulder (Twente), Dolre, de gemene
buren van, 201 .
Dullenborgh, zie : Dollenburg .
Dunescoten, Henricus van, 196 .
Duninch, zie : Duinich .
Durecant, Arnt, 131 .
-, Willaem, broeder van Jan die Hertoghe, 69 .
Duren, Harmannus van, 196, 197, 235 .
-, Nycolaus van, 196 .
Durrede, zie : Dorth.
Duyst, Wedeghe uter, 231 .
Duvenghors, Henric, zoon van, 156 .
Duvenvorde, zie : Duivenvoorde .
Dwarsdijk, Dueerdijc of Nijendijk, 178 .
-, gerecht van Harbaren Overvecht te,
261 .

-

E

Engelbrecht, Engbrecht, Engbertus, goederen van (mark Hengforden),
195 .
- Brekersz ., 78 .
-, Symon, 34, 35, 70, 71, 72, 84, 88,
113, 160 .
Enghels, Willaem die, 157 .
Enget, huis en goed te, 104 .
-, Gert van, 103, 104.
-, zuster van Gert van, 104 .
Enno, Ene Wicboldsz ., 187 .
Erart, Jacop, 85 .
Eere, Gert, 157 .
-, Jacop, 157.
Erlewijn, Ghenekijn, 153 .
Ermegaert, vrouw van Diederick de
Bloyer, 250 .
Ernst, Ar(n)st, Arnest die marseman,

h . Ebelen, 196 .
Ebelijn, Egbrecht, 227 .
Edwael, zie : Etwaer.
Eec, Wilhem Johansz . van, 229 .
Eem, Eme, Heynekin van der, 229 .
-,Jan van der, broeder van Jacob
Scalkaert, 44 .
Eerdamme, zie : Noorddam.
Eeuwijc, Jan van, 138 .
Egbrecht, Ecbrecht de backer, 160, 221 .
- metten plate, 68, 69, 158, 210, 223 .
- Belien zoon, 164 .
- Egbrechtsz, 115 .
- Jacops Niesen zoon van Maersen,
69 .
-,zoon van Jan veren Suanelde zoon,
69 .

Niesen zoon, 210, 223 .
- Otten zoon, 115, 131 .
Egdamme, Gert van, 156 .
Eghede, Henric Jansz . van der, 143 .
-, Jan van der, 142 .
Egmond, Hecmunda, abt en convent van
het klooster te, 252, 253 .
Eike, Eyke, Gosewijn, Gosuijn van, 45,
100 .
Eilaert Gerbrantsz ., 162 .
Eynbout, Arnout, 69 .
Eiteren, Eytheren, 168 .
-, op het Oudeland in, 169 .
Ecbrecht, zie : Egbrecht .
E(c)k(e), Gosewijn, Gosvin van, 89,
217.
Elgher Ysebrantsz ., 44 .
Elias, Elyas, 218 .
h . -, 147, 148, 233, zie ook : Woudenberg .
-, h . Borren zoon, 134, zie ook : Amerongen.
Elisabeth, Lyze, Gert Ments zuster, 32,
43 .
Elscher bout (Elst bij Rhenen), 203 .
Elshove (mark Tongeren), 197.
Emmikhuizen, Ymminchusen, Ymminghusen (Renswoude), bet goed
te, 73, 222 .
Ene, zie : Enno .
Enghe, gerechten van Barent uten, van
den, zie : Gerverskop en Themaat .
-, Godevaert uten, 118 .
-, Rycout van den, 246, 246 n .

157 .
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(Ernst) Huberts soens hoven (Dwarsdijk of Nijendijk), 261 .
- Niesen zoon, 115 .
Ertbrugge (mark Wengele, Wijhe),
192, 193 .
Ese, Henric zoon van Johan van der,
140 .
-, Johan van der, 139, 140 .
-, Roelf van der, 139 .
Esselt, Gyzekijn Jans broeder van, 52,
53 .
-, Jan van, 52 .
Essen (Ruhr), hof (curia) van de abdis
van (mark Olst), 196, 196 n,
198 .
-, abdis van, 196 n.
Etwaer, Etwende, Edwael, Sprong van
der, 115, 116 .
-, Willaem van der, 244, 245 .
Ever, Gert die, baljuw en dijkgraaf van
het land van Woerden, 108, 109,
110, 122, 126, 147, 149 .
Everard, Evera(e)rt, die coster, 87 .
-, de scnieder, 173 .
-, schout, zoon van Jan Mant, 163 .
-, zoon van h . Zuremont, 234, zie
ook : Zuremont.
- Elyaesz ., 130.
- Everaertsz., 157 .
- Harmansz ., 91 .
- Reyneersz ., 74, 75 .
- Suanelde zoon, 154, 160 .
Everdiglo, Witteweder van, 197 .
Everding(h)en, Everdingke, die van,
171, 172 .
-, Arnoud van, 91 .
-, Hubrecht, zoon van Harman van,
164 .
-, Otte van, 91 .
-, Splinter van, 242 .
-, Wessel van, 184.
-, Willaem die Jonghe van, 85, zie
ook : Jonghe.
Evericker, 37, 122 .
Everingloe, Groit (mark Tongeren),
192 .
Ewekijn, Wekijn, Gert, 136, 137, 234.
F
Fayter, Jacop die, 154 .
Fapi, 215 n.
Filips, Fylips, Philip(pes), Phylip, h.
Adaemsz . of Adam, 79, 204 .

- veren Aleide zoon, 35, 86.
Floris, Flore(n)s, den perkementer, 171 .
- Arnt Omen zoon of Oems, 225 .
- veren Wendelmoede zoon, 80 .
Fluthen, zie : Vleuten.
Poke, Jacob, 171 .
Folka(e)rdeman in Berewalde, 181 .
- in Stedim (Stedum), Eyse, 181 .
Folkarding, Folkardinc, Johan, 179,
187 .
-, Reyneer, 179, 181 .
Fompe, Martijn, 33, 49 .
Frank, Vranke Truden zoon, 122 .
Frederik, Fredericus, Vrederic, 214.
- de Oude, 211 .
-, die marseman van Abicwoude, 159 .
-, moleman, 129 .
- scomakers zoon, 74 .
- Barnsz., 113 .
-, broeder van Hoveske Willem, 161 .
- Clarissen zoon, 157 .
-, zoon van Roetaert Hoene van der
Loesdrecht, 70 .
- Rufus, 196 .
Frese, Vr(i)ese, Vryese, Harman die,
155 .
-, Henric die, 119.
-, Clais die, 162 .
-, h . Lambrecht die, 162, 163, 170,
183, 184, 254 .
-, Pieter die, 161 .
-, Tyde die, 157, 158 .
Fresenkampe (mark Tongeren), 197 .
Freso (de Fries), goederen van (mark
Wechterholt), 198 .
Friesland, heer van, zie: Henegouwen.
Frodeman, Wouter, 180 .
Fye, Dieric, 157 .
-, Nyclaes, 49 .

G
Galekop, Gaiencoip (bij Jutfaas), 167,
170 .
-, Jan van, 15 5, 160.
Gansenebbe, Gert, 163 .
Garwart, Ghisebrecht, 214 .
Gheer, Ghere, Dieric van den, 162 .
-, Gert, oom van Dieric van den, 162 .
-, Gizebrecht van den, 92 .
-, Godekijn Godekijnsz . van den, 92 .
-, Godevaert van den, 66.
-, Steven van der, 164 .
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Geestdorp, Gheestorp, Gheistorp (bij
Woerden) en Bredevelt (Breeveld), 168, 200 .
-, gerecht van Harman van, zie : Oudeland en Bulwijk (bij Woerden) .
Geie, Gert, 157 .
Geiling, Geyling, Gheyling, Gheylinc,
Alebrecht, 66, 160 .
-, Dieric, 35, 77 .
-, Gert Bouman, zoon van Pieter, 160 .
-, Gyzebrecht, 160 .
-, Nyclais, 173 .
-, Pieter, 160 .
-, Symon, 38, 126.
Gein, Gheyn, Gheyne, Geyne, Gheine,
het, 50, 155, 167, 169 .
-, gerecht van het, 169 .
-, Hartbaren van den, 229 .
-, Heyneman van den, 155 .
-, Henric van den, van Jaersvelt, 241 .
-, Ramppe van den, 241 .
Gheineman de Appelman, Johan, 242 .
Gheele(n), Jan, 34, 63 .
Gelys Aven zoon, 157 .
- Delyanen zoon, 157 .
-, zoon van Harman Storinc, 70 .
- Henrixsz ., 159 .
- Roelofsz . van Loenrevene, 70 .
Ghelmarus, Ghelmaer, neef of consanguineus van Hensekijn h . Ghelmaers zoon, 202, 235 .
Gelre, Ghelre, graaf van, 53, 96, 189,
233, 237 n .
-, ambachtslieden (functionarissen)
van de graaf van, 96 .
-, land van de graaf van, 119 .
Ghene die scere, 74.
- Ghiben zoon, 228 .
Gent, h . Willaem van, 86, 87 .
Ghepel, Ghise, 146.
Gerard, Gerardus, Gerrit, Gert, Gheraet, backaer, 21 .
- die camerare, 134.
- die kempe, 228 .
- die feyer (= veer, veerman), 49 .
- die merseman, 161 .
- die scnider, 74, 75, 108 .
- die wachter, 155 .
- veren Aechten zoon, 153 .
- Adaemsz ., 155, 160.
-, zoon van Alebrecht scafter (= rentmeester), 158 .
-, zoon van Alebrecht kemp, 163 .

veren Aleide zoon, 70 .
Arn(ou)tsz ., 32, 44, 53 .
Arnoutsz., 155 .
Aven zoon, 57 .
veren Byen zoon, 153 .
Danijs broeder, 156 .
-, zoon van Dieric veren Leyden zoon,
153 .
- Dyden zoon, 66.
- Dyedewijnsz ., 65 .
- Dyerade zoon, 162 .
-, oom van Dieric van den Ghere,
162 .
-,broeder van Egbrecht de backer,
160 .
- Genekijnsz ., 156 .
- Gertsz ., 155 .
- Godevaertsz ., 82 .
- Hadewaertsz ., 155 .
- Harmansz ., 234 .
- Heilen zoon, 159 .
- Heinekijnsz ., 146, 156 .
-, broeder van Henric Stephaensz.,
156.
- Hermansz ., 44, 136 .
- Hughe, 49, 54 .
- Ysebrantsz ., 44 .
- Jacobs zoon h . Vrederix zoon, 239 .
- Jans Riken zoon, 44 .
- Clais Rampoyzen zoon, 160 .
- Claren zoon, 105 .
- h . Coenraets neef, 207 .
- Corte Woutersz ., 107 .
-, broeder van Lente, 134 .
- veren Lien zoon, 162 .
- Lubbrechtsz., 97 .
- Ludewinsz ., Ludewijnsz ., 95, 114,
115 .
- Ludolfsz ., 38, 145, 146, 231 .
- Ludolfsz ., twee dochters van, 146 .
- Meynaertsz ., 53 .
- Robbrechtsz ., 163, 228 .
- h . Rutgheersz., 35, 81 .
- Rycoutsz., 158 .
- Tillecoren zoon, 49 .
- Vastraetsz., 172 .
- Voysen zoon, 231 .
- veren Wendelmoede zoon, 62 .
- Willaemsz ., 79 .
- Wolfsz ., 36, 98 .
- Wouter Vranken zoon, 156 .
- Woutersz ., van trecht, 146 .
- Wouters kinder(en), 55 .
Gherdach Standemansz ., 153 .
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Gherewijn, zoon van Coenraet h . Pietersz ., 156 .
Gericshamme, Gherixhamme,
Gherikinsham, Arnoud van, 138 .
-, Dideric van, 144 .
-, Hughe, broeder van Reyneir van,
52 .
-, Reyneir van, 52 .
-, Reyner, broeder van Arnoud van,
138 .
Gernaer, Gerner(e), Albertus van, 196 .
-, Alebrecht Heinen zoon van, 212 .
-, Amelys, zoon van Hein van, 212 .
-, Engelbrecht van, 139 .
-, Reygher, zoon van Hein van, 212 .
-, Wouter, zoon van Hein van, 212 .

Gersteman, Lambrecht, 155 .
Gerstlo, zie : Gorssel .
Gertrude Garbrants vrouw, 33, 44 .
Gervas veren Truden zoon, 144 .
Gerverskop, G(h)erverscoip, Gerverdescop, Gerverdescop(e), gerecht
van Bar(e)n(t) uten of van den
Enghe in, 168, 169 .
-, gerecht van h . Sueder van Abicwoude of Abcoude, aan de Houtdijk,
Houdijc, Hofdijc in, 168, 170,
201 .
-, Daniel, zoon van Gysebrecht van,
249, 250 .
-, Gysebrecht van, 249, 250 .
Gherwaert Gyzebrechtsz ., 65 .

ver Gesse, weduwe van h . Arnoud van
Yselmuden, kinderen van, 202 .
Gesticht van trecht, passim.
Gevard, Ghevard Woutersz ., 134, 142 .
Gybe, Quade, 238 .
Ghire, Remaer de, 240 .
Ghisen, Clais van, 110 .
Gijsbrecht, Gyzebrecht, Gysbrecht, Ghisebrecht, Gisebrecht, Gizebrecht,
Ghisebertus, Gyselbrecht, Ghise,
Gise, Gize, Gyze, Gysekijn, Gyzekijn, Ghyzekijn, 83 .
die backer, 39, 111, 146.
die marseman, 68, 69 .
die scere, 74, 75 .
de smit, 95 .
die scnider, 69 .
die scomaker, 137 .
Grote, 162, 170, 183, 184, 254 .
Smale, 33, 39, 51, 142, 143, 154 .
Smale, van Wesepe, 102 .
-, broeder van Gerard die kempe, 228 .

- Aeltz .,
-,
-,
-

153 .

Aernutsz ., 210 .
h . Adaemsz ., 79 .
zoon van Alebrecht kemp, 163 .
Belien zoon, 162 .
Byen zoon, 62 .
Dydewen zoon, 141 .
zoon van h . Elyas de pape, 234 .
Filipsz., 243 .

-,zoon van Gisebrecht Badeloghen
zoon, 122 .
- Godevartsz ., 129 .
- Grieten zoon, 154 .
- Henrixz ., 72, 157.
- Hildebrandusz ., 231 .
- Hildegonden zoon, 122 .
- Hillen zoon, 54, 55 .
-, broeder van Huge van der Oy, 39,
132 .
- Jacopsz ., 154 .
-, zoon van Jan veren Oeden zoon,
127 .
- Jans Willekijnsz ., 78 .
- Jansz ., 156 .
-, zoon Clais h . Elts zoon, 70 .

-,zoon van Gizebrecht veren Landrade
zoon, 67 .
- veren Liewen zoon, 78 .
- Lizen zoon, 143, 239 .
- veren Lizen zoon, 69, 210, 223 .
- Lubborghen zoon, 37, 123 .
- Machtelde zoon, 157, 158 .
-, broeder van Ment en maag van Pieter Hoier of Hoyman, 46, 155 .
- Nannekijn Suarten zoon, 62 .
-, zoon van Otte Badeloghen zoon,
122 .
- Otten zoon, 68, 69, 80, 131, 155,
158, 210, 223 .
-, zoon van de rechter, 231 .
Snoyen zoon, 208 .

Starke Hughen broeder, 157 .
Suaneldis'zoon, 231 .
Vocken zoon, 157, 158 .
Volken zoon, 122 .
- Vranken zoon, 34, 65 .
Woutersz ., 96 .
Wolterusz ., 231 .
Ginkel, Dieric van, 70 .
-, Henric van, 70 .
Glading, Andrees, 162 .
Gnodekijn, 123, 124, 124 n .
-, Gert, 124 .
Gode, Claes, 262 .
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Godevaert, Godevard, Ghovaert
Adaemsz ., 84, 85, 88, 89, 91 .
Bronysz., 235 .
Egbrechtsz ., 54, 55 .
Hermansz ., 118 .
Hertwyxz ., 158.
-, zoon van Heynekijn jonghe, 156 .
- Melende zoon, 45 .
- Starken zoon, 161 .
- Stevensz ., 160 .
veren Zeghewiten zoon, 66 .
Ghoede, Oude, 109 .
Goele, 37, 110 .
Goy, de beer uten, 48, 71, 92, 176,
226, 227 .
-, Gisebrecht uten, 70, 120, 122, 126,
137, 178 .
-,Jan uten, 178,
Goyer, Ghoyer, Goier, Henric, 35, 79 .
-, Henric (die), 79, 208 .
-, Kerstiaen,
Spierinx broeder, 39,
136, 137, 160, 234.
-, Wychghaert die, 158 .
-, Gert, zoon van de, 157 .
Gooiland, Goyland, 33, 44 .
Goiwijn, 155 .
Goor, Goer, Gore, 139 .
-, 's bisschops huizinge, kapel en bergvrede (barfreide) te, 189 .
-, borglieden, borgmannen, borgzaten
te, 188, 189, 192 n, 199 .
-, die van, 188, 189 .
-, h . Godefridus of Godevaert van,
103, 199, 201, 202, 235 .
Gorinchem, Goringhem, 184 .
Goris, Gorys Claren zoon, 105 .
Gorssel, Gerstlo, 190 n.
Gosewijn, Gosewijn, Gosewinus, Goswin, 153 .
-, zoon van Alebrecht kemp, 163 .
- h . Hillijnsz . of h . Hilling zoon,
228, 239 .
- Cammansz ., 59.
-, Quade, 154 .
- Volcwijn zoon, 164 .
Goteken, Suederus, 198 .
Gouda, Goude, gerecht van der, in het
bisdom, (d .i . het gerecht van de
beer van Gouda, gelegen in het
Sticht), 169 .
-, gerecht (van de beer) van der, in
Haastrecht (BenedenHaastrecht), 170 .

-, gerecht (van de beer) van der, in
Papekop, 169 .
- Engbrecht Alewijnsz. van der, 126,
127.
-, Fredericus zoon van Symon van,
250, 251 .
-, Gyzebrecht van der, 155 .
-, Symon van der, leenman van Grote
Wouter Gert, 138 .
Goudriaen, Hanne, 75 .
Goutoever, Bruning van, 65 .
Goweghe, Jacop van den, 172 .
Grauing, erfgenamen van Gerard, 89 n .
Grauwart, Grawart, h. Herman, schepen to trecht, 250 .
-, Hermannus genaamd, burger van
trecht, 263 .
Grave, Janne, broeder van Gize die,
161 .
-, Gize die, 161 .
-, Heynric van den, 156 .
's-Gravenhage, den Haag, Haga, 253 .
's-Gravesloot, Gravenscloit, Gravenscloet, 170 .
-, gerecht van h. Ruske (van Linschoten) te, 167, 200 .
Greta, Grete, vrouw van Hugo, 197.
-,Rode, 201, 202 .
Grize, Grise, Gert die, 81, 81 n, 94 .
-, Henric of Heynekijn die, 37, 81,
81 n, 94, 112, 216 .
-, Hughe, broeder van Gert en van
Heynekijn die, 94, 112, 113 .
Groenlo, Groenloe, die van, 188, 159 .
-, stad, 188 .
-, schepenen van, 188 .
Gronenberg(e), Egbert van, ,het kind"
van Groningen, 183, 183 n, 190 .
Groningen,
Groninghen,
Groninghe,
stad, 179, 181, 182, 186, 187.
-, burgers te, 182 .
-, de gemeente (mente) van, 186,
190 .
- kerk (St. Walburgskerk?) te, 181 .
-, het kind van, zie : Gronenberg .
-, persona van, 190, 191 .
-, prefectuur van, 183 n .
-, de raad van, 181, 187 .
-, raadhuis te, 180, 181 .
Groot, Groit Everingloe (Tongeren),
zie : Everingloe .
Grote Gyzebrecht, Ghise, zie :
Gijsbrecht .
-, Harman die, 114 .
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(Grote), Heynric, zoon van Jan, 156 .
- Lude, zie : Ludolf.
- Wouter Gert, 138 .
-, Wouter, zoon van Gert, 105 .
- Zegher, 44 .
Grotenhuis (mark Olst) ten, 196 .

H
Haefse, Henric, 242 .
Haag, den, Haga, zie: 's-Gravenhage.
Haec, Hake, Hac(k), Gyzebrecht, 160 .
-, Henric, 160, 221, 235 .
-, Jan, 98, 99, 100, 160, 221, 222,
235, 236 .
-, noon van Jan, 160.
-, Roelof, 164 .
-, Willaem, 160, 221 .
Haanwijk, Hanewijc, 168, 170, 200 .
-, Gizebrecht van, 97 .
-, Henric van, 34, 49, 58, 94 .
Haar, Hare (onder Laag Nieuwkoop),
op die, 38, 125 .
-, gerecht van Werneer (van der
Hare) op de, 168, 169 .
- (Hengforden), hof (curia) van de,
195 .
-, Linscoter, zie : Linschoten .
-, Bokel van der, 38, 45, 125, 126,
131, 211 .
-, Egbrecht, Ecbrecht of Egghebrecht
van der, 80, 126, 131, 135, 211 .
-, Elyaes van der, 38, 80, 125, 126,
131 .
-, Theodoricus van der, 195, 196 .
-, kinderen van h . Werneer van der,
70 .
-, gerechten van Werneer van der, zie :
Breudijk, Spengen en Kockengen.
-, Legher, zie : Lagherhare .
Haeracker, Arnoldus gezegd, 257 .
Haarlem, Haerlem, 252 .
Haersolt (Haersolte), Henricus van,
198 .
Haes, Hase, Gyzebrecht, 58 .
-, Jan die, 157 .
Haastrecht, Haestrecht, 52, 169, 170,
202 .
- (Beneden-Haastrecht), het gerecht
(van de heer) van der Goude
in, 170 .

--,gerecht van h . Harbaren (van
Haastrecht) in, 169 .
-, Brabanters- of Branterswade te, 149 .
-, Brantersland te, 148 .
-, dijk te, 147 .
-, het goed te, 147, 148 .
-, heerschap van, 148, 149 .
-, Masken- of Massekinsland te, 148,
149 .
-, Nannekijn Ghisen soens land te,
148 .
-, Nannekijn Ghisen soens wade te,
149 .
-, waal of wade te, 147, 148 .
Hadewaerde, zie : Aduard .
Hadwigis Walpurgis' dochter, zuster
van wijlen Gerlacus van
Vrieden, 264, zie ook : Vreden.
Haga, zie : 's-Gravenhage .
Hagen, Haghen, Hagene, Haghene, 56,
64.
-, Andreas, 235 .
-, Brunaert, 50 .
-, Didde, zoon van Dieric, 50.
-, Gerard, 140 .
-, Pieter, 157 .
Hagheninghen, de, 35, 50 .
Hagenouwe, Haghenowe, Willekin van,
87 .
-, Wouter van, 246.
Hagenvorde, Theodericus van, 197 .
Hac(k), Hake, zie : Haec.
Hackaert, Gosewijn, 83 .
Hackevoirt, Gizebrecht, 162 .
-, Jan, broeder van Gizebrecht, 162 .
Halleman. Arnoud, 141, 142 .
Hailing, knape van h . Ludolf van Zelwerd, 179, 180.
Halmaert, bij Doorn, meertje, 258 .
Halvepape, 194, 198 .
Hamele, h . Daniel van, 37 n, 61, 62,
67, 97, 99, 116, 178 .
-, Theodericus van, 197 .
Hamersberghe, Jan van, 158 .
Hamersveld, Hamertvelt, Henric die
scoute van, 107 .
Hamert, zie : Hemert.
Hanewijc, zie : Haanwijk .
Hanne, Hannekijn, zie : Johannes.
Hardenecke, Herman, richter vanwege
Dideric van Linden (Lynden) in
Lienden c .a ., 228, 237 .
-. Johan, broeder van Herman, 228 .
-, Steven, broeder van Herman, 228 .
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Hardering, Ghert, 179 .
Hare, zie : Haar.
Harmelen, Heermalen, Her(e)malen,
118 .
-, kerk te, 47, 250 n .
-, gerecht en vele goede lieden te,
250 .
-, Alebrecht van, 58 .
-, Dieric van, 47, 115 .
-, Everaert van, 58 .
-, h. Henric van, 58 .
-, gerecht van Henric van, zie : Breudijk .
-, gerechten van oude en jonghe Henric van, zie: Breudijk .
-, Wellekijn van, 157 .
-, Willaem, broeder van h . Henric
van, 58 .
-, op 't Oudeland, 200 .
Harmelerwaard, Hermaelrewaert, Hermalrewert, gerecht van Huge
(van Vleuten) te, 168, 169,
200 .
Hase, zie : Haes .
Haseldunc, Ludeken van, 233 .
Hasevoit, Hazevoit, Heine, 116 .
-, Nyclaes, 51 .
-, Pieter, 51 .
Hassel, Jans zoon van, 199 .
Haveloes, Heynric of Heynekijn, 156,
157 .
Hederslif, Werneken, 198 .
Hedickendorp, zie : Hekendorp.
Heenvliet, Heemvliet, Jan of Johannes
van, 147, 147 n, 149 .
Heerstrate, die van, partijgangers van h .
Ludolf van Selwerd, 180 .
Heest, Dideryc van, 233 .
Heeswijk, Hesewijc, Hezewijc, Hesewic
(bij Montfoort), 138, 169 .
-, Dideryc, 217.
-, Gert van, 111 .
-, Jan van, 39, 132 .
-, gerecht van Roever (van Montfoort)
te, 168 .
-, Willem van, 227 .
Heetvelt, Heynric van den, 45 .
Heyden, Willaem de, 173 .
Heyen, Henric, 233 .
Heykien, Arnt, 239 .
Heikop, Heyencoip (bij Oudenrijn),
170 .
Heyme, Gizebrecht, broeder van Jan,
161, 163 .

-, Hartbaren, zoon van Jan, 58 .
-, Jan, 37, 122, 161, 163 .
Heymeric Mondekijn zoon, 44 .
Heyne, A ., 139 .
-, Everard, broeder van A ., 139 .
-,Jan, 154 .
Heineman, Heyneman(nus) Bertoutsz .
of Bertoldus'z ., 139, 142, 218 .
- Didderixz ., 225 .
- Elbertsz ., 139 .
- Grote Woutersz., 139 .
- Willaemsz ., 159 .
- h . Woutersz., 211 .
Heync, h . Gerardus of Gert, persona
van Groningen, 190, 191, proost
van Oldenzaal, 257 .
Heino, Heyne, monachus (persoons .
naam) van der, zie ook : Monic,
198 .
Hekendorp, Hedickendorp, 168, 169,
201 .
Hekeren, Elgheer, Elegher(us) van,
202, 235, 235 n .
Hemert(en), Hamert, Hemerthe, Alebrecht van, 60, 61, 142, 142 n .
-, Ghisebrecht Albrechtsz . van, 138,
142 .
-, Goswijn, broeder van Jan van, 138
n.
-, Jan van, 34, 60 .
-, Jan Albrechtsz . van, 138, 142, 218,
244 .
-, Lude, broeder van Albrecht van,
142 .
-, Rothger, broeder van Jan van, 138 .
Hendrik, Henric(us), Heynric, Hem (e),
Heyne, Heinekijn, Heynekin,
Heineken, 153 .
- junior, 235 .
-, meester, 35, 77 .
-, schepen (van een bisschoppelijk gerecht in Amstelland), 212 .
-, zoon van de schout (scoute, scouten), 160, 121 .
-, schout van Hamersveld, 107 .
- die scnider, 69, 210, 223 .
- die sticker, van Broiclede (Breukelen), 69 .
- die wamboussticker, 141 .
- Alebrechtsz ., 74.
- veren Alitken zoon, 44 .
- Arnsz ., 80 .
- Aven zoon, 80 .
- Bartoutsz., 156.
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(Hendrik) Bennen zoon, 162 .
- Bertoldsz ., 244 .
- Boeven zoon, 34, 64 .
- Boude, 57 .
- Bruninxz ., 136 .
-, broeder van jonge Dideric die smit,
139 .

Dissen zoon, 231 .
- veren Elborghen zoon, 162 .
- Elbrechtsz ., 156 .
- Gertsz ., 115 .
-, zoon van Gert smit, 139 .
- Ghenekijnsz ., 156 .
- Gyso'sz ., 244 .
- Grieten zoon, 159 .
- veren Grieten zoon, 94 .
Henrixz., Harmans broeder, 34 n,
74 .
Henrixz ., 106 .
Hyldebrantsz ., broeder van Dieric,
57 .
Hildebrantsz ., 240.
veren Hillen zoon, 234 .
Hughelijnsz ., 71 .
Ymmekine zoon, 153 .
broeder van Jacop Gertsz ., 65 .
Claisz ., 163 .
Lemmelsz ., 46, 155 .
Machtelde zoon, 160 .
Moderkijnsz ., 114 .
Nannekine zoon, 57 .
Nannen zoon, 66 .
Nellen zoon, 107 .
-, broeder van Oelric Willekijn Coben
zoon, 153 .
-, broeder van Otto Doys en Doys,
228 .
-, Oude, 116 .
- Paridaensz., 159 .
- Pietersz., 215 .
-, broeder van Pouwels, Pieter en Jan,
215 .
- Roelofsz ., 155 .
- Snoyen of Scnoien zoon of zoon
van Scnoy van den Ouden Geine,
36, 98, 101, 106 .
-,zoon van Stephaen Suetphaensz .,
156 .
- Swanelde of Swenelde zoon, 246 .
- veren Suanelde zoon, 69 .
- Suarte Reynicken zoon of Suarte
Regken zoon, 163, 163 n .
- Teten noon, 34, 65 .
- Tydemansz ., 85 .
-

-

mmekijn zoon, 153 .
- Volcwijnsz ., 80, 105, 230 .
- Volquinsz . of Volcwijnsz ., van Barneveld (Bernenvelde), 90, 164 .
- Vrederixz ., 69 .
- Vrederixz ., 133, 144 .
- Willamsz ., 91 .
- Witte Everaertsz ., 107 .
- Wonnen zoon, 159 .
Henegouwen, Will(a)em (111, de
Goede), graaf van Holland, van
Zeeland, beer van Friesland,
237 n, 261 .
Hengeveld, Hengenvelt (mark Wijhe),
bet huis van Herbert te, 192 .
-, Bernardus van, 197 .
-, Herbertus, Herbordus, Herborgus
van, 192, 193, 197 .
Hengforden, Hengorde(n), mark te,
192, 195 .
Hennekin Meusen zoon, 134, dez . als
Jan Meeusen zoon, zie : Johannes .
Henper, Honeper, Jacop die, 37, 51 .
116 .
Hensekijn, Hensekinus, h . Ghelmarus'
zoon, 202, 234 .
Herbert, die backer, 102 .
Heremalen, zie : Harmelen.
Hereman, Herman, Jan, 136, 137 .
-, Roelof, 55 .
Herenghem, Steven van, 164 .
Herengoit (mark Olst), het, 196 .
Heriften, zie : Herxen .
Hercsem, zie : Herxen .
Herlaer, Dirric van, 143 .
Hermaelrewaert, Hermelrewert, zie :
Harmelerwaard .
Hermalen, Heermalen, zie : Harmelen .
Herman, Harman die backer, 65 .
-, zie : Hereman .
- Bartousz ., 120.
- Byen zoon, 155 .
- veren Ermegaerde zoon van Muiden, 70 .
- Gelda(e)rtsz ., 49, 76 .
- Gertsz ., 109 .
-, knecht van Ghert Hardering, 179 .
- Ghisen, 130.
- Henrixz ., 34, 74.
-, zustersman van Jan Vrederixz ., 80 .
-, zoon van Lambrecht Botterman, 69 .
- Martijnsz ., 161 .
- Matten zoon, 62 .
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- Nannekine zoon, 62 .
- Nyesen zoon, 51 .
- Sceldersz ., 109, 110 .
- Telder, X, zoon van, 34, 60 .
- Zibrantsz., 78 .
Herraet die kempe, 162 .
Hertgheer, Jan, schepen van Diemen,
225 .
Hertmen, (waterrad-) molen te, 201 .
Herttogh, Hertoghe, 37, 113 .
-, Jan die, 69 .
Herxen, Hercsen, Herxem, Heriften,
Herveten, Herchster marke, mark
van, 192, 192 n, 193, 194, 198 .
-, bona sanctorum, d .i . goederen van
hofhorigen van de abdis to
Essen, in, 194 .
-, Wisekinus van, 194, 199 .
Hesewijc, zie : Heeswijk .
Hessel, 36, 94 .
- scaffers (= rentmeester) zoon, 153 .
- Thomaesz ., 97 .
- Ymmekijn noon, 153 .
Heteren, Dyderic van, 228 .
-, h . Jacob van, 228 .
Hidsbergh, Hubrecht van, 162 .
Hiirboven, Bernardus, 195 .
-, Wilhelmus, 195 .
Hildebrand, Hyldebrant, die clerc van
Wageningen, 156, 157 .
-, zoon van de cramer, 159 .
- Collen zoon, 159 .
- veren Wimoeden zoon, 215 .
- Zibrantsz ., 78 .
Hildevoit, Everaert, 78 .
Hyldewaer, Dieric, 48, 155 .
-, Hughe, 138 .
Hillinc, Diederic, zoon van Nanninc,
215 .
-, Heine, zoon van Nanninc, 215 .
-, Pieter, zoon van Nanne, 214 .
Hodans, h . Hertwicus, 196.
Hoele, Jacop van der, 154, 159 .
Hoene van der Loesdrecht (Loosdrecht), Roetaert, 70 .
-, Vrederic, zoon van Roetaert, 70.
Hoeneman, Heynric, 155 .
Hoenkoop, Hoencoip, gerecht van h .
Gert van den Vlyete te, 168,
169 .
Hoencoeper wech, gerecht van h . Gert
van den Vliete bij, zie : Hoenkoop .
Hoenten, Steven van, 173 .

Hoerhorst, Jan van, 90 .
Hoesne van, Wouter van, 39, 133, 143 .
Hoet, Heyne, 51.
-, Symon van, 43, 124 .
Hoeve, Hoeven, Hove (vr .), Alebrecht,
van der, 70, 95 .
-, Arnt uter, van der, 136, 137, 234 .
-, Arnt van der, 106 .
-, Arnt van der, van Judefaes (Jutphaas), ook : Arnt uter, 108,
216 .
-, Arnout of Arnt Dierixz ., uter, van
der, 108, 216 .
-, Dieric, Dierixz. uter, van der, 108,
216 .
-, Engelbertus van der, 198 .
-, Hanne of Jan van der, 160, 234.
-, Henric van der, 70, zie ook : Poete .
-, broeder van Jan van der, 234 .
-,kinderen van Jan van der, 234 .
-, zusterskinderen van Jan van der,
234 .
-, Peter uter, 129 .
-, Thomas van der, 260 .
Hoevelaken, Hoevelaic, gerecht en tiend
te, 71, 72 .
-, lieden op, 72 .
Hoeven (bij Wijk bij Duurstede), de
73, 223 .
Hofdijc, zie : Houtdijk .
Hofland, Jan, 114 .
Hofstede (mark Olst), ter, 195 .
Hoghe, Harman Heynemansz . van der,
80 .
-, Heyneman van der, 80 .
Hoge Horst, Hoghe Hurst, in het gerecht van h . Jan van Woudenberg, 53 .
Hogheminne, Wolbertus, 196 .
Hoghenlande, Jacop van den, 118 .
-, Jan van den, 37, 118 .
Hoier, Hoyman, Hannekijn de, 36, 102 .
-, Pieter, 33, 46, 155 .
Hole, Mase, 238 .
Holland, Hollant, Hollandia, 34, 68,
106, 211 .
graaf van, zie : Henegouwen .
-, „ fideles" van het graafschap, 253 .
Hollander, Godekijn die, 116 .
Holle, Dideric, 138, 143 .
Homekijn, Tydeman, 100 .
Hommer, Arnt, zoon van Gizebrecht,
100 .
Hondekijn, 136, 137, 234 .
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Hondertmarc, Giselbertus, genaamd,
263 .
-, Willaem, zoon van Gizebrecht, 36,
92 .
Honeper, zie : Henper .
Honic, Alebrecht, 157 .
Honip, zie : Hunnepe .
Honne, Honnen, Hunne (mark Olst),
huis en goederen ter, 192, 193,
195 .
Honswijc, Willam van, 208 .
Hont, Clawaert die, 63 .
-, Voppe die, 85 .
Honthorst, Honthurst, Arnt van, 138 .
-, gerecht van Harmen van, zie : Linschoten, bij het huis de Nes .
-, Heyn van, 107 .
Hoifman, Dieric, zoon van Harman, 39,
145 .
-, Harman, 145 .
Hoeft, Dieric, 123 .
Hoeftsueer, Willaem, 110, 137 .
Hopenesse, Openesse, 167 n, 200.
-, dam te, 167, 169, 200 n.
Horne, Pieter van der, 155 .
Horst, Hurst, Alphard van der, 135 .
-, huis van Heynric van der, 53 .
-, broeder Jan van der, 238 .
-, Willaem h . Willaemsz . van der, 95 .
- (bij Stoutenburg), goed ter, met gerecht, 71, 72 .
- (bij Stoutenburg), lieden op de, 72 .
- (bij Rhenen), slot ter, 64, 72, 74,
87, 95, 96, 144, 159, 218, 266 .
- (bij Rhenen), borgleen (van het
slot) ter, 95 .
-, de Hoghe, zie : Hoge Horst.
Horstesberge, Andreas van, 193, 198 .
Horstwaarde, zie : Weerden .
Houtdijk, Houdijc, Hofdijc, gerecht van
h . Sueder van Abcoude to Gerverskop aan de, 168, 170, 201 .
Houte, vrouwe van den, 199 .
Houten, parochie, 262 .
-, buren en landgenoten van, 262 .
-, gemene grond van de parochianen
te, 262 .
-, openbare weg in, 262 .
-, pastorieland te, 262 .
-,land van de abdij van Oudwijk te,
262 .
Hove, Hoeve (mnl .), Amelryc van den,
134.

-, Arnoud

van den, 108, 216 .
-, Gert, zoon van Arnoud van den,
108, 216 .
-, Godevaert, zoon van Jan van den,
154, 159 .
-, Gyzebrecht, zoon van Jan van den,
154, 159 .
-, Gyzebrecht, broeder van Henric
Honne van den, 156 .
-, Henric Honne van den, 156 .
-, Jan van den, 154, 159 .
-, Marcelis, Marselius van den, 134,
142 .
Hovel, Dieric, 157 .
Hoveske Willem, 161 .
Hubrecht, Hubertus, 75 .
-, broeder, gardiaan der Minderbroeders to Deventer, 263 .
- die paip, 136 .
Hugo, Hughe, Hughekijn, Hughekinus,
218 .
- Aechten zoon, 109 .
- Allaertsz ., 78 .
- Arnoutsz ., 155 .
- veren Bartrade zoon, 75, 106 .
- veren Elzelnen zoon, 221 .
- veren Everkinen, Everkijn, Everken
zoon, 85, 100, 227 .
- Fayersz ., 110 .
- Phylipsz ., 34, 63 .
-, broeder van Henric Kiling van der
A ., 159 .
- Hildewaersz ., 72, 157 .
- Hughen zoon, 160, 221 .
-, Langhe, 221 .
-, Lutteke, 114 .
- Pouwelsz ., 74 .
-, broeder van Reyneir van Gherixhamme, 52 .
-, Starke, 47.
- Wedekensz ., 159.
Hulset (mark Middel), in alia parte
Weteringen (Overwetering),
192, 193 .
Hunen, Reyneer Germaensz . van, 163 .
Hunloe, Hermannus van, 195 .
Hunne, zie : Honne .
Hunnepe, Honip (Oxermars), ter, 192 .
Hurst, zie : Horst.
Hurter, Gizebrecht die, 116 .
Huichsijn, Huisijn, 33, 48, 49 .
Huilre, Clais die, 157.
Huiswerden, Stephanus van, 196 .
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Z-Y
Ide Hughen, 36, 103 .
IJsbrand, Ysebrant, Isebrant, 138, 145 .
- Aleboutsz ., 214 .
- Drutekijnsz ., 122 .
- Gyzebrechtsz ., 78 .
IJ(s)sel, Ysel (Hollandse), 149, 168,
169, 186 .
-, gerecht van de beer van IJsselstein
aan de, 200 .
-, afdamming van de, bij Hopenesse,
167 n .
IJ(s)selstein, Yselsteyn, Iselstein, beer
van, 97, 122 .
-, gerecht aan de IJssel van de beer
van, 200 .
-, Arnoldus, zoon van Giselbertus van,
ridder, 263 .
-, h . Gizebrecht van, 71, 83, 84, 100,
101, 102, 154, 159, 172, 185,
226, 226n, 263, 264, 266 .
-, Gelys Bloc, broeder van Gyzebrecht
van, 154, 159.
IJ(s)selveld, zie : Achthoven .
Ymminghusen, Ymminchusen, zie : Emmikhuizen .
Isaac, Ysaac, 74, 75 .
Yselmude(n), ver Gesse, vrouw van h .
Arnoud van, 202 .
Yser, Reinaer die, 57 .
Ittersummer mark, Yttersimmermarc,
markgenoten van de, 229 .
Iwein, Iuwijn Willaemsz ., 35, 75 .
-, broeder van Roelof van Loenresclote, 69 .
J
J . . ., broeder van Jan van Laren, 159,
Jacob, Jacop, Jacobus, 53 .
-, zoon van . . ., 161 .
trecht,
h. -, proost van St. Jan to
266 .
- de cuper, 245 .
- de scnider, 37, 50, 75, 108, 109 .
- die veir, 108 .
-, zoon van Albertus Wernerus'z ., 231 .
- Avelien zoon, 221 .
- Byen zoon, 153 .
-, broeder van Egbrecht Jacops Niesen
zoon van Maersen, 69 .
- Gertsz., 65, 75 .
- Gizebrechtsz ., 78 .

- Godevardsz ., 235 .
- Grieten zoon, 74, 80, 156 .
- Hawen of Hawijn zoon, 138, 144 .
- Herekijnsz ., 214 .
- Heynemannusz ., 235 .
- veren Hillen zoon, 171 .
-, broeder van Hoveske Willem, 161 .
-, zoon van Hughe veren Elzelnen
zoon, 221 .
-, soon van Hughe veren Fien zoon,
141 .
- Ydseburgh zoon, 57 .
- Isebrantsz., 157 .
- Jansz ., 120 .
- Claisz ., 137 .
- varen Lamberghe zoon, 209 .
h . Lambrechtsz ., 161 .
veren Ludelde zoon, 85 .
veren Luden zoon, 72 .
Machgorysz ., 231 .
Nellen zoon, 34, 56, 57 .
Oeden zoon, 65 .
Oude Elsebeen zoon, 161, 161 n.
Plonusz ., 88 .
noon van Quade Alebrecht, 154 .
Zasboutsz ., 129 .
Zibrechtsz ., 37, 105 .
Walichs broeder, 162 n.
Wendelmoede zoon, 158 .
Willaem scomakers neve, 38 n, 126 .
Jasen, Rike, 102 .
Johannes,
Jan, Hanne,
Hannekijn,
meester, 203 .
trecht,
h . -, abt van St . Paulus to
255 .
h. -, custos van Deventer, 198 .
- die borsemaker, 78 .
- die coc, 134 .
- die moelnaer, 162 .
- de scere, 172 .
- die scnider, 37, 113, 158 .
-, zoon van de schout, 57, 240 .
- de scutte, 180 .
-,zoon van . . ., 161 .
- Abijnsz ., 105 .
- Alebrechtsz ., 156 .
-, zoon van Alebrecht scafter (= rentmeester), 158 .
-, Aleyde zoon der gruters sone, 245 .
- veren Alitken zoon, 44 .
- Amelborghen zoon, 75 .
- jonge Arnouts Belien soens broeder,
39, 136 .
- veren Baerten zoon, 137 .
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(Johannes) Borren zoon, 143 .
- h . Bruninxz ., schepen van Diemen,
225 .
- veren Diedewijn zoon, 63 .
- h . Dierixz ., zie : Loenersloot .
- Philipsz ., 49, 76, 139 .
- Florentiusz ., 244.
- Foykijnsz ., 69 .
- veren Gertmoede of Ghermoede
zoon, 155, 158 .
- veren Gheermunde zoon, 158 .
- Gizebrechtsz ., 78 .
-,zoon van Gyzebrecht Byen zoon, 62.
- Godelijnsz ., 87 .
- veren Grieten zoon, 69 .
- Hadewaertsz ., 57.
- Haexz ., 160 .
- Heynen zoon, 78 .
- Henrix Gheldolfsz., 67 .
-, broeder van Claes, zoon van Henric
veren Ymmen zoon, 235 .
- Hermansz ., 118, 119 .
- Hildebransz ., 214 .
- Yden zoon, 159 .
- Jansz ., 62 .
- Jan Volcwijnsz ., 54, 55 .
- Claisz ., 139 .
- Claren zoon, 161 .
-, zwager van Reinier, Janne en Willaem Claren zoons, 161, 163 .
- Coenen zoon, zie : Wael .
-, broer van Langhe Wulfgheer, 52 .
- Leyden zoon, 37, 114 .
- Lemmelsz ., 46, 155 .
-, broeder van Boudewin Lodewijcz .,
229 .
- Ludolfsz ., 108, 109, 145, 158, 214 .
- Meeusen zoon, 133 n, 134 .
- Mydrechtsz., 155 .
- veren Nannen zoon, 44, 155 .
- Nyesen zoon, 50 .
- veren Oeden zoon, 38, 127 .
- Ouden zoon, 162 .
- en Heine, broeders van Pouwels en
Pieter, 215 .
- die Ryke, 44 .
- Robbijnsz ., 136, 234 .
- Screvelsz ., 155 .
- Starke Lambrechtsz ., 136 .
- veren Suanelde zoon, 69, 158 .
- h . Teden zoon, 78 .
- Tydemansz ., 78 .
- Truden zoon, 37, 109, 110, 139 .
- h . Volradesz ., 139, 140 .

- Voysen zoon, 142 .
- Vocken zoon, 38, 126, 127 .
-, zoon van Vrederic Bellen zoon, 69 .
- Vrederixz., 80 .
- h. Vrederixsz ., familielid (broeder?)
van h . Werneer, 184, 214 .
- Wendelmode zoon, 142 .
- veren Wendelmode zoon, 134 .
- h . Werenboutsz ., schepen van Diemen, 225 .
- Werneersz ., 216 .
- Willaemsz ., 120 .
- Willebrantsz ., 138 .
-, Witte, 106 .
- h . Wolradusz ., 235 .
- h . Wolterus zoon, 235 n.
- arme Wolvekijns zoon, 162 .
- Wonnen zoon, 159 .
- Woutersz ., 136 .
Joie, Jan, 115 .
Jonge, Jonghe, Junghe(n), Jungke(n),
Gert, zoon van Willaem die, 60 .
-, Heynekin die, 87 .
-, Jan, broeder van Arnout Belien
zoon, 39, 136, 137 .
- Kerstans, 33, 48, 49 .
-, Lude, zoon van Heynekin, 39 n,
144 .
- Pieter, 106, 215 .
- Roelof, 55 .
-, Tydeman, voghelaer, 155 .
-, Willaem die, 35 n, 60, 84, 84 n,
(85), 88, 89, zie ook : Everdingen, Willaem die Jonghe van .
-, Willaem, zoon van Pieter, 154, 159 .
h . Jonghering, Jungherinch, 179, 180,
181, 186, 187 .
Jordaen, 66 .
Jordan Stevensz ., 235 .
Judefaes, zie : Jutfaas .
Jungherinch, zie Jonghering .
Junghe(n), Jungke(n), zie : Jonge .
Juncheer, Junchere, Juncker, Arnoud,
133, 138, 143 .
-, Gerard, zoon van Henric, 139 .
-, Ludolf, zoon van Henric, 139 .
Jutfaas, Jutfaes, Judefa(e)s, Jutphaas,
108, 167, 169, 172, 216, 243 .
-, Florans Floransz . van, 91, 242, 243 .
-, h . Florentius van, proost en aartsdiaken ten Dom to trecht, 48,
235 n, 236, 263 .
-, Ghert van, 120, 242, 243 .
-, Henric van, 243 .
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-, Clais Grieten zoon van, 36, 91 .
-, Clais Willaemsz, van, 155, 160 .
Jutte, zuster van Steven van Wede, gehuwd met : le. Hughen van Dorsghen, 2e . Jan van Woudenberg,
209 .

K-C
Cabauw, Cabau, 169 .
-, gerecht van h . Nyclais (van Catse)
te, 168 .
Cale, Lubbrecht die, 164 .
Kalle, Calle, Alebrecht, 155 .
-, Mouris, burger to trecht, 250 .
Kamerik, Camericke(n), 170, 200, 260 .
-, gerecht van h . Sueder van Wiltenburgh (van Zuylen van Wiltenburg) te, 168 .
Campaert, Gyzebrecht, 59 .
Kampen, Campen, 36, 102, 212 .
- h . Wolbert van, schepen van Deventer, 140 .
Camping, Albrecht, 187 .
Canis, Canys, Willem, 211, 223 .
Cannekijn, 172 .
Kant, Cant, 129 .
-, Hannekin, 141 .
-, vrouw van Wouter, 249 .
Cappaert, zie : Coppaert .
Carnemelc, Jan, 75 .
-, Pieter, 74, 75 .
Casse, Costwijn, zoon van Henric, 164 .
Catharina, Katerine Beren zuster, 38,
125 .
Katreyp, Hescelus van, 266, 267 .
Cats(e), Gisebrecht van, 136, 137, 234 .
-, gerecht van h . Nyclais van, zie :
Cabauw, Lopik .
Kattenbroek, Cattenbroeck, Cattenbroic,
Kattenbroec, Otte van, 211 .
- (bij Linschoten), 167, 170, 201 .
- (bij Zeist), 227 .
Catwijc, Wouter van, 119 .
Keding, Arnt, 199 .
Keeten, Jan van, 129 .
Keetwijn, Jan, 153 .
Kelnaer van Cortehoeven, Borghaert
zoon van, 65, 69 .
Kempe, 109, 110 .
-, Jan, 45 .

Kempen, Goswijn van, 228 .
Keppele, Henricus van, 198 .
Ceps, Jacob van, 207 .
Kerke, Willaem van der, 162 .
Kerchof, Gelys over t, 156 .
-, Willaem, broeder van Gelys over t,
156 .
Kerckweghe, Jan van den, 115 .
Kerler, Theodericus van, 198 .
Kersse, Arnt, 53 .
Kerstans, Kerstiaen, zie : Christiaan .
Ketel, Reymardus, 231 .
-, Wedeghe, zoon van Reymardus, 231 .
-, Wilhelmus, zoon van Reymardus,
231 .
Kevelaert, Dieric, 157 .
-, Heynric, 157 .
-, Jacop, 157 .
Kijcut, 244 .
Kiel, Kijl, Willaem, 129 .
- van den Vliete, Dieric, 105 .
Kyvit, Kyevit, Lambrecht, 228 .
-, Vastraet, neef van Kerstans, 157 .
-, Willaem, 156 .
Kiling, Henric, van der (ter) A ., 159 .
-, Hughe, broeder van Henric, van der
(ter) A, 159 .
Cilling, zie : Silling .
Kippinc, knaap van h . Willaem van
Blochoven, 177 .
Klaas, Clais, Claus, Claeus, zie : Nicolaas .
Clappart, Clapper, Gert den, 35, 54,

110 .
Claren kinderen, 155 .
Classekijn, Jan, 153 .
Claus, Brune, 171 .
Clawaert, 34, 54, 55 .
Cleine, Blome, 55 .
-, Johannes, 204 .
-, Jan de, 68, 210, 223 .
Clement Claren zoon, 105 .
Cleve Adaem Henrixsz . van, 38, 119,
125, 126 .
-, Dieric van, 32, 33, 43, 51, 124 .
-, Dideric Reynardsz . van, 134, 135 .
-, Gyzebrecht van, 57 .
-, Reyne(e)r van, 51, 60, 61, 95, 154,
178 .
-, Willaem van, baljuw (van Amstelland), 226.
Clinghen, Johan, 179 .
-, Willaem zoon van Willaem, 162 .
Clinke, Harman, 211 .
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Clinkebile, Willaem, 32, 43, 122, 124 .
Cloet, Godevaert, 154 .
Clostergoet (mark O1st), 196 .
Clotinch, Cloting, Henric, 240 .
-, Heyne, 155 .
Clutinc, Maes, 246 .
Knijf, Gyzebrecht, 172 .
-, Jan, 118 .
Cnoip, 75 .
- van Benschop, 97 .
Knoist, Willaem, 153 .
Knopekijn, Gert, 144 .
-, Vrederic, broeder van Gert, 144 .
Knopenare to trecht, 118 .
Cod, Alebrecht, 211 .
Coebe, Heynric, zoon van Willekijn,
153 .
-, Oelric, zoon van Willekijn, 153 .
-, Reymaer, zoon van Willekijn, 153 .
Coelnaer, Boudewijn, zoon van Tede,
224 .
Koenraad, Coenraet die sticker, 156 .
- Jacopsz ., 97, 153 .
- veren Lizen zoon, 69 .
- h . Pietersz ., 97, 156 .
- Wonnen zoon, 159 .
Coevorden, Coevoerde(n), Covorde,
Godevaert, broeder van Reynout
van, 180 .
-, Reynold of Reynout van, 180, 199,
201 .
Kog, Cog, Coc, Coec, Coke Heyne,
53, 155, 160, 237 .
-,Jan die, 36, 101, 102 .
-, Clais die, 69, 211, 223 .
-, Lambrecht die, 78 .
-, Pieter die, 164 .
-, Willaem, zoon van Willaem, 78 .
-, Willaem die, 154, 159 .
-, Wouter, 202 .
Cogcaert, Cockart, Willaem, broeder van
h . Lambrecht de Vryese, 163,
171, 183, 184, 254 .
Coc, Coec, Coke, zie : Kog .
Cokentrijs, Gert, 146 .
Kockengen, Cokanghen, gerecht van h .
Werneer van der Hare to Spengen en, 168, 169 .
-,gerecht van h . Jan van Lynschoten
te, 168, 170 .
-,gerecht van Ruske (van Linschoten)
te, 168, 170 .
--, gerecht van de burggraaf van Montfoort (Montforde) te, 170 .

-, gerecht van Roever (van Montfoort)
te, 168 .
-, kerkhof te, 63 .
Kolk, Colke (mark Hengforden), goederen ten, 195 .
-- (mark Herxen) de, 192 .
Collaert, Heynric, 154 .
Colne, Heynric Grieten zoon van, 155 .
Commerkijn, Harman, 59 .
Congkelaert, Harman, 70 .
Koning, Coning, Jan, 107 .
-, Lambrecht, 37, 107 .
-, Thideman (die), 90, 107 .
Cop, Gysekinus, 218, 244 .
Coppaert, Cappaert, Koppaert, Coppart,
Coppert, Coppardus, die veer,
veyr, veir, 54, 74, 75, 111 .
-, Berden zoon, 215 .
-, zoon van Greta, 251 .
- Hildebransz ., 214, 215 .
- Ludolfsz ., 215 .
- Meynaertsz ., 65 .
-, Willevs, 244 .
Coppe Gerit, 214 .
Coppijn, meester, 34, 35, 65, 66, 76,
77, 162 .
- Willaem Oitbertsz ., 233 .
Co(e)rnekijn, land bij, 138 .
-, Gert, 70, 71, 72 .
Cort(e) Alebaren of Alebrecht Heynen
zoon, 66, 160.
-, Dieric die, 162 .
Kortehoeven, Cortehoeven (bij Lange
en Ruige weide), zie : Kelnaer.
Cortericke, Johannes te, 195 .
Cosin, Giselbertus genaamd, zie Cusijn .
Costwijn Henrix Cassen zoon, 164.
Cothen, Coeten, Koten, Harman van,
153 .
-, Wier die Witte van, 120 .
Coude, Jan, 37, 117.
-, Willaem, 154 .
Coudenhoeve, Jan van, schout van h .
Adaem van Lochurst to Soest,
36, 96 .
Koutemont, Harman, 108 .
Craen, Crane, Kerstiaen die, 69 .
-, Oudencoip, zoon van Kerstiaen die,
69 .
-, Ricout, 203 .
- van Maersen, Aelbrecht de, 210,
211 n, 223 .
Crait, Crayt, Alebaren, 37 n, 117 .
-, Jacop, 37, 113, 120 .
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Kregenschoet, (Kreienschote) (mark
Herxen), 198 .
-, Johannes van, 198 .
Creyt, Vop, 226.
Krencken, 196 .
Christiaan, Kerstans, Kerstiaen, Korstiaen, man van Griete, 156.
-, Jonge, 33, 48 .
-, Oude, 48 .
- die scnider, 161 .
- Bruninxz ., 127 .
- Dibbaren zoon, 225 .
- Joel, Jole(n), 163, 171, 183, 184 .
- Roetaertsz ., 136 .
- Spierinx broeder, 39, 136 .
Croegher, Willaem, 164 .
-, Willaem zoon van Willaem, 164 .
Croic, Croke, 34, 57 .
Kromme Rijn, zie : Rijn (Kromme) .
Kromwijk (bij Woerden), Crumwijc,
gerecht van de beer van Woerden in, 168, 169, 200 .
-, Hyldebrant van, 156 .
Croppelings, Hille, 218 .
Crowel, Gert, 155 .
-, Lubbertus, 194, 199 .
Crukaert, Gisebrecht, 38, 128 .
Krucman, Godevard, 228 .
Crumme, Vranken van der, 154, 160 .
Crummencampe, Heyne van, 212 .
Crumwijk, zie : Kromwijk .
Kruyf, Cruve, Gosewijn, zoon van
Heynric, 171 .
-, Heynric, 171 .
-, Clais die, 162 .
Kudelstaart, Cudelstert, Culstert, 257 .
-, tienden te, 256 n .
-, visrecht in, 256 n .
Cule, Jacob, zoon van Willaem van der,
164 .
-, Willaem van der, 34, 53, 83, 164 .
Culemborg, Culenburgh, Culenburg,
huis te, 177 .
-, stad, 43, 177, 178 .
-, Hubrecht, zoon van Johan van, 176,
176 n .
-, Jan van, 176 n, 177, 178, 238,
251 n .
Cusijn, Cuzijn, Cosin, Gizebrecht, burger van trecht, 107, 126, 263 .
263 .
Custodi, Peter, 82 .

Kuinre, Kunre, Konre, Cunre, Herman
van, 139 .
-, Johannes van, 197 .
Kuit, Wille, 154 .

L
Laagnieuwkoop, zie : Nieuwkoop .
Laarse berg, Lareberch, Larenbergh (bij
Rhenen), 203, 260 .
Laexmonde, Flore van, 63 .
Laghe, Herman van, 201 .
Lagherhare, Legher Hare (Lage Haar),
Jan van der, 211 .
-, Werneer van der, 45 .
Lake, water die (bij Ittersum), 229 .
Lakerveld, Lakervelt, een halve hoeve
op, 186 .
Lalant, Gert, poorter van Deventer,
224 .
Lam, Dieric, 37, 80, 116 .
Lambert, Lambrecht, Lam, die backer,
78 .
veren Aleyde zoon, 36, 103 .
Allaertsz ., 57 .
Busen zoon, 53,
h . Dierixz ., 110 .
veren Genten zoon, 134, 138 .
Heymerixz ., 155, 160 .
veren Hildegarde zoon, 141 .
broeder van Hoveske Willem, 161 .
Jolrijxz . of Spiriixz ., 157 .
Reymboutsz ., 214 .
-, Rike, 34, 67 .
- Roederics broeder, 158 .
- Spikersz ., 78 .
-, Jan, zoon van Starke, 136 .
-, zoon van schout Willaem, 34, 52 .
Lamp de vleischouwer, 203 .
Lane, Willaem van der, 213 n, 214 .
Langbroek(e), h . Zuremont uit, 234 .
Langhe, Arnoud d(i)e, 56, 143, 239 .
-, Dieric die, 157 .
- Hughe, 221 .
- Pieter, Aleide zoon, 171 .
- Wulfgheer, 52 .
Lange en Ruige Weide, zie : Bisschopsweide .
Langhen Campe, huis ten, 104 .
Langhals, Lanchals, Gert, 155 .
-, Gert, zoon van Gert, 159 .
-, Mourijn, zoon van Gert, 159 .
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Langveldeslo, Fredericus van, 197 .
Lanchorst (mark Olst), goederen ter,
195 .
Lantfaert, zoon van Steven die moelnaer, 156 .
Lappe van Muden, Gert, 158 .
Lare(n), Gommaer, neef van Jan van,
159.
-, J . ., broeder van Jan van, 159 .
-, Jan van, 159, 210 .
Larenbergh, zie : Laarse berg .
Ledeghe, Dieric die, 69 .
-, Wouter die, 68, 69 .
Leenden, zie : Lienden .
Legmeer, Lecmeer (Mijdrecht), visserij
in de, 257 .
-' 109 ' 110 .
-, Daniil van der, 162 .
Leyden, Hannekijn, 116 .
-, Coppe zoon van Wouter van, 172 .
Lecke, Johan van der, 139, 140 .
Lent, Lente, 134, 203 .
-, Hubrecht van, 164 .
Lentermark, 192 .
Leuterveld, Lottervelde (bij Wijk bij
Duurstede), gerecht te, 73, 222 .
Lewe, Willaem, zoon van Heyn de,
84 .
Lewen, Dieric van, 162 .
-, Splinter van, 209, 237 .
-, Vullinc van, 229 .
-, Wessel zoon van Dieric van, 162 .
Lichaem, Liechame, Jan, broeder van
Pieter, 155 .
-, Pieter, 97 .
-, Pieter, 155 .
Lichtenbergh, Alfaer(t) van, 70, 178 .
-, Jan, broeder van Alfaert van, 70 .
- h . Jacob van, 37 n, 121, 122 .
- h . Jacob van, 162, 170, 171, 172 ;
183, 184 .
- gerecht van h . Jacop van, zie : Veldhuizen . 200 .
Lidse, Gert, 164 .
Liifkint, Andrees, 161 .
Lienden, Linden, Ly(e)nden, Leenden,
jurisdictie van, 237, 237 n .
-, het geslacht van, 237 n .
-, Dideric van, 33, 47, 89, 157, 158,
237, 239 .
-, richter vanwege Dideric van, 237 .
-, Emmelric, zoon van Rode Otte van,
163 .

-, erfgenamen van Goesvin van, 89 .
-, Roit Otte of Rode Otte van, 86,
163 .
-, Zegebode van, 138, zie ook : Zegheboed .
-, Steven van, 89, 228, 237, 238, 239 .
Liesveld, Liesvelt, Jan van, 97 .
Lieveboy, Dieric, 161 .
Liclais, maag van Doedenneys kinderen,
108 .
Lynghe, Starke, 157 .
Linschoten, Lynschoten, gerecht van
Henric van Amersforde te, 200 .
-, gerecht van Symon Engbrecht in,
200 .
-, bij het huis de Nes, gerecht van
Harman van Honthorst of Honthurst te, 167, 170, 200 .
-, gerecht van h . Jan van Lynschoten
te, 167, 170, 200 .
-,gerecht van h. Ruske (van Linschoten) te, 167, 200 .
-, gerecht van de proost (van Oudmunster, trecht) in, 167, 169,
200.
-, gerecht van Dieric Rampoyse in,
167, 170 .
-, gerecht van, 167 .
-, gerecht van de heer van Woerden
over de, zie : Overlinschoten
(Snel) .
-, huis te, 61 .
-,Jacop van, 134, 138 .
-, Jacob Jansz . van, 93, 157 .
-, h. Jan van, 37, 47, 48, 54, 60, 61,
62, 72, 75, 88, 93, 100, 108,
109, 113, 131 .
-, gerecht van h. Jan van, zie : Kockengen.
-, h . Jan, vader van Jacob van, 134 .
-, Kerstans, Corstans, Curstand van,
34, 60, 61, 62, 72, 74, 143, 146,
239, 242.
-, huis van Kerstans van, te, 61 .
-, h. Ruske, Ruesge, Rusghe van, 75,
101, 111, 112, 121, 126, 135,
138 .
-, gerecht van (h .) Ruske van, zie :
's-Gravesloot, Kockengen, Oukoop .
-, h . Willaem van, 47, 61, 85, 249,
250 .
-, Willaem van, 75 .
-, die, 169 .
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Linschoter Haar, Lynscoter Hare, 170 .
Litticke, zie: Luttic .
Lobeec, Johannis de, 244 .
Lodewijk, Lodewich, 139 n.
Loeding, die backer, 75 .
Loef, Gert, 72 .
-, Heyn, Henric, 163, 171, 183, 184 .
- h . Jacopsz ., 120 .
-, Clais, 172 .
- Splintersz ., 101 .
Loechorst van, zie : Lokhorst van .
Loen, Clais van, de stienbicker, 172 .
Loenen, Lonen, 70, 240 .
-, Hein, Heyne van, 48, 225 .
-, Jan van, 70 .
-, Claus Goden zoon van, 240.
-, Clais Roelofsz . van, 70 .
-, Volcwijn van, 69 .
Loenersloot, Loenresclote, Lonresclote,
Loenerschloot, Henric van, 57,
99, 100, 101, 121 .
-, Huge van, 36, 100, 101 .
-, Iuwijn Roelofs broeder van, 69 .
-, Jan h . Dierixz . of Splinters broeder
van, 100, 101 .
-, Splinter h. Dierixz . van, 100, 101 .
Loenrevene, Gelys Roelofsz . van, 70 .
-, Henric Wedermoit van, 69 .
-, Clais Goudekine zoon van, 70 .
Loesdrecht, zie : Loosdrecht .
Loesen, zie : Lose(n) .
Loete, Lote, Arnt Steil van, 164 .
-, Andrees van, 53 .
Lochorst, Loechorst, Lochurst, h . Adaem
van, 36, 58, 59, 96.
-, gerecht van h . Adaem van, zie :
Breudijk.
-, schout to Soest van h . Adaem van,
96 .
-, Adaem h . Adamsz . van, 59 .
-, Garrit van, 242 .
-, Henric van, 97 .
Longnus, 38, 128, 129 .
Loo, Loe (kerspel Bathmen), buurschap, 192 .
Loyf, Arnout, 156 .
-, Bartelmeusz ., 33, 45, 46 .
Loifvelt, Gert van, 124 .
Loippickerwaert, zie : Lopikerwaard
Loipwijc, zie : Lopik.
Loosdrecht, Loesdrecht, 69, 158 .
-, schout op de, 70 .

-, Dieric Smerantsz . van der, 69 .
-, Roetaert Hoene van der, 70.
Lopik, Lopyc, Loipwijc, 169 .
-, gerecht van h . Nyclais van Catse
te, 168 .
-, Hubrecht van, 178, 239 .
Lopikerwaard, Loippicker waert, 169 .
Lose, Loese(n), Albrecht d(i)e, 114,
227 .
-, Jan de, 227 .
-, Laureys de, 227 .
-, Lubbrecht die, 95 .
-, Willem de, 227 .
Lote, zie Loete .
Lottervelde, zie : Leuterveld .
Lourens Goitscalxz ., 105, 230 .
Louwe Vrowijnsz ., 111 .
Lubbekijn, schout, 74 .
-, herbergier in Haastrecht, 147, 148 .
-, proost, 179 .
- die scmit, 106, 108 .
Lubbert, Lubbertus, Lubbrecht die smit,
138 .
- Jacob scniders broeder, 74 .
- Egbertusz ., 231 .
- Ghisen zoon, 39, 130 .
-, zoon van Jacop de cuper, 245 .
- Mathijsz ., 155 .
-, Rike Lambrechts broeder, 67 .
- Tydemansz ., 85 .
Ludolf, (Ludeman), Lude(n), Ludeki(nus), Ludekijn, 215 .
-, borgman van de bisschop to Dollenburg, 237, 238 .
-, broeder van de bakker, 103 .
die smit, 139 .
Grote, 156, 157 .
Heynekins Jungken zoon, 39 n,
144 .
Katelinen zoon, 127 .
h . Ludemansz . van Amersfoert of
die jonghe, 154, 159, 159 n .
Petrusz ., 244 .
h . Stevens zwager, 123 .
Wiggersz ., 215 .
Lucemar, 210 .
Lummoit, Engbrecht, 164 .
Luttele Mersberch, zie : Maarsbergen .
Luttic, Lutteke, Litticke Alebaren, 45 .
- Bruninc, schepen van Diemen, 225
- Hughe, 114 .
- bbe, 179 .
- Wedeghe, 231, 231 n (Parvus) .
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M
Ma(e)chlem, Maghelem, broeder van
Grote Gyze(brecht), 162, 171,
183, 184, 254 .
h . -, 118, 119, 254 .
-, Jan, 118 .
-, Pieter, 172.
Maerlo, zie : Meerlo .
Maerne, Marne, zie : Meern .
Maarsbergen, Mersberch, heuvel geheten Luttele Mersberch bij, 258 .
-, curtis of uithof van de abdij van
Berne te, 258 .
-, openbare weg (via publica) van,
naar Tule, 258 .
-, weg van, naar Doorn, 258 .
Maarssen, Maerssen, Marsen, Marsene,
168, 170 .
-, Aelbrecht de Crane van, 210, 211 n,
223 .
-, Albaren van, 69, 210, 211 n .
-, Dieric, Dyderic van, 54, 146, 228 .
-, Vrederic van, 138 .
-, Jacop, broeder van Egbrecht Jacops
Niesen zoon van, 69 .
-, Sueder van, 57.
Maarssenbroek, Marsenbroic, Maersenbroic, 168, 170 .
-, Thomas uit, 84, 89 .
Maarten, Martijn, die coddemaker, 171 .
-, zoon van schout Dieric, uit Benscoip (Benschop), 70, 70 n .
- Dierixz ., 79 .
- Dierixz ., 154, 159 .
-, Wouter, 157 .
Maertyn, Martyn, Martin, zie : Meerten .
Maes, Mase, lombard to Amersfoort,
232, 233 .
Maet, Mate, Beyr van der, 59 .
-, Roelof van der, 199 .
-, Sue(d)er van der, 54, 64, 211 n .
Maeden, Johannes van den, 231 .
Malbergh, Jan van, 85, 132, 133 .
Malden, Jan van, 164.
-, Jan van, zoon van Sander Stele
(Steil), 164 .
-, Willaem, zoon van Jan van, 164 .
Malderikse burcht, zie : Maurikse of
Malderikse burcht .
Malkenhorst, Thideman van, 164 .
Malsen, Jan van, 114, 116, 227 .
-, Jan, zoon van Willekijn van, 227 .
-, Loef, Loif van, 37, 114, 116.

-, Willekijn van, 114, 227 .
Man, Peter, 80 .
-, Pieter, 215 .
-, Gert die, 171 .
Manderen, Mandren (Marrn), Eng(he)brecht van, 74, 223 .
-, Everaerd van, 39, 134, 135 .
-, Heyne, zoon van Everaerd van, 135 .
Manglaer, Heyne, 59 .
Mant, 37, 37 n, 121 .
-, Everaert, schout, zoon van Jan, 163 .
S . Marie, monasterium Insule, in Salland, zie : Zwartewaterklooster.
Markerhoeft, Everaert, 59 .
Marcelys Roelofsz ., 34, 67, 69 .
Marne, Maerne, zie : Meern.
Marneman, Tydeman, 155 .
Maroye, Jan, 163 .
Marsen, zie : Maarsen.
Marsenbroic, zie : Maarssenbroek .
Marservene, (Maarsseveen), kinderen
van Hartwijc van, 70 .
Marsch (bij Rhenen), Mersghe, Merske,
89, 141, 203, 237 n .
Martin, Martyn, Maertyn, zie : Meerten .
Martijn, zie : Maarten.
Maselant, Maseland, Herman van, 95 .
-, Willem, zoon van, 141 .
Masken- of Massekinsland (Haastrecht),
148, 149 .
Mastwijk, Mastwijc, gerecht van de
proost (van Oudmunster,
trecht) in, 169 .
-, Gert van, 85 .
Matenreent, Werneer, 156, 157.
Matthijs, Mathijs die scnider, 155 .
-, broeder van Dieric van Zecvelt, 156 .
- Gyzebrechtsz ., 54, 55 .
-, zoon van Harman Omen, 157 .
- Nannekinz., 135 .
-, neef van Tydeman die sticker, 53 .
-, zoon van Thedeman Gerts (scouten)
zoon, 54.
- arme Wolvekijns zoon, 162 .
Maurik, Margareta van, vrouw van Johan van Culemborg, 176 n .
Maurikse of Malderikse burcht (Maurik), 176 n .
Maurissing, Henric, 187 .
Meent, Meente(n), Diddekijn van der,
33, 50 .
-, Willaem van der, 136, 137, 160,
234 .
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-, Willaem Melysz . uter, 211 .
Meerlant, Merland, Henric(us) van,
143, 218, 239 .
Meerlo, Meerloe, Meerlee, Maerlo,
Merlo (land van IJsselstein),
een halve hoeve bij, 186 .
-, Agnese, dochter van Jan van, vrouw
van Baernt van den Dorenwerde,
256 .
-, Gert van, 69, 159 .
-, Gyzebrecht van, 105, 154, 159, 230 .
-, Jan van, 216 .
-, Jan van, Gerts Rusken broeder, 108,
217 .
-, gerecht van Jan van, zie : Achtersloot .
-, Pieter van, 36, 48, 92 .
Meern, Maerne, Marne, gerecht van h .
Arnout (van Amstel) in Achthoven (Achtehoeven) tussen de,
en het Gein, 169, zie ook : Achthoven.
-, Gert van der, 127, 131 .
-, Jan van der, 161, 163 .
-, Jan, zoon van Willaem van der,
157 .
Meerputtenbrink, Merputtenbringh
(mark Wijhe), 192, 193 .
Meerten, Mert(h)en, Mertin, Maertyn,
Martyn, Martin (bij Lienden,
N .-B .), 239 .
-, Gerard van, 228 .
-, Gert van, zusters zoon van Rode
Otte (van Lienden), 163 .
-, Jan van, 96, 133 .
-, jonge Jan van, 217 .
oude Jan van, 217 .
-, Jan Borren zoon van, 96, 134 .
-, Jan Willamsz . van, 133, 138, 143 .
-, Clais, neef van Gerard en Otto van,
228 .
-, Maes van, 133, 144 .
-, Otte, broeder van Gerard van, 228 .
Meerwijk, Merewijc, Merwijck, (Noordbrabant), huis te, 233, 233 n .
-, Johan van, 233 n .
Meghen, Megene, Gerardus van, 244 .
-, Gert van, 138, 142 .
-, Hubrecht van, 139 .
Meynaert Claren, 66 .
- Meynaertsz ., 155 .
-, Willaem, 155 .
Meynoldinge (k . Bathmen), tynsgoed,
264 .

Meynse veren Hasen zoon, 65 .
- Pieter Naghelsz ., 163 .
Melys, zie : Amelius.
Mense h . Jacopsz ., 153 .
Ment, maag van Pieter Hoier, 46 .
Mente, Gert, 44 .
Mere, Everaert van der, 130 .
-, Vrederic van der, 120 .
-, Gert of Gherrit van der, 163, 171,
183, 184.
-, h . Gizebrecht van der, 66 .
Merekijn, Pieter, 47 .
- Pieter Everaertsz ., 157 .
Merland, zie : Meerlant .
Merloe, zie : Meerlo .
Mersberch, zie : Maarsbergen .
Mersghe, Merske, zie : Marsch .
Merten, zie : Meerten .
Merwede, Merewede, Harparen van
der, 62 .
Merwijck, zie : Meerwijk .
Meze, Gert, 70 .
-, Willaem, 70 .
Meus, 53 .
-, knape van Dideric van der Mye,
140 .
- veren Hildegarde zoon, 141 .
Michiel, Mychyel, 244 .
Middachten, Everaert van, 173 .
Middebroec (Aalst bij Lienden, N :B .),
Alster, 239 .
Middel, Middele, mark, 192, 193, 196 .
Middelen, Coip van, 196 .
-, Theodericus van, 196 .
Middelsclach (bij Rhenen), waarschap
in het, 203 .
Middelwijk, Middelwijc, die van, 229 .
Mijdrecht, Mydrecht, Midrecht, visserij
in de parochie, 256 n, 257 .
-, Gyze, zoon van Oudic van, 44 .
-, Jan, zoon van Oudic van, 44 .
-, Oudic van, 44.
-, Volprecht, zoon van Oudic van, 44 .
Mye, Dideric van der, 140 n .
-, Gert van der, 49 .
-, Jan van der, 62, 85 .
-, Roelof van der, 141 .
Mijland, Miland, Mylant, 170, 200 .
-, gerecht van de kapittelheren van St .
Marie ( trecht) in, 168 .
Mijnden, h . Amelis van, 68 .
-, Heynric van, 156 .
-, Gert Stotekijn van, 158 .
Mijs, 59 .

298
Milden, Willaem Prijm van, 53 .
Moddekijn, Rycout, 153 .
Modden, Kerstiaen, 163 .
-, kinderen van Pieter, 86 .
Modder, Hubert die, 141 .
Moyer, Clais die, 164 .
Molen (mark O1st), huis ter, 195 .
-, Dyderic van der, 228 .
-, Heynekin, zoon van Johan van der,
228 .
-, Johan van der, 228 .
Monbaer, Gelys, broeder van Mourys,
66, 160 .
-, Mourys, 34, 66, 160 .
-, Steven, broeder van Mourys, 66,
160.
Mondekijn, Dieric, 44 .
-, Heymeric, zoon van, 44 .
Mondolf, Jacob, 44.
Moneman, Willam, zoon van Gerard,
217 .
Monic, monachus, Alebrecht die, 158 .
-, Dideric die, 121, 156 .
-, Symon die, 129 .
- van der Heyne (Heino), 198, zie
ook : Heino.
Montfoort, Montfoert, Montfort, 75,
85, 104, 230, 240.
-, lombard te, 79 .
-, broeder van Eggaert Boenrepast,
160 .
-, Dieric, 136, 137, 234 .
- (de) Rover van (= Roelof de Rover van), broeder van burggraaf
Sueder, 36, 92, 93 .
-, gerechten van (de) Roever van, zie :
Heeswijk, Kockengen .
-, Sweder, Sueder, Sveder (I), burggraaf van, 72, 93, 111, 185, 256.
-, gerechten van Sweder, burggraaf
van, zie : Achthoven (bij Heeswijk), Kockengen.
-, Willaem Hughen zoon van, 240 .
Moer, Dideric (die), 39, 133, 134, 138,
139, 143, 144 .
-, Maes, broeder van Dideric (die),
133, 134 .
Morseel, Clais, 78 .
Mosket, Muschet, de lombarder, 73,
222 .
Muiden, Muden, 69, 70 .
-, Gert Lappe van, 158 .
-, Harman veren Ermegaerde zoon
van, 70.

-, Zegher Scoutekijn van, 69 .
Mudsebien, Mudsebijn, Wouter, 68, 69 .
Mulaert, Mulardus, 202, 235 .
Muschet, zie : Mosket .
Muyl, Muil, Mul, Willem, 69, 210,
223 .
N
Naarden, Naerden, die van, 79 .
-, Willaem Stekel van, 158 .
Nachtegale, Bartout, 162 .
Naghel, Neghel, Genekin, 144 .
-, Gizebrecht, 105 .
-, Gisekin, 138 n .
-, Jacop, 153 .
-, Meynse, zoon van Pieter, 163 .
-, Tydeman, 160 .
Nahuis, h . Jan van den, 103 .
Nanneboy's kinderen, 35, 80 .
Nannekijn, schout op de Loosdrecht,
70 .
- Ghisen soens land (Haastrecht),
148 .
- Ghisen soens wade (Haastrecht),
149 .
- des Suarten zoon, 34, 62 .
Nawijc, Awijc, borgzaat uit het geslacht
van, 199, 199 n .
Nederhorst-den Berg, zie : Weerden .
Nedervener Blomaertsz ., 162 .
Neghel, zie : Naghel .
Neckenvelde, Wolterus van, 231 .
Nele, Niil, Nyel, Jan van, 171, 172 .
Nesse, Nest, Henric van den, 241 .
- Henric Arntsz. uten, 84 .
-, Jan uten, 108, 216 .
- Jan Willamsz . van, 144 .
-, Coppekijn van den, 173 .
-, Willaem, broeder van Jan uten,
108, 216 .
-, Wouter van den, van der Ameiden
(Ameide), 143, 241 .
Nessersluis, Outdijcsnesse, visserij, begrensd door, 257 .
Neudefroy, 173 .
Neve, Alebrecht die, 105, 230 .
-, Didde, 49 .
-, oude Didde, 76.
-, Dieric die, 49 .
-, Gyzen, h . Eltsz ., 33, 48 .
-, Harman die, 105, 131, 230, 241 .
Nyel, Niil, zie : Nele .
Nijendijk, Nyendike, zie : Dwarsdijk.
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Nijendijker veld, Niendiker velt,
(Dwarsdijk, Nijendijk), 261 .
Nyencoip, zie : Nieuwkoop .
Nieuwervaart, Nyevaert, Nyervaert (de
Vaart, Vreeswijk), 172 .
-, Gelys van der, 173 .
Nieuwkoop, Nyencoip (Laagnieuwkoop), 170 .
-, gerecht van Alebrecht van Wijc te,
168 .
Nieuwland, Nuweland, gerecht van h .
Arnout van Amestel in Benschop
en, 169 .
Nickenat, Pieter, 44 .
Nicolaas, Nicholaus, Clais, Claus,
Claeus, 37, 121 .
- de cramer, 134, 142, 218 .
- die scermer, 53 .
-, zoon van de schout, 161 .
- die scmit, 78 .
-, zoon van de scnider, 158 .
- de scomaker, 55 .
- die scomaker, 156, 157 .
- die voghelare, 162 .
- h . Adaemsz ., 69, 162 .
- Alebarensz ., van Loesdrecht, 158 .
- veren Aleide zoon, 70.
Aven zoon, 68, 80, 105, 158, 210,
230 .
Beliaertsz ., 124 .
Borgaertsz ., 57 .
Brune, 142 .
Dierixsz ., 137.
Ecken zoon, 78.
h . Eltsz ., 70 .
h . Everaertsz ., 85 .
veren Ghermoede zoon, die Jonghe,
155 .
Ghijsbertsz ., 211 .
Gizebrechtsz ., 78 .
Godelden zoon, 76, 124 .
Goden zoon van Lonen (Loenen),
240 .
Goudekine zoon van Loenrevene,
70 .
zoon van Henric veren Ymmen
zoon, 235 .
Heynekijnsz ., 74, 88 .
Heynen zoon, 66 .
Hoenemansz ., 65 .
Ysebrantsz ., 158 .
Claisz ., 139 .
neef van Conraet Buze, 162 .
Coppen zoon, 37, 112, 113, 155 .

- veren Ludolven zoon, 214 .
- veren Machtelde zoon, 141 .
- Machtelde zoon, 157, 158 .
-, zoon van Gert Stotekijn van Mijnden, 158 .
- Nyesen zoon, 51 .
- 's papen swager, 129 .
- Reynoutsz,, 110 .
- Roelofsz . van Loenen, 70 .
-, stiefzoon van Meus Schimmel, 82 .
- Scoutekijnsz., 159 .
- Zegersz ., 49.
- Tobiaes, 45 .
- Tydemansz ., 78.
- Tidemans zwager, 129 .
- der Vinden zoon, 130 .
- Volcwijnsz., 80 .
- Wedeghen zoon, 234 .
- Werenboutsz ., 82 .
- h . Willekijnsz ., 161 .
-, zoon van Willaem van Judefaes,
155, 160 .
-, zoon van ver Wimoede, 215 .
Nyvel, Arnout van, 164 .
-, Rutgheer van, 164 .
Noddaert, Martijn, neef van Willaem
de zoon van Clais, 159 .
-, Willaem noon van Clais, 159 .
Node, Noede, zie : Nude .
Noete, Peter, 246.
Noord-Polsbroek, zie : Polsbroek.
Noorddam, Eerdamme, visserij begrensd
door de, 257 .
Noordveen, Noertveen (Kudelstaart)
tiend te, 257 .
Norde, zie : Oerde .
Notardus, 194, 199 .
Nova Domo (Nyenhuis), Rufus de,
195 .
Nude, Node, Noede (bij Wageningen),
en Bodegraven, tussen, passim .

0
Odingh, 194, 199 .
Oemer, zie : Ommeren.
Oesbroek, zie : Oostbroek.
Outgheersdorp (Oetgersdorp), Dieric
Ysebrantsz . van, 154 .
Oevelaer, zie : Ovelaer .
Oy, Ghisebrecht, broeder van Hughe
van der, 39, 132 .
-, Hug(h)e van der, 39, 132, 138 .
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(Oy), moeder van Hughe van der, 132 .
-, vrouw van Hughe van der, 132 .
Oyen, Clais van, 117 .
-, Willaem van, 164 .
Ocker, 74, 75 .
Oldenenghet, tiend te, 104 .
Oldenzaal, Aldenzale, Oude(n)zeel, die
van, 188 .
-, proost der kerk van, 257 .
-, 4 schepenen van, 188 .
Olst, mark, 192 .
-, parochie, 193, 196 .
-, plebaan in, 196 .
Ommen, mmen, Ger(h)ardus de,
(van), deken van Sint Pieter to
trecht, scholaster der kerk van
Deventer, 135, 232, 235 n, 257,
259, 262 .
Ommeren, Omeren, Oemer, de Kele.
grave te, 239 .
-, de Liescamp te, 239 .
-, die Ouden enghe te, 239 .
-, Borre van, 242 .
-, Harman van, 164 .
Ommers, Gyzebrecht, 33, 45 .
Onledeghe, Ondledeghe,
nlediche,
Alebrecht of Alberen die, 116,
241 .
-, Florens de of die, schout of baljuw
van Eemland, later van Amstelland, 35 n, 38 n, 46, 72, 83, 91,
97, 99, 103, 110, 117, 122, 129,
130 .
-, Willaem (de), of Wilhelmus genaamd, schout van Amersfoort,
97, 99, 137, 137n, 172, 258,
259, zie ook : Slijc.
Onwest, Onwise, Peter, 136, 137, 160,
234 .
Oem, Ome, Flores, zoon van Arnt, 225 .
-, Mathijs, zoon van Harman, 157 .
Oerde, Orde, Norde, die van den, 158 .
-, Dideric Jacobsz ., van den, 140 .
-, Hubrecht van den, 92 .
- Otte Willaemsz . van den, 51, 154 .
-, Pontiaen van den, 92 .
- Pontiaen Pontiaensz ., van den, 92 .
-, Willaem van den, 92 .
Oostbroek, Oesbroek (de Bilt), 93,
173 n.
-, gerecht van de abt van, 158 .
Oostendorp, Oestendorp, die van, 229 .
- (mark Wechterholt), goederen, 198 .

- (mark Hengforden) hof (curia)
van, 195 .
Oesterham, Dideric van, 245 .
-, zoon van Dieric van, 119 .
Oitbert, lombarder van Amersfoort,
232 .
Opburen, gerecht van Henric van, zie :
Breudijk .
-, Sander van, 36, 980 .
Openesse, zie : Hopenesse.
Orde, zie : Oerde .
Oregate, Clais van den, 173 .
Otte, Rode of Roit, zie : Lienden .
-, Swarte, 229 .
- Doys, 228, zie ook : Doys .
Out, Jan, 74 .
Outdijcsnesse, zie : Nessersluis .
Oude Ghoede, 109 .
- Heine, 116 .
- Kerstans, 49 .
-, Scellaert die, 80 .
-, Vrederic de, 211 .
Oudegein, Ouden Geine, Scnoy van den,
36, 98, zie ook : Snoy .
Oudecoese, Gizebrecht, 100 .
Oudeland in Eiteren, het, 169 .
- in Harmelen, het, 200 .
- (bij Woerden), gerecht van de heer
van Woerden in het, 168, 200 .
- (bij Woerden), gerecht van Harman
van Gheestorp op het, 168, 169,
200 .
Oudemonster, zie : Oudmunster .
Oudencoip, zie : Oukoop, zie ook :
Craen .
Oudenrijn, Auden Rijn, bi den Rine,
170, zie ook : Heikop .
-, gerecht van Arnout Taets en van
Gyzebrecht van der Weide te,
167, zie ook : Rijn, Rine .
Oude(n)zeel, zie : Oldenzaal .
Ouderburgh, zoon van Ludolf van der,
173 .
Ouderkerke, •Diederec van (der), 162,
211, 223 .
Ouderscie, Bartout van der, 216 .
Oudervecht, Jan van der, 171 .
Oudewater, 35, 37, 48, 54, 55, 83, 84,
89, 109, 129, 145, 146, 175,
252 .
-, altaar aan de noordzijde (sc . in de
kerk) te, 108 .
--, gezworen godhuisberaders te, 108 .
-, huis van Bertraet te, 88 .
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-, die het recht voeren te, 108 .
-, poorters te, 83 .
-, zie ook : Thynoudewater .
Oudic van Mydrecht, zie : Mijdrecht.
Oudmunster ( trecht), Oudemonster,
gerechten van de proost van,
zie: Linschoten en Mastwijk .
Outshoerne, Oetshoerne, Spronc van,
140, 244 .
Oudwijk, Oudwijc, Outwijc, Oudewica,
(onder de stad trecht), 60, 61,
175 n .
- (onder de stad trecht), abdis en
convent van, 262 .
Oukoop, Oudencoip (bij Sluipwijk),
170 .
- (bij Sluipwijk), gerecht van Ruske
(van Linschoten) te, 167 .
-, Oudencoip (bij Loenen), Gert, beer
van, 69 .
-, Beir van, 122 .
Ovelaer, Oevelaer, Alebrecht, 98, 99,
100 .
Over . . ., zie ook : Aver . . .
Overdam, Willaem, 211 .
Overijssel, Over Ysel, 43, 90 .
Over Ysel, over de Hollandse IJsel (ten
Z : W . van de rivier), d .i . in de
Lopikerwaard, 168 .
Overlinschoten, Overlynscote, over die
Lynscoten (Snel), gerecht van
de beer van Woerden in, 168,
169, zie ook : Snel (bij Woerden) .
Overmere, Overmeir Andrees Haesaertsz ., Hadewaersz . van, 161,
163 .
-, Andrees, zoon van Vrederic Hasaerts(z) van, 69 .
-,Jan, broeder van Pieter Jansz . van,
69 .
-, Jordaen van, 69.
- Pieter Jansz . van, 69 .
-, Stoute van, 69 .
-, Tydeman, broeder van Andrees Hadewaersz . of Hasaertsz . van, 161,
163 .
-, Vrederic, broeder van Pieter Jansz .
van, 69 .
Overmerske, Johannes, 195 .
Overrijn, Over Rijn, Harman, 130 .
-, Roderic, 85, 89 .
Over tKerchof, zie : Kerchof .

Vein, Overt Veen, Henric
Woudenbergh van, 163, 163 n.
Overvecht(e) (bij
trecht), hofstede
van, 261 .
-, Overdevecht, Over die Vecht, ver
Aleyd, weduwe van Dideric van
den Velde, vrouw van Harbaern
Hermansz. van, 261 .
-, Harbaern of Herbernus Hermansz .
van, 261, 261 n .
-, gerecht van Harbaern Hermansz .,
zie : Dwarsdijk, Nijendijk.
-, Harman, 60, 62 .
- Clais Roelofsz ., 69 .
Overweghe, Harman Gizebrechtsz . van
den, 69 .
Overwetering (mark O1st), in alia parte
Weteringe, 193 .
Oxermars, xermerse (Oxe onder
Bathmen), 192 .

Overt

P
Paelvoet, Henric, 240 .
Padde, Pieter, 34, 56 .
Paysternake, Dieric, 155 .
Panelekijn, Panielekijn, Panyelekijn,
Panielekin, Jacop, 63, 157, 163 .
-, Coppe, 171, 183, 184 .
Pape, Gysebert die, 85 .
-, Heyne, 133, 134, 138 .
Papekop, Papencoip (bij Diemerbroek),
in bet gerecht van der Goude
(d .w .z . van de beer van Gouda),
169, 170, 201 .
Papendorp (bij Oudenrijn), 167, 170 .
Papendrecht, Jan van, 119 .
Paperabbe, Gerard, 140 .
Paping, Alard, 197 .
Parekater, 53 .
Paridaen, 175 .
-, Henric, zoon van, 159 .
Parijs, Willa(e)m van, 154, 185 .
Parvus, Wedeghe, 231 n, zie : Luttic .
Passaert, Coenraet, zoon van Willaem,
155, 160 .
-, Willaem, 162 .
Passigoits, Symon, 69 .
Paulus, Pouwels die backer, 66 .
- die visker, 74 .
- Ghoudekijn zoon, 215 .
- Heinen zoon, 215 .
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(Paulus), broeder van Pieter, Jan en
Heine, 215 .
- Reinaer, 215 .
- Reinaer, de zoon van, 215 .
- Wiborghen zoon, 215 .
Pebelaert, Gyzebrecht Pebelaertsz ., 159 .
-, Pieter, in Westbroeke, 159 .
Pegel, Godekin, 237 .
-, Coec Heynen, broeder van Godekin,
237 .
Pel(e)grym, vader van, 136, 137 .
- Michghielsz ., 172 .
Pijl, Harman, 118 .
-, Jan, 62, 175 .
Pieter, Peter, 244 .
die cuper, 154, 159, 173 .
die scnider, 136 .
die vedelaer, 154 .
die veir, 75 .
jonghe, 106.
Abelijnsz ., 114, 115 .
Achten zoon, 215 .
Langhe Aleide zoon, 171, 174 .
Belyen zoon, 175 .
Belen zoon, vrouw van, 80 .
Bien zoon, 96 .
Dobben zoon, 153 .
Egbrechtsz ., 115 .
broeder van Huichsijn, 488 .
zoon van Coenraet h . Pietersz ., 156.
Lambrechtsz ., 119 .
Lemmelsz ., 33, 46, 155 .
Lisen zoon, 106 .
- Ludolfsz ., 158 .
Nanne Hillincsz., 214 .
Nannekin zoon, 64, 76 .
- Niesen of Nyesen zoon, 114, 115 .
broeder van Pouwels, Jan en Heine,
215 .
Pieters Roeden zoon, 69 .
broeder van Valke Wolfsz ., 154 .
Wenemaersz ., 106.
Wilborgh zoon, 129 .
broeder van Willem die veer, 141 .
-, Willemsz ., 57 .
-, broeder van Wouter des papen
broeder, 129 .
St . Pieter ( trecht), gerecht van de
proost van, zie : Reierskop .
Ploys, Clan, 155 .
Plomb, Wouter, 173 .
Pluderen, Willam van, 133, 134, 143 .
Poele, Poil, Pole, Dyderic, broeder van
Clays van den, 228 .

-, Clais Heynekinsz., van den, 138,
144, 228 .
-, Gizebrecht van den, 100, 101 .
-, Ghisebrecht van den, 243 .
Poete, Alebrecht en Arnout, broers van
Henric van der Hoeve, 70 .
Poys (= Proys?), Barent, 156 .
Polle, Everaert uten, 114, 116 .
-, Jan uten, 157 .
-, Willaem uten, 48 .
Polre, Everaert uten, 157 .
-, Willaem uten, 157.
Polleman, Harman, 191 .
Polsbroek, Pulsebroke, Polsbroic, 169,
249 .
-, parochie van 251 .
-, priester (pastoor) in, 250 .
- (Noord-Polsbroek), gerecht van h .
Arnout (van Amestel) te, 168,
169 .
- (Zuid-Polsbroek) gerecht van h .
Gert van den Vlyete te, 168,
169, 251 .
Porting, Alebrecht, 179, 181 .
Pot, Ghereyt, 211 .
Pouwels, zie : Paulus .
Prijm van Milden, Willaem, 53 .
Prijsvoet, Lubbrecht, 246 .
Proys, Jan, 155, 160 .
Prop die vleishouere, 139 .
Putte, Claes van, 251 .
Puust, 38, 38 n, 128 .
Q
Quade Aleken, 181 .
- Arnt, 53 .
- Dieric, 53 .
- Gybe, Ghybe, 228, 238 .
- Gosewijn, 154 .
- Ruske, 153 .
R
Raet, Willaem (die), 136, 137, 160,
234 .
Radike (mark Olst), nonnen-goederen
van (bona monialium de), 196 .
Ralof, zie : Roelof .
Rampoise, Rampoyse, Dirc, Dieric, 54,
113, 160 .
-, gerecht van Dieric, zie : Linschoten .
-, Gert, 54 .
-, Gert zoon van Clais, 160 .
-, Clais, 69, 114.
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Ranant, Pieter, 95 .
Rande, Diederic van den, 36, 80, 105,
230 .
Randenborgh, Florens van, 49 .
Ranke, Thideman, 36, 90 .
-, Willam, broeder van Wolfgher, 90 .
-, Wolfgheer, Wolfg(h)er, 90, 91,
164 .
-, Wolfgheer, zoon van Wolfgheer,
164 .
Raven (bij trecht), 167, 170 .
-, Thomaes van, 64 .
Reeding, Reedinc, Reding, h . Jan, 86,
103 .
-, Wouter, 35, 86, 163 .
-, Wouter, zoon van Wouter, 163 .
Reemst, zie : Roemst .
Reierskop, Reyne(e)rscoip (-Indijk),
gerecht in de heerschap van
Woerden, 168, 169, 200 .
- (-Creuningen), gerecht van Willaem
Taets te, 167, 170, van h . Hubrecht van Vianen te, 200 .
- (-Meerloo), gerecht van de proost
van St. Pieter to trecht te, 167,
170, 200 .
- (-Lichtenberg), Veldhuizen en Bijleveld, gerecht van h . Everaert van
Stoutenberch te, 167, 170, zie
ook : Bijleveld, Veldhuizen .
Reil, Reyle, Lourens, 154, 159 .
Reynekijn, knecht van Gyzebrecht (van
lJselstein), 154, 159 .
Reynerslant (Linschoten), Sannenlant
en, 61 .
Reinier, Rein(a)er, Reyn(a)er, Reinerus, Reyneer, Reynerus, Reynre,
181
- die lombarder, 85 .
- die scnider, 159 .
- Godefridusz ., 231 .
- Claren zoon, 161 .
- h . Oeden zoon, 102 .
- Reyneersz ., 159 .
- Sibrantsz ., 213, 214.
- langhe Zibrantsz ., 66.
- veren Wendelmoede zoon, 62 .
- Wighemode's zoon, 196 .
Reynout Beliaertsz ., 32, 43, 122, 122 n,
124.
Rembert (Remmerde), Harman van,
203 .
Rembrandt, Reimbrant Hermansz ., 215 .
Remmerderberg, Remberterbergh, 203 .

Remmerder egge, Rembrechter egge,
203 .
Rhenen, Renen, 86, 89, 96, 138, 141 .
203, 217, 233, 238 .
-, gruit en gruiter te, 244, 244 n .
-, huiserf te, 260 .
-, huis en hofstede te, 203 .
-, lombarder te, 232 .
-, parochie, 260 .
--, steenhuis en erf van Sweder van
Bouchout te, 203, 260 .
-, Jan van, 163 .
-, Johan van, 245 .
-, Lude van, 83 .
-, Willaem van, 234 .
Renesse, h . Jan van, 172 .
Renswoude, huis Woudegge, Woudengge onder, 233, 233 n .
Reutum, Roetmen (Ootmarsum), huis
te, 104.
Ridder, Jacop, 46, 155 .
-, Jacop, zoon van Jacop, 46, 155 .
-, Coenraet, zoon van Jacop, 46, 155 .
-, Pieter, zoon van Jacop, 46, 155 .
- h. Reineer die, 191 .
-, Willaem die, 164 .
Ryke, Rike Gyze, 160 .
-, Hubrecht, broeder van Werneer die,
131 .
-, Jan die, 44 .
-, Gert, zoon van Jan, 44 .
-, Roelof, zoon van Jan die, 44 .
- Jasen, 102 .
- Lambrecht, 34, 67 .
- Lambrecht, Lubbrecht, broeder van,
67 .
- Reyneer, 77, 162 .
-, Werneer die, 131, 132 .
-, Willaem, broeder van Werneer die,
131 .
Rijkert (Richard), Rykaerd, Rycout de
vleischouwer, 182 .
- die valkenaer, 49 .
- Jacobsz ., 153 .
- Pontiaensz ., 155, 158 .
- Stappekijnsz ., 33, 49 .
Rijn, Rine, (Nederrijn), „op gensijt"
van de, (Betuwe), 133 .
- (Kromme Rijn), 73, 222 .
-, zwanendrift in de, 222, 73 .
-, Over, zie : Overrijn .
- (Oudenrijn), gerecht van Arnout
Taets en van Gyzebrecht van
der Weide bij de, 167 .
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(Rijn) Florens Dierixz . van den, 124 .
-, Gert van den, 153 .
-, gerecht van h . Gert van den, zie :
Achthoven (Ysselveld) .
-, Henric van den, 226 .
-, oude Henric van den, 91 .
-, Henric Heymerikesz . van den, 202 .
-, Jacop Jacopsz . van den, 91 .
Rijnbrugge (ten O . van trecht), 173 .
Rineman, Dieric, 145 .
Ryninghen, Rininghe, Quade Dieric h.
Otten zoon van, 154 .
-, Elyas h . Otten zoon van, 154 .
-, Jan h . Otten zoon van, 154.
-, Otte van, 210 .
Rijnna, Rijnay, Rina (Wijk bij Duurstede), 53 .
- (Wijk bij Duurstede), goed te, 73,
222 .
Rijnsburg, Rijnsborgh, abdis van, 262 .
Rijsbeke, Dideric, burger to trecht,
102 .
Rieske, Henricus van den, 231 .
Rijswijk (Gelderland), Ryzewic, Rysewijc, Rieswijc, Risewic, Risewijc, 119 .
-, Henric van, 58 .
-, Herman van, 229 .
-, Hughe van, 211 .
-, Clais, 44 .
-, Tydeman, 45 .
-, h. Willam van, 66, 153, 172 .
Rietveld (bij Woerden), Rietvelt, gerecht van de heer van Woerden
in, 168, 170, 200 .
-, Dieric van, 53 .
-, Jan van, 53, 80.
Rintvelt (tussen de Bilt en Zeist), het,
172 .
Robert, Roebrechte die smit, 139 .
- Fien zoon, 141 n .
Roberts acker (Wijk bij Duurstede),
260 .
Robben, Jacob, 179 .
Robbijn, Jan, 173 .
Rode, Roede, Roit, Rufus Grete, 200,
201 .
- Otte, zie : Lienden .
-, Arnoud die, 101 .
-, Dieric die, 158 .
-, neef van Dieric die, 158 .
-, Fredericus, 196 .
-, Gert die, 68, 69, 138 .

-, Gert,

zoon van Dieric die, 158 .
-, Gert of Gerard, zoon van Gert
(de), 133, 138, 143 .
-, Lamfard, Lamfert, zoon van Gert
(de), 133, 138 .
-, Lenthe, zoon van Gert, 143 .
-, Pieter, zoon van Pieter, 69 .
-, Willam die, 68, 69 .
-, Wouter die, 58, 81 n, 112 .
- Dekene, Tybbe die, 140 .
Roeden, Gert Taetse, zoon van Heynric
(van), 153 .
-, Gert Taetse, broeder van Wouter
van, 80 .
-, Willaem van, 80 .
-, Wouter van, 80 .
Rodenbergh, Adaem van, 242 .
Roderik, Roederic, Rodric, 76, 124 .
- Lambrechts broeder, 158 .
-, kind van schout Willaem, 34, 52 .
Roec, Henric, 237 .
Roelof, Ralof die pasteidemaker, 156 .
-, Henric, 69 .
-, Henric, zoon van Jan, 69 .
-, Jan, 69 .
-, Jonge, 55 .
-, zoon van Jan die Ryke, 44 .
-, zoon van Clais backer, 161 .
- h. Lambrechtsz ., 161 .
- Wicgheersz ., 54, 55 .
Roemst, Reemst, Gizebrecht van, 35, 80,
211, 244, 245 .
-, Gizebrecht Claisz. van, 105, 230 .
Roese, zie : Rose .
Roest, Roist, Bernt, 49 .
-, Henricus, 231 .
-, Henricus, zoon van Henricus, 231 .
-, Clais, 149 .
-, Pieter, 49 .
-, Willaem, 33, 49 .
Roetert, Roetaert, Rotardus, 194, 198 .
- Byezemansz ., 53 .
Roetmen, zie : Reutum .
Roft, Gert, 154, 159 .
-, Harman, 157 .
Romboudsmere (bij Werkhoven), 227 .
Rondeel, Alebaren, 136 .
Ronghekin, 141 .
Ronselaer, Jordaen van, 233 .
Ronseltant, Alberen, 64 .
-, Arnt, 90 .
-, Hannekijn, 64.
Rophont, 215 .
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Rose, Roese, Willaem, zwager van Egbrecht of Ecbert Roese, 160,
222 .
Rossem, Gert van, 99 .
Rotardus, zie : Roetert.
Rothem, Arnt van, 199 .
Rothger, zie : Rutger .
Routenbergh, zie : Rutenberch .
Rover, Roever, (de) Rover van Mont
forde, zie : Montfoort .
Rueel, zie : Ruwiel .
Rufus, zie : Rode .
Rughe, Aelt die, 153 .
-, Jan die, 153 .
Rumelare, Everd van, 87 .
-, Jan van, 87 .
-, Riquin, broeder van Jan van, 87.
Rusce, Ruske(n), Gizebrecht, 36, 74,
98, 100 .
-, Jan, zoon van Coppe, 45, 56 .
-, Jan, 155, 160 .
-, Coppe, 56, 214 .
-, Thydeman, zoon van Willaem, 213 .
-, Quade, 153 .
-, Willam, 214 .
-, gerecht van, zie : Kockengen, 's-Gravesloot, Linschoten, Oukoop .
- (mark Hengforden), goederen to
Scamme, 195 .
Rutenberch, Routenberg(h), h. Haken
van, schout in Twente, 188 .
-, h . Steven van, 191 .
Rutger, Rutgheer, Rutgherus, Rutgher,
Rothger Arntsz ., 85 n, 113 .
- Gerts broeders zoon, 81 .
- Menten zoon, 139 .
- Rykemansz ., 164 .
Ruwiel, Ru(w)ele, Rueel, Ruwe(e)l,
h . Gyzebrecht van, 62, 63, 185 .
-, gerecht van h. Gyzebrecht van, zie :
Achtersloot .
-, Scade(n) van, 94, 234 .

S-z
Zabelinghe, zie : Zebelinghen .
Saffentijn, Peter, 234 .
Sac, Dideric, 208 .
Sale, Diederic (de), 214 .
-, Willam de, 214.
Salekijn, Zalekijn, 157, 158 .
Salland, Zallant, Zallandia, hoeven in
de marken van, 192 .

-, schout

van, 212 .
-, monasterium Insule Sancte Marie
in, zie : Zwartewater .
-, Jan van, 90 .
Zande, Arnoud van den, 228 .
-, Hubrecht van den, 83, 90, 158, 159,
175 .
-, Clais van den, 172 .
-, Jan Alebrechtsz . van den, 79 .
-, Jan van den, h . Wouters Scaden
zoon, 92.
Zandijc, Gervas Vredericsz . van, 144 .
Sannenlant (Linschoten), 61 .
Zanten, Jan van, 86, 163 .
Zap, Sappe, Sabbe, Phillips, 123, 124 .
-, Ghert, 76 .
Zasse, broeder van Clais die voghelare,
162 .
-, Jacop die, 69 .
Zatersloe, Vrederic van, 199 .
Scaep, Gherardus, 231 .
Scade, 216.
-, Gisebrecht, 119 .
-, Loef, 172 .
- h . Wouters zoon, 172 .
-, Jan van den Zande, zoon van h .
Wouter, 92 .
Scadelant, Harman, broeder van Maes,
116 .
-, Maes, 37, 116 .
Scadewijc, Scaedwijc, Dideric van, 87 .
-, Gert Gertsz . van, 153 .
-, Gereyt van, 211 .
-, Roelof van, 173 .
Scaflaer, Gizebrecht van, 73, 223 .
-, Lubbrecht van, 164 .
-, Meus van, 164.
-, Wolfgheer, broeder van Lubbrecht
van, 164 .
-, Zegher, broeder van Lubbrecht van,
164 .

Scalen, Arnout, 225 .
Scalkaert, Jacop, 33, 44 .
Scalkwijc, Scalcwijc, Scalcwic, Scalwich,
h. Arnout van, 79, 159 .
-, Baernt van, 91 .
-, Gelys of Gelis van, 208, 242 .
-, Gisebrecht van, 91, 120 .
-, Hubrecht, zoon van h . Arnout van,
159 .
-, Steven van, 43, 124, 154 .
-, Willam Willamsz ., van, 91 .
Scamme (mark Hengforden), goederer.
Rusken te, 195 .
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(Scamme), Johannes ten, 195 .
Scarpenborgh, Dieric, zoon van Willaem, 108, 216 .
-, Gert, zoon van Willaem, 108, 216 .
-, Gizebrecht, zoon van Willaem, 216 .
-, Willaem, 37, 108, 115, 216 .
Scarpsuaert, Scrapsuaert, Jan, 130,
130 n .
Scellaert die Oude, 80 .
Scherpenzeel, Scarpenseel (Geld .), 233 .
-, 't kint van, 199 .
Scetter, Hughe, zoon van Willem, 133,
143 .
-, Jan, zoon van Willam, 133, 143 .
Schimmel, Scimmel, Lutticke Dieric, 82 .
-, Meus, 35, 81, 82 .
-, broeder van Meus Scimmel, 82 .
-, Meuus de, 241 .
Scive, Lambrecht, 160 .
Scoyer, Johannes, 231 .
Sconeborch (mark Olst), goederen ter,
195 .
Scoec(e), Ghysebrecht, 36, 95 .
-, Henric, 95 .
-, Reynar, 95, 95 n .
Scoenhove, Gisebrecht van, 133, 138,
143 .
Scoenoerde, Sconorde, Jacob van, 209,
237 .
Scoenouwen, h . Hubrecht van, 92, 178 .
Scoutekijn van Muiden, Zegher, 69 .
Scraghen, Arnout van, 79, 155, 160 .
Scraper, Jhan die, 38, 129 .
Screvel van Benscope, Tomas, 249, zie
ook : Benschop .
Sculenborch, Gervaes, zoon van, 217 .
Scutte, Henric, 240 .
Scure, Alphardus of Alfaer van der,
103, 139, 140, 202, 235 .
Scursac, 198 .
Zebelinghen, Zabelinghe, h. Barnd of
Baernt van, schout in Twente,
103, 104, 188, 199 .
Seecler, Hughe, zoon van Willam, 138 .
-, Jan, zoon van Willam, 138 .
-, Willam, 138 .
Zeeland, Zelandia, graafschap, 259 .
-, graaf van, zie : Henegouwen .
Zelandre, Zelander, Selander, 139 .
-, Jan die, 91 .
-, Gherardus, 231 .
Zeeuwse tienden, verkocht door bet kapittel van St . Pieter to trecht,
203 n .

Zeghenand, Jacob, 179 .
Zegheboed, Zeghebolt Amelrycsz ., 133,
143, dez . als Zegebode van
Leenden, zie : Lienden .
Zeger, Zegher, Grote, 44 .
- Aleyde zoon, 160 .
Segestvelde, Johannes van, 198 .
Zegveld, Zecvelt, 200 .
-, Dieric van, 156 .
-, Mathijs, broeder van Dieric van,
156 .
Zeist, Zeyst, 58, 59 .
-, Andrees van, 115 .
-, Andrees Diericsz. van, 58 .
-, Dieric van, 34, 58, 114„ 115, 157 .
-, Dieric Dierixz . van, 58 .
-, Dieric, zoon van Jan van, 154 .
-, Hannekijn, broeder van Jan van,
154 .
-, Clais, zoon van Jan van, 154 .
-, Jan of Johan van, 80, 154, 239 .
Zelwerd, Zelewarde, h . Ludolf van,
179, 180, 181, 183, 183 n, 186,
187, 190, 191 .
Zelfhout, Henric, 119 .
Zemele (Dwarsdijk, Nijendijk), de,
261 .
Sempel, Willaem, 164 .
Setten, Henricus van, 193 .
Zenenar, Gert, zoon van Gisebert, 144 .
Zevender, gerecht van Vrederic van der
Zevend(a)er te, 168, 169 .
Zevenhoven (Lopik), gerecht van
Sueder van Vorne te, 200 .
Zevennoit, Gert, 77, 162 .
Zibrant Wyben zoon, 65, 66 .
Zibrecht Rutgheersz ., 162 .
Zijdelmeer, Simeer (kerspel Mijdrecht),
visserij in de, 257 .
(Zierikzee), Zerichze, Zirchze, h . Peter
van, kapelaan van de bisschop, katrecht,
nunnik ten Dom, to
249 .
Sierck, Frederic van, bisschop van
trecht, 1317-1322, passim .
Sicking, Gerard, Gert, 187, 191 .
Zyle, Zile, Ada(e)m van den, 34, 35,
54, 72, 81, 82, 84, 85, 88, 120,
160 .
-, Gerardus van den, knape, 259 .
Silling, Cilling, Gert, 77, 162 .
-, Henric, zoon van Gert, 35, 77, 162.
Simon, Symon die coster, 65 .
-, moelnaer, 78 .
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- Aleide zoon, 49, 129 .
- Engbrecht of Engelbrecht, 34, 35,
70, 71, 72, 84, 88, 113, 160 .
- Engbrecht, gerecht van, zie : Linschoten .
- Kerstansz ., 56.
Sittenrode (mark Olst), goederen van,
195 .
Slangenberg, Sclanghenbergh (bij
Amersfoort), goed, 559 .
-, Henric, 97 .
Sclaper, Gert, zoon van Tydeman, 153 .
Slecht, Gherard, 244 .
Slechting, Gyze, broeder van Heynric,
153 .
-, Heynric, 153 .
-, Pieter, 78 .
Slijc, Sclijc, Ondledeghen, zoon van
Willam, 208 .
-, Willaem, 172 .
Sclimwijc, Dieric, 164 .
Scliter, Everaert, zoon van Everaert,
157 .
Scloten, Scloeten, Arnout, broeder van
Gelys van, 65, 66 .
-, Dieric van, 162 .
-, Dieric Arnoutsz . van, 66 .
-, Gelys van, 65, 66 .
-, Isebrant Arnoutsz . van, 66 .
Sluseman, Johan, 240 .
Smale Gize(n), Gise, Gyze, 33, 39, 51,
142, 143, 154 .
- Ghise van Wesepe (Weesp), 102 .
-, Willaem die, 51, 154 .
Smulling, Wouter, 156 .
Snel, Scnelle (bij Woerden), 200 . Hetz .
als Overlinschoten .
Scnellaert, maag van Mant, 37, 114,
121 .
Snelrewaard, Scnoyelrewaert bij de Lynscote, 167, 169, 201 .
Snoy, Scnoy, Everaert, 59 .
-, Gisebrecht, zoon van, 208 .
- van den Ouden Geine, 36, 98 .
- van den Ouden Geine, Henric, zoon
van, 36, 98, 101, 106 .
Scnoyelrewaert, zie : Snelrewaard .
Soes, Soys (Prov. Overijssel, Herxen),
192 .
Soest, Zoes, (Prov . trecht), 36, 1312 .
- (Prov . trecht), die van, 96 .
- (Prov .
trecht), schout van h .
Adaem van Lochurst te, 96 .
Zoeteman, Gert, 106, 149 .

Soivien junghe Clawen zoon, 122 .
Zolen, Wouter van, 89 .
Zomeren, Willaem van, 133, 144 .
Zonderlant, Sonderlant, Gyzebrecht,
171 .
-, Willaem, 245 .
Zote, Hagen, 121 .
Soteminne, Clais, 180 .
Zoude, 164 n.
Soudenbalch, Tideman, 135 .
Spaarndam, Spaernedamme, 200, 200 n .
Spaarne, Spaerne, 200 .
Spayaert, zie : Speyaert .
Spanneit, Parwin, 198 .
Speyaert, Speyard, Spayaert, Bartoud,
49, 72, 88, 89, 146 .
Spenghaert, Harman, 115 .
Spengen, Spangen, Spanghen, zie : Spengen en Kockengen.
-, Dieric van, 69, 155 .
-, Jan van, 100 .
-, Willam Gertz . van, 62 .
Spengen en Kockengen, Spanghen en
Cokanghen, gerecht van Werneer
van der Hare te, 168, 169 .
Spijc, Helekijn Didderyx dochter uter,
38, 129 .
Spiering, 39 .
-, Kerstiaen Goier, de broeder van,
39, 136, 137, 160, 234 .
Spiker, Arnt, Arnout, 37, 94, 107 .
-, Everart, 204 .
Spikerhuis (mark Olst), goederen ten,
195 .
Spicket, Lubbertus van der, 194, 199 .
Splinter, Splynter, huisgenoot van Wouter van den Velde, 242 .
-, 155 .
h . -, 168 .
- h . Dierixz ., zie : Loenersloot .
-, Gert, 155, 160 .
- Gerardsz ., 101 .
-, Gyzebrecht, 67 .
-, Lubbrecht, 60, 85 .
- Sgrevelsz ., 88 .
- Splintersz ., 88 .
- h . Woutersz ., 58 .
Sprakelar, Rutgher van, 233 .
Sprinker, Dideric, 36, 94 .
Sprocket (mark Hengforden) ter, 195 .
Sprong, Sprung, to Vredeland, 103 .
- Bartelmeusz ., 33, 45, 46 .
- Diderixz ., 245 .
-, Gerard, 101 .
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(Sprong), Henric, 136, 178 .
-, Loyf, broeder van Henric, 136 .
-, Willaem, 36, 93, 94.
Stade, Hertgherus ten, 195 .
Stake, Willaem, 164.
Stalpaert, Willaem, 160 .
Stapel, 194, 198 .
Staphorst, perceel bij de kerk te, 266 .
Starkenbergh, Starkenborgh, Arnst of
Arest van, 47, 64, 70, 172 .
-, h. Gizebrecht, broeder van Arest
van, 70 .
-, Henric, broeder van Arest van, 70 .
-, Steven van, 237.
Stedum, Stedim, 181 .
Steil, Stele, Arnt, 164 .
-, Arnt, zoon van Gert Vreent, 164 .
-, Arnt, Herburghe zoon, 164 .
-, Dieric, zoon van Gert Vreent, 164 .
-, Godevaert, zoon van Gert Vreent,
164.
-, Jan van Malden, zoon van Sander,
164 .
- van Loete, Arnt, 164 .
Steenlaer, Steenlar, Stenlaer, Gherardus
van, 231 .
-, Goetscalcus, zoon van Wolkardus
van, 231 .
-, Halt, broeder van Wolkardus van,
231 .
-, Harmannus van, 231 n.
-, Pilgrim, zoon van Wolkardus van,
231 .
-, Volbrecht, zoon van Wolkardus
van, 231 .
-, Wolkardus van, 231 .
Steenre, Engbrecht van, 60, 191 .
Steenwijk, Steynwijc, Styenwijc (tussen
ithoorn), 257 .
Kudelstaart en
-, Aelt, 231 .
-, Clais, 161 .
Steghen (mark Hengforden) huis ter,
195 .
-, Henricus ter, 196.
Stegheren, Roelof van, 211 .
Stekel van Naerden, Willaem, 158 .
Stekeling, Jan, 154, 159 .
Stelling, Gerard, 140 .
(Sterke), Starke Hughe, 47 .
- Lambrecht, Jan, zoon van, 136.
- Lynghe, 157 .
Sterre, Hubrecht van der, 118 .

Steven, Stephaen die moelnaer, 156 .
- Adaemsz ., 159 .
- Ghizebrechtsz., 83, 86.
-, vader van Godevaert Stevensz ., 160 .
- Jordaens broeder, 34, 66.
- Suetphaens zoon, 156, zie ook : Zuitveen .
- Suetphaens zoon, Henric, zoon van,
156 .
Sticht van
trecht, passim .
Stienekijn, Stenekijn, Stienckijn, Gert,
70, 71, 72, 85, 120 .
Stierekijn, Alebrecht, 78 .
-, Gherbrant, zoon van Alebrecht, 78 .
Stickel, Meynold, 187 .
Stiper, Gert, 44 .
Stoerm, Vrederic, 91 .
Stoke, Heyne, 158 .
Stoltenberg, zie : Stoutenburg .
Stolting, zie : Stulting .
Stoyf, Stoif, 130 .
- Jorefaesz ., 86, 163 .
-, Vrederic, 48 .
Storinc, Storing, Gelys, zoon van Harman, 70 .
-, Harman, 70 .
Stotekijn van Mijnden, Gert, 158 .
-, Gyzebrecht, zoon van Gert, 158 .
-, Clais, zoon van Gert, 158 .
Stoutenburg, Stoutenbergh, Stoutenberch, Stoutenberg, Stoltenberg,
beer Everaert van, 71, 72, 73,
73 n, 222 .
-, gerechten van h . Everaert van, zie :
Bijleveld, Veldhuizen en Reierskop .
- Everart, 236, 237 .
-, Everaert h . Everaertsz . van, 71, 72 .
-, Wouter van, broeder van Everart,
121, 236, 236n .
Strate, Jan van der, 162 .
Stripe, Herman van der, 85 .
Struvinc, Alebrecht, 34, 62 .
Stulting, Stolting, Stultinc, Dieric, 36,
90, 130 .
-, Harman, zoon van Godevaert, 130 .
-, Henric, 90 .
-, Henric, 172 .
Suden, Jacob van Denemarcken (Demmerik), wijbisschop to
trecht,
bisschop van, 262, 262 n .
Zuid-Polsbroek, zie : Polsbroek.
Zuitveen, zie : Zutphen .
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Zuilen, Zuylen, Zulen, h . Dideric broeder van Jan van, 226 .
-, broeder Ghisebrecht van, gardiaan
van bet Minderbroedersklooster
to trecht, 265, 266 .
-, Jan van, 226, 227 .
-, Otte van, 60, 64, 131, 178, 202 .
-, h . Steven van, 108, 115, 122 .
-, gerecht van h . Steven van, zie :
Zwesereng.
-, Zweder, Sueder van, 37, 114, 115 .
-, h . Wouter van, 79, 178 .
Sunnenberg(h)e, Egbertus van, 197,
198 .
h . Zuremont uit Langbroeke, 234 .
-, Allart, zoon van Jan, 164 .
-, Everaert, 83, 99, 136, 202 .
h . -, Everaert, zoon van, 136, 137,
234 .
-, Willaem, 164 .
Sutemont, 196 .
Zutphen, Zuitveen, Zuitvene, 224 .
-, burger te, 224 .
-, Steven, 156 n, 158, zie ook : Steven.
Zutvelde, Sutvelde (mark Hengforden),
195 .
-, de zoons van Albertus van, 195 .
-, Duncker van, 195 .
Swaert, Clais, 161 .
Suan, Dyderic de, 35, 76, 140 .
-, Pieter die, 33, 34, 48, 49, 63, 64 .
Suane, Pieter van den, 171 .
Swarte Otte, 229 .
Suartebolt, Johannes, 196 .
Zwartewater, priorin en convent van
bet klooster Insula S . Marie te,
266 .
Suarthoeft, Pouwels, 154, 159 .
Suarting, Jan, 161, 234 .
Sueime, Gert, 75 .
Zwesereng, Suezerenghe, Suesserenghe
(bij Zuilen) gerecht van h . Steven van Wen te, 168, 169 .
Suittaert, zoon van Allaert Doeden of
Oeden zoon, 78, 162 n .
Zwolle, Suolle, Suolen, de stad, 140,
229, 230 .
-, burgers van, 229 .
-, Wouter van, 64, 95 .
Zwollermark (Zwollerkerspel), 192 .
-, markgenoten van de, 229.
Zwollerweide, Suolreweide, 229 .

T
Taets, Taetse, Taetsen, gerecht van Arnout, bij den Rine, zie : Rijn en
Oudenrij n .
-, Gherard, 140 .
-, Gert, zoon van Heynric Roeden, 153 .
-, Gert, broeder van Wouter van Roeden, 80, 80 n .
-, Hannekijn, zoon van Willaem, 161 .
-, h . Jacop, 39, 84, 131, 132 .
-, gerecht van Willaem, in Reynerscoip, zie : Reierskop.
Tangken, Pieter, broeder van Willam
van der, 139 .
-, Willam van der, 139 .
Tankenvene (Ankeveen), Beer van, 77 .
Tarning, Pieter, 157 .
Tedekijn, 78 .
Teirs, Ghisebrecht, 141 n .
Tekkop, Tekencoip, 170 .
-, gerecht van de beer van Amstel te,
168 .
Telecoren, Gedde, 109, 110 .
Themaat, Themaet, Themet, gerecht van
Barent ten (van den) Enghe
te, 168, 169 .
-, Gert of Gherard van, 35 n, 84, 85,
88, 89, 160 .
--,Harman van, 35, 84, 88, 160 .
Theodoricus Eva's zoon, 196 .
Tengnagel, Tenghenaghel, h . Godevard,
228 .
-, Johan, 228 .
Tete, Henric, zoon van, 34, 65 .
Teutelaert, Toytelaert h . Harman, 111,
112, 162, 170, 183, 184, 254 .
-, Harman zoon van h . Jan, 163, 171,
183, 184, 254 .
-, Lubbrecht zoon van h. Herman,
162, 170, 183, 184, 254 .
Tybbe die Rode Dekene, 140 .
Tydeman, Thedeman, Tideman, Thydeman die scmit, 136 .
- die sticker, 53 .
- vicoper (veekoper), 129 .
zoon, 34, 65 .
-, zoon van Gert de schout, 34, 54, 55 .
- Goitscalxz ., 69 .
- Hadewaertsz ., 57 .
- Hermansz ., 215 .
- Junghe, voghelaer, 155 .
- Leyden zoon, 214 .
- veren Liewen zoon, 78 .

310
(Tydeman) h . Oudolfsz ., 215 .
-, zoon van Tydeman de schout, 154 .
- Volprechtsz ., 158 .
- Willebord, 245 .
Tie, Tye, Hardekijn van den, 199 .
-, Coep van den, 199.
Tiel, Tyele, Arnout van, 164 .
-, Ghenekijn van, 96 .
- Gebben zoon, 172 .
Tienhoven, Steven, broeder van Willaem van, 141 .
-, Willam van, 141 .
Tyesen, aanhanger van de Wester partij
to Groningen, 179.
Tickeler, 193, 197 .
Tilleman Florensz ., 141 ;
Tynoudewater, Thynoudewater (bij
Oudewater), 167, 169, 201 .
Tjoene, Tijone (bij Deventer), 257 .
Tminden (mark Hengforden), goederen, 195 .
Tobias, Tobyaes, Ghert, Gert, 161,
161n, 163, 207 .
Toyfas, Willaem, 111, zie ook : Willaem Coyfen zoon .
Toytelaert, zie : Teutelaert.
Tollekin, Tollekijn, Roelof, schepen van
Diemen, 225 .
-, Vrederic, 70 .
Tollinc, Alet (Aelt), 231 .
-, Baveydus, broeder van Alet, 231 .
-, Reynerus, broeder van Alet, 231 .
Thoma(e)s, Tomas veren Elsbien noon .
70, 71, 72, 85 .
- Volcwijn zoon, 164.
- Screvel van Benscope (Benschop),
249 .
Tongeren, Tungeren, mark, 192, 197 .
-, Henricus van, 197.
(Tongerveld), Tungerveld, Lubbertus
van, 197 .
-, Theodoricus van, 197 .
Torawus, Lambertus, 197 .
Torne, Jan of Hannekijn van den, 69,
211, 223 .
Tornekijn, Harman, 161 .
Tornier, Dieric, 162 .
Totting, Harman, 103 .
Trechter weide (Hoge en Lage weide
bij de stad trecht), 171 .
(-), bet gerecht van de stad ( trecht),
168, 169 .
Troist, Clais, 155 .
Tudermol, Everaert, 234.

Tule, Gert van, 138 n, 143 .
- (onder Doorn), buren of landgenoten van de buurschap, 258 .
-, openbare weg (via publica) van
Maarsbergen naar, 258 .
Tulle, Willaem van, 172 .
Tulleman, Willaem, 164 .
Twente, Thuente, schout in, 188 .

bbe, Luttic, 179 .
bbelscoten, Hyldebrant van, 159 .
-, Hubrecht van, 159 .
ithoeve, Lambrecht van den, 114 .
-, Splinter van den, 114 .
-, Willekijn van den, 114 .
lric, 37, 114, 116 .
mmen, zie : Ommen.
nlediche, zie : Onledeghe .
pberge, Henricus van, 194, 199 .
ten Bogherde, zie : Bogherde .
terduyst, zie : Duyst .
ten Enghe, zie : Enghe.
ten Goy, zie : Goy .
ter Hoeve(n), zie : Hoeve .
ten Nesse, zie : Nesse .
ten Polle, zie : Polle .
ten Polre, zie : Polre .
ter Spijc, zie : Spijc .
ten Waerde, Weerde, Werde, zie :
Weerde(n) .
ten Wilgen, zie : Wilgen .
ut den Woude, zie : Woude .
trecht, Sticht of land van, passim .
-, bisschop van, passim .
-, kapelaan van de bisschop van, 249 .
-, bisschoppelijke curie (curia episcopi
Trajectensis . . . ante ejus palatium) te, 263 .
-, officiaal van de bisschoppelijke
curie te, 250, 262 .
-, wijbisschop van, 262 n .
-, 's bisschops ambachtslieden in den
lande van, 207 .
-, Kapittel-generaal van ( niversalis
ecclesia Trajectensis), 260,
260 n .
-, goede lieden in den lande van, 207,
259 .
- (stad), Trajectum, passim .
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-, Dom te, 120 .
-, kapittelhuis ten Dom (locus capitularis Majoris ecclesie) te, 260,
260 n.
-, de vijf kapittelen, ecclesien, canesien te, 167 n, 184, 260 .
-, proost en aartsdiaken ten Dom te,
93, 127, 235, 235 n, 236, 237,
263 .
-, kanunnik ten Dom te, 249 .
-, proost van Oudmunster te, 147,
149, 167, 169, 199, 199 n, 200,
202 .
-, gerechten van de proost van Oud-

munster te, zie : Linschoten,
Mastwijk .
-, St . Pieterskerk te, 203 n, 259 .
-, proost van St . Pieter te, 170, 200 .
-, gerecht van de proost van St . Pieter
te, zie: Reierskop .
-, deken van St . Pieter te, 135, 232 n,
233, 235, 235 n, 237, 259, 260,
262 .
-, deken en kapittel van St . Pieter te,

260.
-,St. Janskerk te, 67, 82, 83, 87, 89,
94, 95, 99, 101, 105-107, 111,
119, 125, 125 n, 126, 127, 130,
132, 227, 230.
-, deken van St . Jan te, 78 .

-, altaar ter gedachtenis van h . Jacob
van Lichtenberch, h . Werneer
en h . Gherryt Vrenken, te, 184 .
-, burgemeesters van, 93 .
-, schepenen van, 236, 250 .
-, schepenen en raad van, 176 .
-, oudermannen van de gilden van,
254, 255 .
-, zegel van de stad, 185 .
-, de gemene stad, 173 n .
-, schout van, 90, 174.
-, burger(s) van, 102, 176, 250, 263 .
-, poort van, 35 n, 82 .
-, gerecht van de stad, waar Lambrecht

van der A schout is (Trechter
weide), 168, 169 .
-, jaarmarkttol te, 218 n .
-,'s bisschops hof (domus nostra
Trajectensis of palatium) te,
257, 263 .

herberg van Baern de later, 85 .
St. Janskerkhof te, 221, 240 .
Knopenare te, 118 .
Oudwijk onder, zie : Oudwijk .
-, Gert Woutersz . van, 146 .
-, Jan van, 79 .
xermerse, zie : Oxermars .
-,
-,
-,
-,

V

=, deken en kapittel van Sint Jan te,
250, 251 .
-, St. Mariekerk te, 63, 98 .
-, kapittelheren van St . Marie te, 168 .
-, gerecht der kapittelheren van St .

Marie te, zie : Mijland .
-, abdis en convent van bet klooster
van Oudwijk, Oudewica te, 262 .
-, abt van St . Paulus te, 255 .
-,leengerecht van de abt der St . Paulusabdij te, 237 n .
-, Duitse huis te, 68, 71 .
-, commendator (commendeur) van het
Duitse huis te, 255 .
-, commendator en broeders (heren)
van St . Maria van het Duitse
huis buiten de muren van, 217,
218, 262 .
-, commendator

(commendeur)
en
broeders van bet huis van St.
Catharijne (Orde van St. Jan)
te, 249, 250, 255 .
-,gardiaan van het Minderbroedersklooster te, 265, 266 .

Vaernehese, Arnoud Jacobsz . van, 90 .
Vaart (Vreeswijk), de, zie : Nieuwervaart .
Vadye, ver Aleyde, 224 .
Valke, Valc, broeder van Valke
Wolfsz ., 154, 160 .
- Wolfsz ., 154, 159 .
Valkenburger, Valkenborgher markt,
(betalingstermijn St . Lambertus,
17 september), 43, 149 .
Vanevelde, Jacop, zoon van Thomaes
van, 164.
-, Ment, zoon van Thomaes van, 164.
-, Thomaes van, 164 .
Vastraet Baersz ., 72 .
-, Gisebrecht, 120 .
Veen, Vene, Arnout van den, 171 .
-, Arnout, zoon van Gherrit van den,
184 .
-, Gert of Gherryt van den, 162, 171,
183, 184 .
-, Greta van den, 204 .
-, Jan van den, 120 .
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(Veen), Pieter van den, 80 .
-, Ruesghen van de, 221 .
-, Splinter Johansz . van den, 240.
-, Willaem van den, 109, 110 .
Vein, Veen, van Overt, zie : Overt
Vein .
Veenhusen, Bartout van, 158 .
Vecht ( tr.), 168 .
-, Over die, zie : Overvechte.
Velde, ver Aleyd, vrouw van Harbaern
Hermansz . van Overvechte en
weduwe van Dideric van den,
261 .
-, Arts ( = Arnst, Ernst) Jacobsz . van
den, 211 .
-, Daniil van den, 108, 114, 216 .
-, Dideric van den, 261 .
-, Gerlacus op den, 198 .
-, Gisebrecht van den, 130 .
-, h . Harman of Herman van den, 171,
183, 254 .
-, Jacop, zoon van Daniil van den,
216 .
-, Jan van den, 130 .
-, Johannes van den, 218 .
-, Jan, zoon van Daniil van den, 216 .
-, Jan, noon van Taetse van den, 131 .
-, Pieter van den, burgemeester (van
trecht), 93 .
-, Pieter van den, 214.
-, Willaem van den, 93, 108, 116 .
-, Wouter van den, 242 .
- van den Werve, Gert van den, 130 .
Veldhuizen, Veethusen, Bijleveld en
Reierskop (-Lichtenberg), gerecht van h . Everaert van Stoutenberch te, 167, 170, zie ook :
Bijleveld, Reierskop .
-,gerecht van h . Jacop van Lichtenbergh te, 200 (hetz . als bet voorgaande) .
Velseman, 75 .
-, Willaem, 105 .
Veluwe, de, 233 n.
Venekijn, Gert, 38, 127, 128 .
Veneman, Eggaert, 136, 137, 160, 234.
-, Clais, 155 .
-, Willaem, 109, 110, 136, 137, 234 .
Venhamer, Aelt, 231 .
Vergier, Jan, 157.
Vette, Gert die, 55 .
Vettemolie, Clais, 158 .
Vetting, 171 .

Vianen, Vyanen, beer van, 97, 116,
211, 237 .
-, Heynric van, 211 .
-, h . Hubrecht van, 51, 83, 84, 100,
172, 176, 185, 226 .
-, gerecht van h . Hubrecht van, zie :
Reierskop .
-, Sueder van, 34, 68, 69, 178 .
Viirscoten, jonge Roelof, 75 .
Vinke, Heyne, 133, 134 .
-, Jan, 160 .
Visel, Gerard, 210 .
Vitsenman, Willaem, 90 .
Vlederhoeve, zie : Vliderho(e)ve .
Vlederinghen, Harman van, 199 .
Vleuten, Vloeten, Vloiten, Vloten
Pluthen, 45, 169 .
-, Engelbrecht van, 91 .
-, Hughe van, 227 .
-, gerecht van Huge (van Vleuten) te,
168 .
-, Hugo broeder van Willam van, 202 .
-, Taetse van, 112, 113, 131 .
-, Willaem van, 131, 202 .
-, Willaem Tasen (Taetsen) zoon van,
242 .
Vliderho(e)ve, Vlederho(e)ve, Gert
van der, 34, 35, 37, 70, 71, 72,
81, 84, 85, 106, 111, 113, 119,
160 .
-, Symon van der, 37, 85, 113, 120,
157, 160 .
Vliet(e), Vlyete, Dieric Kijl van den,
105 .
-, Gerardus, knape, h . Gert van den,
62, 74, 105, 106, 185, 251 .
-, gerechten van h. Gert van den, zie :
Hoenkoop, Polsbroek .
Vlist, de, 169 .
-, Dier . . ., W . . . van der, 161 .
-, Eggaert, Eghaert van der, 34, 63,
136, 137, 160, 234 .
-, Heyne van der, 160 .
-, Jan van der, 160 .
Vlisteman, 75 .
Vlister, 173 .
Vlo(e)ten, zie : Vleuten .
Vluttinc(h), Wite of Wyte, 194, 198 .
Voit (Voet), Jan, 159 .
Vogel, 193, 197 .
-, Gert, 154 .
Voghelcoep, Johannis, 244 .
Voghelsang, Gert, zoon van Gizebrecht,
231 .
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-, Gizebrecht, 231 .
Voirst, Vorst, zie : Voorst.
Vocken, Hanne, 127 .
Volberch, Ghisekijn, 208 .
Volcwijn Berghen zoon, 153 .
- veren Byen zoon, 153 .
- veren Suanelde zoon, 46, 97 .
- Volcwijn zoon, 164 .
Volmaer, 44 .
- die wever. 161 .
-, Baernt, 156 .
Volprecht Lubbrantsz., 78 .
- Volquien zoon, 214 .
Vonke, Roelf, Rodolphus, 133, 138,
144, 237.
Voerde, Dideric van, 119 .
Voerden (mark O1st), goederen ten,
195 .
Voorne, Voerne, Voirne, Vorne, de
hofstede van (leenhof), 252 .
-, Gert van, 39, 131, 132 .
-, de beer van, 135, 251 n .
-, Gerard, Gherrit van, 251, 252 .
-, h . Steven van, 62 .
-, gerecht van Sueder van, zie : Zevenhoven (Lopik) .
-, Sueder van, 111, 115 .
Voorschoter, Voirscoter markt, betalingstermijn, St. Panthaleon, 28
juli, 149.
Voorst, Voirst, Vorst, Harmannus of
Herman van, 139, 140, 193, 196,
197, 198, 199 .
-, Helwigis van, 198 .
-, Rodericus van, knape, 266 .
Voppe, 75 .
Vordel (bij Rhenen), waarschap in de,
203 .
Vornekijn, Gert, 155 .
Vorvorde (mark Wijhe), 192 .
Vos, Heyne, 74, 75, 112 .
-, Arnout die, 164.
-, Elyaes d(i)e, 37, 117, 154.
Vossael, Gert, 155 .
Vossekijn, Dieric, 164 .
Vranke, neef van Elyas, 245 .
-, Jan, 156 .
- Truden zoon, 44 .
Vreden, Vrieden, Gerlacus van, 263,
264 .
-, Hadwigis Walpurgis'dochter, zuster
van wijlen Gerlacus van, 264 .
-, Henricus, zoon van wijlen Gerlacus
van, 264, 265 .

-, Coenraet

van, 102 .
Vreeland, Vredeland, 56, 57, 64, 65,
66, 67, 77, 78, 103, 175, 225,
226, 255 .
- (Amstelland), baljuw van, 101 .
-, schepenen te, 175 .
Vreent, Vrent, Elias, 39, 134, 135 .
-, Gert, broeder van Elias, 134, 135 .
Vreeswijk, zie : Wierze .
-, zie ook : Nieuwervaart .
Vrencke, Vrenken, h . Gert, Gherryt,
170, 171, 183, 184 .
-, h . Johan, 184 .
- h. Thideman, schepen to trecht,
250 .
Vrieden, zie : Vreden .
Vries, Vreeske, h . Wichgheer van, deken van Drente, 190, 190 n,
191 .
Vr(i)ese, zie : Frese .
Vrouwencloester (De Bilt), vrouwen
van, 80 .
Vudekijn, Harman, 146 .
Vulemule, Henric, 225 .
Vulven, zie : Wulven .

W
Waic, Dieric, 156 .
Wael, Wale, Jan Coenenz . van den,
136, 137 .
-, Matheus van den, 173 .
-, h . Steven van den, 60, 173, 178 .
Waerde, zie : Weerde(n) .
Waarder, Waerder, 168, 169, 201 .
Waghenhout, Aelt, 163 .
Wag(h)eningen, Wag(h)enongen,
Hyldebrant de klerk van, 156 .
-, Arnout die smit van, 158 .
Wayte, Roelof, 55 .
Wacker, Werneer, 224 .
Walich, Jacop Walichs broeder en neef
van Gert veren Lien zoon, 162 n .
Wallaramus, 149 .
Walois, Jacop, 59 .
Walpurgis, moeder van Hadwigis wijlen Gerlacus' zuster van Vrieden,
264 .
Wanenloe, Arnout van, 189 .
Wannevoit, Dieric, 132 .
Warden, zie : Woerden .
Webelijn, zoon van, 94 .
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Wede(n), Weede, Agnese, zuster van
Steven van, 209 .
-, Mechtelt, zuster van Steven van,
209 .
-, Steven van, 154, 209, 237 .
-, Thomas van der, 194, 199 .
-, Wis(s)ekinus van der, 194, 199 .
Wedermoit van Loenrevene, Henric,
69 .
Wedeshorne (mark Hengforden), huis
te, 195 .
Wedeghe, Wedighe Parvus, 231 n .
-, Litticke, 231, 231 n . (Wedeghe
Parvus) .
-, Gherrit, 214 .
-, Vrederic, 159 .
-, Willekin, 226 .
Weerde(n), Waerde, Werde, Amelys
of Melys uten, 34, 38, 69, 128 .
-, Heyneken uten, 228 .
-, Jan Floransz . uten, 36, 102 .
-, Jordaen uten, 154 .
-, Bronys, broeder van Jordaen uten,
154 .
-, Lambrecht van den, 102 .
-, Lubbrecht van den, 211 .
-, Splynter uten, 85 .
Weerden, Horstwaarde (Overmeer en
den Berg ter Horst, Nederhorstden Berg), gerecht van Alfart
en Ernst's kinderen van Wulven
totter, 252 .
Weesp, Wesepe, Wesip, Wespe
(Noordholland), 38, 129 .
-, die van, 225 .
-, Smale Ghise van, 102 .
-, Clais van, 36, 97 .
Wegterholt, Wechterholt(e), mark van,
192, 194, 198 .
-, Lubertus van, 198 .
Weide, Dieric van der, 85, 131 .
-, gerecht van Gyzebrecht van der, zie :
Rijn, Rine (Oudenrijn) .
Weynekijn, Arnout, 49.
Weint, Gert die, 70 .
Wekijn, zie : Ewekijn .
Weldich(ge), Clais die, 154, 160 .
Weleghe, Gizebrecht die, 115 .
Wellingbergh (Wechterholter mark),
192.
-, Walterus van, 198 .
Wendelmoedelant (Linschoten), 61 .
Wendeloe, Bole van, 211 .
Wenemaer, 153 .

Wengele, Wenghele, mark, 192, 196 .
Wenghelvelde, Alardus van, 197 .
Wenke, Heynric, 153 .
Werenbout Bastaertsz., 163 .
Werkhoven, Werconden, 90 .
-, Elyaes van, 70 .
-, Gert van, 57 .
h . Werneer (h . Fredericx .?), 170, 171,
183, 184 .
Werve, Jan van den, 48 .
-, Gert van den Velde van den, 130.
Werven, „ware" in de mark van Herxen van de lieden van, 194,
198 .
-, lricus van, 194, 198 .
Wesenbergh(e), Johannes van, 196,
197 .
Wesepe, Wesip, Wespe, zie : Weesp .
Westbroek, Westbroke, Pieter Pebelaert in, 159 .
Westenvelde, Obrecht van, 163 .
Westerflier, Westervlie, 189 .
Westerpartie to Groningen, de, 179,
180, 186, 187, 190, 191 .
Westerworche (mark Olst), het, 196 .
Westfaling, Jan, 133 n, 134 .
Westre(e)nen, Loef van, 134 .
-, Pieter van, 203 .
Westre(e)nrebergh (bij Rhenen), 203 .
Westroien, Heyn van, 156 .
-, Heynric, zoon van Heyn van, 156 .
Weteringe (mark O1st), in alia parte,
zie : Overwetering .
Wyaert, Clais, 65, 66 .
Wijhe, Wie, parochie, 192, 197 .
-, parochianen van, 198 .
-, plebaan in, 197, 198, zie ook : Bieshorst .
-, Enghelbertus van, 197 .
Wijk bij Duurstede, Wijc, 177.
-,gerecht van Sueder van Abcoude
te, 53 .
-, voorkoop van de vis op d'Arke te,
73, 222 .
-, schepenen te, 265 .
-, goed Rijnna, Rina bij, 73, 222 .
-, Roberts acker bij, 260 .
Wijc, Wike, Adaem van, 120 .
-, gerecht van Alebrecht van, zie :
Nieuwkoop.
-, Gijzebrecht van, 79 .
-, Johan van, 228 .
-, Scade van, 119 .
-, Steven Gizebrechtsz . van, 163 .
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Wykersloet, Thomas van, 229.
Wiele, Andrees, zoon van Bruning van
den, 160 .
-, Bruning van den, 160 .
-, Eggaert van (den), 136, 137, 160,
234 .
-, Heyn van, 234 .
Wier, Henric of Heine, 146, 242 .
Wierze, Wyerse, Wiers, Wyerze,
Wierse (bij Vreeswijk), de, 169 .
-, het gerecht van der, 167 .
-, Arnout van der, 159 .
-, Gert van der, 120 .
-, Symon, broeder van Arnout van der,
159, 185 .
Wijtmermark (mark Wijtmen), 192 .
Wigger, Wygh(a)ert, Wicgheer, Wygher, Wigher, 55 .
- Aven zoon, 161 .
- Floren zoon, 54 .
- Helpriksz ., 139, 140 .
- Jans Wicgheersz ., 69 .
Wilde, Alebrecht die, 203 .
-, Dideric zoon van Albrecht, 143 .
-, Diederic die, 138, 138 n .
-, Ghisebrecht die, 129 .
-, Jan, 161 .
-, Theodericus, 218 .
Wilderene (mark O1st), goederen, 196 .
Wilgen, Amelric uten, 133, 138, 144 .
Willaemscoip, zie : Willeskop .
Willebord, Thideman, 245 .
Willem, Wilhelmus, Rooms Koning,
253 .
Willem III, graaf van Holland, 251 n,
261, zie ook : Henegouwen .
Willem, Willaem, Willam, Wilhelmus,
Wiele, Willekijn, Wilkijn, die
backer, 118 .
-, die bardemaker, 154, 159 .
-, koster van Aalsmeer, 154 .
- sclusemaker, 173 .
-, die scomaker, 127 .
-, zoon van Willaem die scomaker,
127 .
die veer, 141 .
Hoveske, 161 .
den Smalen, 51 .
Aechten zoon, 80 .
veren Agnysen zoon, 49, 124.
Alebrecht Heynen zoon, 160 .
Arnoutsz ., 155 .
-, neef van h . Arnout, 184 .

-, zoon van Arnt veren Ermegarde
zoon, 100 .
- Barthelmeusz ., 108, 114, 115, 216 .
- Bastaertsz ., 163 .
- Beyen zoon, 153 .
- Borcloisz ., 130 .
-, maag van Doedenneys kinderen,
108 .
-, zwager van Egbrecht Roesen, 160,
222 .
- Elyaesz ., 162 .
-, zoon van Hughe veren Elzelnen
zoon, 221 .
- h . Everaertsz ., 131 .
- Everaertsz ., 157 .
- Philipsz ., 204n, 242, 265, 266 .
- veren Gheersende zoon, 105, 230 .
- Gerts Papen zoon, 48 .
- Gizebrechts Hondertmarx zoon, 36,
92 .
- Godevaertsz . of Godefridusz ., 91,
99, 115, 116, 231, 241, 243 .
- Godescalksz ., 138, 143 .
- Harmansz ., 153 .
- Heymerixsz ., 155, 160 .
- Heynen zoon, 34, 55, 56 .
- Heyns Liewen zoon, 89 .
- Henrixz ., 110 .
- Henrixz ., Harmans broeder, 34n,
74 .
Hildebrandusz ., 231 .
Hubertusz., 231 .
Hughen zoon, 58 .
Hughen zoon van Montforde
(Montfoort), 240 .
- Yden zoon, 76 .
- Jacopsz ., 154 .
- Jansz ., 110, 155 .
Claisz ., 65 .
Claren zoon, 161 .
Clenemansz ., 97 .
Conraet Moiety zoons zoon, 162.
broeder van Corte Alebaren, 66 .
Coyfen zoon, 93, zie ook : Toyfas .
Leyden zoon, 66, 214.
Ludolfsz ., 138 .
Matten zoon, knaap van Harman
Henrixz ., 74, 75 .
Melysz., 74 .
Nannekine zoon, 57 .
Nannekine zoon, 153 .
Nannekin sone, 245 .
Nannen zoon, 75 .
Nellen zoon, 143 .
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(Willem) Nicolausz ., 241 .
- Oitbertsz ., lombarder van Renen,
232, 233 .
Otten zoon, 75 .
Peters Eversz., 126, 127 .
Pontiaensz ., 160, 222 .
Reynoutsz., 110 .
Roelofsz ., 74, 75 .
Zanden zoon, 97 .
Sandersz., 80 .
Zibrechtsz ., 106 .
Steven, 51 .
Taken zoon, 105, 129.
Tullen zoon, 92 .
Turfoysz ., 49, 54 .
Vrederixz., 81 .
Wedeghen zoon, 77 .
veren Wendelmoede zoon, 109 .
Willaemsz., 159 .
Willebrantsz., 139 .
- Woutersz ., 133, 134, 138, 143 .
Willeskop, Willaemscoip, 168, 169 .
Wiltenburgh, gerecht van h . Sueder
van, zie : Kamerik .
Wiltries, Henric, 164 .
Wimmenummerswet, Wymnemerswette
(Wimmenum bij Egmond), 252 .
Windesheim, Windesim, Windesem,
Windecim, mark, 192, 194, 199 .
-, de hof (curia) van, 199 .
-, Engelbertus van, 198, 199 .
-, Lubertus van, 194, 199 .
-, Wolbertus van, 199 .
Winninglare, Arnoud van, 90 .
Winter, Ghize, 172 .
-, Herman, 207.
Wispelar, Gherart van, 233 .
Wisch, Wisc, Wische, h . Henric van,
191 .
-, Henricus van, knape, 264 .
-, Stephanus van, ridder, 264 .
Wit, Witte, Wytte, Eliaes Witte zoon,
143 .
-, Gert Aleide zoon, 162 .
-, Johan de, 228 .
-, Johan de, 249, 250, 250 n.
-, Hanne, 74 .
-, Hanne Nannekinsz ., 141 n .
-, Lemmekin de, 141 .
-, Wouter, 159 .
-, Willaem die, 36, 104, 105, 111,
230 .
-, Willem de, 141 .
- van der Ameide, Willaem de, 143 .

- van Koten, Wier die, 120 .
Wittekijn, Pieter, 56, 214 .
Wittemunt, 196 .
Witteweder, Theodoricus, 198 .
- van Everdiglo, 197 .
Woerden, Warden, Woirden, 75, 76,
81, 84 .
-, baljuwschap van, 110, 134,
-, baljuw van, 76, 109, 117, 250 n .
-, gerechten van de beer van, zie :
Kromwijk, Oudeland, Overlinschoten, Reierskop, Rietveld .
-, gerecht van de heer van Woerden
in, 168, 200 .
-,land van, 175, 200 .
-, heerschap van, 200 .
-, Johannes van, 251 .
Woirt, Gert, zoon van Willaem van
der, 155 .
-, Heynric, zoon van Willaem van
der, 155 .
-, Willaem, zoon van Willaem van
der, 155 .
-, Wouter, zoon van Willaem van der,
155 .
Woisdijc, Alebrecht, 122 .
-, Jan, 122 .
Wolf, Wolef, voorspraak, 35 n, 79 .
- Godevaertsz ., 48, 84.
- Willam Godevardes zoons broeder,
241 .
- Wolfsz ., 99.
-, Borre, 134, 142 .
-, Ghisebrecht of Gyselbertus (die),
52, 134, 142, 244 .
-, Gysebrecht de, 43, 124 .
-, Harmen die, 52, 82 .
-, Jacob die, 154, 159 .
-, Jan, 235 .
-, Dideric, broeder van Jan, 235 .
-, Johan of Jan de, 143, 239 .
-, Willaem, zoon van Tydeman, 154 .
Wolfaert, Herekijn, 158 .
Wolterus Hildebrandusz ., 231 .
Wonne, Jan van der, 50 .
Woude, Heyne van den, 245 .
-, Willaem van den, 109 .
-, die uut den, 34, 52 .
Woudegge, Woudengghe, Woudecghe
(Renswoude), het huis van h.
Elias te, 233, 233 n .
-, Jan, 53 .
Woudenberg, Woldenberch, Waudenbergh, Elias van, 120, 210.
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-, h . Elias van, 233, 233 n .
-, Ernest, broeder van h . Jan van, 237 .
-, Henricus van, 231 .
-, Jan van, h . Borrenzoon, 209, 210 .
-, h. Jan of Johannes van, 53, 71, 72,
73, 74, 172, 204, 204 n, 222,
223, 237 .
-, de Hoge Horst in het gerecht van
h . Jan van, 53 .
-, de kinderen van h . Jan van, 236 .
- van Overt Vein (Veen), Henric,
163, 163 n.
Wouter des papen broeder, 129 .
Nesen (= Agnesen) zoon, 235 .
Boten zoon, 144 .
Brantsz ., 77 .
Dielenden zoon, 156.
Egbrechtsz ., 210 .
Everaertsz ., 108, 109 .
veren Hildegonde zoon, 69 .
Claikijnsz . of Playkijnsz ., 155, 160 .

- Playkijnsz . of Claikijnsz ., 155, 160 .
- Werneersz ., 172 .
- Gert, Grote, 138 .
- Gert Willaem Witten zoon, 49 .
Wrabbekijn, Willaem, 49 .
Wrauwer, Jacop die, 160, 221 .
Wricke, Theodericus, 194, 198 .
Wulfgheer, Lange, 52 .
Wulp (Wilp?), Everaert van, 212 .
W(u)lven, Vulven, Alfaer of Alfart
van, 37, 107, 251, 252 .
-, de kinderen van Alfaer van, 70 .
-, Arest, Arnst of Ernst van, 70, 92,
251, 252 .
Wulven, gerecht van Alfart en Ernst's
kinderen van zie : Weerden .
-, de kinderen van Hubrecht van, 70 .
Wulveswinkel, Hubrecht van, 159 .
-, Riquijn van, 159 .
Wulvinne in de Noede, de, 203 .
Wulvingskamp (Achtersloot), 256 .
Y zie : I

Z zie : S

ERRATA
Blz. 69 . Regel 22 in den tekst van boven. Het woord kelnaers begint
met een hoofdletter.
Blz. 92 . De datering 1312 April 18 verbetere men in: 1311 April 18 .
Gezien de veranderingen, welke door den klerk bij de inschrijving
van no . 66 werden aangebracht, is het niet uitgesloten, dat hij bij het
wijzigen van de datering verzuimde het jaar 1311 to wijzigen in 1312 .
In 1312 viel de Zondag na Pasen op 2 April, in 1311 op 18 April .
Blz. 140. Noot 294 . In pl. v . van Mye leze men : van der Mye .
Blz. 207. Regel 4 in den tekst van beneden : achter 221 plaatse
men 3) .
Blz . 210 . Regel 11 in den tekst van boven . Lees : t

trecht.

Blz . 223 . Regel 11 in den tekst van boven : het woord hoeven leze

men met een hoofdletter .
Aldaar . Aan het einde van den tekstregel 5 van beneden plaatse
men een komma .
Blz . 271 . De Index is tot stand gekomen met medewerking van de

adjunct-archivaris van de stad

trecht de Heer A . Graafhuis .
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